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I. Administracinių teismų praktika

1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu
Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“
patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97 punkto atitikties
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 straipsnio 5 daliai
Administracinė byla Nr. I822-25/2013
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00019-2013-4
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. sausio 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto, Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Ingai Grišutinienei,
dalyvaujant Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovui Leonardui
Urbanovičiui (Leonard Urbanovič),
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 straipsnio 5 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi kreipėsi
į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 97 punktas, ta apimtimi, kuria nustatyta subsidiari objekto savininko atsakomybė už nuomininko prievoles, atitinka
8
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Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas, CK) 6.245 straipsnio 5 dalies nuostatas.
Pareiškėjas nurodė, kad AB „Lesto“ su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus miesto 1-ąjį apylinkės teismą, prašydamas iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės priteisti 549,70 Lt
skolos, 5 proc. metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys grindžiamas tuo, jog
ieškovas tiekė elektros energiją butui, esančiam (duomenys neskelbtini), Vilniuje, kuris
nuosavybės teise priklauso atsakovui. Nuo 2007 m. spalio 1 d. iki 2012 m. kovo 8 d.
bute buvo naudojama elektros energija, už kurią nėra atsiskaityta.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė su ieškiniu nesutiko, teigė, kad skola turi būti
nurašyta, nes elektros energijos vartotojas yra miręs, o atsakovas nėra subsidiariai atsakingas už elektros energijos vartotojo neįvykdytas prievoles, nes nebuvo elektros energijos gavėju.
Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimu, vadovaudamasis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 1 1 d . įsakymu Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 97 punktu, ieškinį pripažino pagrįstu ir tenkino.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimą ir ieškinį atmesti.
Atsakovo teigimu, pagal suformuotą teismų praktiką prievolė už sunaudotą energiją tenka būtent galutiniam paslaugos vartotojui, nes ji kildinama iš CK nuostatų, o Taisyklės
negali prieštarauti įstatymui. Atsakovo jokie santykiai su ieškovu nesiejo, ieškovo paslaugomis atsakovas nesinaudojo, todėl ir neturi prievolės mokėti už negautas paslaugas. Tikrojo elektros energijos vartotojo palikimo nepriėmė, todėl negali atsakyti už jo
prievoles.
Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lesto“ prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas paaiškina, jog atsakovas yra subsidiariai atsakingas elektros energijos
tiekėjui už nuomininko prievolių pagal sutartį tinkamą įvykdymą vadovaujantis Taisyklių
97 punktu.
Pareiškėjas Vilniaus apygardos teismas prašyme nurodė, kad iki Taisyklių priėmimo ginčo teisinį santykį reglamentavo Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, kurių
84 punkte buvo nuostata, analogiška įtvirtintai Taisyklių 97 punkte. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas 2013 m. kovo 5 d. sprendimu, priimtu administracinėje byloje
Nr. I143-6/2013, pripažino, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių
84 punktas prieštaravo CK 6.245 straipsnio 5 daliai. Šioje norminėje byloje Taisyklių
97 punkto atitiktis CK 6.245 straipsnio 5 daliai tiriama nebuvo. Pareiškėjo nuomone,
Taisyklių 97 punktas ta apimtimi, kuria poįstatyminiame teisės akte nustatyta subsidiari objekto savininko atsakomybė už nuomininko prievoles tiekėjui ir (ar) operatoriui,
taip pat gali prieštarauti CK 6.245 straipsnio 5 daliai, kurioje nustatyta, jog subsidiari
atsakomybė galima tik įstatymų ar sutarčių numatytais atvejais.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi priėmė nagrinėti pareiškėjo prašymą.
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II.
Atsakovas Lietuvos Respublikos energetikos ministerija atsiliepime nurodo, kad
pareiškėjo prašymas yra pagrįstas. Sutinka, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 1 1 d . įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97 punkte įtvirtinta nuostata iš esmės analogiška Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros
energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 84 punkte įtvirtintai, kuri Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 5 d. sprendimu, priimtu administracinėje
byloje Nr. I143-6/2013, pripažinta prieštaraujančia CK 6.245 straipsnio 5 daliai.
Atsakovas pažymi, kad Taisyklių patvirtinimo metu atsakovui nebuvo žinomi
teismų sprendimai, kuriuose būtų pripažinta, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 84 punktas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Buvo įvertintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. I261-17/2007, kuriame konstatuota, kad vartotojų teisiniuose
santykiuose, kylančiuose iš elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties, laikytinas
patalpų, į kurias bus tiekiama elektros energija, savininkas, todėl tuo metu atsakovui
nekilo abejonių dėl galimo Taisyklių 97 punkto prieštaravimo aukštesnės galios teisės
aktams.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.245 straipsnio 5 daliai.
Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d.
įsakymu Nr. 1-231 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d.
įsakymo Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo 2010 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija, kuria patvirtintų taisyklių 101 punkte numatyta, kad „tuo atveju, kai Taisyklėse nustatyta tvarka
sutartį yra sudaręs nuomininkas, panaudos gavėjas, laikinasis gyventojas, kitas teisėtas
objekto valdytojas ar naudotojas (kai jie yra nebuitiniai vartotojai), objekto savininkas
yra atsakingas tiekėjui ir (ar) operatoriui už nuomininko prievolių pagal sutartį tinkamą įvykdymą, vadovaujantis susitarimu, sudarytu tarp objekto savininko ir anksčiau
nurodyto atitinkamo asmens dėl bendros nuomininko ir savininko atsakomybės taikymo, pagal Civilinio kodekso nuostatas“. Taigi ginčijamas teisinis reguliavimas šiuo
metu pakeistas. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog norminė administracinė byla yra nagrinėjama pagal teismo, kuriam kilo abejonės dėl individualioje civilinėje byloje taikytino
norminio administracinio akto dalies teisėtumo, prašymą, konstatuotina, jog Lietuvos
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vyriausiasis administracinis teismas privalo išnagrinėti šį prašymą neatsižvelgdamas
į tai, jog ginčijama nuostata pakeista (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2006 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I444-1/2006, 2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I403-2/2007, 2009 m. sausio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. I444-1/2009 ir kt.).
Taisyklių 97 punktas (2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 originali redakcija)
nustatė, jog „tuo atveju, jei Taisyklėse nustatyta tvarka sutartį yra sudaręs nuomininkas, objekto savininkas yra subsidiariai atsakingas tiekėjui ir (ar) operatoriui už nuomininko prievolių pagal sutartį tinkamą įvykdymą.“ CK 6.245 straipsnio 5 dalis nustato, jog „kreditorius, iki pareikšdamas reikalavimus asmeniui, kuris pagal įstatymus
ar sutartį atsako papildomai kartu su kitu asmeniu (subsidiarioji atsakomybė), turi pagrindiniam skolininkui pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Jeigu pagrindinis skolininkas atsisakė atlyginti nuostolius arba kreditorius per protingą terminą iš
skolininko negavo atsakymo į pareikštą reikalavimą, tai kreditorius gali pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo subsidiariai atsakingam skolininkui.“
Atsakomybė pripažįstama subsidiariąja, kai yra du atsakomybės subjektai – pagrindinis ir papildomas. Papildomo skolininko pareiga atsakyti atsiranda tik kai pagrindinis
skolininkas atsisako įvykdyti savo prievolę ar jos neįvykdo per nustatytą terminą. Tokiais
atvejais kreditorius pirmiausiai privalo pareikšti reikalavimą pagrindiniam skolininkui.
Pareiškėjas prašyme teigia, jog iki Taisyklių priėmimo ginčo teisinį santykį reglamentavo Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350
„Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, kurių 84 punkte buvo nuostata, analogiška įtvirtintai Taisyklių 97 punkte. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2013 m. kovo 5 d. sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. I143-6/2013, pripažino, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350
patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 84 punktas prieštaravo CK 6.245 straipsnio 5 daliai. Šioje norminėje byloje Taisyklių 97 punkto atitiktis
CK 6.245 straipsnio 5 daliai tiriama nebuvo. Pareiškėjo nuomone, Taisyklių 97 punktas
ta apimtimi, kuria poįstatyminiame teisės akte nustatyta subsidiari objekto savininko
atsakomybė už nuomininko prievoles tiekėjui ir (ar) operatoriui, taip pat gali prieštarauti CK 6.245 straipsnio 5 daliai, kurioje nustatyta, jog subsidiari atsakomybė galima
tik įstatymų ar sutarčių numatytais atvejais.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šioje norminėje administracinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar Taisyklių 97 punktas prieštaravo Civilinio kodekso
6.245 straipsnio 5 daliai, ir nėra sprendžiamas klausimas, ar individualioje byloje, kurioje
Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, tarp bylos šalių neegzistuoja Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 5 dalyje numatyti pagrindai. Šias
aplinkybes turi nustatyti individualią bylą nagrinėjantis teismas.
IV.
Minėta, kad šioje norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas, ar Taisyklių 97 punktas neprieštarauja CK 6.245 straipsnio 5 daliai tuo aspektu, jog poįstatyminiu teisės aktu įtvirtina turtinę atsakomybę, kuri, tikėtina, nėra numatyta įstatyme.
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Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje aktualus yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 5 d. sprendimas
norminėje administracinėje byloje Nr. I143-6/2013 dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisyklių 84 punkto, kuriame buvo įtvirtinta nuostata analogiška tiriamajai šioje norminėje byloje, atitikties Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 5 daliai. Minėtu
sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 „Dėl Elektros energijos
tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Elektros energijos tiekimo
ir naudojimo taisyklių 84 punktas prieštaravo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.245 straipsnio 5 daliai.
Išplėstinė teisėjų kolegija minėtoje byloje Nr. I143-6/2013 konstatavo, kad Elektros
energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 84 punktas besąlygiškai nustatė savininko subsidiariąją atsakomybę už nuomininko, sudariusio elektros energijos pirkimo-pardavimo
sutartį, prievolių pagal šią sutartį tinkamą įvykdymą; subsidiariosios atsakomybės atsiradimas nebuvo siejamas su sutarties, kuria tokia atsakomybė būtų nustatyta (prisiimta),
sudarymu ar kitu iš įstatymo kylančiu pagrindu šiai atsakomybei atsirasti (pvz., garantija
(CK 6.90 str. 1 d.). Vertindamas operatoriaus ar tiekėjo, buto savininko ir nuomininko
teisinius santykius bei jų teisinį reglamentavimą, teismas vadovavosi bendrosiomis Civilinio kodekso normomis bei specialiaisiais teisės aktais – Elektros energetikos įstatymu
ir vertintomis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis. Teismas, išanalizavęs
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (2004 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-2307 redakcija) nuostatas (27 ir 29 straipsnius, reglamentuojančius atsiskaitymo garantijas tiekėjams ir 2 straipsnio 13 ir 35 dalis, apibrėžiančias vartotojo sąvoką), taip pat Civilinio kodekso 6.383–6.391 straipsnius, reglamentuojančius energijos pirkimo-pardavimo sutartį,
konstatavo, kad nebuvo įstatyminio pagrindo nustatyti tokio plataus pobūdžio ir apimties
atsakomybę. Taigi ginčijama nuostata poįstatyminiame teisės akte buvo įtvirtinta bendro
pobūdžio ir iš esmės nauja teisės norma, kuria buvo nustatytas savarankiškas subsidiariosios turto savininko atsakomybės atsiradimo pagrindas. Toks reguliavimas nekyla iš įstatymų ir nėra grindžiamas įstatymu, sudaro prielaidas nepateisinamai ir be pakankamo
pagrindo išplėsti ir taikyti savininkui subsidiariąją atsakomybę net tais atvejais, kai nėra
sudaryta sutartis šiuo klausimu ar subsidiarioji atsakomybė nekyla iš kitų įstatymuose
nustatytų pagrindų. Šių išvadų negali paneigti ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklių 29 punktas (2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-350 redakcija), kuriame nustatyta, kad Taisyklių 26 punkte nurodytas sutartis operatoriai ar tiekėjai gali sudaryti ne tik
su savininkais, bet ir su nuomininkais, kai yra savininko rašytinis sutikimas. Savininko
rašytinis sutikimas, kad nuomininkas sudarytų sutartį, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, pats savaime nereiškia, jog savininkas išreiškė valią prisiimti subsidiariąją atsakomybę už nuomininką dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo.
Sprendžiant dėl šioje norminėje byloje vertinamų Taisyklių 97 punkto atitikties
CK 6.245 straipsnio 5 daliai, tikslinga įvertinti šių Taisyklių galiojimo metu aktualų
teisinį reglamentavimą, lyginant jį su reglamentavimu, galiojusiu Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių galiojimo metu.
2012 m. sausio 17 d. Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XI-1919
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minėtas įstatymas išdėstytas nauja redakcija, kurioje atsiskaitymo garantijos visuomeniniam ir nepriklausomam tiekėjams reglamentuojamos atitinkamai 45 ir 47 straipsniuose,
kuriuose, kaip ir ankstesnėje įstatymo redakcijoje, subsidiarioji savininko atsakomybė už
nuomininką, kuris sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, nenustatyta.
Aktualiu Taisyklių galiojimo laikotarpiu nesikeitė ir Civilinio kodekso septinto
skyriaus, reglamentuojančio elektros energijos pirkimą-pardavimą, nuostatos (6.383–
6.391 str.). Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 29 punkte (2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-350 redakcija) įtvirtintos nuostatos, kad sutartis operatoriai ar
tiekėjai gali sudaryti ne tik su savininkais, bet ir su nuomininkais, kai yra savininko rašytinis sutikimas, iš esmės pažodžiui atkartotos Taisyklių 18 punkte. Tačiau nėra pagrindo
nesutikti su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 5 d. sprendime
administracinėje byloje Nr. I143-6/2013 išreikšta išplėstinės teisėjų kolegijos pozicija, kad
savininko rašytinis sutikimas pats savaime nereiškia valios išreiškimo prisiimti subsidiariąją atsakomybę už nuomininką dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties
vykdymo.
Taigi nagrinėjamu atveju nustačius, jog bylai reikšmingas įstatyminis reglamentavimas iš esmės nebuvo pasikeitęs ir šioje byloje vertinamų Taisyklių galiojimo metu, ir
atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje vertinamų Taisyklių 97 punktas pažodžiui atkartoja
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 84 punktą, pripažintą prieštaravusiu CK 6.245 straipsnio 5 daliai, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Taisyklių
97 punktas taip pat prieštarauja CK 6.245 straipsnio 5 daliai.
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 energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d.
įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“
patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97 punktas prieštaravo
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 straipsnio 5 daliai.
Sprendimas neskundžiamas.
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1.2. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu
Nr. 3D-197 patvirtintų Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių 17 ir
19 punktų atitikties Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 1 straipsnio
2 daliai ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 3
punktams
Administracinė byla Nr. I492-4/2014
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00024-2013-0
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. kovo 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Audriaus Bakavecko, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus, Virginijos Volskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui Aurelijui
Mačiulaičiui,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197 patvirtintų Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių 17 ir 19 punktų atitiktį Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 1 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 3 punktams.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

1. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – ir pareiškėjas)
2013 m. spalio 9 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197 patvirtintų Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių (toliau – ir
Taisyklės) 17 ir 19 punktai tiek, kiek juose nustatytas žuvų kvotų skyrimas atsižvelgiant
į naudotojo 2007–2012 m. sugautą šprotų ir strimelių kiekį (tačiau už 2012 m. imamas
sugautas šprotų ir strimelių kiekis ne didesnis nei naudotojui skirta kvota), skaičiuojant
nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto
šprotų ir strimelių kiekio, neprieštarauja Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo
(toliau – ir Žuvininkystės įstatymas) 1 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 3 straipsnio 1 ir
3 punktams.
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2. Pareiškėjas nurodo, kad BUAB „Baltijos žuvys“, E. Narbuto individualioji įmonė, UAB „Baltlanta“, UAB „Starkis“ ir UAB „Stekutis“ kreipėsi į teismą su
skundais (I t., b. 1. 41–49, IV t., b. 1. 26–34), prašydami panaikinti Žvejybos Baltijos
jūroje kvotų skirstymo komisijos, sudarytos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-24,
2013 m. kovo 26 d. posėdžio protokolo Nr. ŽKB-2(6.1) (toliau – ir Protokolas) 2.12
punkto dalį, kuria UAB „Banginis“ paskirta 1 854 tonos strimelių ir 9 521 tona šprotų
kvota.
3. Pareiškėjas pažymi, kad 2013 m. kovo 26 d. įvyko Žvejybos Baltijos jūroje kvotų
skirstymo komisijos posėdis, jo metu priimtas Protokolas, kurio 2.12 punkte buvo paskirtos metinės žvejybos kvotos Baltijos jūros žuvų išteklių naudotojams (I t., b. 1. 11–15). Jos
buvo paskirstytos pagal 2012 m. lapkričio 23 d. įsigaliojusį 2012 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1088/2012, kuriuo Lietuvai skirtos tokios žvejybos Baltijos jūroje
kvotos: 3 933 tonos menkių (3 464 tonos rytinių ir 469 tonos vakarinių), 2 633 tonos
strimelių, 12 510 tonų šprotų, 1 685 vienetai lašišų. Iš skundžiamo Protokolo 2.12 punkto
matyti, kad pareiškėjams individualioje byloje ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims
buvo paskirstytos gautos kvotos. UAB „Banginis“ buvo skirtos 1 854 tonos strimelių ir
9 521 tona šprotų kvotos, nes 2007–2012 metais šios įmonės šprotų ir strimelių išgaudytas kiekis buvo didžiausias (78,2 proc. visos strimelių kvotos ir 76,2 visos šprotų kvotos)
(I t., b. 1. 129–131). Kitoms įmonėms buvo skirta likusi dalis šprotų ir strimelių kvotos.
4. Vadovaujantis Taisyklių 17 punktu, naudotojams, teisėtais pagrindais valdantiems
į žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą įtrauktus ir antrajai žvejybos laivyno daliai priskirtus Lietuvos Respublikos žvejybos laivus, trejiems metams suteikiamos
perleidžiamosios žvejybos teisės Taisyklių 16 punkte nurodytoms Lietuvos Respublikai
skiriamos menkių, strimelių ir šprotų žvejybos kvotos dalims. Šių Taisyklių 19 punktas
nustato, kad kiekvienam Taisyklių 17 punkte nurodytam naudotojui suteikiamos šprotų ir strimelių perleidžiamosios žvejybos teisės dydis (procentais) apskaičiuojamas pagal
to naudotojo 2007–2012 m. sugauto šprotų ir strimelių kiekio (tačiau už 2012 m. imamas sugautas šprotų ir strimelių kiekis, ne didesnis nei naudotojui skirta kvota) dalį,
skaičiuojant nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos
jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio. Šiuo atveju pagal Taisyklių nuostatas šprotų
ir strimelių kvotos pareiškėjams ir tretiesiems asmenims buvo skirtos atsižvelgiant į jų
2007–2012 m. rezultatus gaudant šias žuvis.
5. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad
šio įstatymo tikslas – užtikrinti žuvų išteklius tausojančią žvejybą, jų išsaugojimą ir atkūrimą, atsižvelgiant į ekologines sąlygas, žuvininkystės ekonomiką, žvejų, žuvų augintojų,
perdirbėjų ir vartotojų interesus. Šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog individualių žvejybos galimybių jūrų vandenyse skyrimo tvarką nustato ir individualias žvejybos galimybes jūrų vandenyse paskirsto Žemės ūkio ministerija arba jos įgaliota institucija. Taigi šis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-197 „Dėl
Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ ir nustato žvejybos galimybes Baltijos jūros vandenyse. Išanalizavus Taisyklių 17 ir 19 punktų nuostatas matyti, kad
žvejybos kvotos ūkio subjektams 2013 metams buvo skiriamos atsižvelgiant į jų žuvų sugavimų kiekius 2007–2012 metais. Pareiškėjas teigia, kad, taikant Taisyklių 17 ir 19 punktų nuostatas, gali būti pažeidžiami žvejų interesai, apribojamos jų žvejybos galimybės, nes
norintys pradėti vykdyti žuvų gaudymo veiklą nauji ūkio subjektai neturi galimybės gauti
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žvejybos kvotų, nes negali pateikti atitinkamų žuvų sugavimo rodiklių atitinkamu laikotarpiu praeityje. Pagal skaičiuojamas ir išduodamas žvejybos kvotas ūkio subjektai, kurie
per atitinkamą laikotarpį sužvejojo mažesnį kiekį žuvų, vėliau gauna mažesnes kvotas,
palyginti su tais subjektais, kurie sužvejoja didesnį kiekį žuvies. Tokiu atveju geresnėje
pozicijoje atsiduria tie ūkio subjektai, kurie jau yra rinkoje, turėdami stiprią materialinę
bazę. Toks Taisyklių 17 ir 19 punktuose nustatytas reguliavimas galbūt pažeidžia asmenų
lygiateisiškumo principą ir suvaržo konkurenciją žuvininkystės rinkoje bei pažeidžia esamų ir būsimų žvejų interesus.
6. Įvertinus paminėtą teisinį reglamentavimą, pareiškėjui kyla abejonių, ar Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-197 „Dėl Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ 17 ir 19 punktai tiek, kiek juose nustatytas žuvų kvotų
skyrimas atsižvelgiant į naudotojo 2007–2012 m. sugautą šprotų ir strimelių kiekį (tačiau
už 2012 m. imamas sugautas šprotų ir strimelių kiekis ne didesnis, nei naudotojui skirta
kvota), skaičiuojant nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio, neprieštarauja Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 1 straipsnio 2 daliai.
7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte 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. Šio įstatymo 3 straipsnio 3
punkte nustatytas proporcingumo principas, kuris reiškia, jog administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo
tikslus. Taikant Taisyklių 17 ir 19 punktų nuostatas, tikėtina, suvaržomi tiek naujai į žuvininkystės erdvę ateinančių ūkio subjektų, tiek kitų žvejų interesai ir galimybės sėkmingai
plėtoti žuvininkystės verslą jūroje, kurias užtikrina Lietuvos Respublikos žuvininkystės
įstatymas (1 str. 2 d.). Pareiškėjui kyla abejonių, ar Taisyklių 17 ir 19 punktų nuostatos
nepažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte nustatyto įstatymo
viršenybės principo.
II.
8. Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir atsakovas)
atsiliepime atkreipia dėmesį, kad nemaža dalis kvotų, skirtų pagal skundžiamą Protokolą, jau yra panaudota. Pažymi, kad pagal Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teisę valstybė
narė pati sprendžia dėl jai pagal ES teisę suteiktų žvejybos galimybių paskirstymo. Taisyklėse individualios žvejybos galimybės (kvotos) skirstomos pagal suteiktas perleidžiamąsias žvejybos teises, kurios nustatomos pagal tą patį santykinį žvejybinės veiklos stabilumo principą, kurį taiko ir ES institucijos ir kuris remiasi anksčiau sugautų žuvų kiekiu.
9. ES Tarybos 2013 m. spalio 10 d. pozicijoje siekiant priimti Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą dėl bendrosios žuvininkystės politikos yra nurodyta, kad valstybės
narės gali nustatyti perleidžiamųjų žvejybos teisių sistemą (projekto 21 straipsnis). Pasinaudojant Europos žuvininkystės fondo paramos lėšomis, buvo parengtas Europos regioninės politikos instituto projektas „Žvejybos teise pagrįsto valdymo metodo pagrindimas,
diegimas ir taikymas“, kurio tikslas – įvertinus Baltijos jūroje taikomą žvejybos valdymo
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modelį ir susipažinus su užsienio šalių patirtimi, pasiūlyti žvejybos valdymo sprendimus
bei įvertinti naujojo valdymo modelio taikymo efektyvumą ir pasekmes. Minėto tyrimo
rekomendacijose teigiama: „Siekiant padidinti žvejų verslo saugumą ir atsakomybę už
naudojamus išteklius, siūloma naudoti ilgalaikes kvotas, t. y. fiksuojant tam tikram laikui
tam tikrą kvotos dalį atskiriems naudotojams. Kvotų perleidžiamumas padidintų jų naudojimo efektyvumą bei sudarytų prielaidas natūraliam žvejybos galimybių ir pajėgumų
subalansavimui.“
10. Atsakovas pažymi, kad žvejybos teise pagrįstas valdymo metodas taikomas daugelyje Baltijos jūros valstybių: Danijoje, Švedijoje, Estijoje ir Lenkijoje. Šio metodo įgyvendinimas prisideda prie žvejybos verslo sąlygų palengvinimo, suteikia jam saugumo
ir stabilumo. Pagal Taisykles šprotų ir strimelių perleidžiamosios žvejybos teisės dydžiui
apskaičiuoti pasirinktas konkretaus naudotojo 2007–2012 m. sugauto šprotų ir strimelių kiekio ir viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje
sugauto šprotų ir strimelių kiekio santykis, kas yra pripažinta statistikos moksle. Tiksliausi duomenys gaunami imant kuo ilgesnį laikotarpį. Lietuvai atgavus nepriklausomybę
jau buvo pradėtos skirstyti kvotos, tačiau to meto duomenys nebuvo patikimi, o Lietuvai į stojus į ES teisinis reglamentavimas iš esmės pasikeitė ir žvejybos galimybes pradėjo skirstyti ES institucijos. Lietuvos teisinė sistema buvo suderinta su ES teise. Patikimi
duomenys apie sugautų žuvų kiekį yra nuo 2007 metų, todėl ir perleidžiamosios žvejybos
teisės dydžiams skaičiuoti pasirinkti duomenys nuo šių metų. Pabaigos metais pasirinkti
2012 metai, nes perleidžiama žvejybos teisė buvo skaičiuojama ir suteikiama 2013 metais, t. y. perleidžiama žvejybos teisė buvo skaičiuojama pagal praėjusių metų duomenis.
Perleidžiamai žvejybos teisei skaičiuoti buvo pasirinktas maksimalus patikimų duomenų
laikotarpis, kadangi kuo laikotarpis ilgesnis, tuo duomenys yra tikslesni.
11. Pasak atsakovo, Taisyklėse nustatytas teisinis reglamentavimas kaip tik ir užtikrina Žuvininkystės įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą įstatymo tikslo – užtikrinti žuvų
išteklius tausojančią žvejybą, jų išsaugojimą ir atkūrimą, atsižvelgiant į ekologines sąlygas, žuvininkystės ekonomiką, žvejų, žuvų augintojų, perdirbėjų ir vartotojų interesus –
įgyvendinimą, nes ES, siekdama apsaugoti nykstančius žuvų išteklius, riboja žvejybos pajėgumus, naujų dalyvių atėjimą į rinką, taip pat užtikrindama esamų žvejų ekonominius,
socialinius interesus. Ministerijos nuomone, Taisyklių nuostatos nepažeidžia Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtinto proporcingumo principo, kuris
reiškia, jog administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti
būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus, nes esamu teisiniu reguliavimu yra siekiama
įgyvendinti anksčiau nurodytus tikslus. Be to, Taisyklių 9 punkte yra nustatyti atvejai, kai
kvotas gali gauti nauji naudotojai (kai žvejyba užsiimanti individuali įmonė pertvarkoma
į kitos teisinės formos įmonę; kai žvejyba užsiimanti individuali įmonė pagal paveldėjimo
teisę perregistruojama kito asmens vardu; kai naudotojas reorganizuojamas; kai naudotojas, teisėtais pagrindais valdantis į žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą
įtrauktą ir antrajai žvejybos laivyno daliai priskirtą Lietuvos Respublikos žvejybos laivą,
įsigyja perleidžiamąją žvejybos teisę ar jos dalį arba teisę naudoti žvejybos kvotą ar jos
dalį iš kito šią perleidžiamąją žvejybos teisę turinčio Lietuvos Respublikoje registruoto
naudotojo). Atsakovas pažymi, kad perleidžiamųjų žvejybos teisių ir kvotų skyrimo tvarka buvo parengta atsižvelgiant į ES teisės aktų nuostatas, ES teisės aktų projektų nuostatas, į ES institucijų poziciją, mokslinių tyrimų rezultatus, susiklosčiusią užsienio šalių
praktiką, bei prašo tikrinamą norminio administracinio teisės akto dalį pripažinti teisėta.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

12. Norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197 patvirtintų Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių 17 ir 19 punktų tiek, kiek juose nustatytas žuvų kvotų
skyrimas atsižvelgiant į naudotojo 2007–2012 m. sugautą šprotų ir strimelių kiekį (tačiau
už 2012 m. imamas sugautas šprotų ir strimelių kiekis ne didesnis nei naudotojui skirta kvota), skaičiuojant nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje
Baltijos jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio, atitikties Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 1 straipsnio 2 daliai ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir
3 punktams. Pažymėtina, kad norminė administracinė byla pradėta pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo kreipimąsi individualioje byloje, kurioje ginčijama Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skirstymo komisijos 2013 m. kovo 26 d. posėdžio protokolo
Nr. ŽKB-2(6.1) 2.12 punkto dalis, taigi individualioje byloje taikytina ir šioje norminėje
administracinėje byloje nagrinėjama Taisyklių originali redakcija.
13. Taisyklių 17 punktas nustatė: „Naudotojams, teisėtais pagrindais valdantiems į
žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą įtrauktus ir antrajai žvejybos laivyno
daliai priskirtus Lietuvos Respublikos žvejybos laivus, trejiems metams suteikiamos perleidžiamosios žvejybos teisės taisyklių 16 punkte nurodytoms Lietuvos Respublikai skiriamos menkių, strimelių ir šprotų žvejybos kvotos dalims.“ Taisyklių 19 punktas nustatė:
„Kiekvienam taisyklių 17 punkte nurodytam naudotojui suteikiamos šprotų ir strimelių
perleidžiamosios žvejybos teisės dydis (procentais) apskaičiuojamas pagal to naudotojo 2007–2012 m. sugauto šprotų ir strimelių kiekio (tačiau už 2012 m. imamas sugautas
šprotų ir strimelių kiekis, ne didesnis nei naudotojui skirta kvota) dalį, skaičiuojant nuo
viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio.“ Tikslinga paminėti ir tai, jog Taisyklių 9 punkte buvo įtvirtinta,
jog „Nauji naudotojai, atitinkantys taisyklių 4 punkte nustatytas sąlygas, žvejybos atviroje
Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje kvotas gali gauti šiais atvejais: 9.1. kai žvejyba užsiimanti individuali įmonė pertvarkoma į kitos teisinės formos įmonę; 9.2. kai žvejyba užsiimanti individuali įmonė pagal paveldėjimo teisę perregistruojama kito asmens
vardu; 9.3. kai naudotojas reorganizuojamas; 9.4. kai naudotojas, teisėtais pagrindais valdantis į žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą įtrauktą ir antrajai žvejybos
laivyno daliai priskirtą Lietuvos Respublikos žvejybos laivą, įsigyja perleidžiamąją žvejybos teisę ar jos dalį arba teisę naudoti žvejybos kvotą ar jos dalį iš kito šią perleidžiamąją
žvejybos teisę turinčio Lietuvos Respublikoje registruoto naudotojo.“
14. Pareiškėjas ginčija Taisyklių 17 ir 19 punktų atitiktį Žuvininkystės įstatymo
(2012 m. birželio 12 d. įstatymo Nr. XI-2056 redakcija) 1 straipsnio 2 daliai, kuri nustatė:
„Šio Įstatymo tikslas – užtikrinti žuvų išteklius tausojančią žvejybą, jų išsaugojimą bei
atkūrimą ir žvejybos kontrolę, atsižvelgiant į ekologines sąlygas, žuvininkystės ekonomiką, žvejų, žuvų augintojų, perdirbėjų bei vartotojų interesus.“ Taip pat pareiškėjas nurodo, jog minėti Taisyklių punktai galbūt prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo
(2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija) 3 straipsnio 1 ir 3 punktams,
kuriuose nustatyta, kad „viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais
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principais: 1) įstatymo viršenybės. 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; <...>
3) proporcingumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus.“
IV.
15. Išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma atkreipia dėmesį į tai, jog pareiškėjas Taisyklių 17 ir 19 punktus ginčija tam tikra apimtimi, t. y. „tiek, kiek juose nustatytas žuvų
kvotų skyrimas atsižvelgiant į naudotojo 2007–2012 m. sugautą šprotų ir strimelių kiekį
(tačiau už 2012 m. imamas sugautas šprotų ir strimelių kiekis ne didesnis nei naudotojui
skirta kvota), skaičiuojant nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio“. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. spalio 24 d. nutartimi priėmė pareiškėjo prašymą nagrinėti būtent šia
apimtimi. Vis dėlto Taisyklių 17 punkte (cituota pirmiau) yra nustatytas kokybiškai kitoks (nei pareiškėjo nurodyta apimtis) teisinis reglamentavimas, t. y. Taisyklių 17 punkte
įtvirtintas reglamentavimas, susijęs su reikalavimais naudotojų laivams bei terminu, kuriam suteikiamos perleidžiamosios žvejybos teisės. Todėl, atsižvelgiant į tai, jog Taisyklių
17 punkte nėra nustatytas pareiškėjo ginčijamas teisinis reguliavimas, o minėtame punkte
įtvirtintas teisinis reglamentavimas nepatenka į šios norminės administracinės bylos nagrinėjimo apimtį, išplėstinė teisėjų kolegija nusprendžia norminės administracinės bylos
dalį dėl Taisyklių 17 punkto nutraukti, nes šioje dalyje nėra bylos nagrinėjimo (tyrimo)
dalyko.
V.
16. Kaip minėta, Vilniaus apygardos administracinis teismas, kreipdamasis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, savo abejones dėl Taisyklių 19 punkto teisėtumo grindžia inter alia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintu
įstatymo viršenybės principu. Išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma nagrinės, ar ginčijamas Taisyklių 19 punkte nustatytas reglamentavimas nepažeidžia šio principo.
17. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas)
ne kartą yra nagrinėjęs įstatymo viršenybės principą, įstatymų ir poįstatyminių teisės
aktų tarpusavio santykių problemas ir pažymėjęs, 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 užtikrinamas konstitucinis įstatymų viršenybės poįstatyminių
aktų atžvilgiu principas (Konstitucinio Teismo 1997 m. gruodžio 3 d., 1998 m. gegužės 6 d., 2002 m. rugpjūčio 21 d. ir kt. nutarimai). Poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo,
ar nuolatinio galiojimo (2003 m. gruodžio 30 d., 2005 m. vasario 7 d., 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimai). Įstatymai nustato bendro pobūdžio taisykles, o poįstatyminiuose
teisės aktuose jos gali būti detalizuojamos, gali būti reglamentuojama jų įgyvendinimo
tvarka (1995 m. spalio 26 d., 2004 m. kovo 5 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas taip
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pat yra konstatavęs, jog demokratinėje visuomenėje prioritetas yra teikiamas žmogui,
todėl viskas, kas susiję su pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis, reguliuojama
įstatymais. Tai ir žmogaus teisių ir laisvių patvirtinimas, ir jų turinio apibrėžimas, ir
apsaugos bei gynimo teisinės garantijos, ir leistinas jų apribojimas, ir kt. (Konstitucinio
Teismo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimas). Nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas,
draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, taip pat sankcijas už
atitinkamus teisės pažeidimus pagal Konstituciją galima tik įstatymu (Konstitucinio
Teismo 2008 m. kovo 5 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas savo nutarimuose taip
pat ne kartą yra pažymėjęs, kad Lietuvoje nėra deleguotosios įstatymų leidybos
(Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d., 1996 m. gruodžio 19 d., 1999 m. birželio 3 d., 2004 m. kovo 5 d. nutarimai), todėl Seimas – įstatymų leidėjas – negali pavesti
Vyriausybei ar kitoms institucijoms poįstatyminiais aktais reguliuoti tuos teisinius santykius, kurie pagal Konstituciją turi būti reguliuojami įstatymais, o Vyriausybė negali
tokių įgaliojimų priimti.
18. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas savo praktikoje nuosekliai pažymi viešojo administravimo subjektų pareigą veikti aukštesnės galios teisės aktais suteiktos kompetencijos ribose. Viešojo administravimo
subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos
kompetencijos ribose, o atitinkamam teisėkūros subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti,
tuo pačiu būtų pažeistas ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 28 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. I444-4/2006, 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I438-15/2007, 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. I444-4/2008, 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I502-12/2012,
publikuotą leidinyje „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 23, 2013 m. balandžio 30 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. I146-10/2013).
19. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Taisyklių priėmimo metu
galiojusio 2002 m. gruodžio 20 d. ES Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 „Dėl žuvų
išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką“
20 straipsnio 3 dalis nustatė: „Kiekviena valstybė narė sprendžia dėl jai pagal Bendrijos teisę priskirtų žvejybos galimybių paskirstymo būdo su jos vėliava plaukiojantiems
laivams. Apie paskirstymo būdą ji informuoja Komisiją.“ Vadinasi, šis reglamentas nenustatė, kokio pobūdžio teisės aktu minėta nuostata turėjo būti realizuojama atitinkamos valstybės narės teisinėje sistemoje. Tai reiškia, kad valstybės narės, įgyvendindamos minėtą sprendimo teisę, turėjo paisyti savo (vidaus) konstitucinių principų ir
įstatymų. Žuvininkystės įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta: „Žvejybos jūrų
vandenyse reglamentavimo priemones nustato Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota
institucija.“ To paties straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta: „Žvejybos reglamentavimo
priemonės gali būti šios: 1) bendro žuvų sugavimo ar tam tikrų rūšių žuvų sugavimo limitų nustatymas; 2) leidžiamų žvejybos įrankių, jų kiekio ir žvejybos būdų nustatymas;
3) žvejybos laivų skaičiaus nustatymas; 4) minimalaus gaudomų žuvų dydžio nustatymas; 5) žvejybos draudimas arba ribojimas tam tikru laiku ir (arba) tam tikrose vietose; 6) tam tikrų rūšių žuvų žvejybos uždraudimas; 7) priekrantės ir Kuršių marių
žvejybos zonos ribų nustatymas; 8) priekrantės ir Kuršių marių žvejybos barų ribų
nustatymas; 9) žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymas.“ To paties straipsnio
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7 dalyje buvo įtvirtinta: „Žvejybos kvotų skyrimo tvarką nustato ir kvotas žuvų išteklių naudotojams paskirsto Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija.“ Remiantis būtent pastarąja teisės norma buvo patvirtintos Taisyklės. Sistemiškai vertinant minėtas įstatymo normas, darytina išvada, kad įstatymų leidėjas šiomis teisės normomis
pavedė Žemės ūkio ministerijai nustatyti bendro žuvų sugavimo ar tam tikrų rūšių
žuvų sugavimo limitus, kitas 10 straipsnio 3 dalyje išvardintas žvejybos reglamentavimo priemones, taip pat žvejybos kvotų skyrimo tvarką (t. y. iš esmės procedūrines kvotų skyrimo taisykles) bei paskirstyti kvotas žuvų išteklių naudotojams. Šiomis teisės
normomis nebuvo (o atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo doktriną ir negalėjo būti)
pavesta Žemės ūkio ministerijai nustatyti esmines ūkinės veiklos (žvejybos) ribojimo
sąlygas, t. y. poįstatyminiame teisės akte nustatyti naujus, įstatyme nenustatytus kriterijus, pagal kuriuos skirstomos kvotos žuvų išteklių naudotojams, ir kuriais yra esmingai
paveikiama ir ribojama konstitucinė ūkinės veiklos laisvė.
20. Taisyklių 19 punkte nustačius, jog ūkio subjektui „suteikiamos šprotų ir strimelių perleidžiamosios žvejybos teisės dydis (procentais) apskaičiuojamas pagal to
naudotojo 2007–2012 m. sugauto šprotų ir strimelių kiekio (tačiau už 2012 m. imamas sugautas šprotų ir strimelių kiekis, ne didesnis nei naudotojui skirta kvota) dalį,
skaičiuojant nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos
jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio“, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, yra
esmingai ribojama ūkio subjektų, užsiimančių ar pageidaujančių užsiimti šprotų ir
strimelių žvejyba Baltijos jūroje, ūkinės veiklos laisvė, kadangi ūkio subjektams, kurie
2007–2012 m. negaudė strimelių ar šprotų Baltijos jūroje ar jų sugavo mažai, yra iš
esmės ribojama galimybė užsiimti atitinkama žvejyba ateinančiais metais (pagal šį kriterijų naudotojams, 2007–2012 m. sugavusiems mažai strimelių ar šprotų, suteikiamos
šprotų ir strimelių perleidžiamosios žvejybos teisės dydis (procentais) būtų mažas, o
nauji naudotojai pagal Taisyklių 9 punktą (cituota pirmiau) kvotas gali gauti tik itin
ribotais atvejais). Tokio pobūdžio ūkinės veiklos ribojimas, remiantis pirmiau minėta
Konstitucinio Teismo doktrina bei Viešojo administravimo 3 straipsnio 1 punktu, gali
būti nustatytas tik įstatyme. Atsižvelgdama į tai, jog šis Taisyklių 19 punkte įtvirtintas
kriterijus, nustatantis esmines ūkinės veiklos sąlygas ir ribojimo kriterijus, nėra numatytas įstatyme, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad žemės ūkio ministras, poįstatyminiame teisės akte nustatydamas šį kriterijų, veikė ultra vires ir pažeidė Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą principą, jog administraciniai
aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti
įstatymais.
21. 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, Nr. I552-23/2012, Nr. I502-9/2013). Taigi konstatavus ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimą Viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnio 1 punktui, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra būtina tirti ginčijamo
akto atitiktį kitoms pareiškėjo nurodomoms įstatymų nuostatoms. Atsižvelgdama į tai,
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išplėstinė teisėjų kolegija nepasisakys dėl Taisyklių 19 punkto atitikties Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, Žuvininkystės įstatymo 1 straipsnio 2 daliai.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
101 straipsnio 1 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Nutraukti norminės administracinės bylos dalį dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197 patvirtintų Žvejybos Baltijos jūroje
kvotų skyrimo taisyklių 17 punkto atitikties Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo
1 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
1 ir 3 punktams.
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197 patvirtintų Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių 19 punktas
(2013 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-197 redakcija) tiek, kiek jame nustatytas žuvų kvotų
skyrimas atsižvelgiant į naudotojo 2007–2012 m. sugautą šprotų ir strimelių kiekį (tačiau
už 2012 m. imamas sugautas šprotų ir strimelių kiekis ne didesnis nei naudotojui skirta
kvota), skaičiuojant nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio, prieštaravo Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.3. Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-460 patvirtinto Abonento teisės išlaikyti
abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų
teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo dalies teisėtumo
Administracinė byla Nr. I146-5/2014
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00014-2013-9
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M AS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. balandžio 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo,
Ramūno Gadliausko ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
22

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Laurai Čereškaitei-Kinčiuvienei, atsakovo
atstovėms Gintarei Lapkauskienei ir advokatei Astai Jakutytei-Sungailienei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos Seimo nario Remigijaus Šimašiaus pareiškimą ištirti, ar Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-460
patvirtinto „Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos
aprašo“ 30 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo
2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam veiksmingos konkurencijos užtikrinimo principui,
37 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims,
38 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui, 42 punktas neprieštarauja
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai, 4 straipsnio
2 daliai, 8 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui, 46 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai,
4 straipsnio 2 daliai, 8 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus Šimašius (toliau – ir pareiškėjas) pareiškimu (I t., b. l. 1–6) kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą,
prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau
– ir Ryšių reguliavimo tarnyba, atsakovas) direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-460 patvirtinto „Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų
ir tvarkos aprašo“ 30 punktą kaip neatitinkantį Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto veiksmingos konkurencijos užtikrinimo principo,
37 punktą kaip neatitinkantį Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalies ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, 38
punktą kaip neatitinkantį Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio
11 dalies ir konstitucinio teisinės valstybės principo, 42 punktą kaip neatitinkantį Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalies, 4 straipsnio 2 dalies,
8 straipsnio ir konstitucinio teisinės valstybės principo, 46 punktą kaip neatitinkantį Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalies, 4 straipsnio 2 dalies, 8 straipsnio ir konstitucinio teisinės valstybės principo.
2. Pareiškime nurodo, kad 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą Nr. 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (toliau – ir Universaliųjų paslaugų direktyva), kuri vėliau, 2009 m. lapkričio 25 d., pakeista, Europos Parlamentui ir
Tarybai priėmus direktyvą Nr. 2009/136/EB (toliau – ir Direktyva Nr. 2009/136/EB).
Šių direktyvų pagrindu Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme numatyta telefono ryšio paslaugų vartotojo teisė keičiant telefono ryšio paslaugų teikėją išsaugoti
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esamą abonentinį telefono numerį – įtvirtinta vadinamoji numerio perkėlimo galimybė. Vadovaudamasis Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalimi, pagal kurią
viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos nustatytomis sąlygomis ir terminais savo lėšomis užtikrina abonento teisę išlaikyti abonentinį numerį, Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius
2011 m. balandžio 29 d. priėmė įsakymą Nr. 1V-460, kuriuo patvirtino „Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašą“ (toliau – ir Aprašas),
kurio teisėtumą ginčija pareiškėjas.
3. Aprašo 30 punkte, kurio teisėtumu ir pagrįstumu abejoja pareiškėjas, nustatyta, jog Centrinės duomenų bazės (toliau – ir CDB) administratorius negali būti susijęs
su Lietuvos Respublikoje veikiančiais viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjais Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo prasme. Pareiškėjo
nuomone, tokia nuostata pažeidžia tiek Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą veiksmingos konkurencijos užtikrinimo principą, tiek ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytus viešojo administravimo principus.
Pareiškėjas pažymi, jog kitose valstybėse dominuojantys CDB administravimo modeliai skiriasi nuo to modelio, kuris taikomas Lietuvoje, o tai gali būti rimtu argumentu keičiant Ryšių reguliavimo tarnybos pasirinktą Universaliųjų paslaugų direktyvos
įgyvendinimo būdą. Tai, anot pareiškėjo, leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad visuotinai paplitusi praktika yra pagrįsta Universaliųjų paslaugų direktyvos ir Direktyvos
Nr. 2009/136/EB normomis, o kitokios praktikos taikymo galimybė turėtų būti pagrįsta išskirtinėmis aplinkybėmis. Pareiškėjo nuomone, tokių aplinkybių aptariamu atveju
nėra.
4. Pareiškėjas taip pat ginčija ir Aprašo 37 punkto teisėtumą, kuriame įtvirtinta,
kad viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai finansuoja CDB
administratoriaus veiklą reguliariai mokamais užmokesčiais, proporcingais jiems skirtų
abonentinių numerių skaičiui. Pareiškėjo teigimu, Ryšių reguliavimo tarnyba šioje nuostatoje nustatė mobiliojo ryšio operatorių pareigą finansuoti visus CDB administravimo
veiklos kaštus, nepaisant to, ar jie yra susiję su numerių perkėlimo paslaugos teikimu, ar
ne, o finansavimo lėšų dydis, mokamas mobiliojo ryšio operatorių, turi būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į mobiliojo ryšio operatoriaus turimų abonentų skaičių, nepaisant to,
kokia abonentų dalis naudojasi numerių perkėlimo paslauga. Pareiškėjo nuomone, tokia
užmokesčio sąsaja su abonentų skaičiumi visiškai prieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje įtvirtintam kainos pagrindimo sąnaudomis principui bei Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių normoms, draudžiančioms viešojo administravimo subjektams privilegijuoti atskirus ūkio subjektus. Pareiškėjas pabrėžia, kad
aptariama Aprašo nuostata atitinka visas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
suformuotas sąlygas, kad būtų galima konstatuoti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
2 dalies pažeidimą, t. y. 1) institucijos sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja
atskirus ūkio subjektus arba jų grupes; 2) dėl tokio sprendimo atsiranda ar gali atsirasti
konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams;
3) skirtingos konkurencijos sąlygos nėra sąlygotos Lietuvos Respublikos įstatymų vykdymo. Be to, pareiškėjas taip pat pabrėžia, kad aptariama Aprašo nuostata yra neteisėta ir
tuo požiūriu, jog iš esmės lemia CDB administratoriaus veiklos finansavimą, o nė vienu
Ryšių reguliavimo tarnybos teisės aktu nėra užtikrinta, jog CDB administratoriaus gau24
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namos pajamos būtų naudojamos būtent numerių perkėlimo paslaugai vykdyti, jos efektyvumui ir spartai pagerinti. Tai sudaro prielaidas, jog lėšos, gaunamos iš telefono ryšio
operatorių, naudojamos neteisėtiems tikslams.
5. Pareiškėjas taip pat ginčija Aprašo 38 punkto, tiesiogiai susijusio su Aprašo
37 punktu, teisėtumą ir pagrįstumą. Aprašo 38 punkte numatyta, jog konkretūs užmokesčiai, mokėtini pagal Aprašo 37 punktą, taip pat kiti užmokesčiai už CDB administratoriaus teikiamas paslaugas nustatomi pagal CDB administratoriaus ir Ryšių reguliavimo tarnybos sudarytą sutartį dėl CDB administravimo. Pareiškėjo nuomone,
ginčijama nuostata akivaizdžiai prieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio
11 dalyje įtvirtintam kainų, pagrįstų sąnaudomis, principui. Pareiškėjas taip pat atkreipia dėmesį ir į tai, jog paminėtoje sutartyje tarp CDB administratoriaus ir Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta, kad vienkartinis užmokesčio dydis, kurį turės mokėti gavėjas CDB administratoriui už konkretaus abonentinio numerio perkeliamumo gavėjui
procesą, yra 0,00 Lt, t. y. paslauga teikiama nemokamai. Tačiau būtent šis CDB administratoriaus veiklos segmentas ir turi būti apmokamas iš mobiliojo ryšio operatorių
Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalies prasme, nes būtent šiam veiksmui –
konkretaus abonentinio numerio perkėlimui – turi būti taikomas sąnaudų principas.
Pareiškėjas taip pat abejoja Aprašo 38 punkto nuostatos teisėtumu, vertinant, ar Ryšių
reguliavimo tarnyba apskritai turi teisę įpareigoti mobiliojo ryšio operatorius sudaryti sutartį su CDB administratoriumi joje numatant tokias kainas, kokios nustatomos
Ryšių reguliavimo tarnybos ir CDB administratoriaus sutartimi. Pareiškėjo nuomone, formuojant numerių perkėlimo paslaugos kainodarą, Ryšių reguliavimo tarnybos
diskrecija pagal Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalį galėtų būti dvejopa:
1) nustatant aukščiausią kainų ribą, kai vartotojams už numerio perkėlimo paslaugą
mobiliojo ryšio operatoriai taiko šios paslaugos tarifus; 2) užtikrinant, jog mobiliojo
ryšio operatoriams už numerio perkėlimo paslaugą taikomas mokestis bus pagrįstas
šios paslaugos sąnaudomis. Pareiškėjo nuomone, Ryšių reguliavimo tarnyba, įpareigodama mobiliojo ryšio operatorius laikytis sutartyje numatytų kainų tarifų, pažeidė
Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalies normą ir aiškiai viršijo savo kompetenciją, tuo pažeisdama konstitucinės teisinės valstybės principą.
6. Pareiškėjas taip pat pažymi, jog pagal Aprašo 42 punktą Ryšių reguliavimo tarnyba viešo konkurso tvarka išrenka CDB administratorių bei nustato viešo konkurso
sąlygas, o pagal Aprašo 46 punktą Ryšių reguliavimo tarnyba konkurso tvarka išrenka
CDB administratorių 10 metų terminui. Pareiškėjo nuomone, Ryšių reguliavimo tarnyba,
Aprašo 42 punkte nustatydama sau teisę viešo konkurso tvarka išrinkti CDB administratorių, viršijo Elektroninių ryšių įstatyme jai suteiktą kompetenciją. Pareiškėjas teigia, jog
yra nesuprantama, kokiu pagrindu Ryšių reguliavimo tarnyba Aprašo 46 punkte nustatė
10 metų terminą, kuriam išrenkamas CDB administratorius. Pareiškėjas pažymi, jog tokia nuostata nėra paremta nė viena Elektroninių ryšių įstatymo norma, be to, telekomunikacijų rinka yra itin dinamiška ir sparčiai besikeičianti. Aptariama nuostata, pareiškėjo
vertinimu, riboja galimų CDB administravimo ir numerių perkėlimo paslaugos teikėjų
dalyvavimą teikiant numerių perkėlimo paslaugą, nors šie teikėjai galėtų reikalauti mažesnės maržos nei reikalauja CDB administratorius, išrinktas 10 metų terminui. Pareiškėjo nuomone, toks terminas yra visiškai neproporcingas. Pareiškėjas pažymi, jog Aprašo 42 ir 46 punktais sukurtas reguliavimas iš esmės įteisina 10 metų trunkančią vieno
CDB administratoriaus monopoliją.
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7. Rengiant bylą nagrinėti teisme, buvo gautas atsakovo Ryšių reguliavimo tarnybos
atsiliepimas (I t., b. l. 145–154). Ryšių reguliavimo tarnyba prašo Aprašo 30, 37, 38, 42 ir
46 punktus pripažinti teisėtais, o pareiškimą dėl jų panaikinimo atmesti.
8. Ryšių reguliavimo tarnyba nurodo, kad abonentinių numerių perkėlimo proceso
įgyvendinimo būdo pasirinkimas yra paliktas valstybių narių kompetencijai. Pareiškėjas
nenurodo, kurios Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos reikalauja išskirtinių aplinkybių
ir jų nesant draudžia Europos Sąjungos valstybėms narėms taikyti jų pasirinktą modelį, laikantis Universaliųjų paslaugų direktyvos 30 straipsnyje nustatytų reikalavimų, todėl
negali būti laikomi teisiškai pagrįstais pareiškėjo argumentai dėl išskirtinių aplinkybių,
kurios neva yra būtinos pasirenkant vienokį ar kitokį abonentinių numerių perkėlimo
sistemos realizavimo būdą. Atsakovo nuomone, dėl sisteminių skirtumų, esančių įvairiose valstybėse narėse, vieno CDB modelio vertinimas kaip absoliučiai pranašesnio už kitus
nėra korektiškas.
9. Atsakovas taip pat pažymi, kad operatoriai raštu teikė pasiūlymus ir pritarė, jog
abonentinių numerių perkėlimo paslauga būtų realizuojama naudojantis CDB, ir kad
CDB administruojančią įmonę Ryšių reguliavimo tarnyba išrinktų viešo konkurso būdu.
Be to, nei Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, spręsdamas klausimą dėl Aprašo projekto atitikties Europos Sąjungos teisei, nei
Konkurencijos taryba, kurios kompetencija yra užtikrinti konkurenciją Lietuvos Respublikoje, nei kitos valstybės institucijos pastabų ir (ar) pasiūlymų dėl abonentinių numerių
perkėlimo sistemos realizavimo, CDB administratoriaus išrinkimo būdo ir CDB administratoriaus paslaugų teikimo termino neturėjo. Ryšių reguliavimo tarnyba, priimdama
galutinį sprendimą dėl abonentinių numerių perkėlimo sistemos realizavimo Lietuvoje
būdo, siekė ne tik užtikrinti abonentinių numerių perkėlimo paslaugos prieinamumą ir
veiksmingumą, bet ir sudaryti sąlygas visiems Lietuvos Respublikos operatoriams lygiomis teisėmis gauti prieigą prie CDB. Atsižvelgiant į tai, Aprašo 30 punkte įtvirtinta, kad
CDB administratorius negali būti susijęs su Lietuvos Respublikoje veikiančiais operatoriais Konkurencijos įstatymo prasme. Priešingu atveju būtų sudarytos prielaidos CDB
administratoriaus ir susijusių operatorių veiksmų derinimui, siekiant daryti įtaką konkurentų veiklos sąlygoms, riboti naujų operatorių patekimą į rinką, diskriminuoti vienus
operatorius kitų operatorių atžvilgiu, taip darant neigiamą įtaką visos elektroninių ryšių
rinkos vystymuisi ir plėtrai bei abonentų teisėms ir teisėtiems interesams. Todėl, atsakovo nuomone, Aprašo 30 punktu yra užtikrinama veiksminga konkurencija elektroninių
ryšių srityje.
10. Atsakovas taip pat pažymi, jog Lietuvoje įtvirtinta abonentinių numerių perkėlimo sistema yra ypač palanki abonentams – vadovaujantis Aprašo 14 punktu, operatoriai negali imti jokio užmokesčio, susijusio su abonentinio numerio perkėlimu, keičiant
viešųjų telefono ryšio paslaugų teikimo vietą ar būdą, kas suteikia abonentams teisę ir
galimybes rinktis geriausiai jų poreikius atitinkančio operatoriaus paslaugas, išlaikant
turimą abonentinį numerį, be jokių apribojimų ar veiksnių, galinčių sąlygoti abonentų
apsisprendimą nekeisti operatoriaus. Atsakovo nuomone, Aprašo 30 punktas atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas ir Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintą veiksmingos konkurencijos užtikrinimo principą.
11. Atsakovas taip pat pabrėžia, kad Universaliųjų paslaugų direktyvos 30 straipsnio
2 dalyje nustatyta pareiga su abonentinio numerio perkėlimo teisių įgyvendinimu susijusias kainas grįsti sąnaudomis yra skirta operatoriams, kai operatoriai nustato kainas už
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abonentinių numerių perkėlimą kitiems operatoriams, arba, jei tokie užmokesčiai taikomi, galutiniams paslaugų gavėjams. Atsakovas nurodo, kad Lietuvoje abonentinių numerių perkėlimas abonentams yra nemokamas, o Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio
11 dalyje nustatyta pareiga su abonentinio numerio perkėlimo teisių įgyvendinimu susijusias prieigos kainas grįsti sąnaudomis, kaip tai numato Universaliųjų paslaugų direktyvos 30 straipsnio 2 dalis, yra skirta operatoriams, kai operatoriai nustato prieigos kainas už abonentinių numerių perkėlimą kitiems operatoriams. Ryšių reguliavimo tarnyba
turėtų teisę reikalauti operatorių pagrįsti prieigos kainas sąnaudomis tik tuo atveju, jei
numerio perkėlimo sistemos įgyvendinimo Lietuvoje modelis būtų grįstas jame dalyvaujančių operatorių vienas kitam taikomais su abonentinių numerių perkėlimu susijusiais
užmokesčiais. Todėl, atsakovo nuomone, pareiškėjo teiginys, kad Ryšių reguliavimo tarnyba pažeidžia Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytą reikalavimą,
negali būti laikomas pagrįstu dėl jo prieštaravimo teisės aktuose nustatytam teisiniam reguliavimui. Ryšių reguliavimo tarnybai išplėtus Elektroninių ryšių įstatymo taikymą asmenų atžvilgiu, būtų ne tik viršyti Ryšių reguliavimo tarnybos įgaliojimai, bet ir pažeisti
viešojoje teisėje galiojantys įstatymo viršenybės ir teisėtumo principai.
12. Atsakovas taip pat pažymi, jog pareiškėjas klaidingai aiškina ERĮ 34 straipsnio
11 dalies nuostatas, nurodydamas, kad apmokamos tik su abonentinio numerio perkėlimu susijusios sąnaudos. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT)
2006 m. liepos 13 d. sprendimą byloje C-438/04, sąnaudoms priskirtinos ne tik vienkartinės sąnaudos, kurios yra patiriamos perkeliant abonentinį numerį, bet ir kitos sąnaudos, kurios yra susijusios su abonentų teisių perkelti abonentinį numerį įgyvendinimu.
Atsakovas pastebi, jog kiekvienas naudojamas telefono ryšio numeris gali būti potencialiai perkeltas į kitą viešąjį ryšių tinklą, todėl tokiu finansavimo būdu abonentinio numerio perkėlimo sąnaudos, tenkančios vienam abonentui, yra pastovios ir nepriklauso nuo
konkretaus operatoriaus dydžio bei faktiškai perkeliamų abonentinių numerių skaičiaus.
Priešingu atveju būtų sudaromas barjeras konkurencijai dėl to, kad maži ar nauji į rinką
ateinantys operatoriai, tikėdamiesi perimti iš kitų operatorių dalį abonentų, būtų priversti skirti neproporcingai didelę savo pajamų dalį užmokesčiams, susijusiems su abonentinių numerių perkėlimu, padengti. Atsakovo nuomone, abonentinio numerio perkėlimo sąnaudų paskirstymas yra paprastas, lengvai suprantamas ir pagrįstas objektyviais,
suprantamais ir skaidriais kriterijais. Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį, jog ne tik tie
abonentai, kurie perkelia abonentinius numerius, gauna naudą iš abonentinio numerio
perkėlimo paslaugos. Abonentinio numerio perkeliamumas suteikia abonentui didesnę
derybinę galią prieš operatorius, ypač derantis dėl palankesnių elektroninių ryšių paslaugų teikimo sąlygų, įskaitant elektroninių ryšių paslaugų teikimo kainą, net ir tuo atveju,
kai abonentas neketina perkelti savo turimo abonentinio numerio. Abonentinio numerio perkeliamumas užtikrina veiksmingą konkurenciją tarp operatorių, kurie palaipsniui
mažina elektroninių ryšių paslaugų teikimo kainas ne tik tiems abonentams, kurie ketina
keisti operatorių, bet ir visiems kitiems abonentams, siekdami apsisaugoti nuo abonento
netekimo ir galbūt privilioti kitų operatorių abonentus. Atsakovo vertinimu, abonentinio
numerio perkėlimo sąnaudų paskirstymo pagrindu pasirinkus konkrečiam operatoriui
suteiktų telefono ryšio numerių kiekį, yra geriausiai užtikrinamas veiksmingos konkurencijos, proporcingumo, efektyvaus elektroninių ryšių išteklių naudojimo, elektroninių
ryšių paslaugų vartotojų teisių apsaugos principų įgyvendinimas.
13. Atsakovas taip pat pažymi, jog CDB administratorius buvo išrinktas viešo kon27
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kurso tvarka pagal viešai paskelbtose konkurso sąlygose numatytus kriterijus, įskaitant
ir mažiausios kainos kriterijų. Todėl konkurso laimėtoju buvo paskelbtas dalyvis, kurio
kaina už abonentinių numerių perkėlimo sistemos veikimo užtikrinimą buvo mažiausia.
Taigi operatoriams buvo užtikrintos mažiausios sąnaudos, susijusios su abonentinių numerių perkėlimo įgyvendinimu.
14. Atsakovas taip pat paaiškina, jog nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad Ryšių
reguliavimo tarnyba, patvirtindama Aprašą bei nustatydama abonentinių numerių perkėlimo sąlygas, įskaitant ir CDB administratoriaus išrinkimo tvarką, viršijo jai įstatyme
nustatytus įgaliojimus. Priešingai – nenustačius abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį tvarkos, būtų neįgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyti reikalavimai,
pažeisti aukštesnės galios teisės aktai. Atsakovas taip pat pažymi, kad CDB administratoriaus išrinkimo 10 metų terminas buvo pasirinktas atsižvelgiant į panašią abonentinių
numerių perkėlimo paslaugų taikymo praktiką kitose šalyse. Šis terminas turėjo užtikrinti efektyvų ir nepertraukiamą abonentinių numerių perkėlimo sistemos veikimą. Be to,
operatoriai, teikdami pastabas ir pasiūlymus dėl Aprašo projekto, pritarė CDB administratoriaus paslaugų teikimo terminui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

II.

15. Norminėje administracinėje byloje iš esmės yra keliamas klausimas dėl tam tikrų
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 1V-460 patvirtinto „Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant
viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo
sąlygų ir tvarkos aprašo” (toliau – ir Aprašas) nuostatų atitikties aukštesnės galios teisės
aktams – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui,
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymui ir Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymui.
16. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš Administracinių bylų teisenos įstatymo
(toliau – ir ABTĮ) šešioliktojo skirsnio, nustatančio pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad norminės administracinės
bylos nagrinėjimo ribas, visų pirma, apibrėžia pareiškėjo pareiškime pateiktas prašymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumentai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. I662-11/2013). Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškėjo
pareiškimą tirs, atsižvelgdama į jo rezoliucinėje dalyje, kurioje yra išdėstytas prašymas
teismui, apibrėžtas ribas, patikslintas pareiškėjo pareiškimo motyvuose.
17. Aprašas, kurio nuostatų teisėtumu abejoja pareiškėjas, nustato abonentinio numerio keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą,
išlaikymo sąlygas ir tvarką, centrinės duomenų bazės (toliau – ir CDB) administratoriaus
išrinkimo tvarką, jo funkcijas bei funkcijų vykdymo pabaigos sąlygas (Aprašo 1 p.). Jis
buvo priimtas vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalimi ir įgyvendinant 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/22/EB dėl
universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir
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paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB (toliau –
ir Direktyva 2009/136/EB).
18. Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje, priimtoje įgyvendinant paminėtose direktyvose įtvirtintą telefono ryšio paslaugų vartotojo teisę keičiant telefono
ryšio paslaugų teikėją išsaugoti esamą abonentinį telefono numerį (toliau – ir abonento
teisė išlaikyti abonentinį numerį), numatyta, kad „Viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų telefono
ryšio paslaugų teikėjai Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytomis sąlygomis ir terminais
savo lėšomis užtikrina abonento teisę išlaikyti abonentinį numerį, kai yra keičiamas telefono ryšio paslaugų teikėjas ar paslaugų teikimo vieta arba būdas. Su šių abonentų teisių
įgyvendinimu susijusios prieigos kainos turi būti pagrįstos sąnaudomis. Šiam tikslui Ryšių reguliavimo tarnyba turi teisę taikyti šio įstatymo 23 straipsnyje nustatytas taisykles
visiems pagal šią dalį įpareigotiems ūkio subjektams. Už naudojimąsi tokia teise Ryšių
reguliavimo tarnybos nustatytais leistinais atvejais ir sąlygomis abonentams taikomi tarifai negali stabdyti naudojimosi tokiomis galimybėmis. Šiam tikslui Ryšių reguliavimo
tarnyba turi teisę nustatyti aukščiausią kainų ribą“.
19. Aprašo 30 punktas, kurį ginčija pareiškėjas, įtvirtina, jog CDB administratorius
negali būti susijęs su Lietuvos Respublikoje veikiančiais viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjais Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo prasme. Pagal Aprašo 3 punktą, CDB administratorius – tai Aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis Ryšių reguliavimo tarnybos išrinktas ūkio subjektas, kuris administruoja centrinę
duomenų bazę, koordinuoja jos veiklą ir centralizuotu būdu valdo abonentinių numerių perkėlimo procesą. Pareiškėjo nuomone, paminėtas Aprašo 30 punktas prieštarauja
Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam veiksmingos konkurencijos
užtikrinimo principui. Pagal šią Elektroninių ryšių įstatymo nuostatą, elektroninių ryšių
veiklos reguliavimas grindžiamas, be kita ko, ir veiksmingos konkurencijos užtikrinimo
principu.
20. Aprašo 37 punktas, kurio teisėtumu abejoja pareiškėjas, numato, kad viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai finansuoja CDB administratoriaus veiklą reguliariai mokamais užmokesčiais, proporcingais jiems skirtų abonentinių
numerių skaičiui. Pareiškėjo nuomone, toks reguliavimas prieštarauja jau minėtai Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai (joje įtvirtintam kainos pagrindimo sąnaudomis principui), taip pat Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims, pagal kurias
privaloma užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir draudžiama privilegijuoti atskirus
ūkio subjektus.
21. Pareiškėjas taip pat ginčija ir Aprašo 38 punktą, kuris numato, jog konkretūs
užmokesčiai, mokėtini pagal Aprašo 37 punktą, taip pat kiti užmokesčiai už CDB administratoriaus teikiamas paslaugas nustatomi pagal CDB administratoriaus ir Ryšių reguliavimo tarnybos sudarytą sutartį dėl CDB administravimo. Anot pareiškėjo, Aprašo
38 punktas yra nesuderinamas su jau minėta Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio
11 dalimi, kadangi, jo nuomone, toks reguliavimas neatitinka joje įtvirtinto kainų,
pagrįstų sąnaudomis, principo. Be to, pareiškėjo nuomone, Ryšių reguliavimo tarnyba, įtvirtindama ginčijamą Aprašo 38 punktą, taip pat viršijo savo kompetenciją, tokiu
būdu pažeisdama konstitucinį teisinės valstybės principą. Šio universalaus principo,
kuriuo grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir Lietuvos Respublikos Konstitucija,
turinys atsiskleidžia įvairiose Konstitucijos nuostatose (Lietuvos Respublikos Kons29
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titucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2001 m. sausio 11 d. nutarimas).
Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog konstitucinis teisinės valstybės
principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui bei kitiems teisėkūros subjektams: jie 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).
22. Pareiškėjas taip pat ginčija Aprašo 42 ir 46 punktus, nustatančius CDB administratoriaus parinkimo tvarką. Pagal Aprašo 42 punktą, Ryšių reguliavimo tarnyba viešo konkurso tvarka išrenka CDB administratorių bei nustato viešo konkurso sąlygas, o
Aprašo 46 punktas nustato, kad Ryšių reguliavimo tarnyba konkurso tvarka išrenka CDB
administratorių 10 metų terminui.
23. Pareiškėjo nuomone, Aprašo 42 ir 46 punktai prieštarauja Elektroninių ryšių
įstatymo 34 straipsnio 11 daliai, taip pat šio įstatymo 4 straipsnio 2 daliai, 8 straipsniui
ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Pareiškėjas pažymi, kad, priešingai nei
reikalauja Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje įtvirtintas sąnaudomis pagrįstos kainos principas, paminėti ginčijami punktai įtvirtina 10 metų trunkančią vieno
CDB administratoriaus monopoliją, kurios pagrindu sukuriama sutartinė kainodara.
Pareiškėjo teigimu, 10 metų terminas yra neproporcingas. Aprašo 42 ir 46 punktai, pareiškėjo nuomone, taip pat priimti viršijant Ryšių reguliavimo tarnybos įgaliojimus. Pagal
Elektroninių ryšių įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, elektroninių ryšių veiklą Lietuvoje reguliuoja Ryšių reguliavimo tarnyba ir kitos valstybės institucijos pagal šio įstatymo nustatytą kompetenciją. Pareiškėjas pabrėžia, jog pagal Elektroninių ryšių įstatymo 8 straipsnį,
apibrėžiantį Ryšių reguliavimo tarnybos tikslus ir uždavinius, Ryšių reguliavimo tarnyba
privalo veikti tik pagal kompetenciją, o Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalis,
pareiškėjo nuomone, nesuteikia šiai tarnybai absoliučios diskrecijos nustatyti, kaip bus
vykdomas numerio perkėlimo paslaugų teikimo užtikrinimas.
24. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog šioje byloje tirs ir vertins, ar Aprašo 30 punktas neprieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam veiksmingos konkurencijos užtikrinimo principui,
ar Aprašo 37 punktas neprieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai
ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 bei 2 dalims, ar Aprašo 38 punktas neprieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui, ar Aprašo 42 ir 46 punktai neprieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo
34 straipsnio 11 daliai, 4 straipsnio 2 daliai, 8 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Tokios yra šios norminės administracinės bylos ribos.
25. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog iš pareiškėjo pareiškime išdėstytų
motyvų matyti, kad jie iš esmės skirstytini į tris grupes. Visų pirma, pareiškėjo nuomone,
Ryšių reguliavimo tarnyba, priimdama kai kurias ginčijamas Aprašo nuostatas, susijusias
su CDB administratoriaus parinkimu ir jo paslaugų kainodaros nustatymu, tam neturėjo
įgaliojimų ir tokiu būdu viršijo jai teisės aktais suteiktą kompetenciją. Antra, pareiškėjas abejoja Apraše nustatytos CDB administratoriaus finansavimo sistemos, jo teikiamų
paslaugų kainodaros teisėtumu. Trečia, pareiškėjas kelia klausimą dėl tam tikrų ginčijamų Aprašo nuostatų teisėtumo konkurencijos teisės požiūriu. Išplėstinės teisėjų kolegijos
nuomone, atsižvelgiant į tai, jog Aprašo nuostatų teisėtumas yra ginčijamas įvairiais aspektais ir tai nulemia byloje nagrinėtinų klausimų gausą, tikslinga byloje ginčijamų teisės
normų teisėtumą tikrinti būtent pagal paminėtas klausimų kategorijas.
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III.
Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos kompetencijos
26. Pareiškėjo nuomone, Ryšių reguliavimo tarnyba, Apraše įtvirtindama tam
tikras nuostatas, veikė ne pagal jai teisės aktais suteiktą kompetenciją ir viršijo savo
įgaliojimus. Kaip nurodo pareiškėjas, Ryšių reguliavimo tarnyba neturėjo teisės Aprašo
38 punkte įpareigoti mobiliojo ryšio operatorius sudaryti sutartį su CDB administratoriumi, joje numatant tokias kainas, kokios nustatomos Ryšių reguliavimo tarnybos ir
CDB administratoriaus sutartyje. Pareiškėjo nuomone, Ryšių reguliavimo tarnyba taip
pat viršijo savo kompetenciją, Aprašo 42 ir 46 punktais nustatydama CDB administratoriaus parinkimo tvarką, pagal kurią ji CDB administratorių 10 metų terminui išrenka viešo konkurso tvarka bei nustato viešo konkurso sąlygas. Taigi išplėstinė teisėjų
kolegija vertins, ar Ryšių reguliavimo tarnyba, priimdama paminėtas nuostatas, neviršijo savo kompetencijos, ir tokiu būdu nustatys, ar Aprašo 38 punktas neprieštarauja
konstituciniam teisinės valstybės principui, o Aprašo 42 ir 46 punktai neprieštarauja
konstituciniam teisinės valstybės principui, Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio
11 daliai, 4 straipsnio 2 daliai ir 8 straipsniui, kiek jie susiję su Ryšių reguliavimo tarnybos kompetencijos apibrėžimu šios bylos kontekste.
27. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog vieni iš pagrindinių viešojo administravimo principų – tai įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principai. Įstatymo
viršenybės 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 d.). Nepiktnaudžiavimo valdžia 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 d.).
28. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat nuosekliai pažymi viešojo administravimo subjektų pareigą veikti aukštesnės galios teisės
aktais suteiktos kompetencijos ribose. Viešojo administravimo subjektų kompetencija
turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o atitinkamam teisėkūros subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją
ir priėmus norminį administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, tuo pačiu būtų
pažeistas ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas (žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I444-4/2006, 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. I438-15/2007, 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. I444-4/2008, 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I502-12/2012,
publikuotą leidinyje „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 23, 2013 m. balandžio 30 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. I146-10/2013).
29. Išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma dar kartą atkreipia dėmesį, jog abonento
teisė išlaikyti abonentinį numerį nacionaliniuose teisės aktuose buvo įtvirtinta Europos
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Sąjungos teisės aktų – Universaliųjų paslaugų direktyvos ir jos pakeitimų – pagrindu.
Universaliųjų paslaugų direktyvos 40 konstatuojamojoje dalyje įtvirtinta, jog numerio
perkeliamumas yra pagrindinė priemonė, padedanti užtikrinti vartotojo pasirinkimo
galimybes ir veiksmingą konkurenciją konkurencinėje telekomunikacijų aplinkoje: ji
užtikrina, kad galutiniai paslaugų gavėjai, kurie to prašo, galėtų išlaikyti savo numerį
(numerius) viešajame telefono ryšio tinkle, nesvarbu, kuri organizacija teikia paslaugą. Direktyvos 2009/136/EB, įtvirtinusios tam tikrus Universaliųjų paslaugų direktyvos
pakeitimus, 47 konstatuojamoji dalis nustato, jog siekdami visapusiškai pasinaudoti
konkurencinės aplinkos teikiamais privalumais, vartotojai, remdamiesi turima informacija ir kai jiems tai naudinga, turėtų turėti galimybę rinktis ir keisti paslaugų teikėjus. Itin svarbu užtikrinti, kad jie galėtų tai daryti netrukdomi teisinių, techninių arba
praktinių kliūčių, įskaitant sutartines sąlygas, procedūras, mokesčius ir t. t.
30. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Universaliųjų paslaugų direktyva, įtvirtinanti nuostatas dėl abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, nustato reikalavimą užtikrinti numerių perkėlimą bei pagrindinius numerių perkėlimo sistemos organizavimo
reikalavimus, tačiau nenurodo išsamių numerių perkėlimo sistemos organizavimo ypatumų bei kokį šios sistemos organizavimo modelį valstybės narės turėtų pasirinkti. Universaliųjų paslaugų direktyvos 30 straipsnio 4 dalis, be kita ko, nustato, kad kompetentingos
nacionalinės institucijos gali nustatyti bendrą telefono ryšio numerių perkėlimo procedūrą, atsižvelgdamos į nacionalines nuostatas dėl sutarčių, technines galimybes ir poreikį
toliau teikti paslaugas vartotojui.
31. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Universaliųjų paslaugų direktyvos 30 straipsnis, nustatantis pagrindinius numerių perkėlimui taikytinus reikalavimus, yra įtvirtintas
šios direktyvos IV skyriuje „Galutinių paslaugų gavėjų interesai ir teisės“. Be to, Universaliųjų paslaugų direktyvos 1 straipsnio, apibrėžiančio jos dalyką ir taikymo sritį, 1 dalis
numato, kad ši direktyva skirta elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikimui galutiniams
paslaugų gavėjams. Jos tikslas – užtikrinti galimybę visoje Bendrijoje gauti kokybiškas
viešąsias paslaugas veiksmingos konkurencijos ir laisvo pasirinkimo sąlygomis ir reglamentuoti tokius atvejus, kai rinka nepakankamai tenkina galutinių paslaugų gavėjų poreikius. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, Universaliųjų paslaugų direktyvoje nustatomos
galutinių paslaugų gavėjų teisės ir atitinkami viešuosius elektroninių ryšių tinklus bei
paslaugas teikiančių ūkio subjektų įpareigojimai. Tai leidžia daryti išvadą, jog numerių
perkėlimo sistema Universaliųjų paslaugų direktyvoje iš esmės yra reglamentuojama tiek,
kiek yra būtina užtikrinti visapusišką jos naudą vartotojams.
32. Pažymėtina, jog pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV)
4 straipsnio 2 dalies a punktą vidaus rinka, t. y. ir Universaliųjų paslaugų direktyvos reguliuojama sritis, yra priskiriama pasidalijamajai Europos Sąjungos ir valstybių narių
kompetencijai. SESV 2 straipsnio 2 dalis numato, jog pasidalijamosios kompetencijos srityje valstybės narės gali veikti tiek, kiek Europos Sąjunga nėra pasinaudojusi savo
kompetencija.
33. Taigi darytina išvada, jog valstybės narės gali savo nuožiūra nustatyti tuos numerių sistemos perkėlimo organizavimo aspektus, kurie nėra reglamentuoti Universaliųjų
paslaugų direktyvoje. Tai reiškia, jog abonentinių numerių perkėlimo proceso įgyvendinimo būdo pasirinkimas yra paliktas valstybių narių kompetencijai. Atsižvelgdama į visa
tai, kas paminėta, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog pats savaime tam tikro konkretaus modelio pasirinkimas, įgyvendinant numerio perkeliamumo galimybę, negali būti
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vertinamas kaip tinkamas ar netinkamas Universaliųjų paslaugų direktyvos prasme. Valstybės narės, nepažeisdamos į vartotojų teisių apsaugą nukreiptos Universaliųjų paslaugų
direktyvos nuostatų bei kitų Europos Sąjungos teisės aktų, disponuoja laisve apsispręsti,
koks modelis joms yra tinkamiausias.
34. Į Lietuvos teisinę sistemą paminėtos Europos Sąjungos direktyvos nuostatos buvo perkeltos jau minėta Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalimi. Šioje
nuostatoje, be kita ko, įtvirtinta, jog viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytomis sąlygomis ir terminais savo lėšomis
užtikrina abonento teisę išlaikyti abonentinį numerį, kai yra keičiamas telefono ryšio
paslaugų teikėjas ar paslaugų teikimo vieta arba būdas. Iš šios nuostatos matyti, jog įstatymų leidėjas, įgyvendindamas valstybėms narėms paliktą diskreciją apsispręsti dėl numerių perkeliamumo sistemos modelio pasirinkimo, pavedė Ryšių reguliavimo tarnybai
nustatyti sąlygas ir terminus, pagal kuriuos viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų telefono ryšio
paslaugų teikėjai turės užtikrinti numerio perkėlimo galimybę vartotojams. Išplėstinės
teisėjų kolegijos nuomone, siekiant nustatyti, ar Ryšių reguliavimo tarnyba neviršijo savo
kompetencijos, remdamasi Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalimi ir priimdama ginčijamas Aprašo nuostatas, būtina sistemiškai įvertinti tiek šiame straipsnyje jai
suteiktų įgaliojimų apimtį, tiek tarnybos, kaip viešojo administravimo subjekto, veiklos
sritį, funkcijas bei tikslus, dėl kurių ji buvo įsteigta.
35. Pagal Elektroninių ryšių įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, Ryšių reguliavimo tarnyba
– tai elektroninių ryšių veiklą reguliuojanti ir Elektroninių ryšių įstatymo nuostatų laikymąsi prižiūrinti ir jas įgyvendinanti savarankiška valstybės įstaiga, veikianti nepriklausomai pagal Elektroninių ryšių įstatymą ir kitus įstatymus bei savo nuostatus, kuriuos
tvirtina Vyriausybė. Ryšių reguliavimo tarnyba yra Lietuvos Respublikos nacionalinė
reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius
santykius, susijusius su Elektroninių ryšių įstatymo reguliavimo dalyku, prasme.
36. Pagal Elektroninių ryšių įstatymo 8 straipsnio, nustatančio Ryšių reguliavimo
tarnybos tikslą ir uždavinius, 1 dalį, šios tarnybos tikslas – veiksminga konkurencija elektroninių ryšių srityje, efektyvus elektroninių išteklių naudojimas bei užtikrinta elektroninių ryšių paslaugų vartotojų teisių apsauga. Iš šio straipsnio 2 dalies matyti, kad Ryšių
reguliavimo tarnybos uždavinių spektras yra platus ir apima įvairius elektroninių ryšių
paslaugų srities aspektus, tarp jų – ir užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teisių ir
teisėtų interesų apsaugą (Elektroninių ryšių įstatymo 8 str. 2 d. 2 p.), pagal kompetenciją
skatinti Europos Sąjungos vidaus rinkos plėtrą ir suderintą elektroninių ryšių reguliavimą
Europos Sąjungoje (Elektroninių ryšių įstatymo 8 str. 2 d. 6 p.), užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių rinkose (Elektroninių ryšių įstatymo
8 str. 2 d. 1 p.). Šie uždaviniai yra įtvirtinti ir Ryšių reguliavimo tarnybos nuostatuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu.
37. Pažymėtina, jog, kaip jau minėta, būtent vartotojų teisių apsauga ir veiksmingos
konkurencijos užtikrinimas yra tie tikslai, kurių siekiama tiek numerio perkeliamumo
galimybę įtvirtinančiomis, tiek ir kitomis Universaliųjų paslaugų direktyvos nuostatomis.
Iš anksčiau nurodytų Elektroninių ryšių reguliavimo tarnybos veiklos tikslų ir uždavinių
matyti, jog dalis jų apima būtent šių tikslų elektroninių ryšių srityje įgyvendinimą. Be
to, pagal Elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnį, nustatantį Ryšių reguliavimo tarnybos
funkcijas, ji prižiūri ir įgyvendina šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas
(Elektroninių ryšių įstatymo 9 str. 1 d.), šio įstatymo ir kitų teisės aktų pagrindu prii33
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ma teisės aktus (Elektroninių ryšių įstatymo 9 str. 11 d.). Taigi Ryšių reguliavimo tarnyba
bendrąja prasme neabejotinai yra įgaliota veikti elektroninių ryšių srityje ir įstatymų apibrėžtose ribose priimti šią sritį reguliuojančius teisės aktus.
38. Siekiant įvertinti, ar Ryšių reguliavimo tarnyba turėjo įgaliojimus priimti būtent ginčijamus Aprašo 37, 42 ir 46 punktus, turi būti atskleista Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nurodytos frazės „Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytomis sąlygomis ir terminais“ reikšmė. Išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma pažymi,
jog įstatymo lygmeniu numerių perkėlimo galimybės įgyvendinimas yra apibrėžtas tik
būtent paminėtoje Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje. Atsižvelgiant į
tai bei į jau aptartus Ryšių reguliavimo tarnybos tikslus, uždavinius, funkcijas, manytina, jog įstatymų leidėjas, pavesdamas Ryšių reguliavimo tarnybai nustatyti „sąlygas ir
terminus“, kuriais vartotojams užtikrinama numerių perkėlimo galimybė, būtent šiai
institucijai pavedė nustatyti visas su numerių perkėlimu susijusias detales, inter alia
parinkti numerių perkėlimo sistemos modelį, CDB administratoriaus išrinkimo tvarką ir sąlygas, jo veiklos finansavimo tvarką ir t. t. Todėl terminas „sąlygos ir terminai“
aptariamo teisinio reguliavimo kontekste vertintinas kaip itin platus ir apimantis įgaliojimą Ryšių reguliavimo tarnybai sukurti visą numerių perkėlimo sistemos teisinio
reguliavimo mechanizmą.
39. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad pareiga būtent savo lėšomis užtikrinti abonento teisę išlaikyti abonentinį numerį, kai yra keičiamas telefono ryšio paslaugų teikėjas ar paslaugų teikimo vieta arba būdas, viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų telefono
ryšio paslaugų teikėjams yra nustatyta įstatymo lygmeniu (Elektroninių ryšių įstatymo
34 str. 11 d.). Šiuo atveju Ryšių reguliavimo tarnybai pavesta poįstatyminiu aktu tik nustatyti tokios pareigos įgyvendinimo sąlygas ir terminus, tačiau pats pareigos atsiradimas
kildinamas iš įstatymų leidėjo valios. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, tokios aplinkybės nesuteikia pagrindo manyti, kad vien tokio pobūdžio, t. y. su pareiga mokėti privalomus užmokesčius susijusio, ginčijamo teisinio reguliavimo nustatymas pats savaime
prieštarautų jau anksčiau minėtiems įstatymo viršenybės ar nepiktnaudžiavimo valdžia
principams.
40. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Ryšių reguliavimo tarnybos nuostatuose
taip pat yra detaliai įtvirtinta šios tarnybos pareiga nustatyti ginčijamą teisinį reguliavimą: pagal paminėtų nuostatų 8.10 punktą, Ryšių reguliavimo tarnyba nustato viešųjų
ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, kai abonentas keičia telefono ryšio paslaugų teikėją ar paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo terminus ir sąlygas, įskaitant paslaugų, kurių
reikia šiai abonento teisei užtikrinti, teikimo sąlygas, taip pat parenka tokių paslaugų
teikėją, sudaro atitinkamą sutartį, prižiūri jos vykdymą ir taiko joje nustatytas sankcijas už atitinkamų įpareigojimų nevykdymą.
41. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog pareiškėjas, ginčydamas CDB administratoriaus išrinkimą 10 metų terminui, nenurodo jokių konkrečių
teisės aktų nuostatų, kurioms toks terminas, tikėtina, prieštarautų. Išplėstinės teisėjų
kolegijos vertinimu, byloje nėra pateikta jokių duomenų apie akivaizdų tokio termino
neproporcingumą, taip pat nėra duomenų, leidžiančių spręsti, kad nustačius trumpesnį CDB administratoriaus išrinkimo laikotarpį, abonentinių numerių sistemos veikimo
sąnaudos per laikotarpį, kurį nuo išrinkimo CDB administratoriumi buvo UAB „Mano
numeris“, būtų buvusios mažesnės. Priešingai – šio termino įtvirtinimu, kaip nurodo
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Ryšių reguliavimo tarnyba, siekta užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų abonentinių
numerių perkėlimo sistemos veikimą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo argumentai dėl paminėto termino neproporcingumo atmestini kaip nepagrįsti.
42. Aptariamo klausimo kontekste išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį ir į tai, jog byloje nekyla ginčas dėl to, kad renkantis abonentinių numerių perkėlimo sistemos realizavimo ir finansavimo Lietuvoje būdus, buvo konsultuojamasi su
rinkos dalyviais. Operatoriai raštu teikė pasiūlymus ir pritarė, kad abonentinių numerių perkėlimo paslauga būtų realizuojama naudojantis centrine duomenų baze ir kad
centrinę duomenų bazę administruojančią įmonę Ryšių reguliavimo tarnyba išrinktų viešo konkurso būdu. Pažymėtina ir tai, kad pastabų ar pasiūlymų dėl abonentinių
numerių perkėlimo sistemos realizavimo, CDB administratoriaus išrinkimo būdo ir
CDB administratoriaus paslaugų teikimo termino taip pat neturėjo nei Europos teisės
departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, sprendęs klausimą
dėl pasirinktą modelį įtvirtinančio teisės akto atitikties Europos Sąjungos teisei, nei
Konkurencijos taryba, nei kitos valstybės institucijos.
43. Atsižvelgdama į visas išdėstytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad nėra jokio pagrindo teigti, jog Ryšių reguliavimo tarnyba viršijo savo kompetenciją, patvirtindama Aprašą, t. y. nustatydama abonento teisės išlaikyti abonentinį
numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba
būdą, užtikrinimo sąlygas bei tvarką, bei inter alia apibrėždama CDB administratoriaus išrinkimo tvarką, terminą bei jo paslaugų finansavimą. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, atlikta sisteminė teisės aktų analizė bei nurodytos aplinkybės leidžia
daryti išvadą, jog minėtų nuostatų priėmimas visiškai atitiko Ryšių reguliavimo tarnybos kompetenciją, jai, kaip elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų
apsaugą užtikrinančiai institucijai, keliamus tikslus, uždavinius ir funkcijas. Išplėstinei
teisėjų kolegijai taip pat nekyla abejonių ir dėl to, kad šių nuostatų įtvirtinimas pateko į
Ryšių reguliavimo tarnybai Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje suteiktų
įgaliojimų apimtį.
44. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
Aprašo 38 punktas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, o Aprašo
42 ir 46 punktai neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai, 4 straipsnio 2 daliai ir 8 straipsniui, kiek jie
susiję su Ryšių reguliavimo tarnybos kompetencijos apibrėžimu šios bylos kontekste.
Dėl centrinės duomenų bazės administratoriaus veiklos finansavimo
45. Prašydamas ištirti tam tikrų Aprašo nuostatų teisėtumą, pareiškėjas nurodo,
kad jomis buvo nukrypta nuo Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje įtvirtinto kainų pagrįstumo sąnaudomis principo. Pagal paminėtą įstatymo nuostatą, su
joje nurodytų abonentų teisių (t. y. su abonento teise išlaikyti abonentinį numerį) įgyvendinimu susijusios prieigos kainos turi būti pagrįstos sąnaudomis.
46. Pareiškėjo nuomone, Aprašo 37 punkte įtvirtintas reguliavimas, pagal kurį viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai finansuoja CDB administratoriaus veiklą reguliariai mokamais užmokesčiais, proporcingais jiems skirtų
abonentinių numerių skaičiui, pažeidžia paminėtą principą, kadangi juo nustatoma mobiliojo ryšio operatorių pareiga finansuoti visus CDB administratoriaus veiklos kaštus,
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nepaisant to, ar jie yra susiję su numerių perkėlimu, ar ne, o finansavimo lėšų dydis,
mokamas mobiliojo ryšio operatorių, apskaičiuojamas atsižvelgiant į mobiliojo ryšio
operatoriaus turimų abonentų skaičių, nepaisant to, kokia abonentų dalis naudojasi
numerių perkėlimo paslauga.
47. Pareiškėjas šiuo aspektu ginčija ir Aprašo 38 punktą, kuris nustato, jog konkretūs užmokesčiai, mokėtini pagal Aprašo 37 punktą, taip pat kiti užmokesčiai už CDB
administratoriaus teikiamas paslaugas nustatomi pagal CDB administratoriaus ir Ryšių
reguliavimo tarnybos sudarytą sutartį dėl centrinės duomenų bazės administravimo.
Pareiškėjo nuomone, toks reguliavimas pažeidžia jau minėtą kainų pagrįstumo sąnaudomis principą, nes nustatomas sutartimi, be to, juo neužtikrinama, kad bus apmokėta
tik ta CDB administratoriaus veiklos kaštų dalis, kuri yra patiriama dėl realių konkretaus numerio perkėlimo proceso sąnaudų, t. y. mobiliojo ryšio operatoriams tenka mokėti už CDB administratoriaus kasdienės ūkinės veiklos vykdymą.
48. Atsižvelgdama į nurodytus motyvus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
kad byloje turi būti ištirta, ar Apraše įtvirtinti CDB administratoriaus finansavimo ir
kainodaros principai bei su jais susijusi CDB administratoriaus išrinkimo tvarka yra
nustatyti pagrįstai. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija kainų nustatymo teisėtumo plotmėje vertins, ar Aprašo 37 ir 38 punktai, taip pat Aprašo 42 ir 46 punktai neprieštarauja
Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai.
49. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalį
teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio
ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos,
taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija
buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog tokie klausimai, kaip konkretaus abonentinių numerių perkėlimo modelio pasirinkimo
tikslingumas, konkrečios kainos už abonentinių numerių perkėlimo sąnaudas apskaičiavimas ir pan., iš esmės yra susiję vien su ekonominio pobūdžio ar politinio tikslingumo vertinimu, todėl nagrinėjamai bylai teisės taikymo požiūriu nėra reikšmingi. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija, tirdama aptartų nuostatų teisėtumo
klausimą, vertins jų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, nepasisakydama dėl paminėtų klausimų.
50. Vertindama Apraše įtvirtintą su kainų nustatymu susijusį reguliavimą, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį, jog, kaip jau minėta, Universaliųjų
paslaugų direktyva yra nukreipta į elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikimą galutiniams paslaugų gavėjams, t. y. šia direktyva siekiama veiksmingos vartotojų teisių apsaugos. Pagal Aprašo 14 punktą operatoriai negali imti jokio užmokesčio, susijusio su
abonentinio numerio perkėlimu, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikimo vietą
ar būdą, o Aprašo 15 punktas įtvirtina, kad perleidėjas negali imti jokio užmokesčio,
susijusio su abonentinio numerio perkėlimu, keičiant viešųjų telefono ryšių paslaugų
teikėją. Kadangi abonentinių numerių perkėlimas vartotojams yra nemokamas, darytina išvada, jog pagal Lietuvoje pasirinktą ir Apraše įtvirtintą modelį, Lietuvos vartotojų
interesai numerių perkeliamumo aspektu yra neabejotinai apsaugoti.
51. Pažymėtina, jog bylos nagrinėjimo metu buvo gauta ir Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos tarnybos nuomonė dėl byloje nagrinėjamų klausimų, kurioje ši institucija nurodė, kad už numerio perkėlimą vartotojui mokėti nereikia ir todėl jis turi teisę
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laisvai rinktis jo poreikius geriausiai atitinkantį viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją,
nepatirdamas dėl to jokių išlaidų. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuomone, vartotojo teisės šiuo metu galiojančiais teisės aktais, suteikiančiais teisę laisvai
rinktis viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, nėra pažeidžiamos.
52. Iš ginčijamų Aprašo 37 ir 38, taip pat 42 ir 46 punktų matyti, jog viešo konkurso būdu 10 metų terminui išrinkto CDB administratoriaus veikla yra finansuojama
viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjų reguliariai mokamais
užmokesčiais, proporcingais jiems skirtų abonentinių numerių skaičiui ir nustatomais sutartyje tarp Ryšių reguliavimo tarnybos ir CDB administratoriaus. Būtent tokį
CDB administratoriaus išrinkimo ir finansavimo modelį įtvirtina ginčijamos Aprašo
nuostatos.
53. Vertinant, ar tokie kainodaros principai yra pagrįsti, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, visų pirma, būtina įvertinti CDB administratoriaus veiklos prigimtį ir
ypatumus, taip pat kriterijus, kuriais remiantis buvo nustatyti paminėti principai. Pažymėtina, jog CDB administratorius – tai Aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis Ryšių
reguliavimo tarnybos išrinktas ūkio subjektas, kuris administruoja centrinę duomenų
bazę, koordinuoja jos veiklą ir centralizuotu būdu valdo abonentinių numerių perkėlimo procesą (Aprašo 3 p.). Centrinė duomenų bazė, kurią naudojant vykdomas abonentinio numerio perkėlimas, užtikrina galimybę nedelsiant bet kuriuo metu gauti apie
bet kurį abonentinį numerį informaciją, reikalingą nukreipti perduodamą informaciją
į šį abonentinį numerį naudojančio viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio
paslaugų teikėjo tinklą (Aprašo 29 p.). Apraše taip pat numatyta, kad CDB administratorius yra atsakingas už centrinės duomenų bazės sukūrimą ir administravimą. Be to,
CDB administratorius, konsultuodamasis su Lietuvos Respublikoje veikiančiais viešųjų
ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjais, parengia naudojimosi centrine duomenų baze sąlygas, įskaitant finansinius, techninius ir administracinius reikalavimus, kad būtų užtikrintas abonentinio numerio perkėlimas, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, naudojant centrinę duomenų bazę, ir suderina šias sąlygas su
Ryšių reguliavimo tarnyba (Aprašo 33 p.). CDB administratorius taip pat užtikrina galimybę Ryšių reguliavimo tarnybai nedelsiant elektroniniu būdu bet kuriuo metu gauti
informaciją apie konkrečius perkeltus abonentinius numerius (Aprašo 32 p.), taip pat
savo interneto svetainėje ar kita vieša ir nemokamai bet kuriam asmeniui prieinama
forma skelbia naudojimosi centrine duomenų baze sąlygas, įskaitant finansines, technines ir administracines sąlygas. Pažymėtina ir tai, kad CDB administratorius privalo
vykdyti visus Ryšių reguliavimo tarnybos nurodymus, susijusius su Aprašo įgyvendinimu, įskaitant ir nurodymus dėl centrinės duomenų bazės funkcijų vykdymo nutraukimo procedūros (Aprašo 40 p.), kiekvienais metais pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai
metinę veiklos, įskaitant ir finansinę, ataskaitą už praėjusius metus. Pagal Viešo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių sąlygų, patvirtintų Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-371 „Dėl Viešo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių sąlygų patvirtinimo“ (toliau –
ir Konkurso sąlygos), 2 punktą matyti, jog CDB administratoriumi išrinktas subjektas turi savo lėšomis įkurti centrinę duomenų bazę, ją administruoti, koordinuoti jos
veiklą, centralizuotu būdu valdyti abonentinių numerių perkeliamumo procesą ir teikti atitinkamas paslaugas viešųjų telefono ryšių tinklų ir viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjams. Paminėtos nuostatos leidžia daryti išvadą, jog, viena vertus, visos viešo
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konkurso būdu išrinkto ūkio subjekto funkcijos, kurios yra susijusios su jo, kaip CDB
administratoriaus, veikla, yra nukreiptos į vieną tikslą, t. y. į tinkamą abonento teisės
išlaikyti abonentinį numerį įgyvendinimą, vykdant abonentinių numerių perkėlimą.
Kita vertus, iš paminėtų nuostatų matyti, jog šiam tikslui pasiekti CDB administratorius yra įpareigotas vykdyti platų spektrą funkcijų, kurios neapsiriboja vien techniniu
veiksmu – konkretaus numerio perkėlimu, tačiau yra būtinos tinkamam šios funkcijos
vykdymui užtikrinti.
54. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, vien ta aplinkybė, jog CDB administratoriui yra sumokama ne už kiekvieną perkeltą abonentinį numerį, o apskaičiuojant
kainą pagal kitokią metodiką, dar savaime nereiškia, jog toks kainų apskaičiavimas yra
nepagrįstas ir neteisingas. Pabrėžtina, jog įstatymas neįtvirtina konkrečių reikalavimų
ir nurodymų, kokiu būdu turi būti finansuojamos numerių perkėlimo paslaugos, todėl
gali būti pasirinkti įvairūs tokio finansavimo variantai, jei jie yra pagrįsti, atitinkantys
bendruosius protingumo, proporcingumo ir teisingumo principus.
55. Nors nagrinėjamoje byloje yra vertinamas ginčijamų Aprašo nuostatų teisėtumas, tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, šios nuostatos yra neatsiejamos
nuo jau paminėtų Konkurso sąlygų. Būtent šis teisės aktas atskleidžia, kaip ginčijamos
nuostatos veikė realiai parenkant CDB administratorių ir įtvirtinant konkrečius užmokesčius, kuriuos turi mokėti operatoriai. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš Konkurso sąlygų galima spręsti apie nagrinėjamu atveju ginčijamos kainodaros sudedamąsias dalis ir jos įtvirtinimo kriterijus, todėl Aprašo nuostatų teisėtumą būtina vertinti
atsižvelgiant į šį teisės aktą.
56. Išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma atkreipia dėmesį, jog pagal Konkurso sąlygų 21 punktą, viešo konkurso dalyviai turėjo pasiūlyme nurodyti šiuos užmokesčius,
skirtus užtikrinti tinkamą abonentinių numerių perkėlimo proceso veikimą: 1) vienkartinio užmokesčio dydį, kurį turės sumokėti viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjas,
kurio paslaugomis abonentas pageidauja naudotis ar naudojasi, išlaikydamas telefono
ryšio numerį, kuris buvo ar yra naudojamas gauti kito viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo paslaugas, CDB administratoriui už konkretaus abonentinio numerio perkeliamumo gavėjui procesą; 2) užmokesčio dydį vienam abonentiniam numeriui per
metus, reguliariai imamą iš viešųjų telefono ryšio tinklų operatorių ir viešųjų telefono
ryšio paslaugų teikėjų, kuriems yra skirti abonentiniai numeriai, skirtą CDB administratoriaus veiklai finansuoti; 3) metinį užmokesčio dydį vienam viešųjų telefono ryšio
tinklų operatoriui ar viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjui už periodinį (ne rečiau,
nei vieną kartą per 24 val.) centrinės duomenų bazės ir operatyvios užklausėjo duomenų bazės duomenų apie visus per periodą centrinės duomenų bazės pagalba perkeltus telefono ryšius sinchronizavimą; 4) metinį užmokesčio dydį vienam viešųjų telefono ryšio tinklų operatoriui ar viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjui už užtikrinamą
galimybę nedelsiant bet kuriuo metu gauti apie bet kurį perkeltą abonentinį numerį
informaciją (pastovaus sinchronizavimo su užklausėjo operatyvia duomenų baze arba
skambučio sudarymo, naudojant telekomunikacinę įrangą, nurodytą Konkurso sąlygų
31 punkte, arba kitais tinkamais būdais), reikalingą nukreipti skambutį į šį abonentinį
numerį naudojančio viešojo telefono ryšio tinklo operatoriaus ir (ar) viešųjų telefono
ryšio paslaugų teikėjo tinklą. Be to, Konkurso sąlygų 22 punktas taip pat įtvirtino, kad
jeigu konkurso dalyvis teiks papildomas paslaugas, susijusias su telefono ryšio numerio perkeliamumu, kurių kainos nenurodytos pasiūlyme, tai tokios kainos, be kita ko,
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turi būti pagrįstos sąnaudomis. Tame pačiame punkte taip pat numatyta, kad Ryšių
reguliavimo tarnyba gali pareikalauti dokumentų, pagrindžiančių konkurso dalyvio
nustatytas sąnaudas.
57. Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, išplėstinė teisėjų kolegija vertina, jog visi
Konkurso sąlygose numatyti užmokesčiai, kuriems pasiūlymus turėjo pateikti konkurse dalyvaujantys ūkio subjektai, yra vienareikšmiškai susiję su abonentinio numerio
perkėlimo funkcijos įgyvendinimu ir nuo jos neatsiejami. Išplėstinės teisėjų kolegijos
nuomone, tokie užmokesčiai vertintini kaip visiškai pagrįsti operatorių mokamos kainos CDB administratoriui komponentai. Be to, iš paminėto Konkurso sąlygų 22 punkto
matyti, kad kainos turėjo būti nustatytos atsižvelgiant į sąnaudas, o Ryšių reguliavimo
tarnybai buvo suteikti įgaliojimai patikrinti šio reikalavimo laikymąsi. Išplėstinė teisėjų
kolegija taip pat pažymi, jog pareiškėjas, pateikdamas argumentus dėl kainų nepagrįstumo sąnaudomis, nepateikia jokių konkrečių tokio nepagrįstumo įrodymų. Priešingai,
iš paminėtų aplinkybių matyti, jog įtvirtintas teisinis reguliavimas nukreiptas būtent į
kainų pagrįstumo užtikrinimą, išskiriant aiškias tokių kainų sudedamąsias dalis. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, jog vien tai, kad Aprašo 37 punkte minimas CDB
administratoriaus veiklos finansavimas, nereiškia, jog finansuojama su numerių perkėlimu objektyviai nesusijusi veikla. Iš nurodytų aplinkybių matyti, jog ši sąvoka apima
būtent su numerių perkėlimu susijusių išlaidų finansavimą.
58. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pagal Konkurso sąlygų 91 punktą, į derybas dėl sutarties sudarymo kviečiamas aukščiausią įvertinimą gavęs konkurso
dalyvis, tokiu būdu užtikrinant, kad konkursą laimėtų ir centrinės duomenų administratoriumi taptų geriausią pasiūlymą pagal nustatytus kriterijus (pasiūlytas kainas, dalyvio vykdomą veiklą ir įgyvendintus projektus, techninio sprendimo, techninių sąlygų
efektyvumą) pateikęs ūkio subjektas (Konkurso sąlygų 85–89 p.). Pažymėtina, jog šiuo
metu CDB administratoriaus paslaugas teikiantis UAB „Mano numeris“ iš visų dalyvių
pasiūlė mažiausią kainą už abonentinių numerių perkėlimo sistemos veikimą. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad tokiu
būdu, t. y. būtent vykdant viešąjį konkursą, buvo užtikrinta, jog operatoriai dėl abonentinių numerių perkėlimo patirs mažiausias sąnaudas – numerių perkėlimo paslaugas
jiems teiks ūkio subjektas, pasiūlęs jas už mažiausią kainą.
59. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad išdėstytos aplinkybės paneigia
pareiškėjo nurodomą argumentą, jog Aprašo nuostatos neatitinka Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalies, kadangi jos įtvirtina sutartinės kainos tarp CDB
administratoriaus ir Ryšių reguliavimo tarnybos nustatymą. Pabrėžtina, jog į paminėtą
sutartį yra įrašoma ta kaina, kurią konkurso metu pasiūlo geriausią pasiūlymą pateikęs konkurso dalyvis. Taigi ši kaina nėra sutartinių derybų objektas – konkurso, kuris
yra būtina sąlyga šiai sutarčiai sudaryti, metu yra nustatomas jo laimėtojas ir paslaugų
teikimo kaina. Kaip jau minėta, Ryšių reguliavimo tarnyba turėjo įgaliojimus Apraše
įtvirtinti tokį modelį, o jo veikimas pagrįstas būtent centrinės duomenų bazės administratoriaus išrinkimu viešo konkurso būdu. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone,
nėra pagrindo teigti, kad viešo konkurso metu nustatytos kainos įtvirtinimas sutartyje
tarp CDB administratoriaus ir Ryšių reguliavimo tarnybos pažeidžia Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalį.
60. Pareiškėjas kaip nepagrįstą taip pat vertina ir Aprašo 37 punkte įtvirtintą reguliavimą, pagal kurį sutartyje tarp CDB administratoriaus ir Ryšių reguliavimo tarny39
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bos nustatyti užmokesčiai paskirstomi proporcingai operatoriams skirtų abonentinių
numerių skaičiui. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad abonentinio numerio
perkėlimo sąnaudos, tenkančios vienam abonentui, yra pastovios ir nepriklauso nuo
konkretaus operatoriaus dydžio bei faktiškai perkeliamų abonentinių numerių skaičiaus, šiuo atveju negali būti vertinama kaip kainų nepagrįstumas sąnaudomis, kadangi
centrinės duomenų administratoriaus sąnaudos yra paskirstomos proporcingai paskirtų abonentinių numerių skaičiui. Taigi egzistuoja objektyvus ir aiškus kainų nustatymo
kiekvienam operatoriui kriterijus, kuris paremtas proporcingumo principu. Išplėstinės
teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nėra pateikta jokių pagrįstų duomenų, kad tokio kriterijaus taikymas iškreiptų kainos pagrįstumą ar nulemtų nesąžiningą jos nustatymą.
61. Išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamų klausimų kontekste taip pat pažymi,
jog UAB „Mano numeris“ viešą konkursą dėl CDB administratoriaus išrinkimo laimėjo, pasiūlęs 1 Lt dydžio sumą antrajai iš keturių Konkurso sąlygų 21 punkte nurodytų kainos sudedamųjų dalių, tai yra, užmokesčio dydį vienam abonentiniam numeriui
per metus, reguliariai imamą iš operatorių, kuriems yra skirti abonentiniai numeriai,
skirtą CDB administratoriaus veiklai finansuoti. Likusioms trims sudedamosioms kainos dalims UAB „Mano numeris“ pasiūlė 0 Lt užmokesčio dydį. Kaip nurodė Ryšių
reguliavimo tarnyba bylos nagrinėjimo metu, ši 1 Lt suma faktiškai apima visas kainos,
orientuotos į sąnaudas, sudedamąsias dalis. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tai
tėra vienas iš galimų pasirinkti kainos apskaičiavimo būdų. Norminės administracinės
bylos nagrinėjimo požiūriu svarbu tai, jog, kaip minėta, jis yra nustatytas vadovaujantis teisiniu reguliavimu, kuris užtikrina tiek kainų pagrįstumo, tiek jų proporcingo paskirstymo principų laikymąsi.
62. Atsižvelgdama į visa tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog
nagrinėjamoje byloje nėra jokio pagrindo teigti, kad CDB administratoriaus išrinkimo tvarka ir jo kainodaros principai Apraše buvo nustatyti tokiu būdu, kuris pažeistų
Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje įtvirtintas nuostatas. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Aprašo 37 ir 38 punktai, taip pat Aprašo 42 ir
46 punktai neprieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai.
Dėl konkurencijos teisės aspektų
63. Pareiškėjo nuomone, tam tikros ginčijamo Aprašo nuostatos, įtvirtinančios
CDB administratoriui keliamus reikalavimus bei jo teikiamų paslaugų kainodarą,
prieštarauja konkurencijos teisės principams, įtvirtintiems Elektroninių ryšių įstatyme bei Konkurencijos įstatyme. Aprašo 30 punkte, kurio teisėtumu Pareiškėjas abejoja, įtvirtinta, kad CDB administratorius negali būti susijęs su Lietuvos Respublikoje
veikiančiais viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjais Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo prasme. Pareiškėjo nuomone, tokia nuostata prieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam veiksmingos konkurencijos užtikrinimo principui. Dėl konkurencijos teisės aspektų pareiškėjas
abejoja ir Aprašo 37 punktu, apibrėžiančiu CDB administratoriaus veiklos finansavimą
reguliariai mokamais užmokesčiais, kuriuos proporcingai skirtų abonentinių numerių
skaičiui moka viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai. Anot
pareiškėjo, toks reguliavimas prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir
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2 dalims, pagal kurias privaloma užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir draudžiama privilegijuoti atskirus ūkio subjektus.
64. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama Aprašo 30 punkto teisėtumą, visų pirma
pažymi, jog pareiškėjas jo neteisėtumą iš esmės grindžia vien, jo nuomone, netinkamo
modelio Lietuvos atveju pasirinkimu. Anot pareiškėjo, mobiliojo ryšio operatorių įkurtam ūkio subjektui atliekant CDB administratoriaus funkcijas, būtų užtikrinamas efektyvus sąnaudomis pagrįstos kainos taikymas. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija
pažymi, jog, kaip jau minėta, konkretaus modelio pasirinkimas įgyvendinant numerio
perkeliamumo galimybę yra paliktas Europos Sąjungos valstybių narių diskrecijai, ir
todėl nacionalinės institucijos gali pačios pasirinkti metodą, kuris joms atrodo labiausiai tinkamas įgyvendinti numerio perkėlimo sistemą taip, kad vartotojai nebūtų atgrasinti pasinaudoti šia galimybe. Išplėstinė teisėjų kolegija pritaria Ryšių reguliavimo
tarnybos pozicijai šiuo klausimu, jog pats savaime vienas modelis negali būti vertinamas kaip pranašesnis už kitus, nes kiekviena valstybė narė jį pasirenka, atsižvelgdama į
skirtingas aplinkybes konkrečiu atveju.
65. Ryšių reguliavimo tarnyba, pasisakydama dėl Aprašo 30 punkto atitikties
veiksmingos konkurencijos užtikrinimo principui, nurodo, kad esant CDB administratoriaus sąsajai su vienu ar keliais Lietuvoje veikiančiais viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjais, būtų sudarytos prielaidos jų veiksmų derinimui,
siekiant daryti įtaką konkurentų veiklos sąlygoms, riboti naujų ūkio subjektų patekimą
į rinką, diskriminuoti vienus paslaugų teikėjus kitų atžvilgiu, taip darant neigiamą įtaką visos elektroninių ryšių rinkos vystymuisi ir plėtrai bei abonentų teisėms ir teisėtiems interesams. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, tokie Ryšių reguliavimo tarnybos argumentai vertintini kaip pagrįsti ir įrodantys, jog aptariamu reguliavimu buvo
siekiama būtent užtikrinti veiksmingą konkurenciją ir efektyvų centrinės duomenų bazės administravimą. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad viešųjų ryšių tinklų ir (ar)
viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjams nėra sudaryta kliūtis dalyvauti CDB administratoriaus veikloje, užtikrinus, kad CDB administratoriaus kontrolė nebus sutelkta
vieno ar kelių atskirų teikėjų rankose. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjas tinkamai nepagrindė Aprašo 30 punkto
prieštaravimo veiksmingos konkurencijos užtikrinimo principui, tokio prieštaravimo
požymių šioje byloje nenustatė ir teismas. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
kad Aprašo 30 punktas neprieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintam veiksmingos konkurencijos užtikrinimo principui.
66. Vertindama Aprašo 37 punkto atitiktį Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir
2 daliai, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis, be
kita ko, yra skirtas įgyvendinti Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintą sąžiningos konkurencijos laisvės principą. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis numato pareigą
viešojo administravimo subjektams, įgyvendinantiems jiems pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos laisvės reguliavimu, užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę,
o Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis draudžia viešojo administravimo subjektams priimti sprendimus, kuriais taikomos privilegijos atskiriems ūkio subjektams ar
jie yra diskriminuojami, sudarant skirtingas konkurencijos atitinkamoje rinkoje sąlygas, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų negalima išvengti vykdant teisės aktų reikalavimus.
67. Pažymėtina, jog pareiškėjo pateikiami argumentai dėl galimo Aprašo 37 punkto
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prieštaravimo Konkurencijos įstatymui, iš esmės yra susiję su Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, t. y. draudimu privilegijuoti ūkio subjektus. Pareiškėjo nuomone, ginčijamu reguliavimu buvo privilegijuojamas CDB administratorius, kadangi
toks reguliavimas atitinka visas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje
(pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 10 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A2-32/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2008 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje bylojer. Nr. A556-45/2008) apibrėžtas sąlygas, būtinas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pažeidimui konstatuoti.
68. Pareiškėjas nurodo, kad, pirma, institucijos sprendimas teikia privilegijas arba
diskriminuoja atskirus ūkio subjektus arba jų grupes, kadangi Ryšių reguliavimo tarnyba ginčijamu reguliavimu leido gauti neproporcingai didelę maržą teikiant numerių
perkėlimo paslaugas. Antra, dėl tokio sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, kadangi,
viena vertus, nepagrįstai išauga administruoti centrinę duomenų bazę paskirto ūkio
subjekto pajamos, bei, kita vertus, daugiau aptarnaujamų vartotojų turintys operatoriai patiria gerokai daugiau nepagrįstų išlaidų. Trečia, skirtingos konkurencijos sąlygos
nėra sąlygotos Lietuvos Respublikos įstatymų vykdymu, kadangi šiuo atveju, anot pareiškėjo, Aprašo 37 punkto nuostatos prieštarauja Elektroninių ryšių įstatyme įtvirtintam reguliavimui. Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, teismas Aprašo 37 punkto atitiktį Konkurencijos įstatymui vertins būtent šioje plotmėje. Kaip savo praktikoje
paminėtose bylose yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nenustačius bent vienos iš išvardytų sąlygų, nėra pagrindo įtarti ir konkurencijos įstatymo
4 straipsnio pažeidimą.
69. Išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma pažymi, jog pagal Apraše įtvirtintą reguliavimą CDB administratorius yra išrenkamas viešo konkurso tvarka, taigi juo gali būti
išrinktas bet kuris ūkio subjektas, pateikęs geriausią pasiūlymą viešojo konkurso metu.
Atkreiptinas dėmesys, jog byloje gautoje Konkurencijos tarybos nuomonėje dėl Aprašo
atitikties Konkurencijos įstatymui taip pat nurodoma, jog vien tai, kad pareiškėjui yra
nepriimtinas Aprašo 37 punkte įtvirtintas CDB administratoriaus paslaugų finansavimo modelis, savaime nereiškia, jog ši nuostata privilegijuoja ar diskriminuoja atskirus
ūkio subjektus. Kaip pabrėžia ir Konkurencijos taryba, viešojo konkurso organizavimas
yra vienas iš būdų užtikrinti konkurenciją tarp galimų atitinkamos paslaugos teikėjų, o
užmokesčio už teikiamas paslaugas nustatymo metodas, jeigu jis visiems konkurse dalyvaujantiems ūkio subjektams taikomas vadovaujantis vienodais principais, savaime
nelemia atskirų ūkio subjektų diskriminavimo ar privilegijavimo ir savaime nesudaro
skirtingų konkurencijos atitinkamoje rinkoje sąlygų.
70. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju visi ūkio subjektai lygiomis teisėmis galėjo
dalyvauti viešame konkurse dėl CDB administratoriaus išrinkimo. Visi konkurso dalyviai buvo vertinami atsižvelgiant į tuos pačius kriterijus, kurie buvo skirti nustatyti, kurio ūkio subjekto pasiūlymas užtikrintų efektyviausią centrinės duomenų bazės
administravimą ir mažiausią teikiamų paslaugų kainą. CDB administratoriaus išrinkimo kriterijai, jo veiklos principai buvo aiškūs ir žinomi iš anksto, todėl nėra jokio
pagrindo teigti, jog vėlesnė išrinkto CDB administratoriaus veikla ir atitinkamų užmokesčių, pasiūlytų viešo konkurso metu, gavimas lemia jo privilegijavimą prieš kitus
ūkio subjektus. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad CDB administratoriaus
taikomi mokesčiai pagal Aprašo 37 punktą visiems jo paslaugas gaunantiems ūkio su42
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bjektams yra nustatomi vadovaujantis vienodais principais, t. y. proporcingai turimų
abonentų skaičiui. Kaip jau minėta, toks kainodaros principas vertintinas kaip vienas
iš galimų pasirinkimų, o esant aiškiems ir visiems vienodai taikomiems jo veikimo kriterijams, nėra pagrindo manyti jį sudarant sąlygas privilegijuoti atskirus ūkio subjektus. Išdėstytos aplinkybės suteikia pakankamą pagrindą daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra sąlygų, būtinų konstatuoti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies
pažeidimą, visumos.
71. Išplėstinė teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, taip pat pažymi,
jog iš Ryšių reguliavimo tarnybos bylos nagrinėjimo metu pateiktų argumentų matyti, kad ji, nustatydama ginčijamą reguliavimą, siekė užtikrinti sąžiningą konkurencijos
laisvę, t. y. kad konkurencija rinkoje nebūtų sutrikdyta, iškraipyta ar apribota. Pagrįsdama ginčijamo teisinio reguliavimo nustatymą, Ryšių reguliavimo tarnyba byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose akcentuoja būtent veiksmingos konkurencijos
ir vartotojų teisių apsaugą, kurie yra pagrindiniai Universaliųjų paslaugų direktyvos,
numatančios abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį užtikrinimo reikalavimą,
tikslai. Dar kartą pabrėžtina ir tai, jog Ryšių reguliavimo tarnyba, prieš įtvirtindama
būtent tokį paminėtos teisės užtikrinimo modelį, koks yra nustatytas Apraše, konsultavosi su operatoriais, būsimo teisinio reguliavimo projektą taip pat derino ir su kitomis
valstybės institucijomis, taip siekdama užtikrinti tinkamiausio modelio pasirinkimą.
Visos nurodytos aplinkybės ir išdėstyti motyvai suteikia pagrindą daryti išvadą, jog
ginčijamas Aprašo 37 punktas neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir
2 dalims, draudžiančioms viešojo administravimo subjektams privilegijuoti atskirus
ūkio subjektus.
Dėl prašymo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą
72. Pareiškėjo nuomone, byloje kyla poreikis aiškinti Universaliųjų paslaugų direktyvos 30 straipsnio 2 dalį, kadangi pareiškėjas ir atsakovas skirtingai interpretuoja
sąnaudų principo, kuris kyla iš šios direktyvos, taikymo ribas.
73. Pagal ABTĮ 4 straipsnio 3 dalį, įstatymų nustatytais atvejais teismas kreipiasi į
kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją prašydamas prejudicinio sprendimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimu. Pagal Lietuvos
Respublikos teismų įstatymo 401 straipsnio 1 dalį, teismas, kuriam taikant Europos Sąjungos teisės normas iškilo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimas, kurį išnagrinėti būtina, kad sprendimas byloje būtų priimtas, turi teisę kreiptis
į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją su prašymu pateikti dėl to prejudicinį sprendimą. To paties straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad paminėtu atveju Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas privalo prašyti kompetentingos Europos Sąjungos
teisminės institucijos prejudicinio sprendimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo
ar galiojimo klausimu. Taigi iš nurodytų teisės normų matyti, kad Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas į ESTT kreiptis privalo tais atvejais, kai jam iškyla Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimas, kurį išnagrinėti būtina, kad byloje
būtų priimtas sprendimas.
74. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tam, kad ši byla būtų išnagrinėta ir
joje priimtas sprendimas, būtinybės kreiptis į ESTT nėra. Byloje nustačius, kad Apraše
įtvirtintas reguliavimas nepažeidė kainų pagrįstumo sąnaudomis principo, o įtvirtin43
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ti kainodaros principai buvo pagrįsti ir proporcingi, kreipimasis į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą nebūtų tikslingas, kadangi kokybiškai nedarytų įtakos bylos baigčiai. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjo prašymas
dėl kreipimosi į ESTT netenkintinas.
Dėl išvadų, ištyrus Aprašo nuostatų teisėtumą
75. Apibendrindama sprendime išdėstytus motyvus, išplėstinė teisėjų kolegija
konstatuoja, kad tiriant pareiškėjo ginčijamų Aprašo nuostatų teisėtumą, nebuvo nustatyta jų neatitikties aukštesnės galios teisės aktams. Tokias išvadas teismas padarė, atsižvelgęs į teisinio reguliavimo, susijusio su abonentų teisės išlaikyti abonentinį numerį
įgyvendinimu, visumą, pareiškėjo, atsakovo bei nuomones byloje pateikusių subjektų
argumentus, ginčijamo reguliavimo priėmimo tikslus ir siekius.
76. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, jog, kaip nustatyta byloje, tokio
modelio, kuris vartotojams užtikrina teisę nemokamai išlaikyti abonentinį numerį,
įtvirtinimas neabejotinai atitinka Universaliųjų paslaugų direktyvos tikslą užtikrinti
vartotojams galimybę gauti kokybiškas viešąsias paslaugas veiksmingos konkurencijos ir laisvo pasirinkimo sąlygomis. Pabrėžtina, jog generalinis advokatas Yves Bot savo
2010 m. balandžio 15 d. išvadoje byloje Nr. 99/09 Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
prieš Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (72 p.) taip pat yra nurodęs, jog sprendimas numerių perkėlimo paslaugą vartotojams suteikti nemokamai turi daug privalumų ir ypač leidžia užtikrinti galimybę vartotojams gauti didžiausią naudą iš šios
paslaugos.
77. Išdėstytų aplinkybių pagrindu išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams
ir užtikrina, jog Universaliųjų paslaugų direktyvoje numatytas reikalavimas suteikti
abonentams teisę išlaikyti abonentinį numerį yra įgyvendinamas išvien su šios direktyvos tikslais. Atlikusi norminio teisės akto nuostatų teisėtumo tyrimą, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog Aprašo 30 punktas neprieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam veiksmingos konkurencijos užtikrinimo principui,
37 punktas neprieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims, 38 punktas neprieštarauja Elektroninių
ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui,
42 punktas neprieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai, 4 straipsnio 2 daliai, 8 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui, 46 punktas neprieštarauja Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai, 4 straipsnio 2 daliai,
8 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
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 ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-460 patvirtinto „Abonento teisės išlaikyti abo44
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nentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą
arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ 30 punktas neprieštarauja Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam veiksmingos
konkurencijos užtikrinimo principui, 37 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalims, 38 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės
principui, 42 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 daliai, 4 straipsnio 2 daliai, 8 straipsniui ir konstituciniam teisinės
valstybės principui, 46 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatymo 34 straipsnio 11 daliai, 4 straipsnio 2 daliai, 8 straipsniui ir konstituciniam
teisinės valstybės principui.

Sprendimas neskundžiamas.

1.4. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d.
įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų
registravimo taisyklių 14.6 ir 86.7 punktų atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims ir konstituciniam teisinės valstybės
principui
Administracinė byla Nr. I143-2/2014
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00031-2013-8
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. balandžio 24 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Stasio Gagio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovei Irinai
Urbonei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį ištirti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260, 14.6 (vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-252 redakcija) ir 86.7 (vidaus
reikalų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1V-268 redakcija) punktų atitiktį
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims ir konstituciniam teisinės valstybės principui (iš jo kylantiems teisės aktų hierarchijos bei proporcingumo
imperatyvams).
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Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2013 m. vasario 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. K. skundą atsakovui valstybės įmonei „Regitra“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo
atlikti veiksmus. Šios individualios bylos (administracinė byla Nr. A492-1480/2013)
nagrinėjimo metu priimta 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė pradėti tyrimą dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 (toliau – ir Taisyklės), 14.6
(2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-252 redakcija) ir 86.7 (2008 m. spalio 2 d. įsakymo
Nr. 1V-353 redakcija) punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir
Konstitucija) 23 straipsnio 1 ir 2 dalims ir konstituciniam teisinės valstybės principui
(iš jo kylantiems teisės aktų hierarchijos bei proporcingumo imperatyvams).
2. Motyvuodamas savo abejonę dėl minėtų Taisyklių nuostatų teisėtumo, teismas
pirmiausia pažymi, jog šiose nuostatose įtvirtintu reguliavimu, pagal kurį Lietuvos
Respublikoje neregistruojamos neidentifikuotos transporto priemonės, taip pat išregistruojamos transporto priemonės, teisėsaugos institucijos tyrimo metu nustačius, kad
jos buvo įregistruotos su suklastotu identifikavimo numeriu, yra ribojama atitinkamos
transporto priemonės savininko nuosavybės teisės apimtis. Tokį vertinimą teisėjų kolegija iš esmės grindžia aplinkybe, jog pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – ir Saugaus eismo įstatymas) 27 straipsnio 1 dalį
(2010 m. gruodžio 2 d. įstatymo Nr. XI-1198 redakcija) viešajame eisme leidžiama dalyvauti tik įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms. Akcentuodamas aplinkybę, jog minėtuose Taisyklių 14.6 ir 86.7 punktuose nustatyti motorinės transporto
priemonės neregistravimo (išregistravimo) pagrindai nėra numatyti įstatyme, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas mano, kad šios nuostatos galbūt neatitinka Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintų nuosavybės neliečiamumo ir apsaugos
principų bei iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių teisės aktų hierarchijos reikalavimų.
3. Kvestionuodamas aptariamų Taisyklių nuostatų atitiktį minėtoms Konstitucijos
nuostatoms ir iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems proporcingumo
reikalavimams, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas remiasi jo nagrinėjamoje
individualioje administracinėje byloje, kurioje priimta nutartis ištirti aptariamo norminio akto teisėtumą, nustatytomis ginčo faktinėmis aplinkybėmis. Šiuo aspektu teisėjų kolegijai iš esmės kyla abejonių dėl to, ar ginčo reguliavimu nėra viršijama to, kas
yra būtina Taisyklių 14.6 ir 86.7 punktais siekiamam tikslui užtikrinti, nes nėra visiškai
jokių išimčių šiose norminio akto nuostatose nustatytų motorinių transporto priemonių neregistravimo (išregistravimo) pagrindų taikymui. Tokių išimčių nėra numatyta net ir tais atvejais, kai nors įgaliotos valstybės institucijos ir nustato, jog atitinkamos transporto priemonės identifikaciniai žymenys turi klastojimo požymių, tačiau
(1) nėra jokių objektyvių galimybių nustatyti autentišką identifikavimo numerį,
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(2) nėra nustatomi objektyvūs faktiniai duomenys, leidžiantys teigti apie šios transporto priemonės vagystę, neteisėtą naudojimą, savininko nesąžiningumą ir pan.
II.
4. Rengiantis nagrinėti norminę bylą teismo posėdyje, buvo gautas atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir atsakovas) atsiliepimas
(b. l. 22, 23), kuriame nesutinkama su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. gruodžio 19 d. nutartyje išdėstytomis abejonėmis ir argumentais dėl tikrinamų Taisyklių nuostatų galimo neteisėtumo.
5. Pasisakydamas dėl šio teismo abejonių, susijusių su Taisyklių 14.6 ir 86.7 punktų atitiktimi Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintiems nuosavybės neliečiamumo ir apsaugos principams bei iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems teisės aktų hierarchijos reikalavimams, atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad
Saugaus eismo įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje motorinės transporto priemonės registravimą teisėkūros subjektas apibrėžia kaip veiksmus, apimančius motorinės transporto priemonės tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių
registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento
išdavimą. Vertina, kad taip įstatymų leidėjas įtvirtino reikalavimą prieš registruojant
motorinę transporto priemonę nustatyti šios priemonės tapatumą, o tam (tapatumui
nustatyti) būtina identifikuoti visus į minėtą registrą įrašomus duomenis. Neidentifikavus šių duomenų, neįmanoma nustatyti transporto priemonės tapatumo, todėl nėra
pagrindo registruoti šios transporto priemonės. Atitinkamai atsakovas daro išvadą, jog
draudimas registruoti neidentifikuotas transporto priemones yra įtvirtintas įstatyme.
6. Dėl aptariamų norminio teisės akto nuostatų galimo neatitikimo proporcingumo reikalavimams atsakovas atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2001 m. gegužės 7 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I2-4/2001. Mano,
kad šiame sprendime, nors ir priimtame dėl kito norminio akto nuostatų teisėtumo, iš
esmės buvo svarstomi klausimai, kurie yra analogiški nagrinėjamiems šioje norminėje
byloje. Prašo vadovautis šiuo 2001 m. gegužės 7 d. sprendimu sprendžiant dėl ginčo
norminio akto nuostatų teisėtumo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

7. Nagrinėjama administracinė (norminė) byla yra inicijuota siekiant ištirti tam
tikrų Taisyklių (toliau tekste remiamasi vidaus reikalų ministro 2006 m. liepos 13 d.
įsakymo Nr. 1V-268 redakcijos Taisyklių nuostatomis, išskyrus atskirai nurodytus atvejus), nustatančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (toliau – ir transporto
priemonės) registravimo, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonių registravimą patvirtinančių dokumentų išdavimo Lietuvos Respublikoje tvarką (Taisyklių 1
p. (vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 1V-353 redakcija), nuostatų
teisėtumą.
8. Kaip matyti iš 2013 m. gruodžio 19 d. nutarties administracinėje byloje
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Nr. A492-1480/2013, šį tyrimą inicijavusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nagrinėjimo objektu, be kita ko, įvardijo Taisyklių 86.7 punktą
ir nurodė, jog tikrintina šios nuostatos redakcija, nustatyta vidaus reikalų ministro
2008 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1V-353. Pastebėtina, jog pastaruoju vidaus reikalų ministro įsakymu šis Taisyklių punktas nebuvo keičiamas. Kita vertus, primintina, kad
norminės administracinio akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas šiuo atveju turi padėti
teismui įvykdyti teisingumą individualioje byloje, būti naudingas (bylos išnagrinėjimo
iš esmės ir procesinio sprendimo priėmimo byloje aspektu) besikreipiančiam teismui
(pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 26 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. I575-3/2009, Administracinė jurisprudencija Nr. 7(17); 2009,
p. 18–33 ir kt.). Todėl, atsižvelgiant į teismo nutartį, kuria inicijuotas norminio teisės
akto nuostatų tyrimas, taip pat individualioje byloje kilusiems ginčo teisiniams santykiams taikytinas teisės aktų nuostatas, šioje norminėje byloje spręstinas vidaus reikalų
ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1V-268 redakcijos Taisyklių 86.7 punkto teisėtumo klausimas.
9. Taigi šioje byloje tikrintina: (1) Taisyklių 14.6 punkto (vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-252 redakcija) atitiktis Konstitucijos 23 straipsnio
1 ir 2 dalims ir iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems teisės aktų hierarchijos bei proporcingumo reikalavimams; (2) Taisyklių 86.7 punkto (vidaus reikalų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1V-268 redakcija) atitiktis Konstitucijos
23 straipsnio 1 ir 2 dalims ir iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems
teisės aktų hierarchijos bei proporcingumo reikalavimams.
IV.
10. Taisyklių 14.6 punktas (vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo
Nr. 1V-252 redakcija) nustato, kad „Lietuvos Respublikoje neregistruojamos <...> neidentifikuotos transporto priemonės“. Šio norminio akto 86.7 punktas (vidaus reikalų
ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1V-268 redakcija) nustato, kad „transporto priemonė išregistruojama <...> teisėsaugos institucijos tyrimo metu nustačius, kad
transporto priemonė buvo įregistruota su suklastotu identifikavimo numeriu“.
11. Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad nuosavybė neliečiama, ir
kad nuosavybės teises saugo įstatymai. Šios bei kitos Konstitucijos 23 straipsnio nuostatos, sudarydamos visumą, atskleidžia nuosavybės teisių gynimo esmę (Konstitucinio
Teismo 2002 m. gegužės 27 d., 2008 m. spalio 30 d., 2009 m. balandžio 10 d. nutarimai); Konstitucijos 23 straipsnyje yra įtvirtintas nuosavybės neliečiamumo principas;
pagal Konstituciją savininkas turi teisę su jam priklausančiu turtu atlikti bet kokius
veiksmus, išskyrus uždraustus įstatymu, naudoti savo turtą ir lemti jo likimą bet kokiu
būdu, kuriuo nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės (pvz., žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2008 m. gegužės 20 d. ir 2008 m. spalio 30 d. nutarimus).
12. Konstitucinio Teismo formuojamoje oficialioje konstitucinėje doktrinoje yra
pripažįstama ir tai, kad pagal Konstituciją nuosavybės teisė nėra absoliuti; ji gali būti
įstatymu ribojama dėl nuosavybės objekto pobūdžio, dėl padarytų teisei priešingų veikų, dėl visuomenei būtino ir konstituciškai pagrįsto poreikio ir (arba) dėl kitų priežasčių, kai neapribojus šios teisės nebūtų galima apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintų ver48
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tybių, būtų pakenkta viešajam interesui; nuosavybės teisės ribojimas nėra negalimas,
tačiau visais atvejais turi būti laikomasi šių sąlygų: nuosavybės teisė gali būti ribojama
tik remiantis įstatymu; ribojimai turi būti būtini demokratinėje visuomenėje siekiant
apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas vertybes ir (arba)
konstituciškai svarbius tikslus; turi būti laikomasi proporcingumo principo, pagal kurį
įstatymuose numatytos priemonės turi atitikti siekiamus visuomenei būtinus ir konstituciškai pagrįstus tikslus (pvz., žr. Konstitucinio Teismo 2009 m. balandžio 10 d. ir
2011 m. sausio 31 d. nutarimus).
13. Nutartį ištirti nagrinėjamų Taisyklių nuostatų atitiktį aukštesnės teisinės galios teisės aktų reikalavimams priėmusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija iš esmės abejoja, ar paisant minėtos oficialios konstitucinės doktrinos:
(1) tikrinamose nuostatose įtvirtintas reguliavimas, kaip galbūt ribojantis (suvaržantis)
transporto priemonės savininko nuosavybės teises, galėjo būti nustatytas žemesnės teisinės galios nei įstatymas teisės akte; (2) šiose Taisyklių nuostatose įtvirtintas reguliavimas atitinka iš Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalių bei teisinės valstybės principo
kylančius proporcingumo reikalavimus.
V.
14. Saugaus eismo įstatymo 25 straipsnio 2 dalis (2007 m. lapkričio 22 d. įstatymo
Nr. X-1337 redakcija), be kita ko, nustato, kad pagal bendrąją taisyklę „dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms <...>“. Identiška nuostata yra įtvirtinta ir šio
įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje (2010 m. gruodžio 2 d. įstatymo Nr. XI-1198 redakcija).
15. Šiomis nuostatomis įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs bendrą draudimą nustatyta
tvarka neįregistruotų transporto priemonių savininkams, valdytojams ir naudotojams
su šiomis priemonėmis dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Tokiu reguliavimu, atsižvelgiant į minėtą Konstitucinio Teismo praktiką, neabejotinai
yra ribojama (suvaržoma) transporto priemonės savininko nuosavybės teisė; ši teisė
pirmiausia yra ribojama (suvaržoma) būtent įstatymu, o ne žemesnės galios teisės aktu.
16. Nagrinėjamos norminės bylos kontekste atskleidžiant šio įstatymų leidėjo nustatyto ribojimo (suvaržymo) apimtį, primintina, kad, vadovaujantis Saugaus eismo
įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi (2010 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. XI-760 redakcija), transporto priemonės, priekabos registruojamos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (toliau – ir Kelių transporto priemonių registras). Kelių transporto priemonių registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Vidaus
reikalų ministerija ir registro tvarkymo įstaiga – valstybės įmonė „Regitra“ (Saugaus
eismo įstatymo 27 str. 4 d. (2010 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. XI-760 redakcija).
17. Transporto priemonių registravimą apibrėžia Saugaus eismo įstatymo
2 straipsnio 32 dalis (2007 m. lapkričio 22 d. įstatymo Nr. X-1337 redakcija), pagal
kurią jis yra suprantamas kaip „<...> veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto
priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo
dokumento išdavimą“. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir šiuo metu galiojančio Saugaus eismo įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje (2012 m. kovo 27 d. įstatymo Nr. XI-1943
redakcija). Nustatyti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo ir
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apskaitos tvarką įstatymų leidėjas pavedė atsakovui (Saugaus eismo įstatymo 10 str. 5 d.
3 p. (2007 m. lapkričio 22 d. įstatymo Nr. X-1337 redakcija).
18. Taigi vienas iš įstatymų leidėjo nustatytų transporto priemonės registravimo
veiksmų yra „transporto priemonės tapatumo nustatymas“. Iš šią sąvoką įtvirtinančių
cituotos bei Saugaus eismo įstatymo 2 straipsnio 41 dalies (2007 m. lapkričio 22 d. įstatymo Nr. X-1337 redakcija) nuostatų loginės ir lingvistinės konstrukcijos, taip pat šią
nuostatą analizuojant kitų aptariamo įstatymo nuostatų kontekste, matyti, jog minėtas
„transporto priemonės tapatumo nustatymas“ iš esmės reiškia veiksmus, atliekamus
siekiant užtikrinti, kad Kelių transporto priemonių registre būtų užregistruota būtent
pateikta, o ne kita transporto priemonė. Šis tikslas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, be kita ko, suponuoja būtinybę registruojant transporto priemonę nustatyti šią
priemonę (individualiai) identifikuojančius duomenis (duomenų visumą), t. y. duomenis (požymius) ar jų visumą, kurie leistų šią transporto priemonę objektyviai atskirti
nuo kitų priemonių. Atskirai paminėtina ir tai, jog transporto priemonės registravimas,
kaip minėta, apima šios priemonės duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą. Todėl neabejotina, jog aptariami tapatumo nustatymo veiksmai turi užtikrinti,
jog į šį registrą bus įrašyti teisingi, tikslūs ir išsamūs transporto priemonės (ją identifikuojantys) duomenys (Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 10 str. 1 ir
3 p., 24 str. 6 d. 6 p. (2011 m. gruodžio 15 d. įstatymo Nr. XI-1807 redakcija); Valstybės
registrų įstatymo 13 str. 5 d. 4 p. 14 str. 6 d. (2004 m. liepos 15 d. įstatymo Nr. IX-2371
redakcija).
19. Šiomis aplinkybėmis konstatuotina, jog, įtvirtindamas bendrą draudimą neregistruotoms transporto priemonėms dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikos
teritorijoje, įstatymų leidėjas taip pat nustatė, jog gali būti registruojamos tik tokios
transporto priemonės, kurių tapatumas yra nustatytas, t. y., kurios yra identifikuotos
pagal atitinkamus objektyvius jas identifikuojančius duomenis (požymius). Kitaip tariant, įtvirtino reikalavimą, jog šiame eisme dalyvautų tik tos transporto priemonės,
kurių tapatumas yra nustatytas.
20. Minėta, jog, vadovaujantis tikrinamu Taisyklių 14.6 punktu (vidaus reikalų
ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-252 redakcija), Kelių transporto priemonių registre neregistruojamos „neidentifikuotos transporto priemonės“. Atskleidžiant,
kas yra laikytina „neidentifikuota transporto priemone“ šios nuostatos prasme, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į Taisyklių 3.4 punkte nurodytą transporto priemonės
apžiūros sąvoką, kuri apibrėžiama kaip „<...> transporto priemonės identifikavimas ir
patikrinimas, ar registruotini transporto priemonės duomenys sutampa su transporto
priemonės registravimui teikiamuose dokumentuose esančiais duomenimis arba [Kelių] transporto priemonių registre esančiais įrašais“.
21. Vadovaujantis Taisyklių 47 punktu, šios „<...> apžiūros metu tikrinami šie
duomenys: markė, modelis, identifikavimo numeris, kategorija, klasės ir kėbulo tipo
kodas, degalų tipas arba galios šaltinis, variklio numeris, spalva, sėdimų ir stovimų
vietų skaičius, pagaminimo metai (kai nėra galimybės nustatyti transporto priemonės
pirmosios registracijos datos), valstybinis numeris ir valstybinio numerio ženklo tvirtinimui skirtos vietos formatas. Be to, esant atitinkamai informacijai apie transporto
priemonės identifikavimo žymenis, papildomai tikrinami šie duomenys: tipas / variantas / versija, leidžiama maksimali masė, puspriekabės leidžiamos maksimalios masės
bei puspriekabės vilkiko apkrovos suma, masė be krovinio, tipo patvirtinimo numeris,
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variklio darbinis tūris, variklio galia, galios ir masės santykis“. Transporto priemonės
apžiūra atliekama vizualiai apžiūrint transporto priemonę ir jos identifikavimo žymenis (Taisyklių 48 p.) bei patikrinant, ar apžiūrimos transporto priemonės duomenys
ir ant transporto priemonės pritvirtintuose valstybinio numerio ženkluose įrašytas
valstybinis numeris sutampa su pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nurodytais arba
Kelių transporto priemonių registre esančiais (tais atvejais, kai pareiškėjas negali pateikti registracijos liudijimo, senesnio pavyzdžio transporto priemonės registravimo
dokumento ar ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio dokumento) duomenimis (Taisyklių 52.1 p. (vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1V-492 redakcija).
22. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, vadovaujantis Taisyklių 52.2 punktu, tais
atvejais, kai minėtų transporto priemonės duomenų nėra nei pateiktuose dokumentuose, nei transporto priemonių registre, šiems duomenims nustatyti valstybės įmonės
„Regitra“ darbuotojas naudojasi transporto priemonės žymenyse esančia informacija,
atitinkamų duomenų žinynais. Be to, kai yra identifikacinių žymenų taisymo, klastojimo požymių ar tokių žymenų iš viso nėra – naudojamasi ir teisėsaugos institucijų
pateikiama informacija (Taisyklių 16.2, 51.3, 61.4 punktai), siekiant identifikuoti transporto priemonę.
23. Taisyklėse vartojamos sąvokos, kurios šiame norminiame akte nėra apibrėžtos
eksplicitiškai, atitinka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 (toliau – ir Registro nuostatai), vartojamas sąvokas (Taisyklių 3.7 p.
(vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-252 redakcija).
24. Šiuo aspektu paminėtina, kad Taisyklių 47 punkte nurodyti duomenys (dalis jų) Registro nuostatų 17 punktu (Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo
Nr. 1286 redakcija) yra įvardyti transporto priemonės techniniais duomenimis, o pagal šiuo metu galiojantį Registro nuostatų 14.11 punktą (Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 287 redakcija) – transporto priemonės identifikavimo duomenimis. Iš tiesų, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Registro nuostatuose ir Taisyklių
47 punkte nurodyti duomenys (jų visuma) pagal savo pobūdį ir turinį neabejotinai yra
susiję su konkrečios transporto priemonės identifikavimu.
25. Išdėstytos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą teigti, jog transporto priemonės identifikavimu šio norminio teisės akto prasme turi būti laikomas Taisyklių
47 punkte nurodytų bei registruotinų (techninių, identifikavimo) šios priemonės duomenų nustatymas ir (ar) jų (duomenų) tapatumo su transporto priemonės registravimui teikiamuose dokumentuose esančiais duomenimis arba Kelių transporto priemonių registre esančiais įrašais sutikrinimas. Atitinkamai darytina logiškai pagrįsta
išvada, kad „neidentifikuota transporto priemone“ Taisyklių 14.6 punkto (vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-252 redakcija) prasme yra laikytina tokia transporto priemonė, kurios (1) apžiūros metu nustatyti techniniai, identifikavimo
duomenys nesutampa su registravimui teikiamuose dokumentuose esančiais duomenimis arba Kelių transporto priemonių registre esančiais įrašais, ir nėra galimybės nustatyti tikrųjų šių duomenų arba (2) nėra nustatomi minėti duomenys, kurie (ar kurių
visuma) leistų identifikuoti konkrečią (teikiamą registruoti) transporto priemonę.
26. Todėl, atsižvelgiant į šiame baigiamajame teismo akte pateiktą Saugaus eismo
įstatymo nuostatų aiškinimą, galima daryti pagrįstą išvadą, jog Taisyklių 14.6 punktas
51

I. Administracinių teismų praktika

(vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-252 redakcija) nenustato
naujo transporto priemonių neregistravimo pagrindo, kuris nebūtų įtvirtintas įstatymu. Šios aplinkybės nagrinėjamu atveju pakanka pripažinti, kad nėra pagrindo konstatuoti šios norminio akto nuostatos neatitikimo Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims
ir konstituciniam teisinės valstybės principui, kiek tai yra susiję su minėtais teisės aktų
hierarchijos reikalavimais.
27. Toliau tikrinant Taisyklių 14.6 punkte (vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-252 redakcija) įtvirtinto draudimo registruoti neidentifikuotą transporto priemonę atitiktį proporcingumo reikalavimams, pirmiausia pažymėtina, kad šioje nuostatoje nurodyta aplinkybė „neidentifikuota transporto priemonė“
nėra siejama su pateiktos registruoti transporto priemonės identifikavimo numerio
nenustatymu.
28. Kaip minėta, norint pasiekti Saugaus eismo įstatyme ir Taisyklėse numatytos
transporto priemonės tapatumo nustatymo (identifikavimo) procedūros tikslus, būtina, kad transporto priemonė būtų identifikuojama pagal tokius duomenis (duomenų visumą), kurie leistų ją atskirti nuo kitų transporto priemonių. Tačiau jei šis tikslas
gali būti pasiektas naudojant kitus, nei transporto priemonės identifikavimo numeris
objektyviai nustatomus transporto priemonę identifikuojančius duomenis (duomenų visumą), turi būti laikoma, jog transporto priemonė yra identifikuota (nustatytas
jos tapatumas). Būtent toks reguliavimas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, yra
įtvirtintas Taisyklių 14.6 punktu (vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo
Nr. 1V-252 redakcija), o bylai aktualiose Saugaus eismo įstatymo, Registro nuostatų ir Taisyklių nuostatose nėra normų, kurios leistų vertinti priešingai, t. y. kad vien negalėjimas
nustatyti (autentiško) transporto priemonės identifikavimo numerio savaime reiškia
pagrindą atsisakyti registruoti šią priemonę Kelių transporto priemonių registre.
29. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra jokio objektyvaus pagrindo pripažinti, kad Taisyklių 14.6 punkte (vidaus reikalų ministro
2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-252 redakcija) įtvirtintas transporto priemonės neregistravimo pagrindas lemtų neproporcingą nuosavybės teisių ribojimą (suvaržymą),
ar kad šis pagrindas neatitinka įstatymų leidėjo transporto priemonės tapatumo nustatymu (identifikavimu) siekiamų tikslų.
30. Pabrėžtina ir tai, kad tokio (subjektyvaus) pobūdžio aplinkybės, kaip transporto priemonės įgijėjo (valdytojo) sąžiningumas ir pan., neturi (negali turėti) jokios
įtakos reikalavimui identifikuoti registruojamą transporto priemonę (nustatyti jos tapatumą) ir negali suponuoti tokio asmens teisės dalyvauti viešajame eisme su neidentifikuota transporto priemone. Nėra abejonių, jog leidimas registruoti neidentifikuotą transporto priemonę (transporto priemonę, kurios tapatumas nenustatytas) net ir,
pavyzdžiui, atvejais, kai nėra pagrindo abejoti šios priemonės įgijėjo sąžiningumu, iš
esmės paneigtų įstatymų leidėjo nustatytus ir transporto priemonės registravimu siekiamus tikslus, inter alia užtikrinti eismo ir jų dalyvių saugumą, derinti asmens, visuomenės ir valstybės interesus užtikrinant saugų eismą, užtikrinti efektyvią eismo dalyvių kontrolę (Saugaus eismo įstatymo 4 str., 10 str. 5 ir 9 d.; 13 str. 3 ir 5 d. ir kt.).
31. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog Taisyklių 14.6 punktas (vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-252 redakcija) neprieštarauja
Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims bei iš konstitucinio teisinės valstybės principo
kylantiems teisės aktų hierarchijos ir proporcingumo reikalavimams (imperatyvams).
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VI.
32. Šioje byloje tikrinamas Taisyklių 86.7 punktas numato, kad transporto priemonė išregistruojama „<...> teisėsaugos institucijos tyrimo metu nustačius, kad transporto priemonė buvo įregistruota su suklastotu identifikavimo numeriu“.
33. Pagal Registro nuostatų 2 punktą (Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 redakcija) „kelių transporto priemonės identifikavimo numeris – kėbulo arba važiuoklės (rėmo) numeris (VIN kodas – angl. Vehicle Identification Number)“.
Transporto priemonės identifikavimo numeris (suteiktas gamintojo, kompetentingo
subjekto) yra vienas iš transporto priemonę identifikuojančių duomenų (žymenų)
(Taisyklių 3.5 ir 47 p.; Registro nuostatų 17.1 p. (Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d.
nutarimo Nr. 1286 redakcija), 14.11.1 p. (Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo
Nr. 287 redakcija).
34. Taigi teisėkūros subjektas Taisyklių 86.7 punkte numatytą pagrindą išregistruoti transporto priemonę pirmiausia sieja su vieno iš šią priemonę identifikuojančio
duomens – transporto priemonės identifikavimo numerio – suklastojimu. Antroji privalanti egzistuoti sąlyga yra aplinkybė, jog transporto priemonė buvo įregistruota su
suklastotu jos identifikavimo numeriu, t. y. kad identifikuojant transporto priemonę
(nustatant jos tapatumą) bei įrašant šią priemonę identifikuojančius duomenis į Kelių
transporto priemonių registrą buvo remiamasi suklastotais duomenimis. Būtina pabrėžti ir tai, kad teisėkūros subjektas Taisyklių 86.7 punkte vartoja sąvoką „suklastotas“,
kuri implikuoja aktyvius veiksmus pakeičiant autentišką žymenį kitu, taip siekiant nusikalstamų ar kitų tikslų, apsunkinant (padarant neįmanoma) galimybę pagal šį identifikavimo žymenį identifikuoti transporto priemonę (nustatyti jos tapatumą).
35. Sutiktina, kad gamintojo (kompetentingo subjekto) suteiktas transporto priemonės identifikavimo numeris yra svarbus žymuo, kuris kartu su kitais transporto
priemonę identifikuojančiais duomenimis padeda lengviau identifikuoti konkrečią
transporto priemonę (nustatyti jos tapatumą). Šio žymens svarbumas ir paskirtis yra
akcentuotas ir Europos Sąjungos teisės aktų leidėjų. Pavyzdžiui, 2011 m. sausio 11 d.
Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 19/2011 dėl variklinių transporto priemonių
ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę ir
transporto priemonės identifikavimo numerį reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių
mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų, 2 straipsnio
2 punkte nurodoma, jog „transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) – gamintojo transporto priemonei priskirtas raidžių ir skaitmenų kodas, kuriuo siekiama
užtikrinti tinkamą kiekvienos transporto priemonės identifikavimą“. 1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 76/114/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų identifikavimo lenteles, įrašus,
tų lentelių tvirtinimo vietą ir būdus, suderinimo priedo 3 punkte nustatyta, kad „transporto priemonės identifikavimo numeris – tai nustatytas simbolių derinys, kurį kiekvienai transporto priemonei paskiria gamintojas. To numerio paskirtis – užtikrinti,
kad kiekvieną transporto priemonę padedant gamintojui būtų galima aiškiai identifikuoti 30 metų ir kad tam tikslui nereikėtų naudoti jokių kitų duomenų <...>“.
36. Minėta, jog įstatymų leidėjas iš esmės yra nustatęs, jog gali būti registruojamos
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tik tokios transporto priemonės, kurių tapatumas yra nustatytas, t. y. kurios yra identifikuotos pagal atitinkamus objektyvius jas identifikuojančius duomenis (požymius).
Kai paaiškėja, kad identifikuojant ir registruojant transporto priemonę buvo remiamasi suklastotais identifikuojančiais duomenimis (žymėmis), ypač tokiais, kaip transporto
priemonės identifikavimo numeris, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, negali būti
pripažįstama, jog šis įstatymų leidėjo reikalavimas buvo įvykdytas, kad registravimas
yra pagrįstas. Leidimas toliau su tokia transporto priemone dalyvauti viešajame eisme,
t. y. jos neišregistravimas, būtų nesuderinamas su įstatymų leidėjo transporto priemonių registravimu siekiamais tikslais.
37. Pabrėžtina ir tai, kad, kaip matyti iš Taisyklėse įtvirtinto teisinio reglamentavimo, šio norminio akto 86.7 punktas negali būti laikomas užkertančiu kelią transporto
priemonės savininkui (valdytojui) nustatyta (bendra) tvarka kreiptis į kompetentingą
instituciją dėl transporto priemonės identifikavimo (pvz., pagal autentišką transporto
priemonės identifikavimo numerį, o jo nenustačius – kitus identifikavimo duomenis
(duomenų visumą), leidžiančius nustatyti transporto priemonės tapatumą) ir įregistravimo Kelių transporto priemonių registre.
38. Tai nereiškia, kad vien galimybė įregistruoti transporto priemonę, jei ją galima
identifikuoti pagal kitus duomenis (požymius) nei identifikavimo numeris, gali leisti
pripažinti Taisyklių 86.7 punkte įtvirtintą reguliavimą neproporcingu. Iš tiesų atkreiptinas dėmesys į tai, kad transporto priemonės registravimas atliekamas šios priemonės savininko (valdytojo) iniciatyva (Taisyklių 58 p.). Vien tik asmens disponavimas
transporto priemone nesuponuoja pareigos šią transporto priemonę registruoti, jei ja
nedalyvaujama viešajame eisme. Įstatymas nenumato jokių įgaliojimų Kelių transporto priemonių registro tvarkymo įstaigai be transporto priemonės savininko (valdytojo) sutikimo registruoti šią priemonę. Akcentuotina ir tai, kad transporto priemonės
įregistravimas su suklastotu identifikavimo numeriu (t. y. šis numeris buvo įtrauktas
į registrą, kaip transporto priemonę identifikuojantis duomuo), atsižvelgiant į šio žymens paskirtį, negali būti laikoma registravimo klaida. Pastaroji aplinkybė, kaip minėta, yra pakankama pripažinti, jog buvo įregistruota neidentifikuota transporto
priemonė (transporto priemonė, kurios tapatumas nenustatytas). Atitinkamai kompetentingo subjekto galimybė išregistruoti tokią transporto priemonę ir tokiu būdu eliminuoti ją iš viešojo eismo Lietuvos Respublikos teritorijoje negali priklausyti nuo šios
priemonės savininko (valdytojo) valios. Įstatymų leidėjo nustatytas reikalavimas, kad
viešajame eisme dalyvautų tik įregistruotos transporto priemonės, kaip minėta, inter
alia suponuoja reikalavimą užtikrinti, jog šiame eisme dalyvautų tik tokios transporto priemonės, kurių tapatumas buvo nustatytas. Delsimas eliminuoti galimybę su tokia transporto priemone dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikos teritorijoje
(pvz., laukimas iki transporto priemonės savininkas (valdytojas) pristatys šią transporto priemonę naujai apžiūrai) nebūtų suderinamas su minėtais įstatymo reikalavimais.
Visa tai, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, taip pat leidžia pripažinti, kad teisėkūros subjekto nustatytas reikalavimas išregistruoti transporto priemonę, kai teisėsaugos
institucijos tyrimo metu nustatoma, jog ji įregistruota su suklastotu identifikavimo
numeriu, atitinka įstatymą ir yra objektyviai pateisinamas bei nepažeidžia aptariamų
proporcingumo reikalavimų.
39. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, taip pat atsižvelgdama į šiame baigiamajame
teismo akte konstatuotas aplinkybes, jog draudimą registruoti bei dalyvauti viešajame
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eisme transporto priemonėms, kurios neidentifikuotos (kurių tapatumas nenustatytas), yra įtvirtinęs įstatymų leidėjas, bei transporto priemonės identifikavimo (tapatumo nustatymo) veiksmų tikslus ir paskirtį, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
Taisyklių 86.7 punktas neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims bei iš
konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems teisės aktų hierarchijos ir proporcingumo reikalavimams (imperatyvams).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d.
įsakymu Nr. 260, 14.6 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 30 d.
įsakymo Nr. 1V-252 redakcija) ir 86.7 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1V-268 redakcija) punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims ir konstituciniam teisinės valstybės principui (iš jo kylantiems teisės aktų hierarchijos bei proporcingumo
imperatyvams).
Sprendimas neskundžiamas.

1.5. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu
Nr. 1R-160 patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių 74 punkto teisėtumo
Administracinė byla Nr. I492-10/2014
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00007-2014-2
Procesinio sprendimo kategorija 17.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. birželio 9 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto (kolegijos
pirmininkas), Dainiaus Raižio, Virginijos Volskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Nerijui Plėdžiui,
atsakovo atstovui V. V.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Seimo
narės Dangutės Mikutienės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių 74 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.2 straipsnio
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1 ir 2 daliai, 3.3 straipsnio 2 daliai, 3.7 straipsnio 1 daliai, 3.16 straipsniui, 3.27 straipsnio 1 daliai, 3.28 straipsniui ir 3.304 straipsnio 3 daliai bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

1. Pareiškėja Seimo narė Dangutė Mikutienė (toliau – ir pareiškėja) su
2014 m. sausio 29 d. prašymu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydama patikrinti, ar 2006 m. gegužės 19 d. teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-160
patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 74 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas, CK)
3.2 straipsnio 1 ir 2 daliai, 3.3 straipsnio 2 daliai, 3.7 straipsnio 1 daliai, 3.16 straipsniui,
3.27 straipsnio 1 daliai, 3.28 straipsniui ir 3.304 straipsnio 3 daliai bei konstituciniam
teisinės valstybės principui.
2. Pareiškėja nurodo, kad nuo 1992 m. iki 2012 m. intensyviai kito teisinis reguliavimas dėl bažnytinių santuokų įtraukimo į valstybinę apskaitą tvarkos. Nepaisant Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) įsigaliojimo, net iki
2002 m. bažnytinių santuokų įtraukimo į valstybinę apskaitą tvarka nebuvo sureguliuota. Tuo metu galiojusi, dar Lietuvos Ministrų Tarybos 1982 m. balandžio 2 d. patvirtinta Civilinės metrikacijos instrukcija šių klausimų nereglamentavo. Bažnytinių
santuokų apskaitos tvarka pirmą kartą sureguliuota 1999 m. kovo 26 d. teisingumo
ministro įsakymu Nr. 65 patvirtintose Civilinės būklės aktų registravimo laikinosiose
taisyklėse. Šių taisyklių 58, 59, 61 punktuose buvo nustatyta, kad bažnytinė santuoka,
sudaryta po 1992 m. lapkričio 2 d., civilinės metrikacijos įstaigoje apskaitoma tik tokiu atveju: 1) jeigu to pageidauja susituokusieji; 2) jeigu ji sudaryta laikantis Lietuvos
Respublikos santuokos ir šeimos kodekso reikalavimų; ir 3) jeigu vienas iš sutuoktinių nėra miręs. Kartu su naujuoju Civiliniu kodeksu įsigaliojusiose naujos redakcijos
Civilinės metrikacijos taisyklėse, patvirtintose 2001 m. birželio 29 d. teisingumo ministro įsakymu Nr. 129, buvo nustatyta, kad Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka po
1992 m. lapkričio 2 d. sudarytos santuokos įtraukiamos į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje įrašant santuokos įrašą, išduodant santuokos liudijimą ir pažymint apie tai
sutuoktinių pasuose. Civilinės metrikacijos įstaigos apskaito tik tas santuokas, kurios
bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų. Apskaitant bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą
santuoką, jeigu apie ją civilinės metrikacijos įstaigai pranešta per dešimt dienų po santuokos sudarymo, santuokos pradžia laikoma bažnyčios pranešime nurodyta santuokos data. Jeigu per šį terminą pranešimas nepateikiamas, santuoka laikoma sudaryta
nuo tos dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje. Kai vienas
iš sutuoktinių, sudariusių bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoką, yra miręs,
tokia santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje į apskaitą neįtraukiama.
3. Pareiškėja pažymi, kad 2006 m. gegužės 19 d. teisingumo ministro įsakymu
Nr. 1R-160 patvirtinus naujos redakcijos Civilinės metrikacijos taisykles, pasikeitė ter56
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mino, nuo kada pripažįstama bažnytinės santuokos civilinių teisinių pasekmių pradžia,
skaičiavimas. Taisyklių 74 punkte buvo nustatyta, kad jei bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoka sudaryta laikotarpiu nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d., santuokos pradžia laikoma bažnyčios pranešime (bažnytiniame santuokos
liudijime) nurodyta data. Jeigu santuokos įtraukimo metu vienas iš sutuoktinių jau yra
miręs, civilinės metrikacijos įstaiga įrašo atkurtąjį santuokos įrašą. 2012 m. kovo 26 d.
Nr. 1R-92 įsakymu buvo papildyti civilinės metrikacijos taisyklių atskiri punktai, nustatantys bažnytinės (konfesinės) santuokos įtraukimo į apskaitą tvarką, t. y. sukonkretinta pranešimo civilinės metrikacijos įstaigoms apie bažnyčioje sudarytą santuoką tvarka,
kartu įvardijant subjektą, kuris atsakingas apie tai pranešti – religinės bendruomenės
ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo (atkartojant jau nuo 2001 m. galiojančio
CK 3.304 straipsnio nuostatą, kuri iki šio Taisyklių pakeitimo nebūdavo įgyvendinta).
4. Pareiškėja taip pat nurodo, kad, atsižvelgiant į kintantį teisinį reguliavimą, kartu kito ir teismų praktika. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sprendė dėl teisinių pasekmių atsiradimo momento, t. y. ar santuoka laikytina sudaryta nuo santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, ar nuo šios santuokos įtraukimo į apskaitą
civilinės metrikacijos įstaigoje. Pavyzdžiui, 2005 m. vasario 28 d. nutartyje civilinėje
byloje Nr. 3K-3-107/2005 kasacinis teismas pažymėjo, kad bažnytinės santuokos registracijos pripažinimas nėra absoliutus, t. y. valstybė gali pripažinti ne bet kurios bažnyčios ar religinės organizacijos registruotą santuoką, o tiktai valstybės pripažįstamos
ir oficialiai veikiančios bažnyčios ar religinės organizacijos nustatyta tvarka ir nepažeidžiant įstatymuose nustatytų reikalavimų bei draudimų (santuokos savanoriškumo,
santuokinio amžiaus ir kt.) registruotą santuoką. Valstybė, įgyvendindama Konstitucijos 38 straipsnio 4 dalies nuostatą, pripažįsta bažnyčių (konfesijų) registruotas santuokas, įtraukdama jas į oficialius ir viešus registrus. Tokiu būdu užtikrinamas viešasis
interesas, kad bažnytinės santuokos registracija atitiktų Konstitucijos ir įstatymų reikalavimus, taip pat apsaugomos pačių sutuoktinių teisės. Bažnytinės santuokos įtraukimo į apskaitą tvarkos teisinis reglamentavimas yra valstybės prerogatyva. Civilinės
metrikacijos skyriuje oficialiai neįtraukta į apskaitą bažnytinė santuoka nesukelia teisinių pasekmių. Tačiau teismų praktika akivaizdžiai pasikeitė 2006 m. patvirtinus Taisykles, kurių 74 punktas nustatė: „Jei bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoka
sudaryta laikotarpiu nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d., santuokos
pradžia laikoma bažnyčios pranešime (bažnytiniame santuokos liudijime) nurodyta
data. Jeigu santuokos įtraukimo metu vienas iš sutuoktinių jau yra miręs, civilinės metrikacijos įstaiga įrašo atkurtąjį santuokos įrašą“. Vėlesnėse bylose laikytasi nuomonės,
kad atkurtasis santuokos įrašas yra pakankamas teisinis pagrindas, patvirtinantis santuokos sukeltų civilinių teisinių pasekmių, prilyginamų santuokos, sudarytos civilinės
metrikacijos įstaigoje, pasekmėms, faktą, o kartu ir suteikiantis pagrindą tikėtis, kad jų
sudaryta bažnytinė santuoka yra visavertė tiek valstybės bei visuomenės požiūriu, tiek
pagal įstatymus.
5. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, atlikęs tyrimą dėl Taisyklių 74 punkte nustatyto teisinio reglamentavimo įtakos nepilnamečių asmenų teisėms, 2013 m. gruodžio 5 d. pateikė išvadą Nr. (6.1.-2013-270)-PR-239, kurioje, įvertinęs konkrečią situaciją, kilusią taikant šią teisės normą, įžvelgė ydingą ir neigiamas
teisines pasekmes vaiko teisių įgyvendinimui sukeliantį teisinį reglamentavimą. Kontrolieriaus atlikto tyrimo metu išaiškėjo, kad Taisyklių 74 punktu nustatyta tvarka, kai
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1992–2000 m. laikotarpiu sudarytą bažnytinę santuoką vienam asmeniui mirus, vien
kito asmens iniciatyva, be jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių realių šeimos santykių buvimą, galima santuoką įteisinti civiline tvarka, sukeliančia visas civilines santuokos teisines pasekmes, sudaro galimybes nesąžiningiems asmenims netrukdomai
piktnaudžiauti teise, pažeidžiant ir nepilnamečių asmenų teises. Tyrimo metu buvo ištirtos aplinkybės apie nepilnamečių asmenų interesų paveldėti jų mirusio tėvo palikimą pažeidimą, nes vadovaujantis minėtų Taisyklių 74 punktu, vieno asmens prašymu
civiline tvarka buvo įregistruota jo bažnytinė santuoka su mirusiuoju, tikėtina, nesant
tarp asmenų jokių faktinių santuokinių šeimos ryšių. Dėl to Gyventojų registro tarnybos įskaitoje atsirado įrašas, jog asmuo mirė būdamas santuokoje, sudarytoje bažnyčioje, tuo sudarant sąlygas šiam asmeniui kaip sutuoktiniui pretenduoti į palikimą,
nors Gyventojų registro tarnybos prie VRM pažymoje Nr. (29)3V-1822-1 yra taip pat
nurodoma, kad nuo 2006 m. kovo 3 d. iki 2011 m. spalio 18 d. mirusysis buvo sukūręs
šeiminius santykius su kita moterimi, kuriuos įregistravo civilinės metrikacijos įstaigoje, kas grįstų jo faktinių šeimos santykių nebuvimą su bažnytinės santuokos įrašą po
jo mirties atkūrusiu asmeniu. Juolab kad kontrolieriaus išvadoje nustatyta, jog mirusysis, nutraukęs civiline tvarka sudarytą santuoką, vėliau sukūrė šeiminius santykius su
dar kita moterimi, su kuria susilaukė sūnaus. T. y. asmuo visais savo gyvenimo veiksmais (sudarydamas santuoką su kita moterimi, vėliau iki pat mirties gyvendamas ir
vesdamas bendrą ūkį bei susilaukęs sūnaus su kitu asmeniu) aiškiai išreiškė savo valią,
kad neketina ir nenori registruoti 1999 metais sudarytos bažnytinės santuokos civiline tvarka ir prisiimti įstatyminius sutuoktinio įsipareigojimus, ir tokia jo valia visiškai
atitiko to laikmečio teisinį reglamentavimą ir teismų pateiktą teisės normų išaiškinimą. Tačiau vėliau vien tik prašomo ištirti poįstatyminio akto – Taisyklių 74 punkto
pagrindu, be suinteresuoto asmens valios, atgaline data buvo įteisinta jo 1999 metais
bažnyčioje sudaryta santuoka, sukėlusi visas teisines pasekmes paveldėjimo santykiuose. Minėta Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus išvada yra paremta ir Mykolo Romerio
universiteto Teisės fakulteto specialistų nuomone.
6. Pareiškėja nurodo, kad Taisyklių 74 punktas įtvirtina priešingą teisinį reglamentavimą nei nustatyta CK 3.304 straipsnyje. Atsižvelgiant į nurodytą pirmiau, pagrįstai kyla teisės klausimas – ar 2006 m. gegužės 19 d. teisingumo ministro įsakymu
Nr. 1R-160 patvirtinus naujos redakcijos Civilinės metrikacijos taisykles (vėliau keistos 2012 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. IR-92), kurių 74 punkte buvo nustatyta, jog asmeniui mirus, bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuokos sudarytos laikotarpiu nuo
1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d. pradžia laikoma bažnyčios pranešime
(bažnytiniame santuokos liudijime) nurodyta data, todėl kito asmens prašymu civilinės metrikacijos įstaiga visais atvejais įrašo atkurtąjį santuokos įrašą (tuo sukuriant
santuokos sudarymo civilinės teisinės pasekmes) neprieštarauja aukštesnę galią turintiems teisės aktams – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.2 straipsnio 1 daliai
(Šeimos santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys), 3.2 straipsnio
2 daliai (Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kitos valstybės institucijos gali priimti teisės aktus šeimos teisės klausimais tik šio kodekso ar kitų įstatymų nustatytais atvejais
ir apimtimi); 3.7 straipsnio 1 daliai (Santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas
savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius), 3.3 straipsnio 2 daliai (Šeimos įstatymai ir jų taikymas turi užtikrinti šeimos ir jos reikšmės vi58
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suomenėje stiprinimą, šeimos narių tarpusavio atsakomybę už šeimos išsaugojimą ir
vaikų auklėjimą, galimybę visiems šeimos nariams tinkamai įgyvendinti savo teises ir
apsaugoti nepilnamečius vaikus nuo netinkamos kitų šeimos narių bei kitų asmenų
ir kitokių veiksnių įtakos); 3.16 straipsniui (Sudaręs santuoką ir jos įstatymų, nustatyta tvarka nenutraukęs asmuo negali sudaryti kitos santuokos); 3.27 straipsnio 1 daliai
(Sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą
remti moraliai bei materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie
bendrų šeimos ar kito sutuoktinio poreikių tenkinimo); 3.28 straipsniui (Sudarę santuoką sutuoktiniai sukuria šeimos santykius kaip bendro gyvenimo pagrindą). Taip pat
įvertintina ir tai, kad minėtų Taisyklių 74 punkto nuostatomis buvo nustatytas visiškai
priešingas teisinis reguliavimas, susijęs su santuokinių civilinių santykių pradžia, nei
tai yra įtvirtinta įstatyme – CK 3.304 straipsnio 3 dalyje (Jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pranešimas apie santuokos įregistravimą bažnyčios nustatyta
tvarka civilinės metrikacijos įstaigai nepateikiamas, santuoka laikoma sudaryta nuo tos
dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje).
7. Pareiškėja pažymi, kad santuoka yra juridinis faktas, sukeliantis tam tikrus teisinius padarinius. Sudarę santuoką sutuoktiniai sukuria šeimos santykius kaip bendro
gyvenimo pagrindą (CK 3.28 straipsnis). Taigi santuokos sudarymas reiškia ir santuoką sudariusių asmenų teisinio statuso pokyčius jiems tapus sutuoktiniais. Santuokos
įrašas yra ne vien paveldėjimo, bet visas santuokos sukeliamas civilines teisines pasekmes patvirtinantis faktas. Nepaneigtina, kad santuokos teisinėmis pasekmėmis visų
pirma turi būti suinteresuoti patys sutuoktiniai, o sudarytos bažnytinės santuokos teisinė registracija (įtraukimas į valstybinę apskaitą) civilinės metrikacijos įstaigose – tai
tik įstatymo reikalaujamos formos suteikimas, turint tikslą sukelti atitinkamas teisines
pasekmes. Atitinkamai negalima nesutikti su teisės mokslų akademinės bendruomenės išsakyta pozicija, kad sudarius tik bažnytinę santuoką, ilgalaikis asmenų pasyvumas (manytina) nesant poreikiui įgyti atitinkamų teisių ir pareigų apimtį bei jomis
naudotis civilinės teisės prasme gali būti interpretuojamas kaip jų pačių nesuteikimas
reikšmės tokioms apeigoms (bažnytinei santuokai), kuri sukeltų teisines pasekmes per
visą jų buvimo kartu laiką. Manytina, kad savo esme minėtų Taisyklių pakeitimu, šių
Taisyklių 74 punktu nuo 2006 metų teisiniai santykiai iš esmės buvo sureguliuoti retrospektyviai, t. y. sureguliuoti santykiai, atsiradę dar iki minėto teisės akto priėmimo,
o civilinės teisinės pasekmės dėl šių santykių reguliavimo atsirado tik vėliau, priėmus
Taisykles. Pagal teismų pateiktą išaiškinimą – lex retro non agit (įstatymas atgal negalioja) principą, teisės normos negali būti taikomos juridiniams faktams ir teisinėms pasekmėms, įvykusioms dar iki teisės akto įsigaliojimo. Prašomu ištirti poįstatyminiu teisės aktu buvo nustatytas santuokos sudarymo teisinių pasekmių atsiradimo momentas,
kas gali prieštarauti įtvirtintoms teisėkūros taisyklėms šeimos santykių reguliavimą atlikti tik aukštesnę galią turinčiais teisės aktais (minėto CK 3.2 straipsnio 1 ir 2 dalis) ir
Konstitucinio Teismo pateiktas išaiškinimas, kad poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl juo negalima sukurti naujų bendro pobūdžio teisės
normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis. Neabejotina, kad asmenų sukuriamais šeimos santykiais valstybė laiko ne paprasčiausią santuokos sudarymo faktą, bet
faktinių šeiminių ryšių sukūrimą ir puoselėjimą visu santuokos sudarymo laikotarpiu
(CK 3.7 straipsnio 1 dalis. 3.27 straipsnio 1 dalis, 3.28 straipsnis). Tokių realių šeiminių
santykių sukūrimas suteikia asmenims teisę į jų civilinių teisinių santykių įstatyminę
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apsaugą. Tačiau Taisyklių 74 punktas be jokių papildomų sąlygų dėl realių šeimos santuokinių ryšių buvimo, vien tik suinteresuoto asmens vienašaliu prašymu sudaręs galimybę visais atvejais suteikti jo bažnytine tvarka sudarytai santuokai civilines teisines
pasekmes, be kito santuokoje dalyvaujančio asmens sutikimo ar pritarimo, manytina,
teisiškai niveliuoja šeimos santykius ir prieštarauja aukštesnę galią turintiems teisės
aktams. Juolab kad vien dėl šių pakeistų Taisyklių buvo keičiama teismų praktika, tuo,
tikėtina, pažeidžiant ne tik teisinės valstybės, bet ir asmenų teisėtų lūkesčių bei asmenų
prieš įstatymus lygybės principus, nes analogiškais atvejais numatytas visiškai skirtingas teisinis reglamentavimas. Kaip matyti iš Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus atlikto tyrimo, toks teisinis reglamentavimas gali sudaryti visas prielaidas nesąžiningiems
asmenims netrukdomai piktnaudžiauti teise – vienašališkai, be kito asmens sutikimo,
po pastarojo mirties galima įregistruoti santuoką civiline tvarka, tuo sukeliant visas
santuokos sudarymo teisines pasekmes, tokiems asmenims vėliau pretenduoti į našlių
išmokas, papildomas pašalpas, kitas lengvatas ir turto paveldėjimą, nors ir nesant tarp
asmenų jokių faktinių šeimos ryšių, kaip tai įvyko Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
tirtu atveju.
II.
8. Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pateikė atsiliepimą, kuriame prašo ginčijamą normą pripažinti teisėta ir pareiškėjos prašymą atmesti. Nurodo, kad CK 3.304 straipsnis ir Taisyklių 74 punktas reguliuoja skirtingus teisinius santykius, todėl jų nuostatos tarpusavyje nekonkuruoja, taigi negalima daryti išvados, kad
Taisyklės prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui (CK). Be to, ginčijama Taisyklių
nuostata nekuria naujų teisinių santykių, nes teisines pasekmes sukelia pats santuokos
sudarymo faktas, o Taisyklių 74 punkto paskirtis yra nustatyti tvarką, kuria sudaryta
bažnytinė santuoka yra įtraukiama į apskaitą. CK 3.281 straipsnyje nustatyta, kad civilinės būklės aktai registruojami, atkuriami, keičiami, papildomi ir ištaisomi laikantis
Civilinės metrikacijos taisyklių, kurias tvirtina teisingumo ministras. Taisyklių 1 punkte nustatyta, kad Civilinės metrikacijos taisyklės reguliuoja civilinės būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigose bei mirties registravimo
seniūnijose tvarką, taip pat kitų civilinės metrikacijos įstaigų teikiamų paslaugų atlikimo tvarką, o 2 punkte – kad civilinės metrikacijos įstaigos (be kitų civilinės būklės
aktų registracijos) įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas
santuokas. Taigi teisės aktai suteikia teisę teisingumo ministrui nustatyti šio instituto
teisinį reguliavimą, todėl įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu nebuvo pažeista.
9. Atsakovas remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 21 d. nutarimu,
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. balandžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje
Nr. 3K-3-462/2000, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl santykių tarp
katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų 13 straipsniu. Pažymi, kad, siekiant išspręsti praktikoje dėl teisės spragų kilusias problemas, 2006 m. priimtose Taisyklėse
buvo nustatytas skirtingas teisinis reguliavimas atvejais, kai bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoka sudaryta laikotarpiu nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d. (šiuo metu galiojančių Taisyklių 74 punktas) ir laikotarpiu po 2001 m. lie60
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pos 1 d. (šiuo metu galiojančių Taisyklių 75 punktas). Kaip jau minėta, Taisyklių
75 punkto nuostatos yra analogiškos CK 3.304 straipsnio nuostatoms, kadangi jose reglamentuojami tie patys teisiniai santykiai, tačiau Taisyklių 74 punkto nuostatos nėra
sietinos su CK nuostatomis, nes CK nuostatos negalioja atgal ir nereglamentuoja bažnytinių santuokų sudarymo iki kodekso įsigaliojimo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad sutuoktinių teisės ir pareigos atsiranda nuo santuokos sudarymo (registracijos) dienos,
o santuokų, sudarytų nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d., įtraukimas
į apskaitą nebuvo reglamentuotas, Taisyklėse buvo nustatytas ginčijamas teisinis reguliavimas, kuris negali būti vertinamas kaip įsiterpiantis ar pakeičiantis jau įvykusius
teisinius santykius, nes teisines pasekmes sukelia pati santuoka, o ne jos apskaitymas.
Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne visos bažnytinės santuokos „automatiškai“
(kaip nurodoma pareiškime) yra įtraukiamos į apskaitą. CK 3.24 straipsnio 2 dalyje
ir atitinkamuose Taisyklių punktuose įtvirtintos sąlygos, kurias būtina įvykdyti, kad
bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka sukeltų teisines pasekmes.
Vienas iš svarbiausių reikalavimų yra bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos atitikimas CK 3.12–3.17 straipsniuose įtvirtintoms santuokos sudarymo
sąlygoms. Jeigu bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka neatitinka
nustatytų santuokos sudarymo sąlygų, civilinės metrikacijos įstaiga, vadovaudamasi
Civilinės metrikacijos taisyklių 76 punktu, atsisako tokią santuoką įtraukti į apskaitą.
Pažymėtina, kad bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų atitikimas
CK 3.12–3.17 straipsniuose įtvirtintoms sąlygoms tikrinamas du kartus: įvertinama, ar
bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka šias sąlygas atitiko bažnytiniame dokumente nurodytą santuokos sudarymo dieną ir jos įtraukimo į apskaitą dieną. Nustatant, ar asmuo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarydamas santuoką
laikėsi CK 3.16 straipsnyje įtvirtinto draudimo pažeisti monogamijos principą, kaip
pagrindiniu šaltiniu remiamasi Gyventojų registro duomenų centrinės bazės duomenimis, jeigu reikalingi duomenys įtraukti į šią bazę. Pareiškime dėstomi teiginiai, kad
civilinės metrikacijos įstaigos, prieš įtraukdamos santuokos sudarymo faktą į apskaitą Taisyklių 74 punkto pagrindu, privalėtų nustatyti realių šeimos santuokinių ryšių
buvimą bei jų puoselėjimą visu santuokos sudarymo laikotarpiu, prieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio nuostatai, kad žmogaus privatus gyvenimas
yra neliečiamas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

10. Norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių 74 punkto (2008 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-294 redakcija) teisėtumo. Taisyklių
74 punktas nustato: „Jei bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoka sudaryta nuo
1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d., santuokos pradžia laikoma bažnyčios
pranešime (bažnytiniame santuokos dokumente) nurodyta data. Jeigu santuokos įtraukimo metu vienas iš sutuoktinių yra miręs, civilinės metrikacijos įstaiga įrašo atkurtąjį
santuokos sudarymo įrašą ir išduoda atitinkamą pažymėjimą.“
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11. Pareiškėja prašo ištirti ginčijamos taisyklių nuostatos atitiktį konstituciniam
teisinės valstybės principui, taip pat šioms Civilinio kodekso normoms: 3.2 straipsnio
1 ir 2 daliai, kurios nustato: „Šeimos santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kitos valstybės institucijos gali priimti teisės aktus šeimos teisės klausimais tik šio kodekso ar kitų įstatymų nustatytais
atvejais ir apimtimi.“, 3.3 straipsnio 2 daliai: „Šeimos įstatymai ir jų taikymas turi užtikrinti šeimos ir jos reikšmės visuomenėje stiprinimą, šeimos narių tarpusavio atsakomybę už šeimos išsaugojimą ir vaikų auklėjimą, galimybę visiems šeimos nariams tinkamai įgyvendinti savo teises ir apsaugoti nepilnamečius vaikus nuo netinkamos kitų
šeimos narių bei kitų asmenų ir kitokių veiksnių įtakos.“, 3.7 straipsnio 1 daliai: „Santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas
sukurti šeimos teisinius santykius.“, 3.16 straipsniui: „Sudaręs santuoką ir jos įstatymų
nustatyta tvarka nenutraukęs asmuo negali sudaryti kitos santuokos.“, 3.27 straipsnio
1 daliai: „Sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat
vienas kitą remti moraliai bei materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos ar kito sutuoktinio poreikių tenkinimo.“, 3.28 straipsniui:
„Sudarę santuoką sutuoktiniai sukuria šeimos santykius kaip bendro gyvenimo pagrindą.“, 3.304 straipsnio 3 daliai: „Jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą
pranešimas apie santuokos įregistravimą bažnyčios nustatyta tvarka civilinės metrikacijos įstaigai nepateikiamas, santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai ji buvo
įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje.“
IV.
12. Minėta, kad šioje norminėje administracinėje byloje inter alia keliamas klausimas, ar Taisyklių 74 punktas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui
tuo aspektu, jog poįstatyminiame teisės akte galbūt įtvirtina teisinį reglamentavimą,
kuris gali būti nustatytas tik įstatyme.
13. Konstitucinis Teismas savo aktuose 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 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. ir kt. nutarimai). Poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos
įstatymo normos, todėl poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti
naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis, nes
taip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų
atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai). Pažymėtina ir tai, kad 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 (Konsti62
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tucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas taip pat yra
pažymėjęs, kad tam tikrais – Konstitucijoje tiesiogiai numatytais – atvejais, jeigu atitinkami santykiai nėra sureguliuoti įstatymais (detalizuojančiais ir sukonkretinančiais
konstitucinį teisinį reguliavimą), poįstatyminiai teisės aktai, kuriais institucijos įgyvendina savo konkrečius įgaliojimus, expressis verbis nustatytus ir aiškiai apibrėžtus Konstitucijoje, turi būti leidžiami tiesiogiai remiantis Konstitucija (2007 m. gegužės 5 d.,
2007 m. rugpjūčio 13 d., 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimai).
14. 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. (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas,
2007 m. gegužės 5 d. nutarimas). Kai kada poreikį įstatymų nustatytą teisinį reguliavimą detalizuoti ir sukonkretinti poįstatyminiuose teisės aktuose gali lemti būtinumas
teisėkūroje remtis specialiomis žiniomis ar specialia (profesine) kompetencija (Konstitucinio Teismo 2005 m. vasario 7 d. nutarimas). Tačiau (tai savo aktuose taip pat ne
kartą yra pabrėžęs Konstitucinis Teismas) jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti asmens teisės atsiradimo sąlygų, riboti teisės apimties;
poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti ir tokio su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju
įstatyme (Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją nuosavybės santykiai gali būti reguliuojami tik įstatymais (1994 m. sausio 19 d., 1996 m. sausio 24 d. nutarimai), nuosavybės
teisės yra ginamos aukščiausią juridinę galią turinčiais teisės aktais – įstatymais; visi
kiti teisės aktai nuosavybės teisių reguliavimo srityje turi atitikti įstatymus (Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 15 d., 1996 m. balandžio 18 d., 2000 m. vasario 23 d.,
2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimai), paveldėjimo santykiai turi būti reguliuojami tik įstatymais (2002 m. kovo 4 d. nutarimas). Tik įstatymu gali būti nustatyti pagrindai gauti
valstybines pensijas, šių pensijų dydžiai, jų skyrimo bei mokėjimo sąlygos (Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 10 d., 2007 m. spalio 22 d., 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimai).
15. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog momento, kuris yra bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos pradžia, nustatymas yra tiesiogiai susijęs su
asmens, sudariusio bažnytinę santuoką, teisėmis ir pareigomis, kadangi nuo santuokos pradžios momento sutuoktiniams kyla daug naujų asmeninių turtinio ir neturtinio
pobūdžio teisių ir pareigų (Civilinio kodekso III knygos II dalies II skyriaus Ketvirtasis
skirsnis), pasikeičia jų turto teisinis režimas, civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles (Civilinio kodekso III knygos III dalies VI skyrius), vieno iš sutuoktinių mirties
atveju kitam sutuoktiniui gali atsirasti teisė paveldėti kito sutuoktinio turtą (jo dalį)
(Civilinio kodekso 5.13 straipsnis, 5.20 straipsnio 1 dalis), teisė gauti našlių pensiją
(Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 34, 35 straipsniai), taip pat kitos įstatymuose numatytos teisės ir pareigos.
16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 4 dalyje nustatyta: „Valstybė
registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.“ Konstitucinis Teismas šią Konstitucijos nuostatą aiškino 1994 m. balan63
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džio 21 d. nutarime dėl bažnytinės santuokos registracijos. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas inter alia pažymėjo: „Pagal šiuo metu taikomą laikiną bažnytinių santuokų
oficialios apskaitos tvarką bažnytinė santuoka dar turi būti perregistruojama civilinės
metrikacijos skyriuje. Pažymėtina, kad vadinamąją „perregistraciją“ galima vertinti tik
kaip laikiną oficialią santuokų apskaitą, bet ne santuokos registracijos teisinį faktą. Ne
„perregistracija“, o santuokos registracija (valstybinė ar bažnytinė) yra santuokos teisinių santykių ir su jais susijusių teisių ir pareigų pradžia. Tokią bažnytinės santuokos
registracijos apskaitos tvarką galima vertinti tik kaip laikiną priemonę, nes valstybė
įstatymu turėtų nustatyti aiškią ir nuolatinę bažnytinės santuokos registracijos oficialios apskaitos, šios santuokos pagrindu atsiradusių teisinių pasekmių realizavimo, ginčų dėl jų sprendimo tvarką.“ Konstitucinis Teismas šiame nutarime taip pat pažymėjo,
kad bažnytinės santuokos registravimo subjektų nepaminėjimas Santuokos ir šeimos
kodekso 12 straipsnio 2 dalies 2 sakinyje ir 11 straipsnyje „turi būti vertinamas kaip
teisės spraga, o ne kaip Konstitucijai prieštaraujanti norma. Konstitucinis Teismas nesprendžia teisės spragų klausimų. Tai yra įstatymų leidėjo prerogatyva.“ Atkreiptinas
dėmesys į tai, jog šiame nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo, jog būtent įstatymu valstybė (įstatymų leidėjas) turėtų nustatyti bažnytinės santuokos registracijos
oficialios apskaitos, šios santuokos pagrindu atsiradusių teisinių pasekmių realizavimo,
ginčų dėl jų sprendimo tvarką. Tai atitinka ir pirmiau išdėstytą Konstitucinio Teismo
doktriną dėl asmens teisių atsiradimo sąlygų įtvirtinimo įstatyme, o ne poįstatyminiame teisės akte. Vadinasi, bažnytinės santuokos įtraukimo į apskaitą, taip pat ir momento, kuris yra bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos pradžia, klausimas visų pirma turėtų būti reguliuojamas įstatymu.
17. Atsižvelgiant į šios bylos nagrinėjimo ribas ir dalyką, taip pat būtina įvertinti,
ar teisės norma, nustatyta Taisyklių 74 punkte, nebuvo įtvirtinta įstatyme, nekilo iš įstatymo lygmens teisinio reguliavimo. Pažymėtina, kad ši teisės norma buvo nustatyta Civilinės metrikacijos taisyklėse, patvirtintose 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160.
Šio įsakymo priėmimo metu galiojo Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, įsigaliojęs
2001 m. liepos 1 d. Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo, priimto 2000 m. liepos 18 d., 21 straipsnyje įtvirtinta: „1. Civilinio kodekso 3.24,
3.25, 3.304 straipsniuose nustatytos normos dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka
sudarytų santuokų oficialios apskaitos taikomos toms santuokoms, kurios sudaromos
įsigaliojus šiam kodeksui. 2. Nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo iki
Civilinio kodekso įsigaliojimo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų registravimo duomenis religinės bendruomenės ir bendrijos perduoda civilinės
metrikacijos įstaigoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir religinių organizacijų susitarimo nustatyta tvarka.“ Taigi ginčijamos normos priėmimo metu galiojusiame (ir tebegaliojančiame) Civiliniame kodekse įtvirtintos normos dėl bažnytinės santuokos oficialios apskaitos netaikytinos santuokoms, sudarytoms iki įsigaliojant šiam kodeksui.
Būtent momentas, kuris yra šių santuokų (sudarytų įsigaliojus Lietuvos Respublikos
Konstitucijai, tačiau prieš įsigaliojant Civiliniam kodeksui) pradžia, bei jų įtraukimas
į apskaitą yra reglamentuojamas Taisyklių 74 punkte. Pažymėtina ir tai, kad cituoto
21 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, pagal kurią nustatoma nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo iki Civilinio kodekso įsigaliojimo bažnyčios (konfesijų)
nustatyta tvarka sudarytų santuokų registravimo duomenų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarka, tačiau ne šių santuokų pradžios momentas.
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18. Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija savo atsiliepime remiasi Civilinio kodekso 3.281 straipsniu, kuriame nustatyta, kad „Civilinės būklės aktai
registruojami, atkuriami, keičiami, papildomi ir ištaisomi, laikantis Civilinės metrikacijos taisyklių, kurias tvirtina teisingumo ministras.“ Atsakovas teigia, kad teisės aktai
suteikia teisę teisingumo ministrui nustatyti šio instituto teisinį reguliavimą, todėl įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu nebuvo pažeista. Išplėstinė teisėjų
kolegija nesutinka su šiuo teiginiu.
19. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog įstatymuose nustatyto teisinio reguliavimo turinys negali būti aiškinamas remiantis tuo, kaip jį interpretavo Vyriausybė ar
kitos institucijos, pagal savo kompetenciją leisdamos poįstatyminius teisės aktus, kuriais siekiama įgyvendinti atitinkamų įstatymų nuostatas (2005 m. gruodžio 12 d. nutarimas). Kaip minėta, 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 (Konstitucinio
Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne
kartą yra pažymėjęs, kad Lietuvoje nėra deleguotosios įstatymų leidybos (Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d., 1999 m. birželio 3 d., 2004 m. kovo 5 d. nutarimai), todėl Seimas – įstatymų leidėjas negali pavesti Vyriausybei ar kitoms institucijoms poįstatyminiais aktais reguliuoti tuos teisinius santykius, kurie pagal Konstituciją turi būti
reguliuojami įstatymais, o Vyriausybė negali tokių įgaliojimų priimti (2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Taigi Civilinio kodekso 3.281 straipsnio norma negali būti aiškinama kaip deleguojanti teisę teisingumo ministrui nustatyti momentą, kuris yra
bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos pradžia, kadangi, kaip minėta, šis momentas lemia daugelio susijusių teisių bei pareigų atsiradimą ir pasikeitimą (sutuoktinių tarpusavio teisės ir pareigos, nuosavybės teisinis režimas, paveldėjimo
teisiniai santykiai, civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles ir kt.), o tai gali būti
nustatyta tik įstatymu (Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d., 2002 m. kovo 4 d.,
2007 m. gegužės 5 d. nutarimai).
20. Kaip minėta, tam tikrais – Konstitucijoje tiesiogiai numatytais – atvejais, jeigu
atitinkami santykiai nėra sureguliuoti įstatymais (detalizuojančiais ir sukonkretinančiais konstitucinį teisinį reguliavimą), poįstatyminiai teisės aktai, kuriais institucijos
įgyvendina savo konkrečius įgaliojimus, expressis verbis nustatytus ir aiškiai apibrėžtus
Konstitucijoje, turi būti leidžiami tiesiogiai remiantis Konstitucija (2007 m. gegužės 5 d.,
2007 m. rugpjūčio 13 d., 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimai). Šiuo atveju Konstitucijoje
nėra expressis verbis nustatyti konkretūs ir aiškiai apibrėžti atitinkami teisingumo ministro įgaliojimai, be to, teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakyme Nr. 1R-160
dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo nurodyta, jog šios taisyklės priimtos
vadovaujantis Civilinio kodekso 3.281 straipsniu.
21. Apibendrindama išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčijama teisės
norma nebuvo priimta remiantis tiesiogiai Konstitucijoje suteiktais įgaliojimais, ji taip
pat nekilo iš įstatymo lygmens teisinio reguliavimo, todėl Taisyklių, poįstatyminio teisės akto, 74 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui tuo aspektu, jog reglamentuoja fizinių asmenų turtinio ir neturtinio pobūdžio teisių ir pareigų
atsiradimo bei pasikeitimo momentą, o tai, remiantis pirmiau minėta Konstitucinio
Teismo doktrina, gali būti reglamentuota tik įstatyme.
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22. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog tais atvejais, kai keliamas klausimas dėl
norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės teisinės galios teisės aktams (jų dalims), kelioms to paties teisės akto nuostatoms ar konstituciniams principams, norminio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės galios
teisės akto nuostatai (konstituciniam principui), nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimus bylose Nr. I1-4/2005,
Nr. I1-2/2006, Nr. I444-6/2009, Nr. I552-23/2012, Nr. I502-9/2013). Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija nepasisakys dėl ginčijamos teisės normos atitikties kitoms pareiškėjos nurodytoms teisės normoms.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 114 straipsnio 1 dalimi, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių 74 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės
principui.
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.6. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo
Nr. 1-1154 „Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ atitikties Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams bei
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui
Administracinė byla Nr. A261-706/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01739-2013-9
Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. gegužės 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano
Klišausko,
teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje ir atsakovo Vilniaus
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miesto savivaldybės tarybos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą 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 kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą prašydamas (b. l. 1–5): 1) ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-1154 „Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 1 punktas, kuris nustatė, kad asmenų atminimas gali būti įamžintas: „1.1. memorialinėse lentose ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jų mirties;
1.2. pastatų, gatvių, tiltų, paminklų ir kitų objektų pavadinimuose ne anksčiau kaip
praėjus 10 metų nuo jų mirties.“, (toliau – ir Sprendimas) (b. l. 6) atitinka Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnio 1 dalies 1,
3 ir 4 punktuose numatytus principus bei 6 straipsnio 2 ir 4 dalies nuostatas; 2) ištirti,
ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-1154
„Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 2 punktas, kuriuo savivaldybės taryba nusprendė, kad siūlymai pakeisti suteiktus gatvių pavadinimus nesvarstytini, išskyrus sodininkų bendrijų gatves, atitinka VAĮ 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintą
nepiktnaudžiavimo valdžia principą ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
(toliau – ir VSĮ) 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytą savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą; 3) nustačius, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-1154 „Dėl
asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 1 punktas neatitinka VAĮ 3 straipsnio
1 dalies 1, 3 ir 4 punktuose numatytų principų bei 6 straipsnio 2 ir 4 dalies nuostatų, o
2 punktas neatitinka VAĮ 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtinto nepiktnaudžiavimo
valdžia principo ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyto
savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principo, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. 1-1154
panaikinti.
Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų
ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalis numato, kad gatvėms, pastatams, statiniams ir
kitiems savivaldybių teritorijose esantiems jų nuosavybės teisės objektams pavadinimai suteikiami ir keičiami atitinkamų savivaldybių tarybų sprendimais pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus. Remdamasis
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu teigė, 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. Manė, kad Sprendimas nebuvo pagrįstas
įstatymais, nustatytas reglamentavimas nebuvo reikalingas įstatymams ir kitiems teisės
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aktams įgyvendinti, o suvaržymai nebuvo būtini demokratinėje visuomenėje siekiamam teisėtam bei visuotinai svarbiam tikslui pasiekti.
Pareiškėjas teigė, kad Sprendimo 2 punktas prieštarauja Viešojo administravimo
įstatyme įtvirtintam nepiktnaudžiavimo valdžia principui ir Vietos savivaldos įstatyme
numatytam savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo (4 str. 1 d. 6 p.) principui. Tokio sprendimo priėmimo tikslas yra visiškai neaiškus nei atsižvelgiant į Sprendimo pavadinimą, nei į šios nuostatos turinį. Savivaldybės
taryba, nustatydama, kad siūlymai dėl gatvių pavadinimų, išskyrus sodininkų bendrijų
gatvių pavadinimus, pakeitimo nebus svarstomi, nesivadovavo protingumo kriterijumi,
nes gatvių pavadinimų suteikimo ar keitimo funkcija savivaldybės tarybai yra priskirtina vykdyti įstatymu ir savivaldybės taryba nėra visiškai laisva šios funkcijos atsisakyti ar iš dalies jos nevykdyti.
Savivaldybės taryba, neturėdama tam įgaliojimų, pažeidė ne tik įstatymo viršenybės principą, nustatydama prieštaraujantį aukštesnės galios teisės aktams reglamentavimą, bet tuo pačiu pažeidė ir nepiktnaudžiavimo valdžia principą, kuris reiškia, kad
viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymu ar kitu norminiu teisės aktu nustatyta, tikslų (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d. 4 p.). Pateikus savivaldybės tarybai reglamento
nustatyta tvarka įregistruotą sprendimo projektą, savivaldybės taryba turi jį apsvarstyti ir priimti dėl jo atitinkamą sprendimą. Tačiau iš priimto Sprendimo matyti, kad
savivaldybės taryba nusprendė šios savo pareigos iš dalies nevykdyti, neatsižvelgusi į
nustatytą aukštesnės galios teisinį reglamentavimą. Todėl laikė, kad savivaldybės taryba piktnaudžiavo jai suteikta valdžios galia ir neteisėtai nusprendė iš dalies nevykdyti
įstatyme ir kituose jo pagrindu išleistuose teisės aktuose numatytų reikalavimų.
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atstovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo prašymą (b. l. 48–52) su juo nesutiko ir
prašė jį atmesti.
Atsakovas paaiškino, kad dėl skundžiamo Sprendimo 1 punkto atitikimo Viešojo administravimo įstatymui pareiškėjas netinkamai supranta skundžiamo Sprendimo
esmę. Akcentavo, jog Sprendimu yra nustatomos sąlygos dėl asmenų atminimo įamžinimo memorialinėse lentose, pastatų, gatvių, tiltų, paminklų ir kitų objektų pavadinimuose, t. y. nustato laiko tarpą, kuriuo vadovaujantis nusipelniusių asmenų vardai gali
būti įamžinami minėtuose objektuose. Priešingai nei nurodo pareiškėjas, skundžiamu
Sprendimu nėra nustatomas gatvių pavadinimo suteikimo ar keitimo reguliavimas.
Pažymėjo, kad šis Sprendimas yra visiškai nesusijęs su gatvių pavadinimų keitimu, o
išimtinai reglamentuojantis asmenų atminimo įamžinimą Vilniaus mieste. Teigė, kad
labai svarbu atskirti du skirtingus dalykus, t. y. gatvių pavadinimų nustatymo bei keitimo tvarką, ir nuostatas, reguliuojančias asmenų atminimo įamžinimą. Nurodė, kad
Sprendimas išimtinai apima tik asmenų atminimo įamžinimo reguliavimą, todėl nėra
pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentais bei apskritai vertinti šio Sprendimo teisėtumą pareiškėjo nurodomiems teisės aktams.
Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 27 punkte yra įtvirtinta savarankiška savivaldybių funkcija – adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių) suteikimas ir
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keitimas. Pažymėjo, kad pagal Europos vietos savivaldos chartijos 4 straipsnio 2 dalį
vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi visišką laisvę vykdyti veiklą,
susijusią su klausimais, kurie nėra išbraukti iš jų kompetencijos ar priskirti kitiems valdymo organams, o 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad vietinės valdžios organų administracinė priežiūra vykdoma taip, kad kontroliuojančių organų įsikišimas būtų proporcingas interesams, kuriuos jie numato ginti. Atsakovo manymu, toks tarptautinėje
sutartyje įtvirtintas reglamentavimas reiškia tai, kad Vyriausybės atstovas, kreipdamasis į teismą, visų pirma turi nurodyti, kokius pažeistus interesus jis gina ir ar pasirinktas interesų gynybos būdas yra adekvatus siekiamiems apginti interesams.
Atsakovas pažymėjo, kad nenustatė kitokio teisinio reglamentavimo nei numatyta
įstatymuose ar kituose poįstatyminiuose teisės aktuose, o šiuo konkrečiu atveju siekė
reglamentuoti asmenų atminimo įamžinimą po jų mirties Vilniaus mieste. Atsakovas,
įgyvendindamas Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintą funkciją bei nepažeisdamas VAĮ
nuostatų, Sprendimo 1 punktu įtvirtino ne Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos
aprašo (toliau – ir Aprašas) 3.3. punkte numatyto kriterijaus įgyvendinimą, o asmenų įamžinimo tvarką. Aprašas nenustato, jog gatvių ar kitų objektų pavadinimai turi
būti suteikiami ar keičiami jiems suteikiant tik nusipelniusių asmenų vardus. Aprašo
3.3 punktas yra įtvirtintas tik todėl, kad gatvėms ar kitiems objektams nebūtų suteikiami ne nusipelniusių asmenų vardai ir kad pastarųjų pavadinimai nebūtų bereikšmiai.
Atkreipė teismo dėmesį, kad atsakovas siekia užtikrinti, jog jau esami ir ilgalaikiais tapę gatvių pavadinimai nebūtų keičiami kas kartą pateikus naują siūlymą įamžinti nusipelniusių asmenų vardus. Pareiškėjo ginčijamas Sprendimo 2 punktas išimtinai yra taikomas tik dėl esamų gatvių pavadinimų, t. y. numato, jog siūlymas keisti jau
esamą gatvės pavadinimą, vien tik su tikslu būtent tos gatvės pavadinime įamžinti asmens atminimą, nebus svarstomas. Tokiu būdu yra siekiama užtikrinti gatvių pavadinimų stabilumą, nuoseklumą, išsaugoti pastarųjų istoriškumą bei ilgaamžiškumą. Esant
priimtam Sprendimui, Vilniaus miesto savivaldybės taryba, gavusi siūlymą pakeisti jau
esamą gatvės pavadinimą, siekiant įamžinti žymaus asmens vardą, pastarojo nesvarstys,
remdamasi skundžiamo Sprendimo 2 punkto nuostata. Šis Sprendimo punktas nereiškia, kad apskritai gatvių pavadinimų keitimas nebus svarstomas. Sprendimo 2 punkto
esmė yra tokia, kad kai gatvės charakteristika nėra keičiama, o gatvė turi suteiktą pavadinimą, kuris yra nusistovėjęs, jokie pasiūlymai keisti pavadinimą, siekiant įamžinti
nusipelniusius asmenis, nėra svarstytini. Atsakovo manymu, toks reglamentavimas yra
logiškas bei užtikrinantis tiek gatvių pavadinimų stabilumą, tiek visuomenės intereso
apsaugą.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 7 d. sprendimu
(b. l. 71–78) pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies. Teismas pripažino Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-1154 „Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 2 punktą prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punktui, Lietuvos Respublikos vietos
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savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui ir nusprendė laikyti jį panaikintu. Kitą prašymo dalį atmetė.
Iš Sprendimo pavadinimo ir turinio, 2013 m. vasario 27 d. aiškinamojo rašto dėl
tarybos sprendimo projekto „Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ teismas nustatė, kad Sprendimo 1 punktas skirtas asmenų atminimui įamžinti Vilniaus
mieste. Sprendimo 1 punktas iš esmės apibrėžia laiką, po kurio asmenų atminimas gali
būti įamžintas memorialinėse lentose, pastatų, gatvių, tiltų, paminklų ir kitų objektų
pavadinimuose.
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo
9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems savivaldybių teritorijose esantiems jų nuosavybės teisės objektams pavadinimai suteikiami
ir keičiami atitinkamų savivaldybių tarybų sprendimais pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Pavadinimų
gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į
apskaitą tvarkos aprašo 3 punkte nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis suteikiami
ir keičiami pavadinimai gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams: 3.1. kalbos taisyklingumo; 3.2. vietovardžių oficialumo ir normiškumo (išnykusių vietovardžių – tik normiškumo); 3.3. personalijų nuopelnų Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims; 3.4.
istorinio įvykio reikšmės Lietuvos valstybei; 3.5. pavadinimo atitikties visuomenėje
priimtoms moralės normoms; 3.6. pavadinimas neturi trikdyti visuomenės saugumo,
viešosios tvarkos, kurstyti tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos ir diskriminacijos.
Pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktą, pavadinimų suteikimas
gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimas ar panaikinimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies, kuri apibrėžia
savivaldybės tarybos išimtinę kompetenciją, 34 punktą, savivaldybių tarybų išimtinei
kompetencijai priskirtas sprendimų dėl gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimo ir jų keitimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus
priėmimas.
Savarankiškųjų savivaldybės funkcijų įgyvendinimas reiškia, jog savivaldybė turi
tam tikrą įstatymų leidėjo suteiktą veiksmų laisvę, pasirinkti šių funkcijų įvykdymo
būdus. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą, savarankiškąsias funkcijas savivaldybės atlieka pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų
suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir šios interesais. Vadovaujantis
Europos vietos savivaldos chartijos 4 straipsnio 2 dalimi, vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi visišką laisvę vykdyti veiklą, susijusią su klausimais, kurie
nėra išbraukti iš jų kompetencijos ar priskirti kitiems valdymo organams. Įgyvendindamos šias funkcijas, savivaldybės turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų
nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už savarankiškųjų funkcijų atlikimą. Savivaldybių veiklą saisto įstatymų nustatyti
reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai numatyta įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės
aktuose. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnyje įtvirtinta, kad savivaldybės
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pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia
laisvai ir savarankiškai.
Vienas iš pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir
įstatymuose apibrėžtą kompetenciją (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 2 p.). Kaip minėta, Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte taip pat nustatyta, kad
įgyvendinant savarankiškąsias funkcijas, savivaldybių veiklą saisto įstatymų nustatyti
reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai numatyta įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės
aktuose. Taigi vietos savivaldos institucijų teisė nustatyti, kaip įstatymais arba kitais
teisės aktais nustatytos pareigos bus įgyvendinamos vietos valdymo lygmenyje, nėra
absoliuti. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą buvo
pažymėta, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostatos,
kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negalima atsieti nuo toje pačioje dalyje
įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d., 2002 m. gruodžio 24 d.
nutarimai).
Atlikęs minėtų nuostatų analizę, teismas padarė išvadą, dėl kurios ginčo byloje
nėra, kad savivaldybės taryba, suteikdama ir keisdama gatvių, aikščių, pastatų, statinių
ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimus, yra saistoma
Aprašo 3 punkte nustatytų kriterijų. Ši savivaldybių veikla, be abejonės, taip pat yra
saistoma bendrųjų teisės principų, taip pat viešojo administravimo principų.
Analizuojant Sprendimo 1 punkto turinį matyti, kad jis skirtas asmenų atminimo įamžinimui, tačiau priimtas, įgyvendinant Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio
27 punkte įtvirtintą savivaldybei priskirtą pavadinimų suteikimo gatvėms, savivaldybės
teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimo ar panaikinimo funkciją. Ginčijamo Sprendimo 1 punktas nėra tiesiogiai
skirtas reglamentuoti gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės
teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimo ir jų keitimo tvarką, bet iš dalies su
ja susijęs. Teismo vertinimu, asmenų atminimo įamžinimas Vilniaus mieste negali būti
vertintinas atsietai nuo pastatų, gatvių ir kitų objektų pavadinimų suteikimu ar keitimu visų pirma dėl to, kad tam tikro asmens atminimo įamžinimas, kaip tai numatyta
Sprendimo 1.2 punkte, neabejotinai susijęs su pastatų, gatvių, tiltų, paminklų ir kitų
objektų pavadinimų suteikimu ar keitimu. Antra, pačiame Sprendime nurodyta, jog jis
priimtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu bei Aprašu.
Vis dėlto, teismo vertinimu, pareiškėjas nepagrįstai teigė, kad Sprendimo 1 punktu savivaldybės taryba nustatė naują kriterijų, pagal kurį suteikiami ar keičiami pavadinimai gatvėms. Asmenų atminimo įamžinimo nuostatos negali būti sutapatintos su
nuostatomis, reglamentuojančiomis pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarka. Sprendimo 1 punktu savivaldybės taryba,
įgyvendindama Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punkte jai priskirtą funkciją,
nustatė asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste tam tikras sąlygas, kurios nelaikytinos prieštaraujančiomis centrinės valdžios priimto Aprašo nuostatoms. Kaip matyti, Sprendimo 1.1 punkto nuostatos apskritai nėra siejamos su nuostatų, įtvirtinančių
gatvių ar kitų objektų pavadinimų suteikimo ar keitimo, tvarka. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas yra konstatavęs, kad savivaldybių veiklos savarankiškumas pa71
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gal Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją suponuoja
tai, kad jeigu įstatymais savivaldybėms perduodamos valstybės funkcijos, taip pat jeigu
joms įstatymais arba kitais teisės aktais sukuriamos teisės ir pareigos, vietos savivaldos
institucijos įgyja ir teisę numatyti, kaip šios teisės ir pareigos bus įgyvendinamos vietos valdymo lygmenyje, pvz., nustatant atitinkamas vidaus administravimo procedūras, tačiau tik tokia apimtimi, kuri neprieštarauja įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų
nuostatoms, priimtoms atitinkamoje srityje. Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio
1 dalyje numatyta, kad savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina, be kita ko,
priimdama sprendimus. Absoliutus draudimas, kai atitinkama sritis tam tikra apimtimi jau yra reguliuojama centrinės valdžios subjektų, priimti teisės aktus vietos valdžios lygmeniu srityje, kurioje įstatymų leidėjas yra suteikęs įgaliojimus veikti vietos
valdžios institucijoms, prieštarautų savivaldybių veiklos savarankiškumo bei efektyvumo principams (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d.
nutartis byloje Nr. A822-617/2010). Šios nuostatos ir aptartas reglamentavimas teismui
leido padaryti išvadą, kad Sprendimo 1 punktu atsakovas nenustatė naujo pavadinimų
gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo kriterijaus, o
numatė tam tikrą asmenų atminimo įamžinimo tvarką. Atitinkamo laikotarpio po asmens mirties, kuriam praėjus galimas atminimo įamžinimas, nustatymas suprantamas
kaip detalizuojantis asmenų atminimo įamžinimo tvarką, o ne nustatantis kitokį teisinį
reguliavimą, nei jis numatytas aukštesnės teisinės galios norminiuose aktuose.
Remdamasis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punkto ir Vietos
savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkto, 16 straipsnio 2 dalies 34 punkto nuostatomis, Aprašo 15, 16 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu
Nr. 1-2070 (toliau – ir Reglamentas), 10 straipsnio 1 punktu, 42 straipsnio 1 dalimi,
2 dalies 3 punktu, 6 punktu, 42 straipsnio 7 dalies 2 punktu, 43 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, teismas teigė, kad Reglamento nustatyta tvarka savivaldybės tarybai pateiktas
ir įregistruotas sprendimo projektas turi būti apsvarstytas ir dėl jo turi būti priimtas
atitinkamas sprendimas. Savivaldybės taryba neturi teisės apskritai nesvarstyti pateiktų siūlymų. Ginčo atveju, akivaizdu, kad Sprendimo 2 punkte įtvirtindama nuostatą,
kad siūlymai pakeisti suteiktus gatvių pavadinimus nesvarstytini, išskyrus sodininkų
bendrijų gatves, savivaldybės taryba nustatė reglamentavimą, kuriam esant, nevykdytų
Reglamente nustatytos projekto svarstymo pareigos bei nevykdytų Vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punkte įtvirtintos priskirtos funkcijos.
Teismas atsakovo argumentus, kad Sprendimo 2 punkto esmė yra tokia, kad, kai
gatvės charakteristika nėra keičiama, o gatvė turi suteiktą pavadinimą, kuris yra nusistovėjęs, jokie pasiūlymai keisti pavadinimą siekiant įamžinti nusipelniusius asmenis nėra svarstytini, laikė nepateisinamais. Kaip minėta, gatvės pavadinimas gali būti
keičiamas, be kita ko, ir keičiant gatvės vardą (Aprašo 16.1 p.). Šiuo atveju, Sprendimo 2 punktas apskritai eliminuoja gatvių, kurioms yra suteikti pavadinimai, išskyrus
sodininkų bendrijų, keitimą. Įstatymų leidėjas aiškiai ir konkrečiai Vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punkte numatė, kad savivaldybės taryba priima
sprendimus dėl gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių objektų pavadinimų suteikimo ir jų keitimo. Įstatymų leidėjas nesuteikė diskrecijos savivaldybių taryboms pačioms nustatyti, kokiais atvejais gali nesilaikyti priskirtos pareigos keisti gatvių pavadinimus. Vilniaus miesto savivaldybės taryba,
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nustatydama, kad siūlymai pakeisti suteiktus gatvių pavadinimus nesvarstytini, išskyrus sodininkų bendrijų gatves, nustatė konkuruojantį su Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi teisinį reguliavimą, viršijo savo kompetenciją, neužtikrino
priimamo sprendimo teisėtumo. Teismas, remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis,
konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-1154 „Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 2 punktas priimtas
viešojo administravimo subjekto, viršijus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai suteiktų
įgaliojimų ribas, t. y. nekompetentingo subjekto, neatitinkantis teisėtumo kriterijų, todėl pripažintas prieštaraujančiu Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punktui, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, o pripažinus prieštaraujančiu –
panaikintas.
III.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, apeliaciniame skunde (b. l. 81–83) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimo dalį, kuria Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-1154 „Dėl asmenų
atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 2 punktas pripažintas prieštaraujančiu Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punktui, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui ir panaikintas, ir šioje dalyje
pareiškėjo prašymą atmesti.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Sprendimu išimtinai yra nustatomos sąlygos dėl asmenų atminimo įamžinimo
Vilniaus miesto objektuose bei gatvėse. Priešingai, nei nurodo pirmosios instancijos
teismas skundžiamoje sprendimo dalyje, minėtu atsakovo Sprendimo 2 punktu nėra
nustatomas gatvių pavadinimų suteikimo ar keitimo reguliavimas. Taigi yra labai svarbu atskirti du skirtingus dalykus, t. y.: gatvių pavadinimų nustatymo bei keitimo tvarką ir nuostatas, reguliuojančias asmenų atminimo įamžinimą. Kadangi šis Sprendimas
išimtinai reglamentuoja tik asmenų atminimo įamžinimą Vilniaus mieste, atitinkamai
šiame kontekste turi būti vertinamos ir šio Sprendimo 2 punkto nuostatos. Vadinasi,
Sprendimo 2 punkto atitikimas bei neprieštaravimas teisės aktams, reglamentuojantiems gatvių pavadinimų suteikimą ar keitimą, nevertintinas.
2. Atkreipia dėmesį, kad būtent šiuo Sprendimu atsakovas sureguliavo asmenų atminimo įamžinimo sąlygas Vilniaus mieste, o konkrečiai 2 punktu nustatė tokią sąlygą,
jog siūlymai pakeisti jau suteiktus gatvių pavadinimus (siūlant pakeisti jau esamus gatvių pavadinimus siekiant įamžinti tam tikrų asmenų atminimą) nesvarstytini, išskyrus
sodininkų bendrijų gatves. Pabrėžtina, kad tokiu būdu atsakovas siekia užtikrinti, jog
jau esami ir ilgalaikiais tapę gatvių pavadinimai nebūtų keičiami, kas kartą pateikus
naują siūlymą įamžinti nusipelniusių asmenų vardus. Akcentuotina, kad šis Sprendimo punktas išimtinai yra taikomas tik dėl esamų gatvių pavadinimų, t. y. sprendimo
2 punktas numato, jog siūlymas keisti jau esamą gatvės pavadinimą, vien tik su tikslu
būtent tos gatvės pavadinime įamžinti asmens atminimą, nebus svarstomas. Taigi atsakovo siekis šiuo atveju yra tai, kad jau esamas gatvės pavadinimas, pavyzdžiui, Gedimino prospekto pavadinimas, nebūtų keičiamas vien tik dėl to, jog atsirado asmenų,
norinčių jį pakeisti ir įamžinti kito asmens atminimą šio prospekto pavadinime. Būtų
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nelogiška bei neprotinga keisti jau suteiktus bei nusistovėjusius gatvių pavadinimus.
Manytina, kad suteikti gatvių pavadinimai turi būti ilgalaikiai ir nekeičiami kas kartą,
kai tam tikri subjektai išreikš norą ar interesą įamžinti asmens vardą Vilniaus miesto
gatvėse, kurios jau turi nusistovėjusius pavadinimus.
3. Pažymėtina, kad atsakovas turi teisę įtvirtinti tokį asmenų įamžinimo gatvių
pavadinimuose reglamentavimą, kadangi jokios teisės aktų nuostatos atsakovui to daryti nedraudžia. Niekur nėra įtvirtinta nuostata, draudžianti savivaldybės tarybai apsibrėžti tokias sąlygas ir jomis vadovautis įgyvendinant jai įstatymo suteiktas funkcijas.
Be to, svarbu akcentuoti ir tai, kad niekur nėra reglamentuota, kokį gatvės pavadinimą atsakovas turi suteikti, t y. teisės aktai neįpareigoja atsakovo patvirtinti būtent tokį
gatvės ar kitų objektų pavadinimą, koks yra siūlomas. Taigi savivaldybės vykdomoji
institucija atsakovui tik teikia siūlymus dėl galimo gatvės ar kito objekto pavadinimo
suteikimo, o miesto savivaldybės taryba turi išimtinę teisę spręsti. Tai reiškia, kad, esant
priimtam Sprendimui, Vilniaus miesto savivaldybės taryba, gavusi siūlymą pakeisti jau
esamą gatvės pavadinimą, siekiant įamžinti žymaus asmens vardą, pastarojo nesvarstys,
remdamasi minėto Sprendimo 2 punkto nuostata. Šis Sprendimo punktas nereiškia to,
kad apskritai pastarasis eliminuoja gatvių, kurioms suteikti pavadinimai, pavadinimų
keitimą, ką šiuo atveju nepagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog nebus svarstomi tik siūlymai dėl asmenų atminimo
įamžinimo jau esamuose gatvių pavadinimuose, keičiant jų pavadinimus, bet ne apskritai nebus svarstomi siūlymai keisti gatvių pavadinimus, esant numatytiems Apraše atvejams (16 p.). Taigi, kad būtų užtikrintas gatvių pavadinimų stabilumas Vilniaus
mieste, yra numatyta galimybė asmenų atminimą įamžinti kituose miesto objektuose (pastatų, tiltų, paminklų ir kt.), įskaitant ir gatvių pavadinimus, tačiau tik tuomet,
kai gatvės pavadinimas turi būti keičiamas Aprašo 16 punkte numatytais atvejais. Taigi
pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Sprendimo 2 punkto nuostatas, nepagrįstai rėmėsi Aprašo 16 punkto nuostatomis, aiškindamas šio punkto tikslus, todėl
nepagrįstai konstatavo Sprendimo 2 punkto neteisėtumą.
4. Aprašo 16 punkte numatyti atvejai, kada gatvių pavadinimai yra keičiami. Atsakovas neneigia, kad, kai gatvės yra pertvarkomos ir pasikeičia jų charakteristika, savivaldybė atitinkamai vadovaujasi minėtomis nuostatomis ir dėl gatvės pavadinimo
keitimo atlieka reikiamas procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau šiuo atveju
Sprendimo 2 punkto teisėtumas negali būti vertinamas Aprašo 16 punkto atžvilgiu, kadangi šiuo Sprendimu yra konkrečiai apibrėžiamos sąlygos dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste. Būtent šio Sprendimo 2 punkto esmė yra tokia, kad, kai gatvės
charakteristika nėra keičiama (niekas nesikeičia – nei ilgis, posūkiai, gatvė neišsišakoja
ir pan.), o gatvė turi suteiktą pavadinimą, kuris yra nusistovėjęs, jokie pasiūlymai keisti pavadinimą siekiant įamžinti nusipelniusius asmenis nėra svarstytini. Tokiu būdu
yra siekiama užtikrinti gatvių pavadinimų stabilumą, nuoseklumą, išsaugoti pastarųjų
istoriškumą bei ilgaamžiškumą ir vadovautis Aprašu, kuris nenumato, kad gatvių pavadinimas gali būti (turi būti) keičiamas esant tokiam siūlymui. Manytina, kad toks
reglamentavimas yra logiškas bei užtikrinantis tiek gatvių pavadinimų stabilumą, tiek
visuomenės intereso apsaugą. To, akivaizdu, neįvertino pirmosios instancijos teismas
ir nepagrįstai pripažino šį Sprendimo punktą prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės
aktams.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepime į atsakovo apelia74
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cinį skundą (b. l. 90–91) su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios
instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo atmestas pareiškėjo prašymas, panaikinti
ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą patenkinti.
Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Atsakovo priimto Sprendimo preambulėje nurodyti šie Sprendimo priėmimo
teisiniai pagrindai: įstatyminis pagrindas – VSĮ 6 straipsnio 27 punktas, kuris numato savarankiškąją savivaldybės funkciją (adresų suteikimas žemės sklypams, kuriuose
pagal naudojimo paskirtį (būdą, pobūdį) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimas gatvėms, savivaldybės teritorijoje esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams,
šių adresų ir pavadinimų keitimas, panaikinimas) ir kitas teisinis pagrindas – Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintas
Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir
įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas. Antra, atsakovas nenurodo jokių kitų nuostatų,
reglamentuojančių asmenų atminimo įamžinimą, todėl darytina išvada, kad įamžinant
asmenų vardus gatvėse, pastatuose, statiniuose ar kituose objektuose, tai įgyvendinama pagal anksčiau nurodytų teisės aktų reglamentavimą. Atsižvelgiant į tai, negalima
sutikti su atsakovo teiginiu, kad tai yra du visiškai skirtingi dalykai, nes ne forma (akto
pavadinimas) apsprendžia sprendimo turiniui taikomą reglamentavimą, o materialiniams teisiniams santykiams taikoma teisė. Akivaizdu, kad asmenų vardų įamžinimas
tam tikruose objektuose yra ne kas kita, kaip pavadinimo tam tikram objektui suteikimas, kuris vykdomas, vadovaujantis VSĮ 6 straipsnio 27 punkte, 1 straipsnio 2 dalies
34 punkte ir Apraše numatyta savivaldybės kompetencija.
2. Remiantis šia atsakovo logika, pastebima, kad anksčiau galioję gatvių pavadinimai (tarp jų gatvė pavadinimu „Lenino prospektas“, šiuo metu vadinama Gedimino
prospektu), kurie, egzistuojant dabartinei visuomeninei santvarkai, galėtų trikdyti visuomenės saugumą, viešąją tvarką ar kurstyti tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, pagal ginčijamo Sprendimo 2 punktą šiuo metu
negalėtų būtų keičiami, nes atsakovas nusprendė atsisakyti tokių siūlymų svarstymo. O
būtent tai nėra nei logiška, nei protinga.
3. Iš Sprendimo 2 punkto nuostatos matyti, kad savivaldybės taryba savavališkai
nusprendė nevykdyti jai VSĮ 6 straipsnio 27 punkte bei 16 straipsnio 2 dalies 34 punkte
priskirtos funkcijos – priimti sprendimus dėl siūlymų keisti gatvių pavadinimus, išskyrus sodininkų bendrijų gatves. Tokie atsakovo veiksmai neatitinka VAĮ 3 straipsnio 4
punkte numatyto nepiktnaudžiavimo valdžia principo (numatančio, 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) bei VSĮ 4 straipsnio 6 punkte įtvirtinto savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principo (reiškiančio, 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). Atsisakymas vykdyti savivaldybės tarybai įstatymais priskirtą funkciją prieštarauja šiam subjektui iškeltiems tikslams (savivaldybės tarybos posėdžiuose kolegialiai
svarstyti pateiktus sprendimų projektus ir priimti atitinkamu klausimu sprendimus).
Atsižvelgiant į VSĮ 13 straipsnio 5 bei 6 dalių nuostatas, Sprendimas yra priimtas sie75
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kiant teisės aktuose nenumatytų ir netinkamų tikslų.
4. Nei įstatymai, nei kiti teisės aktai neįpareigojo savivaldybės tarybos priimti tokio pobūdžio norminio teisės akto, o kartu savivaldybės tarybai nebuvo būtina įgyvendinti ir Sprendimo preambulėje nurodytų teisės aktų nuostatų. Konstitucinis reikalavimas paisyti teisės aktų leidybos procedūrų ir teisėkūros subjektams aukštesnės
galios teisės aktais suteiktų kompetencijos ribų yra detalizuojamas žemesnės teisinės
galios teisės aktuose, pavyzdžiui, Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje, nustatančioje, kad norminius administracinius aktus turi teisę priimti tik viešojo administravimo subjektai, turintys įstatymų numatytus įgaliojimus pagal nustatytą
kompetenciją. Nuostata „turintys įstatymų numatytus įgaliojimus“ suponuoja ne tik
draudimą subjektui priimti norminio pobūdžio teisės aktus, jeigu tokia teisė jam nesuteikta įstatymu, bet ir pareigą priimant norminio pobūdžio aktus laikytis apibrėžtų
akto priėmimo procedūrų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-1052/2007). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. vasario 29 d. nutartyje administracinėje byloje
Nr. A39-276/2008 aiškindamas VSĮ 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintą principą, taip pat pabrėžė, jog „teisėtumo principas reikalauja, kad viešojo administravimo subjektai savo
veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų ir kad jų sprendimai būtų pagrįsti teisės normomis, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Pažymėtina, kad administravimo įgaliojimai turi būti įgyvendinami tik siekiant tų tikslų, dėl kurių jie buvo
suteikti atitinkamais įstatymais. Šis atitikties įstatymui tikslas reiškia, kad viešojo administravimo subjektai, priimdami administracinius aktus, negali siekti netinkamų tikslų.
Tinkamas tikslas gali būti nustatomas atsižvelgiant į teisės akto preambulę, į jo aiškinamąjį raštą ar tiesiog gali būti numanomas iš paties teisės akto nuostatų.“ Pastebėtina,
kad šiuo atveju savivaldybės tarybai, siekiant išlaikyti gatvių pavadinimų ilgaamžiškumą ir pastovumą, nekilo būtinybė priimti ginčijamo Sprendimo, nes bet kuriuo atveju,
atsakovas buvo ir yra laisvas nuspręsti, ar priimti sprendimo projektuose pateiktus siūlymus ir dėl jų priimti sprendimą, ar ne. Turėdama VSĮ numatytą atitinkamu klausimu
sprendimo priėmimo teisę, savivaldybės taryba yra laisva nuspręsti dėl esamų gatvių
pavadinimų pakeitimo ar tokių siūlymų atmetimo, todėl tik nuo savivaldybės tarybos
valios priklauso, ar esamos gatvės pavadinimas pasikeis, ar išliks koks buvo. Atsižvelgiant į tai, atsakovo teiginiai yra visiškai nepagrįsti, nes siekiamas tikslas – išlaikyti gatvių pavadinimų stabilumą ir ilgaamžiškumą, buvo ir yra lengvai įgyvendinamas ir be
ginčijamo Sprendimo 2 punkto reglamentavimo. Tai akcentuoja ir atsakovas savo apeliaciniame skunde, teigdamas, kad niekur nėra reglamentuota, kokį gatvės pavadinimą
atsakovas turi suteikti, t. y. teisės aktai neįpareigoja atsakovo patvirtinti būtent tokį gatvės ar kitų objektų pavadinimą, koks yra siūlomas.
5. Atsakovas vadovaujasi civilinės teisės principu „kas nedraudžiama, leistina“, kuris viešojoje teisėje nėra taikytinas. Pabrėžtina, kad ginčas šioje byloje kyla iš viešosios teisės, t. y. viešojo administravimo subjektui (savivaldybės tarybai) vykdant viešąjį
administravimą (priimant administracinį teisės aktą). Viešojoje teisėje, priešingai nei
civilinėje teisėje, galioja principas „draudžiama viskas, išskyrus tai, kas leistina“, todėl
atsakovo teiginys, kad teisės aktai nenumato jokio reglamentavimo dėl asmenų atminimo įamžinimo, ir dėl to savivaldybei nėra draudžiama to daryti, yra visiškai nepagrįstas. Nors Vyriausybės atstovas neginčija savivaldybės tarybos teisės įamžinti asmenų
pavadinimus tam tikruose objektuose, tačiau tai daryti savivaldybės taryba turi atsi76

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

žvelgdama į viešojo administravimo subjektams taikomą VAĮ įtvirtintą įstatymo viršenybės principą, reiškiantį, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų
įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais (3 str. 1 d. 1 p.) bei 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios reglamentuoja viešojo administravimo institucijos teisę
priimti tik tokius norminius administracinius aktus, kurie reikalingi įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti.
6. Net vykdant savivaldybei savarankiškąsias funkcijas, savivaldybės yra saistomos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos,
todėl, priimdama sprendimus dėl asmenų atminimo įamžinimo, savivaldybė negalėjo
pažeisti šių teisinių santykių reglamentuojančių teisės normų, o kartu negalėjo atsisakyti vykdyti įstatymais jai priskirtų funkcijų. Todėl atsakovo apeliaciniame skunde pateikti teiginiai dėl teismo sprendimo dalies, kurioje Sprendimo 2 punktas pripažintas
prieštaraujančiu VAĮ 3 straipsnio 4 punkto bei VSĮ 4 straipsnio 6 punkto nuostatoms,
yra visiškai nepagrįsti ir atmestini.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje apeliaciniame skunde
(b. l. 85–87) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas pareiškėjo prašymas, ir priimti naują
sprendimą – pareiškėjo prašymą patenkinti arba bylą šioje dalyje perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismo motyvuojamoje dalyje, kad „ginčijamo Sprendimo 1 punktas nėra tiesiogiai skirtas reglamentuoti gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybes teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimo ir jų keitimo tvarką, bet
iš dalies su ja susijęs. Teismo vertinimu, asmenų atminimo įamžinimas Vilniaus mieste
negali būti vertintinas atsietai nuo pastatų, gatvių ir kitų objektų pavadinimų suteikimu ar keitimu visų pirma dėl to, kad tam tikro asmens atminimo įamžinimas, kaip tai
numatyta Sprendimo 1.2 punkte, neabejotinai susijęs su pastatų, gatvių, tiltų, paminklų
ir kitų objektų pavadinimų suteikimu ar keitimu. Antra, pačiame Sprendime nurodyta,
jog jis priimtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu bei
Aprašu..“, <...> „Sprendimo 1.1 punkto nuostatos apskritai nėra siejamos su nuostatų,
įtvirtinančių gatvių ar kitų objektų pavadinimų suteikimo ar keitimo, tvarka.“, nėra
aiškios loginės teiginių sekos, o tuo pačiu ir pirmosios instancijos teismo pozicijos nagrinėjamu klausimu, todėl ir pats teismo sprendimas – dviprasmiškas, keliantis abejones dėl šioje byloje taikomų nuostatų aiškinimo. Iš sprendimo motyvuojamosios dalies
nėra suprantama, ar teismas asmenų atminimo įamžinimo klausimui taiko pastatų, gatvių ir kitų objektų pavadinimų suteikimą ar keitimą reglamentuojančius teisės aktus,
ar ne. Šis teismo teiginių dviprasmiškumas apsunkina pareiškėjui teisminę gynybą.
2. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo
9 straipsnio 2 dalis numato, kad gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems savivaldybių
teritorijose esantiems jų nuosavybės teisės objektams pavadinimai suteikiami ir keičiami atitinkamų savivaldybių tarybų sprendimais pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus. Pastebime, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teisės akte
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57
patvirtintame Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos apraše) nėra nustatytas laikotarpio kri77

I. Administracinių teismų praktika

terijus, kuriam suėjus galima įamžinti asmenų atminimą (suteikiant, keičiant savivaldybių teritorijose esantiems savivaldybių nuosavybės teisės objektams pavadinimus).
Tokie ribojimai nėra numatyti ir kituose teisės aktuose. Tačiau ginčijamas savivaldybės
tarybos Sprendimas (1 p.) neriboja pačios savivaldybės tarybos teisės kiekvienu konkrečiu atveju savivaldybės tarybos posėdyje pateiktus su asmenų atminimo įamžinimu susijusius klausimus svarstyti ir dėl jų priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai, nesuteikia teisės savivaldybės tarybai tvirtinti
ar detalizuoti asmenų atminimo įamžinimo tvarkos, privalomos visiems savivaldybės
gyventojams, todėl kiekvienu konkrečiu atveju savivaldybės taryba gali asmenų atminimą įamžinti ir neatsižvelgiant į Sprendime nustatytą reglamentavimą. Nagrinėjamu
atveju yra ribojamos kitų asmenų (siūlančių ar rengiančių sprendimų projektus) teisės
į jų teisių įgyvendinimą. Pabrėžtina, kad joks teisės aktas nesuteikia teisės savivaldybės
tarybai nustatyti terminą, kuriam suėjus, suinteresuoti asmenys įgyja teisę į administracinės procedūros dėl asmenų atminimo įamžinimo pradžią. Todėl tokiais veiksmais
savivaldybės taryba viršija savo kompetencijos ribas ir pažeidžia viešosios teisės principą „draudžiama viskas, išskyrus tai, kas leistina“. VAĮ 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas
numato, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu,
visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais, o 3 punkte įtvirtintas viešojo administravimo proporcingumo principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo
įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. VAĮ
6 straipsnio 2 dalis, be to, reglamentuoja, kad viešojo administravimo institucijos turi
teisę priimti norminius administracinius aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės
aktams įgyvendinti, o 4 dalis įtvirtina, kad privalomus reikalavimus asmenims nustato
tik įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai. Tačiau iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad šio Sprendimo priėmimas nebuvo pagrįstas nei įstatymų ar jų pagrindu priimtų teisės aktų nuostatomis, nei buvo būtinas ar pagrįstas administravimo tikslams
įgyvendinti. Priešingai, tokio akto priėmimu savivaldybės taryba nepateisinamai ir neproporcingai suvaržė suinteresuotų asmenų teises į teisėtą lūkestį pradėti administracinę procedūrą anksčiau nei tai nurodė savo Sprendime savivaldybės taryba. Nėra aiški
ir pirmosios instancijos teismo priimta išvada, kad Sprendimo 1 punktu savivaldybės
taryba, įgyvendindama Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punkte jai priskirtą funkciją, nustatė asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste tam tikras sąlygas,
kurios nelaikytinos prieštaraujančiomis centrinės valdžios priimto Aprašo nuostatoms,
nes teismas neatliko ginčo dalykui reikšmingų teisės normų analizės bei nedavė joms
tinkamo teisinio įvertinimo, neatsižvelgė į pareiškėjo išdėstytus argumentus ir nemotyvavo jų atmetimo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka reikalavimų, kurie yra keliami teismo sprendimo formai ir turiniui (Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 86 straipsnis),
o tai laikytina procesinių teisės normų pažeidimu bei pagrindu nemotyvuotą teismo
sprendimą panaikinti.
3. Pirmosios instancijos teismo sprendime pacituota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-617/2010
savo fabula nėra identiška nagrinėjamai bylai, todėl taikyti ją šioje byloje nėra tinkama
ir tikslinga, nes sprendime nurodytos bylos ir šios bylos nagrinėjami visuomeniniaiteisiniai santykiai bei faktinės aplinkybės yra visiškai skirtingos. Nagrinėjamoje byloje
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nėra kvestionuojama savivaldybės tarybos teisė ar pareiga priimti atitinkamus sprendimus dėl asmenų atminimo įamžinimo, tačiau ginčas kyla dėl savivaldybės tarybos teisių ir pareigų įgyvendinimo, pažeidžiant viešąjį administravimą ir atitinkamas šią sritį
(asmenų atminimo įamžinimą) reglamentuojančių įstatymų bei poįstatyminių teisės
aktų nuostatas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pastebėjęs, kad „teismų praktika taikant įstatymus kitose bylose gali būti teisingai pasiremta tik tuo atveju, jei bylų faktinės aplinkybės yra visiškai identiškos. Kiekvienoje konkrečioje byloje
ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų konkrečios normos taikomos
atsižvelgiant į kiekvienai individualiai bylai reikšmingų aplinkybių visumą“ (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. sausio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P146-2/2010).
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 92–93) su
juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1. Sprendimo 1 punktas skirtas išimtinai asmenų atminimui įamžinti Vilniaus
mieste, kuris iš esmės apibrėžia laiką, po kurio asmenų atminimas gali būti įamžintas
memorialinėse lentose, pastatų, gatvių, tiltų, paminklų ir kitų objektų pavadinimuose.
2. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 27 punkte yra aiškiai įtvirtinta
savarankiška savivaldybių funkcija – adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių) suteikimas ir keitimas. Pagal Europos vietos
savivaldos chartijos 4 straipsnio 2 dalį, vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose
ribose turi visišką laisvę vykdyti veiklą, susijusią su klausimais, kurie nėra išbraukti iš
jų kompetencijos ar priskirti kitiems valdymo organams, o 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad vietinės valdžios organų administracinė priežiūra vykdoma taip, kad kontroliuojančių organų įsikišimas būtų proporcingas interesams, kuriuos jie numato ginti.
Taigi Vyriausybės atstovas, kreipdamasis į teismą, visų pirma turi nurodyti, kokius pažeistus interesus jis gina, ir ar pasirinktas interesų gynybos būdas (šiuo atveju Sprendimo 1 punkto panaikinimas) yra adekvatus siekiamiems apginti interesams. Teismas,
nagrinėdamas bylą, taip pat yra saistomas pareigos nustatyti, ar tenkinus Vyriausybės
atstovo pareiškimą, nebus pažeistas Europos vietos savivaldos chartijoje įtvirtintas savivaldybių veiklos laisvės principas bei ar nebus pažeistas tas pats viešasis interesas.
Taigi nesutiktina su pareiškėju, jog įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai, nesuteikia teisės savivaldybės tarybai tvirtinti ar detalizuoti asmenų atminimo įamžinimo
tvarkos, privalomos visiems savivaldybės gyventojams. Tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba, vykdydama įstatymo jai priskirtą funkciją ir siekdama tinkamo jos įgyvendinimo miesto teritorijoje, nustatė tam tikras asmenų atminimo įamžinimo sąlygas
Vilniaus mieste, jokiu būdu nepažeidė pareiškėjo nurodomų aukštesnės galios teisės
aktų. Pabrėžtina, kad Sprendimas yra pagrįstas įstatymu ir šio sprendimo mastas bei
jo įgyvendinimas be jokios abejonės atitinka būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Atsakovas, šiuo Sprendimu apibrėždamas laiką, po kurio asmenų atminimas gali
būti įamžintas memorialinėse lentose, pastatų, gatvių, tiltų, paminklų ir kitų objektų
pavadinimuose, bei nepažeisdamas aukštesnės galios teisės aktų, įgyvendino jam įstatymo numatytą funkciją ir tai negali būti laikoma suinteresuotų asmenų teisių į teisėtą
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lūkestį pradėti administracinę procedūrą anksčiau, nei tai nurodyta ginčijamame
Sprendime, varžymu. Pabrėžtina, kad atsakovas turi laisvę vykdyti veiklą, susijusią su
klausimais, kurie nėra išbraukti iš jo kompetencijos, t. y. vykdyti funkciją, numatytą
Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 27 punkte, todėl, be jokios abejonės,
minėtas Sprendimas nepažeidžia aukštesnės galios teisės aktų.
3. Pareiškėjas apeliaciniame skunde iš esmės nurodo tik vieną konkretų argumentą, kuris, pasak jo, pagrindžia Sprendimo 1 punkto prieštaravimą aukštesnės galios
teisės aktams, t. y. kad neva atsakovas nustatė tokius ribojimus, kurie nėra numatyti
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57
patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo,
keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 3 punkte (nėra nustatytas laikotarpio
kriterijus, kuriam suėjus galima įamžinti asmenų atminimą). Atkreiptinas dėmesys, jog
Aprašo 3 punkte yra numatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis, yra suteikiami ir keičiami gatvių ir kitų objektų pavadinimai. Pažymėtina, kad atsakovas, įgyvendindamas
Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintą funkciją bei nepažeisdamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, Sprendimo 1 punktu nustatė ne papildomą kriterijų, suteikiant,
keičiant savivaldybių teritorijose esantiems savivaldybių nuosavybės teisės objektams
pavadinimus, o išimtinai nustatė asmenų įamžinimo tvarką Vilniaus mieste. Akivaizdu, kad Apraše jau yra įtvirtintas kriterijus, kuomet gatvių ir kitų objektų pavadinimai
yra suteikiami ar keičiami, atsižvelgiant ir į nusipelniusių asmenų vardus. Toks kriterijus (Aprašo 3.3 p.) yra įtvirtintas tik todėl, kad gatvėms ar kitiems objektams nebūtų
suteikiami ne nusipelniusių asmenų vardai ir kad pastarųjų pavadinimai nebūtų bereikšmiai. Atsakovas, priimdamas Sprendimo 1 punktą, numatė būtent šio kriterijaus
įgyvendinimo tvarką, t. y. nustatė laikotarpį, kuriam praėjus, asmenų atminimas gali
būti įamžinamas Vilniaus mieste. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, atitinkamo laikotarpio po asmens mirties, kuriam praėjus galimas atminimo įamžinimas, nustatymas suprantamas kaip detalizuojantis asmenų atminimo įamžinimo
tvarką, o ne nustatantis kitokį teisinį reguliavimą nei jis numatytas aukštesnės teisinės
galios norminiuose aktuose. Pažymėtina, kad sąlygų, kurioms esant, asmenų atminimas gali būti įamžintas gatvių, pastatų, tiltų, paminklų ir kitų objektų pavadinimuose,
įvardijimas Sprendime nereiškia naujo kriterijaus nustatymo, o juo labiau pareiškėjo
nurodomų principų pažeidimo, kadangi nėra jokio teisės akto, draudžiančio atsakovui
to daryti ir pastarasis yra laisvas spręsti dėl asmenų įamžinimo tvarkos.
4. Pirmosios instancijos teismas tinkamai atliko ginčo dalykui reikšmingų teisės
normų analizę, atsižvelgė į pareiškėjo išdėstytus argumentus ir motyvuotai juos atmetė,
todėl nėra pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas savo sprendimo dalį dėl Sprendimo 1 punkto teisėtumo, atliko procesinių teisės normų pažeidimus.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 7 d. sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies. Pripažino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
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2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-1154 „Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 2 punktą prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punktui, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 punktui ir nusprendė laikyti jį panaikintu.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-1154
„Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 1 punktą, kuris nustatė, kad asmenų atminimas gali būti įamžintas: „1.1. memorialinėse lentose ne anksčiau kaip praėjus
5 metams nuo jų mirties; 1.2. pastatų, gatvių, tiltų, paminklų ir kitų objektų pavadinimuose ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo jų mirties.“ pripažino nepažeidžiančiu
aukštesnės galios teisės aktų ir šios pareiškėjo prašymo dalies netenkino.
Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje apeliaciniame skunde prašo panaikinti
pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo atmestas prašymas.
Vilniaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas pareiškėjo prašymas.
Apeliaciniai skundai grindžiami teisės aiškinimo bei taikymo ginčo santykiams
nesutikimo argumentais.
Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą ABTĮ 136 straipsnio ribose, kad
apeliacinės instancijos teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir kad jis privalo patikrinti visą bylą, konstatuoja, jog Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinis skundas tenkintinas, o Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinis skundas
netenkintinas.
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo
Nr. 1-1154 „Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 1 punkto teisėtumo
Teisėtumo principas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte. Juo nustatyta, kad savivalda turi būti pagrįsta
savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumu. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir
visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus.
Teisėtumo principas viešojo administravimo srityje reiškia, kad viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti teisės aktų reikalavimus ir kad jų priimti sprendimai būtų pagrįsti teisės normomis, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Norėdami priimti administracinį teisės aktą viešojo administravimo subjektai
privalo turėti tinkamas priežastis, o ne pateikti bet kokias priežastis, kad patenkintų
formalius reikalavimus.
Atsakovo sprendimo turinys, kurį ginčija pareiškėjas, patvirtina, kad jis priimtas
remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 įsakymu Nr. IV-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo,
keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu.
Sprendimo projekto 2013 m. vasario 27 d. aiškinamajame rašte nurodoma, kad
teisės akto projekto tikslas – reglamentuoti asmenų atminimo įamžinimą po jų mirties
Vilniaus mieste (b. l. 56). Todėl akto nuostatos vertinamos būtent šiame kontekste.
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu yra nustatyta savarankiška savivaldybių funkcija adresų suteikimas žemės sklypams, kuriuose
pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų
statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimas gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir
pavadinimų keitimas ar panaikinimas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka.
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34
punktą išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų dėl siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, suteikti savivaldybei pavadinimą ir jį keisti, sudaryti
gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus, teritorijų ribas teikimas Vyriausybei, taip pat gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas pagal Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus.
Ginčo santykiams aktualia Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems savivaldybių teritorijose esantiems jų nuosavybės teisės objektams
pavadinimai suteikiami ir keičiami atitinkamų savivaldybių tarybų sprendimais pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus.
Minėti teisės aktai patvirtina, kad gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas yra
išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija. Tačiau įstatymų leidėjas nustatė šios teisės
įgyvendinimo sąlygą, tai yra minėtų pavadinimų suteikimas ir keitimas galimas tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1030 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 71 ir 9 straipsnius ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio
27 punktą“ 1.2 papunktį, 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. IV-57 patvirtino Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą. Šio aprašo 3 punktu buvo nustatyta, kad pavadinimai gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikiami ir keičiami vadovaujantis
šiame punkte numatytais kriterijais.
Tokiu būdu įstatymų nuostatos dėl kriterijų nustatymo buvo įgyvendintos ir jos
tapo privalomos savivaldybei priimant teisės aktus, susijusius su gatvių pavadinimų
suteikimu, taip pat ir įamžinant personalijų nuopelnus Lietuvos valstybės ar krašto
istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims
(3.3 punktas).
Savivaldybės taryba, nustatydama, kad memorialinėse lentose asmenų atminimas
įamžinamas ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jų mirties (Sprendimo 1.1 punktas) ir pastatų, gatvių, tiltų, paminklų ir kitų objektų pavadinimuose ne anksčiau kaip
praėjus 10 metų nuo jų mirties (Sprendimo 1.2 punktas), nustatė naujus kriterijus, kurių minėtame Apraše nėra. Laikas, per kurį turi būti įamžinamas asmenų atminimas,
yra ne Aprašo nuostatų įgyvendinimo tvarka, o esminė sąlyga, kliudanti įgyvendinti Apraše nurodytus kriterijus. Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems
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objektams suteikimo kriterijų nustatymas nepatenka į savivaldybės kompetenciją ir
minėtais įstatymais tai priskirta Vyriausybei. Savivaldybė turi teisę nustatyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimus, tačiau ji negali nustatyti
pavadinimo suteikimo kriterijų. Tokiu būdu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 1-1154 „Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 1 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui, 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.
Nustačius šį prieštaravimą, remiantis ABTĮ 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra
pagrindas atsakovo Sprendimo 1 punktą laikyti panaikintu.
Nustačius skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindą, pareiškėjo prašyme nurodyti sprendimo prieštaravimai kitiems teisės aktams nenagrinėtini.
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo
Nr. 1-1154 „Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 2 punkto teisėtumo
Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis ABTĮ 81 straipsniu nustatyta apimtimi, patikrinęs bylos faktinių aplinkybių nustatymo bei tyrimo objektyvumą, konstatuoja, kad šioje dalyje pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas
aplinkybes ir teisingai taikė bei aiškino teisės aktus, taikytinus ginčo santykiams. Todėl, remdamasis apeliacinės instancijos teismui suteiktomis instancinės teismų kontrolės teisėmis ir vadovaudamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, kad teismo
pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai
atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van
de Hurk prieš Nyderlandus) ir atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos
teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams
(žr., pvz., 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją), nekartoja pirmosios instancijos argumentų, o tik atsižvelgdamas į apeliacinio skundo argumentus,
juos papildo bei patikslina.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-1154
„Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 2 punktu buvo nustatyta, kad siūlymai pakeisti suteiktus gatvių pavadinimus nesvarstytini, išskyrus sodininkų bendrijų
gatves. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad draudimas keisti gatvių pavadinimus yra siejamas su asmenų atminimo įamžinimu.
Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Sprendimo 2 punkto draudimą kontekste su įamžinimu personalijų nuopelnų Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui,
menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims, daro išvadą, kad
toks ribojimas yra nepagrįstas ir neatitinka Aprašo 3.3 punkto kriterijaus, kuris taikomas ir gatvių pavadinimų keitimui.
Todėl atsakovas šiuo atveju nustatė draudimą, neturėdamas tam jam suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų, o tai prieštarauja teisėtumo principui.
Keisti ar naikinti šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį nėra pagrindo.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą patenkinti.
Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimą ir pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-1154 „Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ 1 punktą prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies
1 punktui ir laikyti jį panaikintu.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti ir kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimo dalį palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu
Nr. T2-110 patvirtinto Klaipėdos miesto bendrojo plano dalies ir Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-201 patvirtintos
Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išvystymo schemos dalies teisėtumo
Administracinė byla Nr. A552-778/2014
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00150-2013-7
Procesinio sprendimo kategorija 17.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. gegužės 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir
Ričardo Piličiausko, rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiųjų suinteresuotų asmenų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, S. T., UAB „Konstenerga“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo
prašymą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ištirti Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos norminių aktų – Klaipėdos miesto bendrojo plano ir Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išvystymo schemos (specialiojo plano)
– teisėtumą.

84

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą
pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) prašymą panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimą
Nr. (6.5)-2D-128812 ir priimti naują sprendimą – panaikinti Inspekcijos 2011 m. spalio 6 d. potvarkį Nr. TT-2 (toliau – ir Potvarkis), 2013 m. vasario 14 d. nutartimi, kurią
patikslino 2013 m. liepos 11 d., nutarė kreiptis į Klaipėdos apygardos administracinį
teismą su prašymu ištirti:
1) ar Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išvystymo schema (specialusis planas), patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-201, (toliau – ir Specialusis planas) toje dalyje, kuria plano pagrindiniame brėžinyje nenustatyti teritorijos, į kurią patenka žemės sklypas, esantis (duomenys
neskelbtini), Klaipėdoje, aukštybinių pastatų leistini aukščių parametrai, neprieštarauja
Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki
2008 m. kovo 1 d.) 15 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui;
2) ar Specialiojo plano pagrindinio brėžinio grafinis sprendinys, pagrindinio
brėžinio tekstinių sprendinių 3.5 punktas ir tekstinės dalies 3.3 punktas dalyje, kuria
teritorijos, į kurią patenka žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, užstatymo aukštingumas nustatomas pagal urbanistinę koncepciją, neprieštarauja
Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki
2008 m. kovo 1 d.) 2 straipsnio 36 daliai, 15 straipsnio 1 ir 3 dalims, konstituciniam
teisinės valstybės principui;
3) ar Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, (toliau – ir Bendrasis planas)
tekstinių sprendinių 2.6.3 punktas dalyje, kuria daroma nuoroda į kraštovaizdžio koncepciją bendrojo plano ketvirtame tome, neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo
(redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.) 2 straipsnio
36 daliai, 9 straipsnio 1 daliai, 15 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės
principui.
Vilniaus apygardos administracinis teismas paaiškino, kad tarp Administracijos ir
Inspekcijos yra kilęs ginčas dėl Inspekcijos 2011 m. spalio 6 d. potvarkio, kuriuo patvirtintas žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, detalusis planas (toliau
– ir Detalusis planas), teisėtumo ir pagrįstumo. Potvarkis yra grindžiamas Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. balandžio 11 d.
patikrinimo aktu Nr. TP1-698 (toliau – ir Aktas), kuriame nurodyta, kad Detaliojo plano sprendiniai ir planavimo procedūros iš esmės atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad Detaliojo plano skyriuje „Planuojamos teritorijos sprendiniai“
nustatyta, jog planuojamos teritorijos tipas – prekybos paslaugų ir pramogų objektų

85

I. Administracinių teismų praktika

statyba, statinio aukštis nuo žemės paviršiaus – 132 m, altitudė – 137 m. Bendrojo plano tekstinių sprendinių 2.6 punkte nustatyta, kad kompleksiškai įvertinus aukštybinių
pastatų specialųjį planą ir pajūrio kraštovaizdžio plano koncepciją, nutarta aukštybiniais pastatais formuoti modernaus miesto įvaizdį, planuojant juos, be kita ko, pakrantės ruože nuo Melnragės iki Girulių, miesto siluetą formuojant iš jūros pusės atskiromis vertikalėmis gamtiniame fone pagal kraštovaizdžio koncepciją plano ketvirtame
tome (2.6.3 p.). Specialiojo plano pagrindiniame brėžinyje nenustatyti teritorijos, į kurią patenka ir Detaliuoju planu suplanuotas žemės sklypas, aukštybinių pastatų leistini
aukščių parametrai. Be to, Specialiojo plano 3.3 punkte nustatyta, kad galima aukštybinės statybos plėtra su aukštybinių pastatų leistinais aukščių parametrais pateikiama
pagrindiniame brėžinyje M1:25000 mastelyje, kartu su miesto apžvalgos taškų ir matymo sektorių schema. Pagal Specialiojo plano 3.5 punktą, ginčo Detaliuoju planu suplanuota teritorija patenka į miesto teritorijos zoną, kurioje aukštybinė statyba įmanoma,
tačiau reikalinga urbanistinė koncepcija, o taip pat pasekmių vertinimo analizė.
Pareiškėjas rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo
2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.) 2 straipsnio 36 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 1, 3 dalimis, Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo
taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. Dl-246 (redakcija, galiojusi nuo 2007 m. balandžio 29 d. iki 2012 m. kovo 18 d.) (toliau – ir Taisyklės) 6.2, 26.2 punktais ir darė išvadą, kad aukštybinių pastatų išdėstymas turi būti
reglamentuojamas savivaldybės bendruosiuose planuose, o tuo atveju, kai šie planai
nerengiami – specialiuosiuose planuose, t. y. aukštybinių pastatų išdėstymo planuose.
Tuo atveju, jei aukštutinių pastatų statyba tam tikroje teritorijos dalyje yra leidžiama,
turi būti nustatyti leistini aukščio parametrai.
Pareiškėjas akcentavo, kad konstitucinis teisinės valstybės principas neleidžia žemesnės galios teisės aktais reguliuoti santykių, kurie yra reglamentuojami aukštesnės
galios teisės aktų. Atsižvelgus į šio principo reikalavimus, teisinis reguliavimas turi būtus aiškus ir darnus, teisinių santykių turinys turi būti apibrėžtas aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Taip pat atkreipė dėmesį, jog Bendrojo plano 2.6.3 punkte yra įtvirtinta
blanketinė norma, kuri nukreipia į plano ketvirtame tome įtvirtintą reguliavimą, kuriuo apspręsta kraštovaizdžio koncepcija. Pareiškėjo manymu, Administracijos pozicija,
kad kraštovaizdžio koncepcija yra tik tarpinis procedūrinis dokumentas, į kurį galimai
atsižvelgus buvo rengiamas Bendrasis planas, yra pagrįsta, tačiau kartu pabrėžė, jog
pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 36 dalį, 9 straipsnio 1 dalį, dokumentas, kuriame aprašyta kraštovaizdžio koncepcija, nelaikytinas teritorijų planavimo ar
bendrojo teritorijų planavimo dokumentu. Be to, pagal Teritorijų planavimo įstatymo
15 straipsnio 3 dalį, aukštybinių pastatų išdėstymas ir kiti sprendiniai gali būti konkretizuojami bendruosiuose ir specialiuosiuose planuose.
Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime prašė tiriamas norminių administracinių aktų dalis pripažinti neteisėtomis.
Administracija paaiškino, kad Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalis
numatė du atvejus, kuomet privaloma rengti specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus – aukštybinių pastatų išdėstymo schemas ir (ar) planus (projektus): 1) kai
savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrieji planai neparengti; 2) kai parengtų bendrųjų planų sprendiniuose aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai nespręsti. Taip pat
numatyta išlyga, kuriai esant aukštybinių pastatų išdėstymo planai nerengiami – jei to86
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kių pastatų statyba nenumatoma. Atsakovas rėmėsi Taisyklių 26, 26.2 punktais ir darė
išvadą, kad Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostatomis įstatymų
leidėjas siekė, jog tuo atveju, kai numatoma aukštybinių pastatų statyba, aukštybinių
pastatų išdėstymo klausimai privalo būti išspręsti savivaldybės teritorijos ar jos dalių
bendruosiuose planuose arba specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose –
aukštybinių pastatų išdėstymo schemose ir (ar) planuose (projektuose). Atsakovo teigimu, aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai laikytini išspręstais, kai iš teritorijų
planavimo dokumento yra aišku, kokio aukščio pastatas gali būti planuojamas konkrečioje teritorijoje. Tokį Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies aiškinimą
patvirtina ir Specialiojo plano sprendinių aprašymo 3.1 punktas, kuriame nurodoma,
kad Specialiojo plano tvirtinamosios dalies pagrindą sudaro inter alia galima aukštybinės statybos plėtra su aukštybinių pastatų leistinais aukščių parametrais (pagrindinis
brėžinys). Šio Specialiojo plano sprendinių aprašymo priede Nr. 1 nurodyta aukštybinio pastato sąvoka – statinys, kurio aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki pastato
stogo konstrukcijos aukščiausio taško yra lygus ar viršija 30 m. Specialiojo plano pagrindinio brėžinio didžioji dalis teritorijos taip pat pažymėta kaip teritorijos, kuriose
nustatyti pastatų aukščio (metrais) zonos, arba teritorijos, kuriose aukštybinė statyba
nenumatoma.
Atsakovas pažymėjo, kad iš Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje
nurodytų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų matyti, jog teisės aktai nenumatė galimybės aukštybinių pastatų išdėstymo klausimus reglamentuoti koncepcijomis,
inter alia urbanistinėmis koncepcijomis. Teritorijų planavimo dokumento rengimo
etape koncepcijos rengimo stadijoje nustatoma teritorijos vystymo bendroji erdvinė
koncepcija, funkciniai prioritetai ir teritorijos tvarkymo reglamentavimo ypatumai.
Analizuojant Taisyklių 20, 22, 26, 28, 32 punktų nuostatas, akivaizdu, kad koncepcija
yra procedūrinis dokumentas. Atsakovas pažymėjo, kad Specialiojo plano pagrindinio
brėžinio tekstinių sprendinių 3.5 punkte ir sprendinių aprašymo 3.3 punkte daroma
bendra nuoroda į urbanistinę koncepciją, o ne į konkretų (patvirtintą) teritorijų planavimo dokumentą. Specialusis planas nekonkretizuoja, kokio lygmens teritorijų planavimo dokumentas yra (turi būti) urbanistinė koncepcija. Atsakovo manymu, iš faktinių aplinkybių negalima daryti išvados, kad urbanistinė koncepcija yra Specialiojo
plano sudedamoji dalis, nes tokio dokumento Specialiojo plano tvirtinimo metu nebuvo, jis nebuvo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo
Nr. T2-201 sudedamąja dalimi. Be to, Specialiojo plano nuoroda į urbanistinę koncepciją yra abstrakti, nekonkreti, nėra pagrįsta tuo metu galiojusių teisės aktų nuostatomis,
todėl negalima daryti prielaidos, kad tokia urbanistinė koncepcija egzistuoja.
Atsakovas nurodė, kad Specialiojo plano pagrindinio brėžinio tekstinių sprendinių 3.5 punkto ir Specialiojo plano sprendinių aprašymo 3.3 punkto nuostatos, pagal
kurias grafiškai išskiriamos zonos, kurioms reikalinga urbanistinė koncepcija, t. y. zonos, kurios aukštybinė statyba įmanoma tik atlikus pasekmių vertinimo analizę, yra
neaiškios ir prieštaringos, todėl negali būti aiškinamos kaip leidžiančios aukštybinę
statybą ir (ar) aukštybinių pastatų leistiną aukštį nustatyti detaliojo planavimo metu.
Atsakovas pažymėjo, jog rengiant detalųjį planą strateginis teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas tik tuo atveju, kai tai numato įstatymai ir kiti teisės aktai.
Atsakovo teigimu, su konstituciniu teisinės valstybės principu nesuderinama
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situacija, kuomet norminio teisės akto taikymo teisinis santykis (detaliojo plano rengimas ir tvirtinimas) nėra atskirtas nuo norminio teisės akto priėmimo teisinio santykio
(leistino aukštybinių pastatų aukštingumo parametrų nustatymo specialiuoju planu).
Bendro pobūdžio norminiai teisės aktai (specialieji planai), kurie taikomi neapibrėžtam subjektų ratui, turi būti priimami atskirai nuo individualaus teisės akto (detaliojo plano). Aukštybinis pastatas gali būti planuojamas konkrečioje teritorijoje tik tada,
kai yra aiškiai nustatyti leistinų aukštybinių pastatų aukštingumo parametrai Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies, Taisyklių 26.2 punkto nustatyta tvarka. Atsakovo manymu, teisinės valstybės požiūriu negalima situacija, kuomet leistino
aukštybinių pastatų aukštingumo parametrų nustatymas, kuris pagal įstatymus gali
būti įgyvendintas tik bendrojo plano ar specialiojo plano, yra deleguojamas detaliojo
planavimo organizatoriui, kuris gali net nebūti viešojo administravimo subjektu, o tik
privačiu asmeniu.
Administracija atkreipė dėmesį, kad Bendrajame plane yra tik du priedai (I priedas – tekstiniai sprendiniai ir II priedas – grafiniai sprendiniai, kuriuos sudaro 4 brėžiniai). Be Bendrojo plano, vėlesni bendrojo teritorijų planavimo dokumentai Klaipėdos
miesto savivaldybės teritorijoje rengiami nebuvo. Atsakovas darė išvadą, kad Bendrojo
plano 2.6.3 punkte minima kraštovaizdžio koncepcija nėra patvirtintų Bendrojo plano
sprendinių dalis. Administracija nurodė, kad teisinės valstybės požiūriu negalima situacija, kuomet pagal nepaskelbtą ir nepatvirtintą dokumentą, į kurį daroma nuoroda
Bendrajame plane, suplanuojama teritorija, turinti didelę įtaką vietos bendruomenei ir
visam miestui. Atsakovo manymu, nustatant reglamentavimą norminiame teisės akte
(Bendrajame plane), nuoroda galėjo būti daroma (įtvirtinama blanketinė norma) tik į
norminį teisės aktą, kuris gali būti laikomas teritorijų planavimo dokumentu (Teritorijų planavimo įstatymo 9 str. 1 d.). Atsakovas darė išvadą, kad šiuo atveju nuoroda galėjo būti daroma (įtvirtinama blanketinė norma) tik į Specialųjį planą (Taisyklių 26.2 p.).
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime prašė tiriamas norminių administracinių
aktų dalis pripažinti teisėtomis.
Inspekcija pažymėjo, kad aukštybinių pastatų statybos klausimai iš dalies buvo
spręsti Bendrojo plano sprendiniuose, kurie buvo detalizuoti grafiškai ir papildyti Specialiojo plano sprendiniuose. Inspekcijos manymu, toks reglamentavimas nepažeidžia
Teritorijų planavimo įstatymo, o įgyvendina jame keliamus reikalavimus. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad Inspekcijoje archyvuojamoje Bendrojo plano byloje kraštovaizdžio koncepcija yra Bendrojo plano ketvirtame tome. Tikrinant Bendrojo
plano sprendinius teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje,
ši kraštovaizdžio koncepcija buvo pateikta kaip sudėtinė Bendrojo plano dalis. Inspekcijos teigimu, net ir vertinant, kad Bendrojo plano kraštovaizdžio koncepcija nebuvo
paskelbta, Bendrojo plano aiškinamojo rašto 2.6.3 punkte išreikšta šį planą patvirtinusio subjekto – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos – valia. Konkretūs sprendiniai
dėl aukštybinių pastatų pateikti po Bendrojo plano patvirtintame Specialiajame plane. Nevisapusiškas Klaipėdos miesto savivaldybės pareigų vykdymas (dalies Bendrojo
plano sprendinių nepaskelbimas savivaldybės interneto tinklalapyje), Inspekcijos manymu, negali būti laikomas pagrįstu pagrindu laikyti nepaskelbtą teritorijų planavimo
dokumento dalį negaliojančia.
Inspekcija pažymėjo, kad teiginiai, jog Specialusis planas neleidžia aukštybinių
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pastatų statybos teritorijoje, į kurią patenka žemės sklypas (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, vien tik tuo požiūriu, kad šioje teritorijoje nenurodytas leistinas aukštybinių
pastatų aukščio parametras, minimas Taisyklių 26.2 punkte, nėra pagrįsti ir prieštarauja teritorijų planavimo tikslams, principams ir Specialiojo plano grafiniams ir tekstiniams teiginiams, kuriuose minėta teritorija numatyta kaip zona, kurioje aukštybinių
pastatų statyba galima, atlikus pasekmių vertinimo analizę teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etape. Inspekcija rėmėsi Taisyklių 25 punktu
ir atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamu atveju pasekmių vertinimas yra atliekamas rengiant detaliuosius planus, kad leistino pastatų aukščio parametro nustatymas yra būtent detaliojo planavimo dalykas, o ši nuostata įtvirtinta Teritorijų planavimo įstatymo
23 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Inspekcija pabrėžė, kad Specialiojo plano nuoroda į urbanistinę koncepciją yra perteklinis reikalavimas, kurio teisės aktai, reglamentuojantys
teritorijų planavimą, nenumato, tačiau tokios nuostatos nurodymas Specialiajame plane nedaro jos neteisėtos. Inspekcijos teigimu, nenurodytas leistinas aukštybinių pastatų
aukščio parametras Specialiojo plano sprendiniuose pažymėtoje teritorijoje pakrantės
ruože nuo Melnragės iki Girulių atskleidžia Specialiojo plano kokybės trūkumus ir tai,
kad ši teritorija neturi jokios įtakos Klaipėdos miesto vizualinio identiteto zonoms, kurių apsaugai ir yra reglamentuoti ribiniai galimų pastatų aukščiai, tačiau nereiškia Specialiojo plano nuostatų neteisėtumo.
Inspekcija atkreipė dėmesį, kad į konstitucinio teisinės valstybės principo turinį
įeina teisėtų lūkesčių principas, todėl, sprendžiant dėl ginčijamų norminių aktų teisėtumo, į šią aplinkybę turi būti atsižvelgiama. Inspekcijos nuomone, norminių teisės
aktų ar jų dalies pripažinimas neteisėtais vien dėl formalių pažeidimų yra didesnis teisinės valstybės principo pažeidimas nei jų palikimas galioti išsaugant teisėtus asmenų
lūkesčius. Teritorijų planavimo dokumentai yra vientisi teisės aktai, jų nuostatos sudaro tam tikrą sistemą ir yra taikomos kartu. Pripažinus neteisėtomis atskiras norminių
aktų nuostatas, ši sistema bus sutrikdyta ir reikalaus papildomų sprendimų priėmimo.
Inspekcija nurodė, kad prašomos pripažinti neteisėtomis Bendrojo plano ir Specialiojo
plano nuostatos, susijusios ne tik su žemės sklypu (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, tačiau ir su kitais žemės sklypais, esančiais teritorijose, kuriose jos reglamentuoja
veiklą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo S. T. atsiliepime laikėsi pozicijos, jog tiriamų norminių administracinių aktų dalys neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
S. T. teigimu, Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies normą aiškinant tiek lingvistiškai, tiek sistemiškai ir teleologiškai, joje nėra nustatyta reikalavimo
bendrajame ir (arba) specialiajame plane nustatyti aukštybinių pastatų aukštingumo
parametrus. Taisyklių 26.2 punktas nenustato reikalavimo specialiajame plane visais
atvejais, kuomet tam tikroje teritorijoje yra leidžiama aukštybinių pastatų statyba, būtinai nustatyti aukštybinių pastatų aukštingumo parametrus (aukštį metrais). Pagal Taisykles, aukštybinių pastatų išdėstymo schemoje yra leidžiama ne tik nustatyti teritorijas, kuriose galima aukštybinės statybos plėtra su aukštybinių pastatų leistinais aukščių
parametrais, bet tuo pačiu nustatyti teritorijas, kuriose aukštybinių pastatų statyba
apskritai neleidžiama, arba gali būti leidžiama parengus pasekmių vertinimo ataskaitą
(t. y. rengiant detalųjį planą, kurio metu ir bus nustatoma, ar leidžiama statyti aukštybinius pastatus, jeigu taip, kur tiksliai ir kokio aukštingumo). Pagal Teritorijų planavimo
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įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktą, leistinas pastatų aukščio parametras yra vienas iš rodiklių, nustatomų rengiant detaliuosius planus. Trečiasis suinteresuotas asmuo
atkreipė dėmesį, kad specialiuoju planu nustatomi tam tikrų teritorijų vystymo prioritetai ir kryptys, tačiau nėra nustatomas konkretus teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimas (kurio vienas privalomų elementų yra aukštingumas). Pastatų aukštis bei kiti
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo elementai yra nustatomi detaliaisiais planais.
S. T. teigimu, Specialiajame plane esanti nuoroda į urbanistinę koncepciją bei pareigą atlikti papildomą pasekmių vertinimo analizę (kaip tai numatyta Specialiojo plano 3.3 punkte) reiškia būtent tai, kad aukštingumo rodiklių nustatymui tam tikrose
teritorijose (taip pat ir teritorijoje, į kurią patenka Detaliuoju planu suplanuotas žemės
sklypas) reikalingas papildomas pasekmių vertinimas ir aukštingumo rodiklių nustatymas Specialiojo plano rengimo metu buvo negalimas, t. y. reikėjo detalesnių vertinimo procedūrų, kurios pagal Teritorijų planavimo nuostatas atliekamos ne rengiant
specialiuosius planus, o detaliuosius, t. y. nustatant konkrečios teritorijos naudojimo ir
tvarkymo režimą. Tokia galimybė numatyta ir Taisyklių 25 punkte. Specialiajame plane daroma nuoroda į urbanistinę koncepciją negali būti paaiškinama kaip leidžianti
aukštingumo rodiklius reglamentuoti kituose nei teritorijų planavimo dokumentuose.
Specialiojo plano 3.3 punkte minima ne tik urbanistinė koncepcija, bet ir pasekmių
vertinimas. Sistemiškai vertinant Teritorijų planavimo įstatymo apibrėžtas sąvokas bei
procedūras, Specialiojo plano 3.3 punkte nurodytas koncepcijos rengimas bei pasekmių vertinimas yra detaliojo planavimo proceso etapai. Teritorijų planavimo įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad būtent detaliojo teritorijų planavimo vienas iš
uždavinių yra detalizuojant bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose
nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą pastatų aukštingumas, kaip vienas iš teritorijos naudojimo ir
tvarkymo režimo elementų, yra nustatomas būtent detaliojo teritorijų planavimo metu,
parengus koncepciją bei atlikus pasekmių poveikio vertinimą (Teritorijų planavimo
įstatymo 25 str. 4 d.). Bendrasis planas nesprendžia aukštybinių pastatų išdėstymo
klausimų, tačiau tai, S. T. manymu, negali lemti jo neteisėtumo. Nuoroda į Bendrojo
plano ketvirtąjį tomą (kuris faktiškai nebuvo parengtas) laikytina technine klaida, o
ne imperatyvių teisės normų pažeidimu. Bendrasis planas buvo priimtas anksčiau nei
Specialusis planas, todėl Specialiajame plane aukštybinių pastatų išdėstymo klausiamai
buvo reglamentuoti detaliau, tokiu būdu pašalinant bet kokius galimus Bendrojo plano
neaiškumus bei visa apimtimi įgyvendinant Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalį.
Tretieji suinteresuoti asmenys V. P. T. ir UAB „Konstenerga“ atsiliepime prašė
administracinę bylą dėl norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo nutraukti.
Tretieji suinteresuoti asmenys nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog norminio administracinio akto teisėtumo tikrinimas, kai kreipiasi bendrosios kompetencijos teismas ar administracinis teismas, nėra
savitikslis dalykas. Norminio administracinio akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas tokiu atveju turi padėti besikreipiančiam teismui įvykdyti teisingumą individualioje
administracinėje byloje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs,
jog tam tikrais atvejais iš teismui pateikiamos konkrečios bylos medžiagos ir paklausimo, jo teisinių ir faktinių dokumentų matyti, kad teismo prašymas nors ir yra tam
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tikra apimtimi susijęs su nagrinėjama individualia byla, tačiau peržengia konkrečios
bylos ribas ir apima tuos klausimus, teisinį reguliavimą, kurie nėra susiję su teismo nagrinėjama individualia byla. Tokiais atvejais teismas, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, turi arba atsisakyti priimti tam tikrą dalį prašymo, o jei jis priimtas – nagrinėjamą bylos dalį nutraukti, arba patikslinti pareikšto prašymo turinį taip, kad jis atitiktų
individualios bylos aplinkybes, padėtų tinkamai išspręsti tą individualią bylą, kurioje
teismas nusprendė kreiptis dėl norminio akto ištyrimo. Tretieji suinteresuoti asmenys
pažymėjo, kad pripažinus neteisėtomis atskiras norminių aktų nuostatas, bus sutrikdyta teritorijų planavimo dokumentų nuostatų sistema ir reikalaus papildomų sprendinių priėmimo. Tretieji suinteresuoti asmenys atkreipė dėmesį, kad Bendrajame plane
ir Specialiajame plane nėra dalių, kurios nurodytų tik žemės sklypą, esantį (duomenys
neskelbtini), Klaipėdoje, todėl teismas negali atlikti neegzistuojančios norminio administracinio akto dalies tyrimo. Viešasis interesas reikalauja, jog būtina imtis priemonių, kad neliktų galioti neteisėti administraciniai aktai, todėl pagal Vilniaus apygardos
administracinio teismo kreipimąsi pradėjus tirti Bendrojo ir Specialiojo plano atitinkamų dalių teisėtumą, būtų nepagrįsta viešojo intereso prasme apsiriboti tik Klaipėdos
miesto savivaldybės prašyme iškeltų klausimų tyrimu, todėlšios bylos kontekste būtina
ištirti viso norminio administracinio akto atitikimą konstituciniam valstybės principui
ir Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms.
II.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 14 d. sprendimu pripažino, kad Specialusis planas toje dalyje, kuria plano pagrindiniame brėžinyje nenustatyti teritorijos, į kurią patenka žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, aukštybinių pastatų leistini aukščių parametrai, prieštarauja Teritorijų planavimo
įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.)
15 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui; Specialiojo plano
pagrindinio brėžinio grafinis sprendinys, pagrindinio brėžinio tekstinių sprendinių
3.5 punktas ir tekstinės dalies 3.3 punktas dalyje, kuria teritorijos, į kurią patenka žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, užstatymo aukštingumas nustatomas pagal urbanistinę koncepciją, prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.) 2 straipsnio
36 daliai, 15 straipsnio 1 ir 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui; Bendrojo plano tekstinių sprendinių 2.6.3 punktas dalyje, kuria daroma nuoroda į kraštovaizdžio koncepciją bendrojo plano ketvirtame tome, prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.)
2 straipsnio 36 daliai, 9 straipsnio 1 daliai, 15 straipsnio 3daliai, konstituciniam teisinės
valstybės principui. Teismas nustatė, kad panaikintos norminių administracinių aktų
dalys negali būti taikomos nuo jų priėmimo dienos.
Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalimi, Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio
10 dalimi, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl
norminių teisės aktų sampratos, pažymėjo, kad Bendrasis planas yra priimtas savivaldybės administravimo subjekto, jis turi teisės aktui būtiną imperatyvumo požymį,
skirtas individualiais požymiais neapibūdintai subjektų grupei, todėl darė išvadą, kad
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tai norminis administracinis teisės aktas. Teismas atkreipė dėmesį, kad prašomas ištirti Bendrasis planas yra paskelbtas įstatymų nustatyta tvarka ir galiojantis. Teismas
nurodė, kad Specialusis planas yra priimtas savivaldybės administravimo subjekto, t. y.
viešojo administravimo subjekto, vykdančio viešojo administravimo funkcijas, eksplicitiškai įtvirtintas specialiojo plano privalomumas yra įtvirtintas Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje, kuri Specialiojo plano priėmimo metu nustatė, jog
patvirtinto specialiojo plano sprendiniai yra privalomi planuojamai veiklai, taip pat
jie nustato privalomus reikalavimus kitiems to paties ar žemesnio lygmens teritorijų
planavimo dokumentams rengti. Specialusis planas reglamentuoja aukštybinių pastatų išdėstymą Klaipėdos miesto juridinėse ribose (Specialiojo plano bendrosios dalies
1.4 p.), t. y. išdėstymą statinių, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki pastato
stogo konstrukcijos aukščiausio taško yra lygus ar viršija 30 m (Specialiojo plano bendrosios dalies 1.5 p.). Teismas atkreipė dėmesį į Specialiojo plano 2.2-2.4 punktus ir
konstatavo, kad Specialusis planas yra visuotinai taikomas ir privalomas, t. y. taikomas
neapibrėžtam subjektų ratui, o rekomendacinio pobūdžio yra tik tuomet, kai aukštesnės galios teisės aktuose nustatyta mažesnė aukštybinių pastatų riba nei Specialiajame
plane. Teismas darė išvadą, kad Specialusis planas atitinka ABTĮ 2 straipsnio 13 dalyje
įtvirtintus norminio teisės akto požymius, todėl laikytinas norminiu administraciniu
aktu. Teismas atkreipė dėmesį, kad Specialusis planas yra paskelbtas įstatymų nustatyta
tvarka ir yra galiojantis.
Teismas rėmėsi ABTĮ 111, 112 straipsniais, nustatė, kad pareiškėjo prašymas ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą siejamas su Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama individualia administracine byla. Teismas nustatė, kad
prašomi ištirti norminiai administraciniai aktai buvo taikomi, konstatavimas, kad Bendrojo plano ar Specialiojo plano sprendinių dalys (kurias nurodė pareiškėjas) prieštarauja (neprieštarauja) įstatymams, reikšmingas Vilniaus apygardos administraciniame
teisme nagrinėjamoje byloje.
Teismas pažymėjo, kad Bendrojo plano tekstinių sprendinių 2.6.3 punkte pateikiama nuoroda į kraštovaizdžio koncepcijos plano ketvirtąjį tomą. Teismas loginiu teisės
normos aiškinimo metodu aiškino Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį,
10 straipsnio 1, 3 dalis ir darė išvadą, kad Teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsnio
3 dalies 2 punkte numatytame etape yra nustatomos gairės, kryptys, abstraktūs vystymo prioritetai, kuriais vadovaujantis bus suformuoti detalūs sprendiniai jau kito teritorijų planavimo etapo metu, kuris numatytas Teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte. Teismas pažymėjo, kad Teritorijų planavimo įstatyme vartojamo
žodžio „koncepcija“ sąvoka Dabartinės lietuvių kalbos žodyne apibrėžiama kaip „samprata“, o „samprata“ minėtame žodyne apibrėžiama kaip „ko nors suvokimo būdas,
pažiūra“. Teismas konstatavo, kad koncepcijos rengimas (teritorijos vystymo krypčių,
tikslų nustatymas) yra tik viena iš teritorijų planavimo dokumento rengimo (2-ojo
bendrojo teritorijų planavimo proceso etapo) stadijų (Teritorijų planavimo įstatymo
10 str. 1 ir 3 d.) ir darė išvadą, jog koncepcija yra tik tarpinis procedūrinis dokumentas,
o bendrojo teritorijų planavimo dokumentu laikytinas dokumentas, kuris rengiamas
keliais etapais (Teritorijų planavimo įstatymo 10 str.), t. y. kuriame ne tik rengiama
koncepcija, tačiau kituose etapuose konkretizuojami sprendiniai, jie įvertinami (Teritorijų planavimo įstatymo 10 str. 4 d.), o baigiamajame etape šie sprendiniai suderinami,
patikrinami ir patvirtinami (Teritorijų planavimo įstatymo 10 str. 5 d.). Teismas rėmėsi
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Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 36 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi ir darė išvadą, kad ta apimtimi, kuria Bendrojo plano tekstinių sprendinių 2.6.3 punkto dalyje
daroma nuoroda į kraštovaizdžio koncepciją bendrojo plano ketvirtame tome, prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d.
iki 2008 m. kovo 1 d.) 2 straipsnio 36 daliai, 9 straipsnio 1 daliai, 15 straipsnio 3 daliai, kadangi kraštovaizdžio koncepcijai nesant Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 36 dalies ir 9 straipsnio 1 dalies punkte numatytam teritorijų planavimo ar bendrojo teritorijų planavimo dokumentu, ji negali reguliuoti kraštovaizdžio tvarkymo,
infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo klausimų, kurie pagal Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalį turi būti sureguliuoti bendraisiais planais arba specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais – kraštovaizdžio tvarkymo,
infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo schemomis ir (ar) planais
(projektais).
Vertindamas norminio akto atitikimą konstituciniam teisinės valstybės principui,
teismas atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktriną aiškinant teisinės valstybės principo turinį, rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo
tvarkos įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2007 m. sausio 30 d. iki 2010 m. liepos 1 d.)
12 straipsnio 1 dalimi ir darė išvadą, kad norminis aktas įsigalioja kitą dieną po jo
paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo
vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje. Teismas nustatė, kad 2007 m. balandžio 5 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-110 buvo patvirtintas Klaipėdos miesto bendrasis planas su
dviem priedais: I priedas – tekstiniai sprendiniai ir II priedas – grafiniai sprendiniai,
kuriuos sudaro 4 brėžiniai, kuris buvo paskelbtas vietinėje spaudoje bei patalpintas internetiniame tinklalapyje, kaip to reikalavo Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 11 dalis bei Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo
12 straipsnio 1 dalis. Teismas nustatė, kad kraštovaizdžio koncepcijos ketvirtasis tomas
nebuvo paskelbtas įstatymų nustatyta tvarka. Teismas atkreipė dėmesį į Konstitucinio
Teismo nutarimus, aiškinančius oficialaus įstatymų paskelbimo reikšmę, ir darė išvadą, jog kraštovaizdžio koncepcija, į kurią daroma nuoroda Bendrojo plano tekstinių
sprendinių 2.6.3 punkte, yra nepaskelbta, kaip to reikalauja Konstitucijos 7 straipsnio
2 dalis, Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 11 dalis, Įstatymų ir kitų teisės aktų
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnio 1 dalis, todėl ši koncepcija yra
negaliojanti bei prieštaraujanti konstituciniam teisinės valstybės principui, kuris reikalauja, jog būtų laikomasi Konstitucijos ir kitų teisės aktų reikalavimų, jog visi subjektai
veiktų remdamiesi teise ir paklusdami teisės aktų reikalavimams.
Teismas rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, atkreipė
dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-1121/2007 ir darė išvadą, jog kai parengtų bendrųjų
planų sprendiniuose kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros, aukštybinių pastatų ir svarbių valstybės ar savivaldybės objektų išdėstymo klausimai nespręsti, privaloma rengti specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus, t. y. specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais išspręsti kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros,
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aukštybinių pastatų ir svarbių valstybės ar savivaldybės objektų išdėstymo klausimus.
Teismas atkreipė dėmesį, kad Teritorijų planavimo įstatymas nedetalizuoja, kokiu konkrečiu būdu turi būti išspręsti aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai, todėl sistemiškai aiškindamas minėtą Teritorijų planavimo įstatymo nuostatą, rėmėsi Aukštybinių
pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. Dl-246 (redakcija, galiojusi nuo 2007 m. balandžio 29 d. iki 2012 m kovo 18 d.) 1, 26, 26.2 punktais ir darė išvadą, jog aukštybinių
pastatų išdėstymo klausimai laikytini išspręstais, kai iš teritorijų planavimo dokumento aišku, kokio aukščio pastatas gali būti planuojamas konkrečioje teritorijoje. Teismas nurodė, kad Dabartinės lietuvių kalbos žodyne sąvoka „parametras“ apibrėžiama
kaip matematinis raidinis koeficientas, kiekvienu konkrečiu atveju turintis pastovią
reikšmę, įvertino Taisyklių 26.2 ir 6.15 punktų nuostatas ir darė išvadą, jog Specialiojo plano pagrindiniame brėžinyje privaloma nustatyti aukštybinės statybos plėtrą,
su aukštybinių pastatų leistinais aukščių konkrečiais matavimo vienetais (pastoviais
raidiniais koeficientais, pvz., metrais ar kt.). Teismas atkreipė dėmesį į Konstitucinio
Teismo išaiškinimus dėl teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvo ir pažymėjo,
kad Specialiajame plane nenustačius ar netinkamai nustačius aukštybinių pastatų leistinų aukščių parametrus, kaip to reikalauja Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio
3 dalis, taip pat minėti Taisyklių punktai, atsiranda teisinis neaiškumas bei netikrumas,
nepaisoma teisės aktų hierarchijos, dėl to pažeidžiamas konstitucinis teisinės valstybės
principas. Teismas konstatavo, jog Specialiojo plano dalis, kurioje plano pagrindiniame brėžinyje nenustatyti teritorijos, į kurią patenka žemės sklypas, esantis (duomenys
neskelbtini), Klaipėdoje, aukštybinių pastatų leistini aukščių parametrai, prieštarauja
Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki
2008 m. kovo 1 d.) 15 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Teismas rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 27, 28, 36 dalimis,
15 straipsnio 1 dalimi, pažymėjo, jog šiose normose nėra numatyta galimybė aukštybinių pastatų išdėstymo klausimus reglamentuoti koncepcijomis, inter alia urbanistinėmis koncepcijomis. Teismas atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-267/2012, rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 1, 3 dalimis, Taisyklių 20, 22 punktais
ir darė išvadą, jog koncepcija (specialiajame teritorijų planavime) yra tik procedūrinis dokumentas, kuriame atsispindi vienos iš teritorijų planavimo dokumento rengimo stadijos užbaigimo rezultatas. Teismas nustatė, kad urbanistinė koncepcija kartu
su Specialiuoju planu nebuvo ir nėra paskelbta nei vietinėje spaudoje, nei Klaipėdos
miesto savivaldybės internetinėje svetainėje, kurioje yra paskelbtas Specialusis planas bei priedai, todėl teismas konstatavo, jog Specialiojo plano pagrindinio brėžinio
grafinis sprendinys, pagrindinio brėžinio tekstinių sprendinių 3.5 punkto ir tekstinės dalies 3.3 punkto dalyje, kuria teritorijos, į kurią patenka žemės sklypas, esantis
(duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, užstatymo aukštingumas nustatomas pagal urbanistinę koncepciją, prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios
nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.) 2 straipsnio 36 daliai, 15 straipsnio
1 ir 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Teismas vadovavosi ABTĮ 116 straipsniu, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktiką ir nustatė, kad panaikintos norminių administracinių
aktų dalys negali būti taikomos nuo jų priėmimo dienos.
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III.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Konstenerga“ apeliaciniame skunde
(II t., b. l. 1–6) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti.
Apeliantas atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2012 m. gruodžio 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A552-23/2012 ir pažymi,
kad teismas, pasisakydamas dėl Specialaus plano ir Bendrojo plano dalies, į kurią patenka žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, prieštaravimo konstituciniam teisinės valstybės principui, negalėjo palikti neišspręsto klausimo dėl likusių
šių norminių teisės aktų dalių teisėtumo, nes tokiu atveju sukuriama teisinio neapibrėžtumo situacija. Apeliantas pažymi, kad Inspekcija 2013 m. balandžio 16 d. paaiškinimuose teismui nurodė, jog teritorijų planavimo dokumentai yra vientisi teisės aktai,
jų nuostatos sudaro tam tikrą sistemą ir yra taikomos kartu, todėl pripažinus neteisėtomis atskiras norminių aktų nuostatas, ši sistema bus sutrikdyta ir reikalaus papildomų
sprendimų priėmimo. Prašomos pripažinti neteisėtomis Bendrojo plano ir Specialiojo
plano nuostatos yra susijusios ne tik su žemės sklypu, esančiu (duomenys neskelbtini),
Klaipėdoje, bet ir su kitais žemės sklypais. Kadangi tokios atskiros Specialiojo plano ir
Bendrojo plano dalies, į kurią patenka tik žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, nėra, apelianto manymu, teismas negalėjo atlikti neegzistuojančios
norminio administracinio teisės akto dalies tyrimo. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad
iš Administracijos 2013 m. balandžio 24 d. rašto Nr. VS-2241 matyti, jog Klaipėdos
mieste yra išduota 10 statybą leidžiančių dokumentų aukštybinių pastatų statybai, kai
kurių statinių statyba yra užbaigta, Inspekcija 2013 m. balandžio 16 d. paaiškinimuose nurodė, kad priėmus sprendimą, jog ginčijami norminiai administraciniai aktai negali būti taikomi nuo jų priėmimo dienos, tektų pradėti teisminius procesus dėl šių
aktų pagrindu parengtų detaliųjų planų, statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo,
statybos padarinių šalinimo. Apeliantas daro išvadą, kad teismas neteisingai nurodė,
jog priėmus tokį sprendimą nebus neigiamų pasekmių. Apeliantas atkreipia dėmesį į
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-821/2010 ir daro išvadą, kad, pareikšdama prašymą ištirti priimtų norminių administracinių aktų teisėtumą, Klaipėdos miesto savivaldybė netinkamai naudojosi teisinės gynybos priemonėmis. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad teismas
netyrė ir nevertino, kokių tikslų siekiama reiškiant prašymą, kad būtų pripažinta, jog
panaikintos norminių administracinių aktų dalys negali būti taikomos nuo jų priėmimo dienos, kokias neigiamas pasekmes teisėtiems asmenų interesams gali sukelti tokio
prašymo tenkinimas. Apeliantas remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio
5 dalimi, atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1520/2010, 2004 m. gegužės 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4-387/2004, paaiškina, kad 2011 m. rugpjūčio 10 d.
Klaipėdos miesto savivaldybei buvo pateiktas tvirtinti žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, detalusis planas, tačiau jis per įstatyme nustatytą terminą nebuvo
patvirtintas, Administracija abstrakčiai nurodė nusprendusi netvirtinti žemės sklypo
detaliojo plano, nes negauti atsakymai iš Inspekcijos ir kitų institucijų, tačiau nenurodė
jokių teisinių ir faktinių argumentų. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad Inspekcijos išvada dėl žemės sklypo plano buvo teigiama, todėl Klaipėdos miesto savivaldybė priva95
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lėjo arba patvirtinti detalųjį planą, arba pateikti motyvuotą atsakymą, kodėl detaliojo
plano tvirtinimas nėra galimas. Administracijai nepateikus motyvuoto atsakymo dėl
detaliojo plano netvirtinimo, Inspekcija 2011 m. spalio 6 d. potvarkiu Nr. TT-2 šį planą
patvirtino. Klaipėdos miesto savivaldybė Vilniaus apygardos administraciniam teismui
padavė prašymą dėl Inspekcijos 2011 m. spalio 6 d. potvarkio Nr. TT-2 panaikinimo.
Apeliantas atkreipia dėmesį, kad Klaipėdos miesto savivaldybė Inspekcijos 2011 m. balandžio 11 d. patikrinimo akto Nr. TP1-68 teisme neginčijo, todėl mano, kad Klaipėdos
apygardos administracinis teismas nepagrįstai ginčą dėl Inspekcijos 2011 m. spalio 6 d.
potvarkio Nr. TT-2, kuriuo patvirtintas žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, detalusis planas, susiejo su Bendrojo plano ir Specialiojo plano teisėtumu ar neteisėtumu. Apeliantas atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. vasario 26 d. nutartį norminėje administracinėje byloje Nr. I575-3/2009 ir daro
išvadą, kad teismas nepagrįstai pradėjo norminių administracinių aktų tyrimą, todėl
byla nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo S. T. apeliaciniame skunde (II t., b. l. 21–31) prašo
pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – skundžiamus norminius administracinius aktus (jų dalis) pripažinti teisėtais ir prašymą dėl
jų panaikinimo atmesti.
Apeliantas remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 10 straipsnio 1, 3 dalimis,
2 straipsnio 1 dalimi, pažymi, kad koncepcijos rengimas yra sudėtinė ir neatskiriama
bendrojo teritorijos planavimo dokumento rengimo proceso stadija, be kurios bendrojo teritorijos planavimo dokumento rengimo procesas negalimas. Todėl bendrojo teritorijos planavimo dokumento rengimo etape parengta ir teisės aktais nustatyta tvarka patvirtinta koncepcija yra sudėtinė ir neatskiriama bendrojo teritorijos planavimo
dokumento dalis. Apeliantas atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-677/2009 ir daro
išvadą, kad sprendimas dėl bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo patenka į teritorijų planavimo dokumentų sprendinių sąvoką. Apelianto manymu, aplinkybės, kad
konkretūs Bendrojo plano koncepcijos sprendiniai perkelti į Bendrojo plano tekstinių
sprendinių dalį suformuojant blanketinę normą, o ne perkeliant patį sprendinio tekstą ir (arba), kad Bendrojo plano koncepcija nėra paskelbta kartu su kitais Bendrojo
plano dokumentais, yra tik teisinės technikos, už kurią atsakinga savivaldybė, trūkumai, negalintys būti teisėtu pagrindu pripažinti Bendrąjį planą ar jo dalį negaliojančia.
Apelianto manymu, pripažinus Bendrojo plano koncepciją negaliojančia, turėtų būti
pripažintas negaliojančiu ir pats Bendrasis planas. Apeliantas remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, kuri, S. T. manymu, imperatyviai reikalauja
Bendruoju planu ir (arba) Specialiuoju planu spręsti aukštybinių pastatų išdėstymo
klausimus. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad Teritorijų planavimo įstatymas nenustato
pareigos Specialiuoju planu spręsti aukštybinių pastatų išdėstymo klausimus, nustatyti konkrečius tokių pastatų parametrus. Taisyklės aiškiai įtvirtina aukštybinio pastato
parametrus. Apeliantas daro išvadą, kad tuo atveju, jei savivaldybės taryba nėra priėmusi sprendimo dėl kitokio aukštybinių pastatų aukštingumo nei nustatyta Taisyklių
6.2 punkte, preziumuojama, kad taikomi šiame Taisyklių punkte nustatyti aukštybinių
pastatų aukščio parametrai. S. T. daro išvadą, kad ta aplinkybė, jog aukštybinių pastatų išdėstymo Specialiajame plane nenurodyti aukštybinių pastatų maksimalūs aukščiai,
nelaikytina pagrindu pripažinti Specialųjį planą ar jo dalį neteisėta ir negaliojančia.
96

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Apeliantas remiasi Taisyklių 25 punktu, kuris, S. T. manymu, dera su Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi. Apeliantas pažymi, kad Taisyklių 8 ir kituose punktuose įtvirtintos nuostatos leidžia teigti, jog specialiojo teritorijos planavimo
esminis uždavinys yra nustatyti tinkamą aukštybinių pastatų galimos statybos lokalizaciją. S. T., remdamasis Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 30 dalimi, pažymi,
kad specialiuoju planu nustatomi tam tikri teritorijų vystymo prioritetai ir kryptys, tačiau nėra nustatomas konkretus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas. Apeliantas
daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog Specialiojo plano dalis, kurios
plano pagrindiniame brėžinyje nenustatyti teritorijos, į kurią patenka žemės sklypas,
esantis (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, aukštybinių pastatų leistini aukščių parametrai, prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 daliai bei konstituciniam teisinės valstybės principui. Apeliantas remiasi Specialiojo plano tekstinės dalies
3.3 punktu, Specialiojo plano pagrindinio brėžinio tekstinių sprendinių 3.5 punktu
ir pažymi, kad Specialiajame plane esanti nuoroda į urbanistinę koncepciją bei pareigą atlikti papildomą pasekmių vertinimo analizę reiškia tai, kad aukštingumo rodiklių nustatymui tam tikrose teritorijose reikalingas papildomas pasekmių vertinimas
ir aukštingumo rodiklių nustatymas Specialiojo plano rengimo metu buvo negalimas,
t. y. reikėjo detalesnių vertinimo procedūrų, kurios pagal Teritorijų planavimo įstatymo
nuostatas atliekamos ne specialiojo, o detaliojo teritorijos planavimo metu. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad Specialiojo plano 3.3 punkte minima ne tik urbanistinė koncepcija, bet ir pasekmių vertinimas. Tai, apelianto manymu, yra detaliojo planavimo
proceso etapai. S. T. daro išvadą, kad Specialiojo plano nuostatos, kuriose nurodoma,
kad aukštingumo parametrai nustatomi pagal urbanistinę koncepciją, atlikus papildomą pasekmių vertinimą, neprieštarauja nei Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms,
nei konstituciniam teisinės valstybės principui, nes pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, pastatų aukštingumas, kaip vienas iš teritorijos naudojimo ir tvarkymo
režimo elementų, gali būti nustatomas detaliojo teritorijų planavimo metu parengus
koncepciją bei atlikus pasekmių poveikio vertinimą. S. T. daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog Specialiojo plano pagrindinio brėžinio grafinis sprendinys,
pagrindinio brėžinio tekstinių sprendinių 3.5 punktas ir tekstinės dalies 3.3 punktas
dalyje, kuria teritorijos, į kurią patenka žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini),
Klaipėdoje, užstatymo aukštingumas nustatomas pagal urbanistinę koncepciją, prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 36 daliai, 15 straipsnio 1, 3 dalims bei
konstituciniam teisinės valstybės principui. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad atsižvelgus
į pagrindus ir išvadas, kuriais teismas pripažino ginčijamų norminių aktų neteisėtumą, sprendimo įsiteisėjimo atveju turėtų būti panaikinta apie 90 proc. Specialiojo plano sprendinių ir pripažintas negaliojančiu visas Bendrasis planas, panaikintų teritorijų
planavimo dokumentų pagrindu parengti detalieji planai bei pastatyti statiniai taptų
neteisėtais ir turėtų būti griaunami, o pradėti įgyvendinti konkrečių teritorijų vystymo
projektai turėtų būti nutraukiami, tai sukeltų didelius nuostolius ne tik S. T., bet ir daugeliui kitų vykdytojų, o savivaldos institucijos turėtų atlyginti nukentėjusiems sąžiningiems asmenims sukeltus itin didelius nuostolius. Apelianto manymu, tokiu atveju nustatytina, kad neteisėtais pripažinti norminiai aktai (jų dalys) negali būti taikomi nuo
tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas
dėl jų pripažinimo neteisėtais (ABTĮ 116 str. 1 d.).
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
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prie Aplinkos ministerijos apeliaciniame skunde (II t., b. l. 46–54) prašo pirmosios
instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pripažinti, kad
skundžiami Bendrojo plano ir Specialiojo plano sprendiniai atitinka Teritorijų planavimo įstatymą ir konstitucinį teisinės valstybės principą.
Inspekcija remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 36 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 3 dalimi ir daro išvadą, kad Bendrojo plano sprendiniai nepažeidžia minėtų nuostatų, konstitucinio teisinės valstybės principo. Inspekcijos teigimu, Bendrojo plano sprendiniais aiškiai išreikšta teritorijų planavimo dokumentą
tvirtinusio subjekto valia, Bendrojo plano sprendiniai atitinkamai buvo numatyti ir
Specialiojo plano sprendiniuose, toks reglamentavimas nepažeidė Teritorijų planavimo
įstatymo. Inspekcijos teigimu, net ir nesant Specialiojo plano sprendinių dėl aukštybinių statinių statybos pakrantės ruože nuo Melnragės iki Girulių, tokia statyba būtų galima vadovaujantis Bendrojo plano tekstinių sprendinių 2.6 punktu. Inspekcijos nuomone, Bendrojo plano tekstinių sprendinių 2.6.3 punkto dalies, kuria daroma nuoroda
į kraštovaizdžio koncepciją, atitikties Teritorijų planavimo įstatymui ir konstituciniam
teisinės valstybės principui kontrolė neturi būti formalaus pobūdžio. Inspekcija atkreipia dėmesį, kad tikrinant Bendrojo plano sprendinius bendrojo plano IV tome esanti
kraštovaizdžio koncepcija buvo pateikta kaip sudėtinė Bendrojo plano dalis. Inspekcija
pažymi, kad šiuo metu galiojantys tiriamo Bendrojo plano sprendiniai su nuoroda į
kraštovaizdžio koncepciją savo esme atitinka visuomenei paskelbto ir su ja viešame
svarstyme aptarto Bendrojo plano sprendinius. Inspekcija daro išvadą, kad visuomenės
informavimas apie planavimo sprendinių turinį buvo atliktas, o tai, jog pasikeitė planavimo dokumento formuluotė, nekeičianti tikrosios sprendinio esmės, tėra politinės valios išraiška, piktnaudžiavimas suteiktais įgaliojimais, savaime nelemiantis teisinių santykių subjektų neinformavimo. Inspekcija pabrėžia, kad teisinių santykių dalyviai buvo
informuoti apie normos turinį, buvo sukurti teisėti lūkesčiai. Inspekcija pažymi, kad
nepaisant to, jog byloje nėra kraštovaizdžio koncepcijos paskelbimo įrodymų po Bendrojo plano patvirtinimo, ši koncepcija yra Bendrojo plano byloje Klaipėdos miesto
savivaldybėje, todėl galimybė su ja susipažinti egzistuoja, teisinis reguliavimas yra pakankamai aiškus. Inspekcija nurodo, kad tai, jog kraštovaizdžio koncepcija savaime
nėra laikoma teritorijų planavimo dokumentu šiuo atveju neturi esminės reikšmės, nes
nuorodos į šią koncepciją, kuri yra Bendrojo plano dalis, buvimas Bendrojo plano
tekstinių sprendinių 2.6.3 punkte yra su visuomene apsvarstyto sprendinių patvirtinimo garantas. Inspekcijos nuomone, nevisapusiškas Klaipėdos miesto savivaldybės pareigų vykdymas nepaskelbiant dalies Bendrojo plano sprendinių savivaldybės interneto
tinklalapyje, prieš tai juos savavališkai pakeitus, nelaikytinas pagrįstu pagrindu laikyti
nepaskelbtą teritorijų planavimo dokumento dalį negaliojančia. Inspekcija pažymi, kad
jei Bendrojo plano 2.6.3 punkto dalis, kuria daroma nuoroda į kraštovaizdžio koncepciją, būtų pripažinta negaliojančia, tai aplinkybė, kad savivaldybė neįvykdė įstatyme
imperatyviai nustatytos prievolės, sukeltų tokias teisines pasekmes, kad kai kurie po
bendrojo plano patvirtinimo parengti teritorijų planavimo dokumentai taip pat turėtų
būti pripažinti neteisėtais. Inspekcija pažymi, kad šiuo metu neįmanoma įvertinti, kokia apimtimi Bendrasis planas buvo paskelbtas savivaldybės interneto tinklalapyje po
jo patvirtinimo, nes paskelbtos šio plano dalys bet kada galėjo būti pašalintos iš interneto tinklalapio. Inspekcija atkreipia dėmesį, kad patvirtinus Specialųjį planą, jame
buvo detalizuoti grafiškai ir papildyti Bendrojo plano 2.6.3 punkto sprendiniai, todėl
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tokiu būdu buvo pašalinti bet kokie galimi Bendrojo plano 2.6.3 punkto neaiškumai.
Inspekcija daro išvadą, kad Bendrojo plano tekstinių sprendinių 2.6.3 punkto dalis, kuria daroma nuoroda į kraštovaizdžio koncepciją, negali būti pripažinta prieštaraujančia
Teritorijų planavimo įstatymui, konstituciniam teisinės valstybės principui, nes ši bendrojo plano formuluotė užtikrina tekstinių sprendinių 2.6.3 punkto atitiktį sprendiniui,
kuris buvo apsvarstytas su visuomene, suteikia teisinio aiškumo teisinių santykių dalyviams, nepažeidžia visuomenės intereso. Inspekcija remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 36 dalimi, 15 straipsnio 1, 3 dalimis ir pažymi, kad Specialiojo plano
sprendiniai neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymui, konstituciniam teisinės valstybės principui. Inspekcija vadovaujasi Teritorijų planavimo įstatymo 2, 23 straipsnių
nuostatomis ir atkreipia dėmesį, kad šiame įstatyme nereikalaujama, jog specialiuosiuose planuose būtų nustatyti statinių aukščiai. Inspekcijos manymu, Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nuostatos dėl aukštybinių statinių išdėstymo klausimų išsprendimo reiškia, kad turi būti numatytos vietos, kuriose
numatoma tokių statinių statyba. Inspekcijos teigimu, žodžių junginys „statinių išdėstymo klausimai“ reiškia tokių statinių nustatymą erdvėje, bet ne jų aukščio parametrus.
Inspekcija vadovaujasi Specialiojo plano aiškinamojo rašto 1.5, 1.6, 2.2 punktais ir pažymi, kad Specialiojo plano pagrindiniame brėžinyje pažymėta teritorija pakrantės
ruože nuo Melnragės iki Girulių – tai nuo miesto centro nutolusi (periferinė) zona, nepatenkanti į specialiajame plane pažymėtus apžvalgos sektorius ar masinės apžvalgos
taškų sektorius, nedaranti jokios įtakos vizualinio identiteto zonoms, kuriose pastatų
aukštingumo apribojimo principai ir aukščio reglamentai yra nurodyti. Inspekcija remiasi Taisyklių 25 punktu ir pažymi, kad nagrinėjamu atveju pasekmių vertinimas yra
atliekamas rengiant detaliuosius planus. Inspekcija akcentuoja, kad leistino pastatų
aukščio parametro nustatymas yra detaliojo planavimo dalykas, o specialiesiems planams tokio reikalavimo teritorijų planavimo įstatymas nenustato. Inspekcijos nuomone, Specialiojo plano nuoroda į urbanistinę koncepciją yra perteklinis reikalavimas,
kurio teisės aktai nenumato, tačiau tokios nuostatos nurodymas Specialiajame plane
nedaro jo neteisėtu. Inspekcijos manymu, nenurodytas leistinas aukštybinių pastatų
aukščio parametras Specialiojo plano sprendiniuose pažymėtoje teritorijoje pakrantės
ruože nuo Melnragės iki Girulių rodo, jog ši teritorija neturi jokios įtakos Klaipėdos
miesto vizualinio identiteto zonoms, kurių apsaugai yra reglamentuoti ribiniai galimų
pastatų aukščiai, bet tai nereiškia Specialiojo plano nuostatų neteisėtumo. Inspekcija
daro išvadą, kad nebuvo teisinio pagrindo pripažinti ginčijamus Bendrojo plano ir
Specialiojo plano sprendinius neatitinkančiais Teritorijų planavimo įstatymo, nes
sprendiniai atitinka šio įstatymo reikalavimus, teritorijų planavimo dokumentams keliamus tikslus ir teritorijų planavimo principus. Inspekcijos teigimu, nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į teisėtų lūkesčių principą. Inspekcija daro išvadą, kad sprendimas pripažinti ginčijamus norminius aktus iš dalies neteisėtais nebūtų proporcingas.
Inspekcijos manymu, Klaipėdos miesto savivaldybės veiksmai, kuriais ginčijamos pavienės jų pačių priimtų teisės aktų nuostatos, laikytini piktnaudžiavimu valdžia, kadangi pati savivaldybė turi įgaliojimus keisti jos priimtus teisės aktus. Be to, priėmusi
norminius teisės aktus ir sukūrusi teisėtus lūkesčius, savivaldybė turėtų, laikydamasi
teisės aktuose nustatytos tvarkos, juos įgyvendinti. Inspekcijos manymu, savivaldybės
veiksmai rodo diskriminacinio pobūdžio veiksmus pavienių asmenų atžvilgiu. Inspekcija atkreipia dėmesį, kad pagal ABTĮ 116 straipsnio 1 dalį nustačius norminių aktų
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prieštaravimą aukštesnės galios teisės aktams, paprastai jie netenka galios nuo teismo
sprendimo įsiteisėjimo. Inspekcija pabrėžia, kad teritorijų planavimo dokumentai yra
vientisi teisės aktai, jų nuostatos sudaro tam tikrą sistemą ir yra taikomos kartu, todėl
pripažinus neteisėtomis atskiras norminių aktų nuostatas, ši sistema bus sutrikdyta ir
reikalaus papildomo sprendimų priėmimo. Inspekcija atkreipia dėmesį, kad prašomos
pripažinti neteisėtomis Bendrojo plano ir Specialiojo plano nuostatos, susijusios ne tik
su žemės sklypu (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, bet ir su kitais žemės sklypais. Inspekcijos teigimu, panaikinus ginčijamų norminių aktų sprendinius, būtų pažeisti trečiųjų asmenų teisėti lūkesčiai, toks teismo sprendimas sukeltų didesnę žalą nei norminių aktų sprendinių palikimas galioti. Inspekcija paaiškina, kad teismui nusprendus
laikyti ginčijamas norminių aktų nuostatas negaliojančiomis nuo Bendrojo plano ir
Specialiojo plano priėmimo dienos, tektų pradėti teisminius procesus dėl šių nuostatų
pagrindu parengtų detaliųjų planų, statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, statybos padarinių šalinimo, nukentėję asmenys kreiptųsi dėl nuostolių atlyginimo, kurie
turėtų būti atlyginami iš mokesčių mokėtojų pinigų.
Trečiasis suinteresuotas asmuo S. T. atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens
UAB „Konstenerga“ apeliacinį skundą (II t., b. l. 60–64) prašo UAB „Konstenerga“ apeliacinio skundo dalį, kuria prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą,
tenkinti, taip pat tenkinti S. T. apeliacinį skundą. S. T. nurodo palaikantis savo apeliacinio skundo argumentus ir motyvus.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Konstenerga“ atsiliepime į apeliacinius skundus prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir administracinę bylą
nutraukti. UAB „Konstenerga“ atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2009 m. vasario 26 d. nutartį norminėje administracinėje byloje Nr. I575-3/2009,
2007 m. vasario 28 d. nutartį norminėje administracinėje byloje Nr. I7-4/2007, pažymi,
kad Inspekcijos 2011 m. balandžio 11 d. patikrinimo aktas Nr. TP1-68 teisme nebuvo
ginčytas, todėl teismas ginčą dėl Inspekcijos 2011 m. spalio 6 d. potvarkio Nr. TT-2
nepagrįstai susiejo su Bendrojo plano ir Specialiojo plano teisėtumu ar neteisėtumu
ir nepagrįstai pradėjo norminių administracinių aktų tyrimą. UAB „Konstenerga“ remiasi ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką ir daro išvadą, kad byla turėjo būti
nutraukta kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai. UAB „Konstenerga“ pažymi, kad Specialiojo plano ir Bendrojo plano atskiros dalies, į kurią patenka tik
žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, nėra, todėl teismas negalėjo atlikti neegzistuojančios norminio administracinio teisės akto dalies tyrimo. UAB
„Konstenerga“ remiasi ABTĮ 113 straipsnio 2 dalimi, atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012, pažymi, kad teismui nebuvo pateiktas visos apimties Bendrasis
planas, todėl daro išvadą, kad teisme nebuvo įmanomas administracinės bylos dėl savivaldybės norminio administracinio akto teisėtumo išnagrinėjimas.
Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į UAB „Konstenerga“ apeliacinį skundą (II t., b. l. 68–70) prašo apeliacinį skundą atmesti.
Atsakovas paaiškina, kad ginčas kilęs ne dėl tiriamų norminių teisės aktų priėmimo tvarkos teisėtumo, o dėl paties norminio teisės akto turinio. Administracija atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A520-2106/2012, remiasi Taisyklių 26 punktu ir daro išvadą,
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kad Specialiajame plane įtvirtintas elgesio taisykles sudaro ne tik tekstine išraiška, bet
ir grafiniu būdu išreikštos elgesio taisyklės, tas pats taikytina ir Bendrajam planui. Atsakovas daro išvadą, kad teismas pagrįstai panaikino ne tik neteisėtus tekstinės dalies
sprendinius, bet ir brėžinio grafinį sprendinį. Atsakovas atkreipia dėmesį į Administracijos 2013 m. balandžio 24 d. raštą Nr. VS-2241, iš kurio matyti, kad panaikinus tiriamas aktų nuostatas nuo jų priėmimo dienos, vienintelė galima pasekmė būtų detaliojo
plano, kuris yra ginčijamas individualioje byloje ir kuriam nėra pradėtas rengti techninis projektas, panaikinimas. Visi kiti aukštybiniai pastatai buvo pastatyti, statybos leidimai ir (ar) projektavimo sąlygų sąvadai jiems išduoti iki Bendrojo plano ir Specialiojo
plano patvirtinimo, arba aukštybiniai pastatai nepatenka į teritorijas, kuriose užstatymo aukštingumas nustatomas pagal urbanistinę koncepciją. Administracijos manymu,
nepanaikinus tiriamų nuostatų nuo jų priėmimo dienos, būtų sudarytos prielaidos neteisėtų norminių teisės aktų pagrindu patvirtinto detaliojo plano sprendinių įgyvendinimui. Atsakovas pabrėžia, kad žemės sklypas, kurio detalusis planas yra ginčo dalykas
individualioje byloje, yra ypatingoje tiek gamtosauginiu, tiek urbanistiniu požiūriu teritorijoje, todėl sprendžiant dėl detaliojo plano teisėtumo būtina ištirti visas aplinkybes, išsiaiškinti, ar aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumentai leido nustatyti
tokį pastatų aukštingumą, ar teisėtas Bendrojo plano ir Specialiojo plano reglamentavimas, kiek tai susiję su detaliojo plano teritorija. Administracija pažymi, kad ginčo
detalusis planas individualioje byloje grindžiamas ne Specialiajame plane ar Bendrajame plane nustatyti reglamentavimu, tačiau įstatymuose nenustatytu, bet Specialiajame
plane ir Bendrajame plane įtvirtintu reglamentavimu, darančiu nuorodą į neegzistuojančius dokumentus ar dokumentus, į kuriuos tokia nuoroda negalėjo būti daroma.
Administracija pabrėžia, kad teisės normos turi būti įtvirtintos tik norminiuose teisės
aktuose, jos turi būti visiems žinomos, vienodai taikomos, patvirtintos ir paskelbtos
teisės aktų nustatyta tvarka.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į apeliacinius skundus (II t., b. l. 72–73) prašo Inspekcijos apeliacinį skundą tenkinti.
Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens S. T. apeliacinį skundą (II t., b. l. 75–80) prašo pirmosios instancijos
teismo sprendimą palikti nepakeistą. Administracija nurodo argumentus, išdėstytus atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Konstenerga“ apeliacinį skundą. Taip
pat atkreipia dėmesį, kad Bendrojo plano koncepcija nėra tas pats, kas kraštovaizdžio
koncepcija bendrojo plano ketvirtame tome. Administracija pabrėžia, kad blanketinė
norma gali būti teisėta tik tuo atveju, jei ji nukreipia į norminį teisės aktą, be to, negali
būti daroma nuoroda į kitą teisės aktą, jei tam tikri santykiai turi būti reglamentuoti
būtent tame teisės akte. Administracija nurodo, kad įstatymų leidėjas siekė, jog aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai būtų sprendžiami būtent bendruosiuose ar specialiuosiuose planuose, o ne kituose teisės aktuose. Administracija remiasi Teritorijų
planavimo įstatymo 2 straipsnio 37 punktu, aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-263 patvirtintų Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklių
35-39 punktais ir daro išvadą, kad bendrojo plano rengimo procedūriniai dokumentai
nėra bendrojo plano sprendiniai, jiems netaikoma derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir
viešinimo procedūra kaip bendrojo plano sprendiniams. Administracijos manymu, Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostatomis įstatymų leidėjas siekė,
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kad tuo atveju, kai numatoma aukštybinių pastatų statyba, aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai privalo būti išspręsti savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendruosiuose
planuose arba specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose. Administracijos
teigimu, minimalius reikalavimus atitinkantys teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai yra privalomi Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies prasme.
Trečiasis suinteresuotas asmuo S. T. atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens
Inspekcijos apeliacinį skundą (II t., b. l. 82–85) prašo Inspekcijos apeliacinį skundą tenkinti, UAB „Konstenerga“ apeliacinį skundą tenkinti dalyje, kurioje reikalaujama panaikinti teismo sprendimą, taip pat tenkinti S. T. apeliacinį skundą.
Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į Inspekcijos
apeliacinį skundą (II t., b. l. 87–95) prašo Inspekcijos apeliacinį skundą atmesti.
Atsakovas pateikia argumentus, nurodytus jo atsiliepimuose į kitų trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinius skundus. Taip pat, remdamasis Teritorijų planavimo
įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, nesutinka su Inspekcijos teiginiu, kad aukštybinių
pastatų statybos klausimai buvo išspręsti Bendrajame plane, todėl neturėjo būti sprendžiami Specialiajame plane. Administracija atkreipia dėmesį, kad Bendrojo plano tekstinių sprendinių 2.6, 2.6.3 punktuose įtvirtinamos tik aukštybinių pastatų išdėstymo
abstrakčios gairės ir daroma nuoroda į kraštovaizdžio koncepciją. Atsakovo nuomone,
tokio vienintelio Bendrojo plano teiginio apie aukštybinius pastatus negalima vertinti
kaip reglamentavimo, išsprendžiančio aukštybinių pastatų išdėstymo klausimus. Administracija pabrėžia, kad vien teiginio apie modernaus miesto silueto iš jūros pusės formavimo paminėjimas Bendrajame plane nėra tiek detalus ir aiškus, kad rengiant detalųjį planą būtų galima aiškiai nustatyti, ar konkrečiame sklype leidžiamas aukštybinio
pastato projektavimas, o jei leidžiamas – tai kokio aukščio. Administracija nesutinka
su Inspekcijos teiginiu, kad koncepcijos, kaip procedūrinio dokumento, buvimas gali
pakeisti patvirtintus norminio teisės akto sprendinius. Administracija pabrėžia, kad
įstatymų leidėjas siekė, jog aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai būtų sprendžiami
būtent bendruosiuose ar specialiuosiuose planuose, o ne kituose teisės aktuose. Atsakovas remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 37 dalimi, aplinkos ministro
2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-263 patvirtintų Savivaldybės teritorijos bendrojo
plano rengimo taisyklių 35-39 punktais ir daro išvadą, kad bendrojo plano rengimo
procedūriniai dokumentai nėra bendrojo plano sprendiniai, jiems nėra taikoma derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir viešinimo procedūra taip, kaip bendrojo plano sprendiniams. Administracija nesutinka, kad viešinimo procedūros teritorijų planavimo procese prilygsta patvirtinto teisės akto paskelbimui, kadangi tai neatitinka nei Teritorijų
planavimo įstatymo, nei Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos
įstatymo reikalavimų. Administracija nesutinka, kad aukštybinių pastatų maksimalaus
aukščio nenurodymas nėra pagrindas pripažinti tiriamas Specialiojo plano nuostatas
neteisėtomis. Atsakovas remiasi Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1, 2 dalimis, 15 straipsnio 3 dalimi, aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-246
patvirtintų Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių 26,
26.2 punktais ir daro išvadą, kad Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi įstatymų leidėjas siekė, kad tuo atveju, kai numatoma aukštybinių pastatų statyba,
aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai privalo būti išspręsti savivaldybės teritorijos
ar jos dalių bendruosiuose planuose arba specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose – aukštybinių pastatų išdėstymo schemose ir (ar) planuose (projektuose).
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Administracija nesutinka, kad Specialiajame plane įtvirtintas reglamentavimas leido
aukštybinių pastatų išdėstymo klausimus išspręsti detaliuoju planu, kadangi detaliuoju planu negalima nustatyti santykių, kurie turi būti nustatyti norminiame teisės akte
– Bendrajame plane ar Specialiajame plane. Administracija pabrėžia, kad detaliuoju
planu nustatytas leistinas pastatų aukščio parametras sklype negali pakeisti Specialiojo
plano reglamentavimo, galiojančio visoje savivaldybės teritorijoje. Atsakovas atkreipia
dėmesį, kad yra akivaizdus Inspekcijos suinteresuotumas nenustatyti jokių pažeidimų,
kadangi Inspekcija aplaidžiai tikrino tiek Bendrąjį planą, tiek Specialųjį planą, tiek detaliojo plano nuostatas, nesiėmė atsakomybės pripažinti savo klaidas vykdant teritorijų
planavimo valstybinę priežiūrą ir patvirtino ginčo teritorijos detalųjį planą. Administracija pabrėžia, kad ginčo detalusis planas individualioje byloje grindžiamas ne Specialiajame plane ar Bendrajame plane nustatytu reglamentavimu, bet įstatymuose nenumatytu, Specialiajame plane ir Bendrajame plane įvirtintu reglamentavimu, kuris daro
nuorodą į neegzistuojančius dokumentus arba dokumentus, į kuriuos tokia nuoroda
negalėjo būti daroma.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Nagrinėjamos administracinės bylos teisena pradėta Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2013 m. vasario 14 d. nutartimi sustabdžius administracinę bylą
Nr. I-1144-426/2013 ir pateikus prašymą individualioje byloje (ABTĮ 111 str.), iš kurio,
taip pat iš Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutarties, kuria priimtas prašymas ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą ir nutarta
pradėti norminių administracinių aktų tyrimo bylą, yra matyti šios norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalykas bei ribos.
Byloje nagrinėjamas Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti:
1) ar Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išvystymo schema (specialusis planas), patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-201, toje dalyje, kuria plano pagrindiniame brėžinyje nenustatyti teritorijos,
į kurią patenka žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, aukštybinių
pastatų leistini aukščių parametrai, neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.) 15 straipsnio
3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui;
2) ar Specialiojo plano pagrindinio brėžinio grafinis sprendinys, pagrindinio
brėžinio tekstinių sprendinių 3.5 punktas ir tekstinės dalies 3.3 punktas dalyje, kuria
teritorijos, į kurią patenka žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, užstatymo aukštingumas nustatomas pagal urbanistinę koncepciją, neprieštarauja
Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki
2008 m. kovo 1 d.) 2 straipsnio 36 daliai, 15 straipsnio 1 ir 3 dalims, konstituciniam
teisinės valstybės principui;
3) ar Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, tekstinių sprendinių 2.6.3 punktas dalyje, kuria daroma nuoroda į kraštovaizdžio koncepciją bendrojo plano ketvirtame
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tome, neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo
2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.) 2 straipsnio 36 daliai, 9 straipsnio 1 daliai, 15 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjant norminę administracinę bylą, pirmiausia turi būti įvertintos aplinkybės dėl ginčijamų aktų teisinės prigimties, t. y. turi būti
atsakyta į klausimą, ar ginčijami aktai yra norminio pobūdžio, kadangi būtent teisės
aktų priskyrimas norminių administracinių aktų grupei administracinių bylų teisenoje
lemia jų teisėtumo tyrimo procesinę formą ir kartu nulemia administracinių teismų
kompetenciją tiriant konkretaus administracinio akto teisėtumą.
Bendrojo planavimo dokumentai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstami norminiais administraciniais aktais. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, nagrinėdamas administracinius ginčus dėl teritorijų planavimo, yra nurodęs, kad bendrasis teritorijos planas atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtintus norminio teisės akto
požymius, todėl laikytinas norminiu administraciniu teisės aktu (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS8-115/2005; 2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17-301/2007;
2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS5-324/2007).
Vien aplinkybė, jog konkretus teritorijų planavimo dokumentas yra priskirtinas
prie specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, neduoda pagrindo išvadai, jog jis yra
norminio pobūdžio aktas. Tai, ar konkretus specialiojo teritorijų planavimo dokumentas yra norminio ar individualaus pobūdžio, gali būti sprendžiama tik kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į šio dokumento reguliavimo apimtį ir jo pobūdį bei kitus
kriterijus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-216/2008).
Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčijama, jog Bendrasis planas ir Specialusis planas savo pobūdžiu yra norminiai administraciniai aktai. Atsižvelgusi į nurodytą teismų praktiką, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas
teisingai konstatavo, jog Bendrasis planas yra norminis administracinis teisės aktas.
Įvertinus skundžiamos teismo nutarties turinį, pirmosios instancijos teismo išvada apie
Specialiojo plano priskyrimą norminio pobūdžio aktams taip pat laikytina motyvuota
ir argumentuota.
Bendrosios kompetencijos ar specializuotas teismas turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą prašydamas patikrinti, ar konkretus norminis administracinis aktas (ar jo dalis), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą (ABTĮ 112 str. 1 d.).
Kadangi administracinės bylos Nr. I-1144-426/2013 medžiaga patvirtina, jog prašomi
ištirti norminiai administraciniai aktai buvo taikomi, nagrinėjamu atveju Bendrojo
plano ir Specialiojo plano atitinkamų dalių atitikties Teritorijų planavimo įstatymui
ir konstituciniam teisinės valstybės principui įvertinimas yra reikšmingas nagrinėjant
administracinę bylą Nr. I-1144-426/2013. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad prašomi ištirti norminiai administraciniai aktai siejasi su individualia byla.
Apeliaciniame skunde atkreiptas dėmesys, kad individualioje administracinėje byloje Klaipėdos miesto savivaldybė neginčijo Inspekcijos Klaipėdos teritorijų planavimo
ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. balandžio 11 d. patikrinimo akto
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Nr. TP1-68, todėl byla nėra susijusi su tiriamais norminiais administraciniais aktais,
nėra teisingas. Teisėjų kolegija pažymi, kad individualioje administracinėje byloje ginčijamas Inspekcijos 2011 m. spalio 6 d. potvarkis Nr. TT-2 yra grindžiamas apelianto nurodomu patikrinimo aktu, kuriame pažymėta, jog detaliojo plano sprendiniai ir
planavimo procedūros iš esmės atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Kaip minėta, individualioje
administracinėje byloje taikomi prašomi ištirti norminiai administraciniai aktai. Todėl apelianto nurodomo patikrinimo akto neginčijimas individualioje administracinėje
byloje nesudaro pagrindo konstatuoti, jog prašomi ištirti norminiai administraciniai
aktai nėra susiję su individualia byla.
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas numato specialią
procesinę norminių teisės aktų teisėtumo tyrimo tvarką, kuri įtvirtinta ABTĮ 16 skirsnyje. 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. Taigi 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 (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008;
2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1285/2010).
Dėl Bendrojo plano tekstinių sprendinių 2.6.3 punkto dalies teisėtumo
Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110,
tekstinių sprendinių 2.6.3 punkto dalies, kuria daroma nuoroda į kraštovaizdžio koncepciją bendrojo plano ketvirtame tome, atitikties Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.) 2 straipsnio
36 daliai, 9 straipsnio 1 daliai, 15 straipsnio 3 daliai.
Lietuvos Respublikos teisės sistemoje teritorijų planavimas yra suprantamas
kaip procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo
prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai
formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo
teisėms teritorijoje nustatyti (Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 35 dalis (redakcija,
galiojusi nuo 2007 m. bandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.). Atsižvelgiant į nurodytas teritorijų planavimo sritis, ypač į tai, kad teritorijų planavimu yra siekiama užtikrinti ypatingą ekologinę, socialinę, kultūrinę ir (ar) ekonominę reikšmę aplinkai turinčių teritorijų apsaugos reikalavimus, nustatyti konkrečių teritorijų naudojimo režimus bei veiklos
jose apribojimus, tampa aišku, kad šis procesas yra glaudžiai ir neatskiriamai susijęs
su valstybės, visuomenės, žemės sklypų ir kito nekilnojamojo turto savininkų (valdytojų, naudotojų) interesų derinimu, įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų jų teisių
bei teisėtų lūkesčių apsauga. Teisės aktų nuostatų laikymasis teritorijų planavimo procese
yra prielaida suderinti ir užtikrinti valstybės, visuomenės, fizinių bei juridinių asmenų
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teises ir teisėtus interesus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2012 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-3032/2012).
Viena iš teritorijų planavimo rūšių yra bendrasis teritorijų planavimas, kuris apibrėžiamas kaip kompleksinis planavimas teritorijos erdvinio vystymo politikai, teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams bei svarbiausioms tvarkymo priemonėms
nustatyti (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 2 d.). Bendrasis planas turi būti parengtas laikantis Teritorijų planavimo įstatymo nustatytos tvarkos (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556-1333/2008). Pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas patvirtintas bendrasis planas įgauna teisinę galią ir tampa pagrindu rengti, keisti ar papildyti atitinkamo arba žemesnio lygmens bendrojo, specialiojo arba detaliojo teritorijų planavimo
dokumentus, nustatyta tvarka paimti žemę visuomenės poreikiams, rezervuoti teritorijas valstybės, apskrities, savivaldybės bendrojo naudojimo objektams ir infrastruktūrai
plėsti. Bendrieji planai privalomi visiems planuojamojoje teritorijoje esančio nekilnojamojo turto savininkams, valdytojams ar naudotojams (Teritorijų planavimo įstatymo
9 str. 2 d.). Pažymėtina, kad bendrojo planavimo procesas yra nuosekli ir procedūriškai sureguliuota administracinė veikla, skirta teritorijos naudojimo prioritetams, raidos
tikslams ir strategijai nustatyti ir kuri atliekama taikant teisinės patikros procedūras,
skirtas bendrųjų planų teisėtumui bei visuomeninių interesų įgyvendinimui, nepažeidžiant žmogaus teisių, užtikrinti.
Bendrojo plano tekstinių sprendinių 2.6.3 punkte įtvirtinta, kad kompleksiškai
įvertinus aukštybinių pastatų specialųjį planą ir pajūrio kraštovaizdžio plano koncepciją, nutarta aukštybiniais pastatais formuoti naują modernaus miesto įvaizdį, siluetą,
planuojant juos pakrantės ruože nuo Melnragės iki Girulių formuojant modernišką
miesto siluetą iš jūros pusės atskiromis vertikalėmis gamtiniame fone pagal kraštovaizdžio koncepciją plano ketvirtame tome. Tokia nuostata nukreipiama į kraštovaizdžio
koncepcijos plano ketvirtąjį tomą.
Kaip teisingai, analizuodamas Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, nustatė
pirmosios instancijos teismas, koncepcijos rengimas yra tik viena iš teritorijų planavimo dokumento rengimo stadijų (Įstatymo 10 str. 1, 3 d.). Teritorijų planavimo įstatymo
(redakcija, galiojusi nuo 2007 m. bandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.) 2 straipsnio 36 dalyje nustatyta, kad teritorijų planavimo dokumentais laikytini bendrieji (generaliniai),
specialieji ir detalieji planai, kuriuose raštu ir grafiškai pateikti sprendiniai dėl teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijos vystymo
reikmių ir sąlygų. Bendrojo teritorijų planavimo dokumentai yra: valstybės teritorijos
bendrasis (generalinis) planas; apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas; savivaldybės teritorijos bendrasis planas; savivaldybės teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrasis planas (Įstatymo 9 str. 1 d.). Įvertinus šias nuostatas, kraštovaizdžio
koncepcija negali būti laikoma teritorijų planavimo ar bendrojo teritorijų planavimo
dokumentu ir tėra tarpinis dokumentas. Apelianto S. T. teiginys, kad koncepcija yra sudėtinė ir neatskiriama bendrojo teritorijos planavimo dokumento dalis, nėra pagrįstas.
Skirtingai nei jo nurodomoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-677/2009, kurioje buvo ginčijamas
sprendimas, kuriuo pritarta Vilniaus rajono teritorijos bendrojo plano koncepcijai, nagrinėjamu atveju vertinama ne bendrojo plano koncepcija, tačiau kraštovaizdžio koncepcija bendrojo plano ketvirtame tome. Taigi apelianto teiginys, kad sprendimas dėl
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bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo patenka į teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių sąvoką, nėra reikšmingas nagrinėjamai bylai.
Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad tais atvejais, kai savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrieji planai neparengti arba parengtų bendrųjų planų sprendiniuose kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir
aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai nespręsti, privaloma rengti specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus – kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir
aukštybinių pastatų išdėstymo schemas ir (ar) planus (projektus). Aukštybinių pastatų išdėstymo planai nerengiami, jei tokių pastatų statyba nenumatoma. Nustačius, kad
kraštovaizdžio koncepcija nėra teritorijų planavimo ar bendrojo teritorijų planavimo
dokumentas, kaip tai apibrėžta Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 36 dalyje ir
9 straipsnio 1 dalyje, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, ji negali
reguliuoti kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo klausimų, kurie pagal Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalį reguliuotini bendraisiais planais arba specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais. Todėl pirmosios instancijos teismas priėjo teisingą išvadą, kad Bendrojo plano tekstinių
sprendinių 2.6.3 punkto dalyje daroma nuoroda į kraštovaizdžio koncepciją bendrojo
plano ketvirtame tome prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.) 2 straipsnio 36 daliai, 9 straipsnio 1 daliai, 15 straipsnio 3 daliai.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio antrojoje dalyje yra nurodyta, kad
galioja tik paskelbti įstatymai.
Aiškindamas šią Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog įstatymai negalioja ir negali būti taikomi, jei jie nėra oficialiai
paskelbti. Oficialus įstatymų paskelbimas, laikantis Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytos tvarkos, yra būtina sąlyga ne tik tam, kad įstatymai įsigaliotų, bet ir kad teisinių
santykių subjektai žinotų, kokie įstatymai galioja, koks yra jų turinys, ir juos vykdytų. Demokratinėje teisinėje valstybėje negali būti nepaskelbtų įstatymų. Konstitucijos
7 straipsnio 2 dalyje vartojama sąvoka „paskelbti“ reiškia ir tai, kad įstatymai turi būti
paskelbti viešai. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad teisė negali būti nevieša
(Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 11 d. nutarimas, 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimas). Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje vartojama sąvoka „įstatymai“ 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. nutarimas). 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).
Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad patvirtintas
savivaldybės ar jos dalies teritorijos bendrasis planas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje
spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje, jeigu pačiame teisės akte nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje
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įtvirtinta, kad savivaldybių atstovaujamųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai
įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus
informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie norminio teisės akto priėmimą ir viso
norminio teisės akto teksto paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Oficialiame
informaciniame pranešime apie teisės akto priėmimą nurodoma teisės akto priėmimo
data, numeris, antraštė, jei ji yra, išdėstoma priimto sprendimo esmė ir nurodomas interneto tinklalapio, kuriame paskelbtas teisės aktas, adresas. Iš nurodyto reglamentavimo matyti, kad savivaldybių atstovaujamųjų institucijų priimtų norminių teisės aktų
paskelbimas – baigiamoji norminių teisės aktų priėmimo proceso stadija. Tokių teisės
aktų oficialus paskelbimas yra būtina jų įsigaliojimo sąlyga.
Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, kad, kaip to reikalavo Įstatymo
11 straipsnio 11 dalies ir Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo
ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatos, bendrasis planas su
dviem priedais – tekstiniais bei grafiniais sprendiniais, buvo paskelbtas vietinėje spaudoje ir patalpintas internetiniame tinklalapyje, tačiau kraštovaizdžio koncepcijos ketvirtasis tomas nebuvo paskelbtas įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgusi į išdėstytas
aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėjo teisingą išvadą, jog Bendrojo plano tekstinių sprendinių 2.6.3 punkto dalis, kuria daroma
nuoroda į kraštovaizdžio koncepciją bendrojo plano ketvirtame tome, prieštarauja
konstituciniam teisinės valstybės principui. Apeliacinio skundo teiginys, kad netinkamas
teisės akto paskelbimas tėra teisinės technikos trūkumas, piktnaudžiavimas suteiktais
įgaliojimais, nepaneigia konstitucinio reikalavimo, jog galioja tik tie teisės aktai, kurie
yra paskelbti. Apeliacinio skundo argumentai, kad buvo atliktas visuomenės informavimas apie planavimo sprendinių turinį ar tai, kad koncepcija yra Bendrojo plano byloje
Klaipėdos miesto savivaldybėje, todėl egzistuoja galimybė su ja susipažinti, neprilygsta
teisės akto paskelbimui pagal jo priėmimo metu galiojusius teisės aktų reikalavimus.
Dėl Specialiojo plano dalies, kuria plano pagrindiniame brėžinyje nenustatyti teritorijos, į kurią patenka Žemės sklypas, aukštybinių pastatų leistini aukščių parametrai,
teisėtumo
Nagrinėjamu atveju yra sprendžiamas klausimas dėl Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išvystymo schemos (specialiojo plano), patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-201, dalies, kuria plano
pagrindiniame brėžinyje nenustatyti teritorijos, į kurią patenka žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Klaipėdoje, aukštybinių pastatų leistini aukščių parametrai,
atitikties Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.) 15 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės
principui.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, jog specialieji teritorijų planavimo dokumentai, nesant patvirtintų bendrųjų teritorijos planų,
ne tik kad gali, bet tam tikrais atvejais ir privalo būti rengiami (pvz., 2006 m. birželio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A8-1024/2006; 2008 m. gegužės 29 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A39-804/2008; 2008 m. rugsėjo 22 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A63-1607/2008). Teritorijų planavimo įstatymo 16 straips108
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nio 1 dalies 2 punktas numato, kad specialieji planai rengiami, kai bendrojo planavimo
dokumentai nėra parengti. To paties įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tais
atvejais, kai savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrieji planai neparengti arba parengtų bendrųjų planų sprendiniuose kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros
ir aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai nespręsti, privaloma rengti specialiuosius
teritorijų planavimo dokumentus – kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir
aukštybinių pastatų išdėstymo schemas ir (ar) planus (projektus). Aukštybinių pastatų
išdėstymo planai nerengiami, jei tokių pastatų statyba nenumatoma.
Aiškindamas paminėtas Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog atsakingos vietos savivaldos institucijos turi užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje būtų parengti arba bendrieji, arba,
jei jų nėra, įstatymo numatytų rūšių specialieji planai (pvz., 2006 m. gruodžio 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A14-2275/2006). Kaip teisingai pastebėjo pirmosios
instancijos teismas, administracinėje byloje Nr. A11-1121/2007 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, aiškindamas Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostatą lingvistiniu teisės aiškinimo metodu, atkreipė dėmesį į privalomąjį šios
nuostatos pobūdį subjektams, kuriems ši norma yra adresuota be jokių išlygų. Teisėjų
kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo prieita išvada, kad kai parengtų bendrųjų planų sprendiniuose kraštovaizdžio tvarkymo,
infrastruktūros plėtros, aukštybinių pastatų ir svarbių valstybės ar savivaldybės objektų išdėstymo klausimai nespręsti, privaloma rengti specialiuosius teritorijų planavimo
dokumentus ir jais išspręsti kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros, aukštybinių pastatų ir svarbių valstybės ar savivaldybės objektų išdėstymo klausimus. Specialiajame plane nenustačius ar netinkamai nustačius aukštybinių pastatų leistinų aukščių parametrus, kaip to reikalauja Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalis,
atsiranda teisinis neaiškumas ir netikrumas, nepaisoma teisės aktų hierarchijos, dėl
ko yra pažeidžiamas konstitucinis teisinės valstybės principas (Konstitucinio Teismo
2001 m. liepos 12 d., 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimai). Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėjo teisingą išvadą, jog Specialiojo plano dalis, kurios plano pagrindiniame brėžinyje nenustatyti teritorijos, į kurią patenka Žemės sklypas, aukštybinių pastatų leistini aukščių parametrai,
prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.) 15 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės
principui.
Kaip minėta, Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostatomis
įstatymų leidėjas siekė, kad tuo atveju, kai numatoma aukštybinių pastatų statyba,
aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai privalo būti išspręsti savivaldybės teritorijos
ar jo dalių bendruosiuose planuose arba specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose – aukštybinių pastatų išdėstymo schemose ir (ar) planuose (projektuose).
Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-246 patvirtintų Aukštybinių
pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių 26 punkte buvo įtvirtinta, kad
plano sprendinių projektą sudaro sprendinius atspindintys brėžiniai ir tekstinė dalis
(aiškinamasis raštas) bei procedūrų dokumentai. Pagrindinis brėžinys, atsižvelgiant į
miesto dydį, apimantis planuojamą miesto teritorijos dalį, rengiamas M 1:5 000 M ir
/ ar M 1: 10 000 ir / ar M 1: 25 000 mastelyje. Jame žymima miesto centrinis rajonas,
miesto vizualinio identiteto zonos ir teritorijos, kuriose galima aukštybinės statybos
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plėtra, su aukštybinių pastatų leistinais aukščių parametrais. Minėtų taisyklių 6.15
punkte nustatyta, kad užstatymo aukštis yra planuojamos teritorijos vyraujantis (daugiau kaip 70 procentų užstatymo) pastatų aukštų skaičius ar maksimalus pastatų aukštis metrais, kurio negalima viršyti. Įvertinus išdėstytas teisės aktų nuostatas, nesutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad Teritorijų planavimo įstatymas nenumato
pareigos Specialiuoju planu spręsti aukštybinių pastatų išdėstymo klausimus bei nustatyti konkrečius tokių pastatų parametrus, o aukštingumo rodiklių nustatymas atliktinas detaliojo teritorijos planavimo metu.
Dėl Specialiojo plano pagrindinio brėžinio tekstinių sprendinių 3.5 punkto ir tekstinės dalies 3.3 punkto dalies teisėtumo
Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išvystymo schemos (specialiojo plano), patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-201, pagrindinio brėžinio grafinio sprendinio, pagrindinio brėžinio tekstinių sprendinių 3.5 punkto ir tekstinės dalies 3.3 punkto dalyje, kuria teritorijos, į kurią patenka Žemės sklypas, atitikties Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.)
2 straipsnio 36 daliai, 15 straipsnio 1, 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės
principui.
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., 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,
be kita ko, 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, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-880/2013).
Specialiojo plano tekstinės dalies 3.3 punkte bei pagrindinio brėžinio tekstinių
sprendinių 3.5 punkte nustatyta, kad Specialiajame plane grafiškai išskiriamos šios
miesto teritorijos: zonos, kurioms reikalinga urbanistinė koncepcija, t. y. zonos, kuriose
aukštybinė statyba įmanoma tik atlikus pasekmių vertinimo analizę.
Kaip minėta, teritorijų planavimo dokumentai – bendrieji (generaliniai), specialieji ir detalieji planai, kuriuose raštu ir grafiškai pateikti sprendiniai dėl teritorijų,
žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijos vystymo
reikmių ir sąlygų (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 36 d.). Specialųjį teritorijų planavimą Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 28 dalyje įstatymų leidėjas apibrėžė
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kaip atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų erdvinio organizavimo, tvarkymo,
naudojimo, apsaugos priemonių planavimą. To paties straipsnio 27 dalyje, specialusis
planas (projektas) yra apibūdinamas kaip teritorijų planavimo dokumentas, kuriame,
atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys,
priemonės ir reikalavimai. Pagrindiniams specialiojo teritorijų planavimo proceso aspektams reglamentuoti įstatymų leidėjas įtvirtino bendrąsias nuostatas Teritorijų planavimo įstatymo trečiajame skirsnyje „Specialusis teritorijų planavimas“. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalį, aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai,
kai aukštybinių pastatų statyba numatoma, privalo būti sprendžiami savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendruosiuose planuose arba specialiuosiuose planuose – aukštybinių pastatų išdėstymo schemose ir (ar) planuose (projektuose).
Nors specialusis teritorijų planavimas pasižymi didele specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, išvardintų Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, įvairove, kaip minėta, teisės aktuose nenumatyta galimybė aukštybinių pastatų išdėstymo
klausimus reglamentuoti koncepcija, kuri laikytina tarpiniu specialiojo teritorijų planavimo proceso dokumentu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-267/2012). Koncepcijos rengimo stadijos metu tėra nustatomi planuojamų teritorijų erdvinio vystymo prioritetai ir
tvarkymo principai (Teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 3 d. 2 p.).
Tinkamas norminio teisės akto paskelbimas yra viena iš pamatinių tokio teisės
akto teisėtumo prielaidų (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2154/2011). Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad galioja tik paskelbti įstatymai. Nėra
abejonių, kad ši konstitucinė nuostata negali būti aiškinama taikant tik lingvistinį metodą, ji suvoktina atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai ir jų reikalavimai turėtų būti vieši, kad visi subjektai galėtų aiškiai suvokti savo teisių ir pareigų apimtį (pvz., Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Byloje nustatyta,
kad urbanistinė koncepcija kartu su Specialiuoju planu nebuvo paskelbta teisės aktų
nustatyta tvarka, kas, kaip minėta, neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo.
Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes, pritaria pirmosios instancijos
teismo išvadai, kad Specialiojo plano pagrindinio brėžinio grafinis sprendinys, pagrindinio brėžinio tekstinių sprendinių 3.5 punktas ir tekstinės dalies 3.3 punktas dalyje,
kuria teritorijos, į kurią patenka Žemės sklypas, užstatymo aukštingumas nustatomas
pagal urbanistinę koncepciją, prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo (redakcijos,
galiojusios nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2008 m. kovo 1 d.) 2 straipsnio 36 daliai,
15 straipsnio 1 ir 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Dėl norminių administracinių aktų pripažinimo neteisėtais teisinių pasekmių
Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnyje nustatytos norminio
administracinio akto pripažinimo neteisėtu teisinės pasekmės. Bendroji taisyklė yra ta,
kad 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
(ABTĮ 116 str. 1 d.). Šio straipsnio 2 dalis numato šios taisyklės išimtį – administracinis
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teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir įvertinęs neigiamų teisinių pasekmių tikimybę, savo sprendimu gali nustatyti, jog panaikintas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos.
Analogiška pozicija yra formuojama ir konstitucinėje jurisprudencijoje, kurioje,
kaip konstatuota, Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta bendra taisyklė,
jog Konstitucinio Teismo sprendimų dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai galia nukreipiama į ateitį. Kaip bebūtų, Konstitucinis Teismas taip pat pripažįsta, jog minėtoji
Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad Konstitucinio Teismo sprendimų dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai galia yra nukreipiama į ateitį, nėra
absoliuti (Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas). Tam tikrą Konstitucinio Teismo nutarimų retroaktyvumą suponuoja Konstitucijos 110 straipsnio nuostatos.
Būtent, kaip yra nurodęs Konstitucinis Teismas, šiame Konstitucijos straipsnyje įtvirtintu reglamentavimu yra siekiama, kad nebūtų taikomas Konstitucijai prieštaraujantis
atitinkamas teisės aktas (jo dalis), kad dėl tokio teisės akto taikymo neatsirastų antikonstitucinių teisinių padarinių, kad nebūtų pažeistos asmens teisės, kad asmuo, kurio
atžvilgiu būtų pritaikytas Konstitucijai ar įstatymui priešingas teisės aktas, dėl to nepagrįstai neįgytų jam nepriklausančių teisių ar atitinkamo teisinio statuso (Konstitucinio
Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas).
Taigi remiantis ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendro pobūdžio taisykle,
kad galimos jos išimtys, kai nurodyta bendro pobūdžio taisyklė yra netaikoma, darytina išvada, jog kiekvienu atveju tai susiję su norminio teisės akto teisėtumo revizavimu teisme nagrinėjant individualią bylą. Priešingu atveju toks konkretaus norminio
akto teisėtumo revizavimas netektų prasmės, nes norminio akto panaikinimas neturėtų jokių teisinių padarinių teisme nagrinėjamos individualios bylos baigčiai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gruodžio 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A8-1690/2005). Tokia pat praktika vadovaujasi bendrosios
kompetencijos teismai bylose, kuriose sprendžiamas konkretaus norminio akto teisėtumo peržiūrėjimo klausimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2008; 2012 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje
Nr. 3K-7-288/2012).
Kaip minėta, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 14 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą Nr. I-1144-426/2013 pagal pareiškėjo Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijai iki įsigalios Klaipėdos apygardos administracinio teismo procesinis sprendimas dėl pareikšto prašymo ištirti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos norminių teisės aktų atitiktį įstatyminiam reguliavimui. Kaip nustatyta, administraciniame teisme norminių administracinių aktų dalys, kurių teisėtumas tiriamas
šioje norminėje administracinėje byloje, bus taikomos nagrinėjamoje administracinėje
byloje, nes prašomos ištirti norminių administracinių aktų dalys siejasi su minėta konkrečia individualia byla. Todėl nagrinėjant administracinę bylą po to, kai atitinkamos
norminių administracinių aktų dalys buvo pripažintos neteisėtomis, vadovautis ir remtis tomis teisės normomis, kurios pripažintos prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui dar iki procesinio sprendimo, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės, priėmimo
teisme, negalima. Priešingu atveju tektų daryti išvadą, kad galutinio teisinio stabilumo
neįgiję administraciniai aktai yra teisėti, nors jie ir buvo priimti remiantis teisės nor112
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momis, prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui, o teismas, atlikdamas galutinį teisinio stabilumo dar neįgijusio administracinio akto teisėtumo įvertinimą, turėtų
remtis neteisėtomis (prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui) teisės normomis. Tačiau šioje byloje nustatytų aplinkybių kontekste tai būtų neteisinga, nesiderintų
su teisės aktų hierarchijos principu, juo labiau, jog byloje sprendžiami klausimai, susiję
su detaliojo plano teisėtumu dėl Žemės sklypo, esančio ypatingoje tiek gamtosauginiu,
tiek urbanistiniu požiūriu teritorijoje.
Pažymėtina ir tai, jog minėtas negalėjimas remtis aukštesnės galios teisės aktams prieštaraujančiais poįstatyminiais teisės aktais teisme yra susijęs su Konstitucijos
110 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bei ABTĮ 4 straipsnio 1 dalyje atkartota nuostata, jog
teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Minėtas principas yra
tiesiogiai susijęs su Konstitucijos viršenybės principu, be kita ko, suponuojančiu tai, jog
kad ir koks būtų nustatytas žemesnės galios teisinis reguliavimas, Konstitucijos nuostatos yra viršesnės ir taikomos tiesiogiai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. balandžio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-778/2013).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad
norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo procesas yra specifinis, o norminio
administracinio akto teisėtumo bylos išsprendimas tiesiogiai nėra susijęs su individualių asmenų teisių gynimu, todėl apeliantų argumentai, kad sprendimo panaikintas norminių administracinių aktų dalis netaikyti nuo jų priėmimo dienos įsiteisėjimo atveju
tretieji suinteresuoti bei kiti asmenys galėtų patirti nuostolių, kadangi būtų panaikinti
teritorijų planavimo dokumentų pagrindu parengti detalieji planai bei pastatyti statiniai taptų neteisėtais, nėra reikšmingi šiuo atveju. Pažymėtina, jog norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo procesu konkrečių asmenų subjektinių teisių pažeidimo
klausimas nesprendžiamas, nagrinėjamas tik norminių administracinių aktų teisėtumo
klausimas. Be to, suinteresuotiems asmenims, turintiems pagrindą manyti, kad taikant ginčijamą norminį administracinį teisės aktą priimamais individualiais aktais yra
pažeidžiamos jų teisės, nėra užkertamas kelias ginčyti individualaus pobūdžio aktus
įstatymų nustatyta tvarka ir prašyti sustabdyti jų galiojimą individualiose administracinėse bylose. Atitinkamos pozicijos dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo
bylose dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo nuosekliai laikosi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (pvz., 2006 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-603/2006, 2008 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-1787/2008). Be to, asmenys gali dėl jų teisės pažeidimų taip pat kreiptis į bendrosios kompetencijos teismus su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atkreiptinas dėmesys, kad iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2013 m. balandžio 24 d. rašto Nr. VS-2241 (I t., b. l. 70) matyti, jog panaikinus tiriamas Specialiojo
plano ir Bendrojo plano nuostatas nuo jų priėmimo dienos, vienintelė galima pasekmė
būtų detaliojo plano, kuris yra ginčijamas individualioje administracinėje byloje, panaikinimas. Minėtame rašte taip pat nurodoma, kad visi kiti aukštybiniai pastatai buvo
pastatyti, statybos leidimai ir (ar) projektavimo sąlygų sąvadai jiems išduoti iki Bendrojo plano ir Specialiojo plano patvirtinimo, arba aukštybiniai pastatai nepatenka į
teritorijas, kuriose užstatymo aukštingumas nustatomas pagal urbanistinę koncepciją.
Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantai tinkamai
nepagrindė, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja tokios neigiamos pasekmės, kurios sudarytų pagrindą pripažinti ABTĮ 116 straipsnio 2 dalies taikymo negalimumą.
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Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos
teismo išvada, kad panaikintos norminių administracinių aktų dalys negali būti taikomos nuo jų priėmimo dienos.
Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantai nepagrįstai teigia, jog konstatavus Specialiojo plano ir Bendrojo plano dalių neatitikimą aukštesnės galios teisės aktams turėjo
būti sprendžiama dėl likusių šių norminių administracinių aktų dalių teisėtumo. Tokios
išvados nesuponuoja ir apeliantų nurodoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 28 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. I1-4/2005, skirtingai nei nagrinėjamu atveju, buvo nustatyta
viso tiriamo teisės akto priėmimo tvarkos pažeidimas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 25 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I1-2/2006,
skirtingai nei nagrinėjamu atveju, buvo atliekamas viso akto, o ne jo dalies teisėtumo
tyrimas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 26 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I444-6/2009 buvo nustatyta, kad visame tiriamame teisės
akte įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti nustatomas poįstatyminiu ūkio ministro įsakymo lygio teisės aktu. Apelianto nurodomas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A552-23/2012
neegzistuoja. Kitų pakankamų argumentų, kodėl šiuo atveju turėtų būti panaikintas
visas Bendrasis planas ir Specialusis planas, pripažinus neteisėtomis atitinkamas šių
aktų dalis, apeliantai nepateikė. Pažymėtina, kad ABTĮ 116 straipsnio nuostatos aiškiai
rodo, jog gali būti pripažintas neteisėtu ir panaikintas visas arba dalis norminio administracinio akto. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje tiriant norminių administracinių teisės aktų teisėtumą priimami sprendimai pripažinti neteisėtais
ir panaikinti tiriamų norminių administracinių teisės aktų dalis (pvz., 2013 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1683/2013, 2013 m. lapkričio 21 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2418/2013).
Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantų teiginiais, kad buvo tiriamas neegzistuojantis norminis administracinis teisės aktas. Pažymėtina, kad norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimas buvo pradėtas ryšium su individualia byla (ABTĮ 111 str.).
Kaip minėta, prašomų ištirti norminių administracinių teisės aktų dalys yra reikšmingos nagrinėjamoje individualioje byloje. Tai, kad tiriamos norminių administracinių
teisės aktų dalys reikšmingos teisiniams santykiams, susijusiems su konkrečia ginčo teritorija individualioje administracinėje byloje, nereiškia, kad tokių norminių administracinių teisės aktų dalių teisėtumo tyrimas nėra galimas.
Taip pat atmestini apelianto argumentai dėl to, kad savivaldybė netinkamai
naudojosi teisinės gynybos priemonėmis. Apelianto nurodomoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartyje administracinėje byloje
Nr. A525-821/2010, skirtingai nei nagrinėjamu atveju, buvo nustatyta, kad nėra pakankamai duomenų, kurie leistų teigti, jog teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl asmens teisių pažeidimo.
Apeliacinio skundo argumentai dėl detaliojo plano tvirtinimo aplinkybių, teisėjų
kolegijos vertinimu, nėra reikšmingi tiriant norminių administracinių teisės aktų teisėtumą. Tokios aplinkybės gali būti reikšmingos teismui priimant sprendimą individualioje administracinėje byloje.
Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio
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reikalavimus bei suformuotą teismų praktiką panašiose bylose. Todėl apeliaciniai skundai netenkintini, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
n u t a r i a:
Trečiųjų suinteresuotų asmenų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, S. T. ir UAB „Konstenerga“ apeliacinius skundus
atmesti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo
srityje
2.1. Bylos dėl socialinės apsaugos
2.1.1. Dėl teisėjų valstybinės pensijos sumažinimo, taikant Lietuvos Respublikos
socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatas
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarime, pasisakydamas dėl iškeltų abejonių Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo
įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkto atitiktimi Konstitucijai, pažymėjo, kad kai valstybėje susiklosto itin sunki ekonominė, finansinė padėtis, gali būti mažinami ir teisėjų atlyginimai, teisėjų valstybinės pensijos. 2012 m. vasario 6 d. nutarime Konstitucinis Teismas
pažymėjo, kad pagal šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalį perskaičiuojant asmeniui paskirtą
valstybinę pensiją, taip pat kelių valstybinių pensijų bendrą sumą tiek tais atvejais, kai ši
išmoka (išmokų suma) apribota Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, tiek tais atvejais, kai ji neapribota, atsižvelgiant į minėtų tam asmeniui paskirtų išmokų dydį, gauta išmoka (išmokų suma) pagal nustatytą formulę gali būti mažinama ne daugiau nei 20 procentų. Todėl Konstitucinis Teismas nurodė, jog nėra pagrindo
konstatuoti, kad dėl šioje dalyje nustatyto teisinio reguliavimo valstybinės pensijos sumažintos dideliu mastu ir, atitinkamai, pripažino, jog minėta nuostata neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Taigi Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarimu nepaneigė galimybės
teisėjams, kaip ir kitiems asmenims, taikyti Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, 2012 m. vasario 6 d. nutarimu
pripažintas neprieštaravusiomis Konstitucijai. Todėl, vadovaujantis minėtuose Konstitucinio Teismo nutarimuose pateiktais išaiškinimais, pareiškėjo teisėjų valstybinės pensijos
perskaičiavimas taikant Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo
4 straipsnio 1 dalies nuostatas, t. y. taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo
1 priede nurodytą formulę, buvo teisėtas ir šiuo pagrindu pareiškėjui atitinkama teisėjų
valstybinės pensijos dalis buvo neišmokėta pagrįstai.
Administracinė byla Nr. A552-995/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01356-2012-3
Procesinio sprendimo kategorija 6.6.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. kovo 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
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iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Stasio Gagio, Romano
Klišausko ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),
teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal atsakovo Nacionalinės teismų administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. P. skundą atsakovui Nacionalinei teismų administracijai dėl įsakymo panaikinimo, neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo ir įpareigojimo
atlikti veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

1. Pareiškėjas J. P. skundu (b. l. 1–2), kurį patikslino (b. l. 17–19) kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Nacionalinės teismų administracijos (toliau – ir atsakovas) direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 9FB-30-(4.46)
„Dėl teisėjų valstybinės pensijos skyrimo J. P.“ bei 2012 m. gegužės 2 d. sprendimą
Nr. 4R-933-(4.34); priteisti iš atsakovo 3 251,69 Lt teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką per laikotarpį nuo 2010 m. sausio iki 2010 m. lapkričio 15 d.; įpareigoti atsakovą
perskaičiuoti pareiškėjui paskirtą teisėjų valstybinę pensiją pagal 16 metų teisėjo darbo
stažą pensijai gauti ir nuo 2010 m. lapkričio 16 d. paskirti 37 procentų, skaičiuojamų
nuo vidutinio darbo užmokesčio, gauto paskutiniais 5 metais prieš nustojant eiti teisėjo pareigas, 3 800,20 Lt dydžio teisėjo valstybinę pensiją, neribojant jos Statistikos
departamento skelbiamais šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžiais.
2. Pareiškėjas paaiškino, kad nuo 1992 m. balandžio 1 d. iki 2008 m. liepos 27 d.
dirbo teisėju. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 5 d.
įsakymu Nr. 9FB-9-(4.46) jam paskirta 2 657,57 Lt dydžio teisėjų valstybinė pensija, o
2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 9FB-30(4.46) pensija buvo perskaičiuota. Pagal Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, teisėjų pensijos
dydis buvo ribojamas tam tikru šalies ūkio vidutinio darbo užmokesčio dydžiu, be to,
pensija pareiškėjui buvo apskaičiuota už 15 metų teisėjo darbo stažą, nors išėjimo į
pensiją dieną jo teisėjo darbo stažas sudarė daugiau nei 16 metų.
3. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas)
2010 m. birželio 29 d. nutarimu pripažino, kad Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo
6 straipsnio 2 dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 109 straipsnio 2 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Todėl,
pareiškėjo nuomone, nuo šio nutarimo oficialaus paskelbimo 2010 m. lapkričio 16 d.
pensija jam turėjo būti paskaičiuota už 16 darbo teisėju metų. Taip pat minėtu Konstitucinio Teismo nutarimu pripažinta, kad Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalis prieštarauja Konstitucijai bei konstituciniam teisinės valstybės principui,
todėl jam mokama teisėjų pensija neturėjo būti ribojama šalies ūkio vidutinio darbo
užmokesčio dydžiu.
4. 2009 m. gruodžio 8 d. buvo pakeistas Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnis, sumažinant paskirtų kelių pensijų sumos ribą iki 1,3 šalies
ūkio vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas nebuvo
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pakeistas, tačiau atsakovas pritaikė šį ribojantį dydį ir neteisėtai jam sumažino teisėjų valstybinę pensiją. Dėl šių atsakovo veiksmų nuo 2010 m. sausio mėnesio iki
2010 m. lapkričio 16 d. pareiškėjui nebuvo sumokėta 3 251,69 Lt pensijos dalis. Šį faktą
pripažįsta ir atsakovas 2012 m. gegužės 2 d. pažymose Nr. SR-570 ir Nr. SR-571.
5. Atsakovas 2012 m. vasario 17 d. įsakymu Nr.9FB-3-(4.46) bandė užpildyti teisinio reguliavimo dėl teisėjų valstybinių pensijų spragas, nurodytas Konstitucinio Teismo nutarimuose, tačiau jis buvo pripažintas netekusiu galios 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 9FB-7-(4.46) bei nurodyta teisėjų valstybines pensijas skaičiuoti ir mokėti
pagal atsakovo direktoriaus 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. 9FB-10-(4.46) „Dėl teisėjų valstybinių pensijų“, t. y. pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo įsigaliojimo dienos.
6. Atsakovas Nacionalinė teismų administracija atsiliepime į skundą (b. l. 34-38)
prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
7. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 9FB-9-(4.46) nuo 2008 m. liepos 28 d. paskirta
2 657,57 Lt teisėjų valstybinė pensija, o 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 9FB-30-(4.46)
jam buvo paskirta perskaičiuota teisėjų valstybinė pensija (3 594,79 Lt).
8. Dėl pareiškėjo reikalavimo panaikinti Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 9FB-30-(4.46) „Dėl teisėjų valstybinės pensijos skyrimo J. P.“ atsakovas paaiškino, jog skundas dėl jo paduotas praleidus įsakymo
apskundimo terminą, todėl byla šioje dalyje turėtų būti nutraukta.
9. Konstitucinio Teismo nutarimas oficialiai paskelbtas 2010 m. lapkričio 16 d., tačiau nesant naujo teisinio reguliavimo, kaip turėtų būti skaičiuojamos ir perskaičiuojamos pensijos, atsakovas nurodė, jog jis negali perskaičiuoti ir mokėti tokio dydžio teisėjų valstybinės pensijos, kokios prašo pareiškėjas, t. y. negali mokėti paskirtos pensijos
nesant naujo teisinio reguliavimo ir atitinkamo finansavimo.
10. Atsakovas taip pat nesutiko su pareiškėjo reikalavimu įpareigoti perskaičiuoti
paskirtą pensiją pagal 16 metų teisėjo darbo stažą pensijai gauti ir nuo 2010 m. lapkričio 16 d. paskirti 3 800,20 Lt dydžio teisėjų valstybinę pensiją, nes teisėjų valstybinės
pensijos dydį nustato Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnis, kuris buvo taikytas teisingai. Pareiškėjui paskirta teisėjo pensija dar kartą bus perskaičiuota, kai bus
pašalinta po Konstitucinio Teismo nutarimo atsiradusi teisės spraga.
II.
11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 8 d. sprendimu
pareiškėjo J. P. skundą tenkino iš dalies: panaikino Nacionalinės teismų administracijos 2012 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. 4R-933-(4.34); priteisė pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės teismų administracijos, 3 251,69 Lt
teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką už laikotarpį nuo 2010 m. sausio mėnesio iki
2010 m. lapkričio 15 d.; įpareigojo Nacionalinę teismų administraciją perskaičiuoti nuo
2010 m. lapkričio 16 d. pareiškėjui paskirtą teisėjų valstybinę pensiją, neribojant jos
Statistikos departamento skelbiamais šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžiais, o perskaičiuotą pensiją mokėti tik iki to laiko, kol įsigalios Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo pataisos, suderintos su Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimu; administracinės bylos dalį dėl Nacionalinės teismų administracijos
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direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 9FB-30-(4.46) panaikinimo nutraukė.
12. Teismas nurodė, kad Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimas
įsigaliojo 2010 m. lapkričio 16 d., o atsakovas, priimdamas 2012 m. kovo 16 d. įsakymą
Nr. 9FB-7-(4.46), nurodė taikyti 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. 9FB-10-(4.46), t. y.
ir toliau vadovautis teisiniu reglamentavimu, galiojusiu iki Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo dienos, iki bus priimti Konstituciją atitinkantys teisėjų valstybinių
pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai. Pažymėjęs, jog atsakovas
negali, nepaisydamas Konstitucijos, taikyti jai prieštaraujančias teisės normas, teismas
padarė išvadą, jog tokie atsakovo veiksmai prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintiems teisėtumo, teisingumo principams. Teismo vertinimu, nuo 2010 m. lapkričio 16 d. pareiškėjui mokama pensija neturėtų būti ribojama šalies ūkio vidutinio darbo užmokesčio
dydžiu, nes tai yra teisės į teisingą valstybinę pensiją pažeidimas.
13. Teismas nustatė, kad dėl taikytų ribojimų pareiškėjo teisėjų valstybinės pensijos nepriemoka nuo 2010 m. sausio mėnesio iki 2012 m. lapkričio 15 d. yra 3 251,69 Lt.
Nors tuo metu, kai pareiškėjui buvo mokama ne visa teisėjų valstybinė pensija, dar
nebuvo priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas dėl teisėjų valstybinių pensijų dydžio ribojimo taikymą nustatančių teisės aktų pripažinimo prieštaraujančiais Konstitucijai, tai nepaneigia pareiškėjo teisės į neišmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dalies
priteisimą. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-2747/2012, teismas sprendė, jog pareiškėjui už minėtą laikotarpį neišmokėta teisėjų valstybinės pensijos dalis priteistina
iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės teismų administracijos.
14. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, priimdamas 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. 9FB-9-(4.46), vėliau – 2009 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 9FB-30-(4.46), Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas taikė tinkamai, nes Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimas, kuriuo pripažinta,
kad Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 2 dalis prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, įsigaliojo tik
2010 m. lapkričio 16 d.
15. Vertindamas pareiškėjo reikalavimą įpareigoti atsakovą perskaičiuoti jam paskirtą teisėjų valstybinę pensiją pagal įsigaliojusias Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo nuostatas, teismas pažymėjo, jog šiame nutarime nėra pasisakyta, kaip konkrečiai turėtų būti skaičiuojamas teisėjų valstybinės pensijos dydis, todėl
sprendė, jog šis reikalavimas tenkintinas iš dalies, t. y. atsakovas įpareigotas perskaičiuoti nuo 2010 m. lapkričio 16 d. pareiškėjui paskirtą teisėjo valstybinę pensiją, neribojant jos Statistikos departamento skelbiamais šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio dydžiais, o perskaičiuotą pensiją mokėti tik iki to laiko, kol įsigalios Teisėjų
valstybinių pensijų įstatymo pataisos, suderintos su Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimu, kuriose bus konkrečiai numatyta teisėjų valstybinės pensijos skaičiavimo tvarka.
16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 6 punktu, teismas administracinės bylos dalį
dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymo
Nr. 9FB-30-(4.46) panaikinimo nutraukė, konstatavęs, jog skundas dėl šio reikalavimo
buvo paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą, o pareiškėjas neprašė jo
atnaujinti.
119

I. Administracinių teismų praktika

17. Teismas, padaręs išvadą, jog atsakovo 2012 m. gegužės 2 d. sprendimas
Nr. 4R-933-(4.34) buvo priimtas neatsižvelgus į Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 nutarimą, jį pripažino neteisėtu ir nepagrįstu.
III.
18. Atsakovas Nacionalinė teismų administracija apeliaciniame skunde (b. l. 98–101)
prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą bei atidėti šio sprendimo vykdymą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 271 str. 1 d., 284 str. 1 d.).
19. Apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės tais pačiais motyvais, kuriuos atsakovas išdėstė atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui. Papildomai atsakovas
nurodė, kad teisėjų valstybinės pensijos nepriemoka susidarė ir nebuvo išmokėta dėl
to, kad Lietuvos valstybė, o konkrečiai – Lietuvos Respublikos Seimas – po Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo priėmimo, turėdamas pareigą atitinkamai
pakeisti įstatymų normas, kurios buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai,
laiku to neatliko ir neužpildė esamos teisės spragos. Taip pat, atsakovo nuomone, teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė
iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės teismų administracijos, ir
nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos
2012 m. liepos 23 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A552-2747/2012, kadangi teisėjų valstybinės pensijos nepriemoka turi būti išieškota iš Lietuvos valstybės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės), o ne Nacionalinės teismų administracijos. Nacionalinė
teismų administracija atsakinga tik už teisėjų valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą
(Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 7 str.) ir neturi finansavimo šaltinių, kurie užtikrintų teisėjų valstybinių pensijų mokėjimą, jas perskaičiavus pagal tiesiogiai taikomoje Konstitucijoje įtvirtintus principus. Be to, teismas, patenkindamas pareiškėjo reikalavimą dėl įpareigojimo mokėti tam tikro dydžio valstybinę pensiją, faktiškai išsprendė
klausimą dėl teisinių santykių reguliavimo į ateitį.
20. Pareiškėjas J. P. atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 105–106) prašė atsakovo
apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.
IV.
21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi
atsakovo apeliacinį skundą tenkino iš dalies ir pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimo rezoliucinę dalį, ją išdėstydamas taip: „Įpareigoti atsakovą Nacionalinę teismų administraciją nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo
dienos mokėti pareiškėjui J. P. 3 800,20 Lt dydžio teisėjų valstybinę pensiją. Priteisti iš
atsakovo Nacionalinės teismų administracijos pareiškėjo J. P. naudai 3 251,69 Lt dydžio
teisėjų valstybinės pensijos skirtumą, susidariusį dėl Lietuvos Respublikos valstybinių
pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies taikymo per laikotarpį nuo 2010 m. sausio mėn.
iki 2010 m. lapkričio 15 d.“ Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimo dalį, ku120
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ria panaikintas Nacionalinės teismų administracijos 2012 m. gegužės 2 d. sprendimas
Nr. 4R-933-(4.34), paliko nepakeistą, o kitą šio sprendimo dalį panaikino ir perdavė
bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
22. Pažymėjęs, kad pagal Valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio 3 dalį pareigūnų ir karių, mokslininkų bei teisėjų valstybinės pensijos skiriamos pagal specialius įstatymus, apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog teisėjų valstybinės pensijos dydį nustato Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo, kuris Valstybinių pensijų įstatymo atžvilgiu
laikytinas lex specialis, 6 straipsnis. Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarimu pripažino, kad Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis ta apimtimi,
kuria įtvirtinant maksimalų teisėjų valstybinės pensijos dydį nėra atsižvelgta į atskirų teismų sistemų ypatumus, prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui; Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 2 dalis prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės
valstybės principui; Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalis prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui;
Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija)
nuostata 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 Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
23. Teisėjų kolegija nurodė, kad Nacionalinė teismų administracija, nepaisydama
specialiosios teisės normos prioriteto prieš bendrąją principo, nuo 2010 m. sausio mėnesio iki 2012 m. lapkričio 15 d., apskaičiuodama ir mokėdama pareiškėjui teisėjų valstybinę pensiją, vadovavosi Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir
mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) nuostatomis ir taikė
Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, numačiusią, kad kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios
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, Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio. Dėl šių neteisėtų atsakovo veiksmų pareiškėjui susidarė 3 251,69 Lt
teisėjų valstybinės pensijos nepriemoka. Vadovaudamasi Teisėjų valstybinių pensijų
įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija darė išvadą, kad 3 251,69 Lt neišmokėta
pensijos dalis turi būti priteista iš teisėjų valstybines pensijas skirti ir mokėti įgalioto
viešojo administravimo subjekto – t. y. Nacionalinės teismų administracijos, todėl pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria nurodyta suma buvo priteista
iš Lietuvos valstybės (neįtrauktos į bylą atsakovu).
24. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog pagal Konstitucijos
107 straipsnio 1 dalį Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) negali būti taikomi
nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai, konstatavo, jog Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas apskaičiuotos teisėjų valstybinės
pensijos kartu su valstybinėmis socialinio draudimo pensijomis bei kitomis valstybinėmis pensijomis vienam asmeniui dydžio ribojimas, kaip ir kitos antikonstitucinėmis
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pripažintos nuostatos, nuo Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo paskelbimo 2010 m. lapkričio 16 d. negali būti taikomas. Taigi pirmosios instancijos teismas, įvertindamas aplinkybę, kad Lietuvos Respublikos Seimas iki šiol neužpildė dėl
Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatų eliminavimo iš teisės
sistemos teisės taikymo atžvilgiu susidariusio teisinio vakuumo, t. y. nenustatė naujo
teisinio reguliavimo, kuris leistų užtikrinti, kad nutrūkus teisėjo įgaliojimams pareiškėjas gautų teisėjo statusą ir jo orumą atitinkančias teisėjo socialines (materialines) garantijas turėjo įvykdyti teisingumą individualioje byloje ad hoc pašalindamas egzistuojančią teisės spragą.
25. Teisėjų kolegija nurodė, kad atsakovas apeliaciniame skunde nepateikė konkrečios kritikos dėl pareiškėjo pasirinkto teisėjų valstybinės pensijos apskaičiavimo
būdo. Teisėjų kolegija taip pat neturėjo svarių argumentų išvadai, jog ginant pareiškėjo
pažeistas teises prašomu būdu būtų akivaizdžiai nukrypta nuo teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Todėl atsižvelgiant į tai, jog teisėjų valstybinės pensijos
apskaičiavimas, įvertinant kiekvienus teisėjo darbo stažo metus, pripažintas tinkamu
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A502-339/2013), apeliacinės instancijos teismas atsakovą įpareigojo
mokėti pareiškėjui įvertinant kiekvienus teisėjo darbo stažo metus apskaičiuotą, t. y.
3 800,20 Lt dydžio, teisėjų valstybinę pensiją. Teisėjų kolegija pastebėjo, jog toks nurodymas neapriboja atsakovo galimybių ateityje nustatyti teisėjų valstybinės pensijos
dydį, vadovaujantis galiojančiais įstatymais.
26. Teisėjų kolegija pastebėjo, kad pareiškėjas nepareiškė reikalavimo priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2747/2012)
dėl įstatymų leidėjo neveikimo susidariusios valstybinės pensijos nepriemokos (skolos), o iš Nacionalinės teismų administracijos – dėl Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo oficialaus paskelbimo teisinių pasekmių bei specialiosios teisės
normos prioriteto prieš bendrąją principo netaikymo susidariusios valstybinės pensijos nepriemokos už laikotarpį nuo 2010 m. lapkričio 16 d. iki šio teismo sprendimo.
Taigi teisėjų kolegija pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismas negali visiškai pašalinti pareiškėjo teisių pažeidimo, ir sprendė, kad Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimo dalis naikintina ir byla perduotina pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šiuo aspektu teisėjų kolegija, pabrėžusi administracinio teismo pareigas, nurodytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 57, 81 ir
86 straipsniuose, taip pat pareigą išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir
pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti asmenims įgyvendinti jų procesines teises (ABTĮ 10 str.), atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjui nebuvo akcentuota galimybė pasinaudoti ABTĮ 52 straipsnyje
įtvirtinta teise tikslinti skundo dalyką.
27. Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra nuolat pabrėžiamas sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo instituto taikymo išimtinumas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nepateikė įrodymų apie savo finansinę padėtį, o byloje nėra jokių išskirtinių
aplinkybių, kurios galėtų turėti įtakos tinkamam teismo sprendimo vykdymui, prašymas atidėti sprendimo vykdymą buvo atmestas.
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V.
28. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2013 m. gegužės 16 d. gautas atsakovo Nacionalinės teismų administracijos prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-506/2013 (b. l. 133–136), kuriame atsakovas prašė pakeisti
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties dalį dėl
įpareigojimo nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti pareiškėjui 3 800,20 Lt
dydžio teisėjų valstybinę pensiją, nurodant, kad Nacionalinė teismų administracija įpareigojama nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti pareiškėjui 3 040,16 Lt dydžio valstybinę pensiją. Taip pat atsakovas prašė šios nutarties vykdymą sustabdyti tol,
kol bus iš naujo išnagrinėta byla.
29. Atsakovas prašymą atnaujinti procesą pateikė vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punktu, nurodydamas, kad
teismas, įpareigodamas pareiškėjui mokėti 3 800,20 Lt dydžio pensiją, neatsižvelgė
į Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 1 priede nustatytą koeficientą, taikomą apskaičiuojant valstybines pensijas. Konstitucinis Teismas
2010 m. birželio 29 d. nutarime konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, jog šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Teisėjų valstybinių pensijų
įstatymą, neprieštarauja Konstitucijai. Pažymėjo, jog Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 9Fb-1-(4.46) „Dėl teisėjų valstybinių
pensijų“ nustatyta, kad teisėjų valstybinės pensijos nuo 2013 m. sausio 1 d. turi būti
skaičiuojamos ir mokamos vadovaujantis Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d.
nutarimu – apskaičiuojant teisėjų valstybines pensijas, be kita ko, taikomas Laikinojo
įstatymo 1 priede nustatytas koeficientas.
VI.
30. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi
atsakovo prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkino: atnaujino procesą administracinės bylos Nr. A502-506/2013 dalyje, kuria atsakovas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo
dienos įpareigotas mokėti pareiškėjui 3 800,20 Lt dydžio teisėjų valstybinę pensiją, ir
perdavė šią bylos dalį nagrinėti iš naujo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinei teisėjų kolegijai, taip pat sustabdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties dalies, dėl kurios nutarta atnaujinti procesą, vykdymą iki tol, kol bus iš naujo išnagrinėta ši administracinės bylos dalis ir įsiteisės
sprendimas.
31. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog prašymą atnaujinti procesą atsakovas grindė
tuo, jog bylą nagrinėję teismai, įpareigodami pareiškėjui mokėti 3 800,20 Lt dydžio
pensiją, neatsižvelgė į Laikinojo įstatymo 1 priede nustatytą koeficientą, taikomą apskaičiuojant teisėjų valstybines pensijas. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013 m. rugsėjo 12 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-673/2013 pripažino, jog pensijos mažinimas
taikant Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) nuostatas, t. y. pagal Laikinojo įstatymo 1 priede nustatytą formulę, buvo teisėtas, ir šiuo
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pagrindu pareiškėjui pensijos dalis buvo neišmokėta pagrįstai. Toks sprendimas motyvuotas tuo, jog Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarime nepaneigė galimybės teisėjams, kaip ir kitiems asmenims, taikyti Laikinojo įstatymo 1 priede nustatytą formulę, kuri taikoma teisėjų valstybinėms pensijoms vadovaujantis šio įstatymo
1 straipsnio 2 dalies 1 punktu (numatančiu, jog Laikinojo įstatymo nuostatos taikytinos inter alia ir teisėjų valstybines pensijas gaunantiems asmenims). Be to, Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarimu neprieštaraujančia Konstitucijai pripažino
Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) tiek, kiek joje
nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas (t. y. perskaičiavimas pagal Laikinojo
įstatymo 1 priedą). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje įprastai pripažįsta Laikinojo įstatymo 1 priedo formulės taikymą apskaičiuojant valstybinių
pensijų dydį teisėtu ir pagrįstu (pvz., 2013 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A602-100/2013, 2013 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-417/2013,
2013 m. balandžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-576/2013).
32. Apibendrindama nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, jog byloje yra pagrindas atnaujinti procesą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo
153 straipsnio 2 dalies 10 punktą, nes atsakovas pagrindė, jog šioje administracinėje
byloje buvo padarytas materialinių teisės normų, t. y. Laikinojo įstatymo nuostatų, pažeidimas jų netaikant, ir toks pažeidimas gali būti laikomas esminiu, t. y. galėjusiu turėti
įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį. Nustačiusi, jog atsakovo prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas nepraleidus įstatymo nustatyto termino ir pagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, teisėjų kolegija atnaujino
procesą toje administracinės bylos dalyje, kuria atsakovas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įpareigotas mokėti pareiškėjui 3 800,20 Lt dydžio teisėjų valstybinę pensiją. Taip pat, atsižvelgusi į administracinės bylos, kurioje yra atnaujinamas procesas,
specifiką, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija sustabdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties dalies, dėl kurios nutarta atnaujinti procesą, vykdymą iki tol, kol bus
iš naujo išnagrinėta ši administracinės bylos dalis ir įsiteisės sprendimas.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

VII.

Dėl proceso atnaujinimo ribų
33. 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 teis124
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mo 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; 2012 m. liepos 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje
byloje Nr. A552-2747/2012 (Administracinė jurisprudencija Nr. 24, 2012); 2014 m. vasario 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A438-993/2014).
34. Atnaujinus procesą byloje, teismas bylą iš naujo nagrinėja neperžengdamas
ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teismas patikrina teismo
sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie
yra įvardyti teismo nutartyje dėl proceso atnaujinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A438-993/2014).
35. Proceso atnaujinimo institutas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės procedūra, kurios tikslas
yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai nepažeidžia įstatymų
saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat išvengti galimo neteisėto teismo procesinio sprendimo teisinių pasekmių (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P438-238/2013,
2010 m. birželio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P63-159/2010).
36. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat yra konstatavęs, jog vienas iš pagrindinių teisinės valstybės principo aspektų yra teisinio saugumo principas, kuris, be
kita ko, reikalauja nekvestionuoti klausimų, kuriuos teismai išsprendė galutiniu sprendimu. Teisinis saugumas suponuoja res judicata principo, t. y. teismo sprendimų galutinumo principo, laikymąsi. Res judicata principas reiškia, kad teismo sprendimui įsiteisėjus, ginčas yra išsprendžiamas kartą ir visiems laikams. Galutinis teismo sprendimas
iš karto tampa privalomas ir neturėtų būti rizikos, kad jis bus pakeistas (žr. Europos
Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimą byloje Brumărescu prieš Rumuniją, pareiškimo Nr. 28342/95, 61 par.; 2003 m. liepos 24 d. sprendimą byloje Ryabykh
prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 52854/99, 51 par.).
37. Aukštesnių teismų teisė peržiūrėti sprendimą turėtų būti įgyvendinama siekiant ištaisyti teismines klaidas, tačiau ne siekiant, kad būtų iš naujo išnagrinėta byla.
Teismo sprendimo peržiūrėjimas neturėtų būti paslėpta apeliacija, ir vien tik galimybė, kad yra du požiūriai tuo teisės klausimu, nėra pagrindas peržiūrėti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Nukrypimas nuo šio principo gali būti pateisinamas tik svariomis ir
įtikinamomis aplinkybėmis (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. liepos 24 d.
sprendimą byloje Ryabykh prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 52854/99, 52 par.; 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimą byloje Varnienė prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 42916/04, 38 par.).
38. Išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi nurodytomis procesinėmis taisyklėmis, taip pat atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P756-153/2013 nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus bei apibrėžtą bylos dalies, kurioje atnaujintas procesas, apimtį,
konstatuoja, jog šioje byloje spręstinas tik klausimas dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti atsakovą Nacionalinę teismų administraciją mokėti jam tam tikro dydžio teisėjų
valstybinę pensiją, ir tik tuo aspektu, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos socialinių
išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatų
taikymu, apskaičiuojant pareiškėjui priklausančios teisėjų valstybinės pensijos dydį.
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Dėl Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies taikymo
39. Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas
inter alia įpareigoti atsakovą Nacionalinę teismų administraciją perskaičiuoti jam paskirtą teisėjų valstybinę pensiją pagal 16 metų teisėjo darbo stažą pensijai gauti ir paskirti 37 procentų jo vidutinio darbo užmokesčio, gauto paskutiniais 5 metais prieš
nustojant eiti teisėjo pareigas, dydžio teisėjų valstybinę pensiją, t. y. 3 800,20 Lt, neribojant jos Statistikos departamento skelbiamais šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžiais. Pirmosios instancijos teismas šį pareiškėjo prašymą tenkino
iš dalies, įpareigodamas atsakovą Nacionalinę teismų administraciją perskaičiuoti nuo
2010 m. lapkričio 16 d. pareiškėjui J. P. paskirtą teisėjų valstybinę pensiją, neribojant
jos Statistikos departamento skelbiamais šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio
dydžiais, o perskaičiuotą pensiją mokėti iki to laiko, kol įsigalios Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo pataisos, suderintos su Konstitucinio Teismo
2010 m. birželio 29 d. nutarimu. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2013 m. vasario 28 d. nutartimi konstatavęs, jog 2010 m. lapkričio 16 d. paskelbus
Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimą, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas apskaičiuotos teisėjų valstybinės pensijos kartu
su valstybinėmis socialinio draudimo pensijomis bei kitomis valstybinėmis pensijomis
vienam asmeniui dydžio ribojimas negali būti taikomas, taip pat pažymėjęs, jog teisėjų valstybinės pensijos apskaičiavimas įvertinant kiekvienus teisėjo darbo stažo metus
pripažintinas tinkamu, nusprendė įpareigoti Nacionalinę teismų administraciją mokėti
pareiškėjui J. P. konkretaus 3 800,20 Lt dydžio, t. y. apskaičiuotą įvertinus kiekvienus
teisėjo darbo stažo metus, teisėjų valstybinę pensiją.
40. Iš Nacionalinės teismų administracijos 2012 m. gegužės 2 d. pažymos Nr. 3R-571
(b. l. 3, 21) ir 2013 m. balandžio 5 d. pažymos Nr. 3R-594 (inter alia šioje pažymoje
pateiktų skaičiavimo paaiškinimų) (b. l. 150–151) nustatyta, kad Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartimi pareiškėjui paskirto dydžio –
3 800,20 Lt – teisėjų valstybinė pensija yra apskaičiuota taikant Konstitucinio Teismo
2010 m. birželio 29 d. nutarimo nuostatas (t. y. įvertinus pareiškėjo 16 metų teisėjo
darbo stažą), o atsakovo nurodyta teisėjų valstybinės pensijos suma, t. y. 3 040,16 Lt,
kuri, jo nuomone, pagal teisinį reguliavimą, neprieštaraujantį Konstitucijai, priklauso pareiškėjui, yra gauta minėtą dydį (3 800,20 Lt) perskaičiavus taikant koeficientą,
apskaičiuotą pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo
4 straipsnio 1 dalį ir šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Taigi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartyje nurodyta teisėjų valstybinės pensijos suma, kurią Nacionalinė teismų administracija buvo įpareigota mokėti
pareiškėjui, yra apskaičiuota įvertinus pareiškėjo 16 metų teisėjo darbo stažą, netaikant
nei Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, nei Teisėjų valstybinių pensijų
įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatyto pensijos dydžio ribojimo, taip pat netaikant
Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies,
nukreipiančios į šio įstatymo 1 priede nurodytą koeficientą.
41. Kaip minėta, atsakovas nekvestionavo, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas proceso atnaujinimo klausimą, nevertino kitų kilusio ginčo
aspektų, inter alia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d.
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nutartyje konstatuotų aplinkybių, jog Nacionalinė teismų administracija, apskaičiuodama pareiškėjo teisėjų valstybinę pensiją, nepagrįstai taikė Konstitucinio Teismo
2010 m. birželio 29 d. nutarimu pripažintą prieštaravusiu Konstitucijai teisinį reguliavimą, įtvirtintą Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje (2002 m. liepos 2 d. redakcija) ir Valstybinių pensijų 3 straipsnio 3 dalyje (2009 m. gruodžio 8 d.
redakcija), numačiusį, be kita ko, teisėjų valstybinių pensijų (inter alia sumos su kitomis valstybinėmis socialinio draudimo pensijomis) ribojimą Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio atitinkamai 1,5 ir 1,3 dydžiu, taip pat įtvirtintą Teisėjų valstybinių pensijų
įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje, numačiusį nuostatas dėl teisėjų valstybinės pensijos dydžio apskaičiavimo, priklausomai nuo teisėjo darbo stažo. Atsižvelgdama į tai, taip pat
į minėtus išaiškinimus dėl proceso atnaujinimo ribų, kurių yra saistomas apeliacinės
instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą atnaujinus procesą, išplėstinė teisėjų
kolegija nagrinėjamu atveju šiais aspektais nepasisakys.
42. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad teisėjų valstybinė pensija yra viena iš
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme nustatytų valstybinių pensijų. Valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos, taip pat nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skiriamos pagal šį įstatymą; pareigūnų ir karių, mokslininkų bei teisėjų
valstybinės pensijos skiriamos pagal specialius įstatymus. Specialusis teisėjų valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuojantis įstatymas yra Teisėjų valstybinių
pensijų įstatymas. Tačiau pastebėtina, jog tam tikras teisinis reguliavimas, įsiterpiantis
į teisinius santykius dėl teisėjų valstybinių pensijų dydžio apskaičiavimo, buvo (ir yra)
nustatytas Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajame įstatyme (2009 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. XI-537). Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, jog jis taikomas inter alia asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Teisėjų valstybinių pensijų įstatymą.
43. Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarime pasisakydamas dėl iškeltų abejonių Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo
1 straipsnio 2 dalies 1 punkto atitiktimi Konstitucijai, pažymėjo, jog „kai iš esmės pakinta valstybės ekonominė ir finansinė būklė, kai dėl ypatingų aplinkybių (ekonomikos
krizės ir kt.) valstybėje susiklosto itin sunki ekonominė, finansinė padėtis, dėl objektyvių priežasčių gali pritrūkti lėšų valstybės funkcijoms vykdyti ir viešiesiems interesams
tenkinti, taigi ir teismų materialiniams bei finansiniams poreikiams užtikrinti. Esant
tokioms aplinkybėms įstatymų leidėjas gali pakeisti teisinį reguliavimą, pagal kurį nustatyti atlyginimai, pensijos įvairiems asmenims, ir įtvirtinti tiems asmenims mažiau
palankų atlyginimų, pensijų teisinį reguliavimą, jei tai būtina siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes. Tačiau ir tokiais atvejais įstatymų leidėjas turi išlaikyti pusiausvyrą tarp asmenų,
kuriems nustatomas mažiau palankus teisinis reguliavimas, teisių bei teisėtų interesų
ir visuomenės bei valstybės interesų, t. y. paisyti proporcingumo principo reikalavimų. Vadinasi, kai valstybėje susiklosto itin sunki ekonominė, finansinė padėtis, gali
būti mažinami ir teisėjų atlyginimai, teisėjų valstybinės pensijos. Jeigu būtų nustatytas
toks teisinis reguliavimas, kad valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai nebūtų galima mažinti tik teismų finansavimo, mažinti tik teisėjų atlyginimų, teisėjų valstybinių pensijų, tai reikštų, kad teismai yra nepagrįstai išskiriami iš kitų
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valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų, o teisėjai – iš kitų asmenų, dalyvaujančių
vykdant atitinkamų valstybės valdžios institucijų įgaliojimus. Tokios teismų (teisėjų)
išskirtinės padėties įtvirtinimas neatitiktų atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės bei teisingumo imperatyvų reikalavimų.“ Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, Konstitucinis Teismas pripažino, jog Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad
šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Teisėjų valstybinių pensijų įstatymą, neprieštarauja Konstitucijai.
44. Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato: „Paskirtos ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo
3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių
– kartu su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) ir
rentos, nurodytos šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, bei valstybinės
socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą,
apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Jeigu tas pats asmuo gauna
dvi arba daugiau šioje dalyje nurodytų išmokų, apskaičiuojant naują mokėtiną kiekvienos išmokos dydį, visos gaunamos išmokos sumuojamos ir perskaičiuojamos, išmokų
sumai taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę.“
45. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pripažino, jog Laikinojo
įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas manė esant
būtinu pažymėti, jog Laikinasis įstatymas buvo priimtas siekiant apriboti ekonomikos
krizės nulemtą valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito
didėjimą; jame buvo nustatyta socialinių išmokų perskaičiavimo tvarka, suponuojanti
inter alia paskirtų socialinių išmokų laikiną sumažinimą. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį perskaičiuojant asmeniui paskirtą valstybinę pensiją, taip pat kelių valstybinių pensijų bendrą sumą tiek tais atvejais,
kai ši išmoka (išmokų suma) apribota Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, tiek tais atvejais, kai ji neapribota, atsižvelgiant į minėtų tam asmeniui paskirtų išmokų dydį, gauta išmoka (išmokų suma) pagal nustatytą formulę gali
būti mažinama ne daugiau nei 20 procentų. Todėl Konstitucinis Teismas nurodė, jog
nėra pagrindo konstatuoti, kad dėl šioje dalyje nustatyto teisinio reguliavimo valstybinės pensijos sumažintos dideliu mastu ir, atitinkamai, pripažino, jog minėta nuostata
neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės
principui.
46. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog
Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarimu nepaneigė galimybės teisėjams,
kaip ir kitiems asmenims, taikyti Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, 2012 m. vasario 6 d. nutarimu pripažintas
neprieštaravusiomis Konstitucijai. Todėl, vadovaujantis minėtuose Konstitucinio Teismo nutarimuose pateiktais išaiškinimais, konstatuotina, jog pareiškėjo teisėjų valstybinės pensijos perskaičiavimas taikant Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, t. y. taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę,
buvo teisėtas ir šiuo pagrindu pareiškėjui atitinkama teisėjų valstybinės pensijos dalis
buvo neišmokėta pagrįstai.
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47. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-673/2013 taip pat yra nurodęs, kad
pensijos mažinimas taikant Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820) nuostatas, t. y. pagal Laikinojo įstatymo
1 priede nustatytą formulę, buvo teisėtas, ir šiuo pagrindu pareiškėjui pensijos dalis
buvo neišmokėta pagrįstai.
48. Kaip minėta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2013 m. vasario 28 d. nutartimi įpareigodamas Nacionalinę teismų administraciją nuo teismo
sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti pareiškėjui 3 800,20 Lt dydžio teisėjų valstybinę
pensiją, neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjamu atveju, apskaičiuojant pareiškėjui pagal aktualiu laikotarpiu, t. y. pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo metu galiojusius ir Konstitucijai neprieštaraujančius teisės aktus priklausančią teisėjų valstybinę
pensiją, turėjo būti taikyta Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostata ir nurodyta pensija turėjo būti perskaičiuota (sumažinta) taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal
Laikinojo įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Remiantis Nacionalinės teismų administracijos 2012 m. gegužės 2 d. pažyma Nr. 3R-571 ir 2013 m. balandžio 5 d. pažyma
Nr. 3R-594, pareiškėjui nuo 2010 m. lapkričio 16 d. turėjo būti mokama 3 040,16 Lt
dydžio per mėnesį teisėjų valstybinė pensija, apskaičiuota pritaikius koeficientą pagal
Laikinojo įstatymo 1 priede nurodytą formulę.
49. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartyje, spręsdamas dėl pareiškėjui pagal aktualų teisinį reguliavimą priklausančio teisėjų valstybinės
pensijos dydžio, nepagrįstai netaikė Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatų, tai yra netaikė koeficiento, apskaičiuoto
pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Dėl nurodytų aplinkybių pripažintina,
jog yra pagrindas pakeisti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties dalį, nustatant, jog Nacionalinė teismų administracija įpareigotina
mokėti pareiškėjui 3 040,16 Lt dydžio teisėjų valstybinę pensiją.
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 tenkinti.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties dalį,
kuria Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimo dalis
pakeista ir atsakovas Nacionalinė teismų administracija įpareigotas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti pareiškėjui J. P. 3 800,20 Lt dydžio teisėjų valstybinę
pensiją, pakeisti ir išdėstyti ją taip:
„Įpareigoti atsakovą Nacionalinę teismų administraciją nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti pareiškėjui J. P. 3 040,16 Lt dydžio teisėjų valstybinę pensiją.“
Nutartis neskundžiama.
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2.1.2. Dėl valstybiniu socialiniu draudimu apdrausto asmens (išmokos gavėjo)
teisės į ligos ir motinystės socialinio draudimo išmoką, kai draudėjas nevykdo
(netinkamai vykdo) savo pareigas
Duomenų, inter alia apie ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, įrašymas į
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – ir Registras) nėra ta prielaida, kuri suponuoja asmens teisės į atitinkamas socialinio draudimo išmokas atsiradimą.
Priešingai, ginčo teisiniams santykiams taikytinos Ligos ir motinystės socialinio draudimo
įstatymo 8 straipsnio 1 dalies (2007 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. X-1338 redakcija) nuostatos, nustatančios bendrąsias teisės gauti ligos pašalpą atsiradimo prielaidas, jas (prielaidas) sieja ne su Registre esančiais įrašais, bet su konkrečiomis įstatymų leidėjo nustatytomis objektyviomis aplinkybėmis.
Tais atvejais, kai valstybiniu socialiniu draudimu apdraustas asmuo (išmokos gavėjas) įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais kreipiasi dėl
atitinkamos socialinio draudimo išmokos skyrimo, o iš šio asmens pateiktų ir (ar) Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojančios įstaigos turimų duomenų galima daryti objektyviai pagrįstą prielaidą, jog draudėjas, tikėtina, nevykdo ar netinkamai vykdo
savo pareigas, turinčias esminę reikšmę pripažįstant apdraustojo asmens (išmokos gavėjo)
teisę į šią išmoką ir (ar) nustatant šios teisės apimtį (pvz., socialinio draudimo išmokų
dydį), minėtos įstaigos, prieš priimdamos sprendimą dėl prašymo skirti socialinio draudimo išmoką, privalo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus, būtinus užtikrinti teisingą
socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą apdraustiesiems asmenims (išmokų
gavėjams).
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalis (2007 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-1396 redakcija), nustatanti, jog visos socialinio draudimo išmokos skaičiuojamos pagal duomenis, turimus Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu
ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, negali būti aiškinama kaip reiškianti, kad priimdama sprendimą dėl socialinio draudimo išmokos skyrimo ar neskyrimo
gavėjui, Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojanti įstaiga privalo formaliai vadovautis šio Registro duomenimis, nors egzistuoja objektyviai pagrįsta abejonė šių
duomenų teisingumu, tikslumu ir (ar) išsamumu, inter alia dėl to, kad draudėjas galbūt
nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas. Tais atvejais, kai objektyvūs duomenys patvirtina, kad asmuo (apdraustasis asmuo, išmokos gavėjas) tenkina įstatyme nustatytas
privalomas sąlygas valstybinio socialinio draudimo išmokai gauti, ši teisė negali būti paneigta vien formaliai remiantis Registro duomenimis.
Iš Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies loginės ir
lingvistinės konstrukcijos akivaizdu, kad nustatant (apskaičiuojant) ligos ir motinystės
socialinio draudimo stažą darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, visiškai yra
nereikšminga faktinė aplinkybė, jog valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą nebuvo
sumokėtos. Įstatymų leidėjas expressis verbis nurodė, kad į aptariamą stažą įtraukiami ne
tik laikotarpiai, per kuriuos minėtos draudimo įmokos buvo mokamos, bet ir laikotarpiai,
kai šios įmokos „turėjo būti mokamos“.
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Administracinė byla Nr. A756-997/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01873-2012-7
Procesinio sprendimo kategorija 6.4.1; 15.2.3.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. kovo 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), Skirgailės Žalimienės,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. K.
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 21 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. K. skundą atsakovams Lietuvos
valstybei, atstovaujamai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dėl sprendimų
panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

1. Pareiškėjas V. K. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1–3), prašydamas: (1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Vilniaus skyriaus (toliau – ir Vilniaus skyrius) 2012 m. gegužės 3 d. sprendimą Nr. 6-12N-2366 ir 2012 m. gegužės 10 d. sprendimą Nr. 6-12N-2491; (2) panaikinti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV, Valdyba) 2012 m.
birželio 22 d. sprendimą Nr. (11.1) I-3948 „Dėl ligos pašalpos“; (3) priteisti iš Vilniaus
skyriaus V. K. naudai ir skirti ligos pašalpą už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo
2012 m. balandžio 20 d. iki 2012 m. balandžio 25 d. ir nuo 2012 m. balandžio 26 d. iki
2012 m. gegužės 2 d., t. y. 1 972 Lt; (4) priteisti iš Vilniaus skyriaus visas bylinėjimo išlaidas; (5) priteisti iš Vilniaus skyriaus 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.
2. Pareiškėjas nesutiko su Vilniaus skyriaus ir VSDFV vertinimu, jog neturi reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo ligos pašalpai gauti už ginčo laikinojo nedarbingumo laikotarpius. Nurodė, kad per 2010 metus dirbo 63 dienas, o per
2011 metus dirbo 129 dienas. Pareiškėjo socialinio draudimo stažą patvirtina ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolės departamento 2012 m. sausio 17 d. pažyma Nr. (4.65)-448-121. Dėl neteisėtų sprendimų pareiškėjas patyrė moralinių ir materialinių nuostolių, dėl neišmokėtų ligos pašalpų jis negali išvykti gydytis į
užsienį. Šiuo metu yra Europos regbio centro darbuotojas ir asmeniškai Valstybiniam
socialinio draudimo fondui neskolingas.
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3. Atsakovas VSDFV Vilniaus skyrius su skundu nesutiko ir atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 62–69) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
4. Paaiškino, kad pagal Ligos ir motinystės draudimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktą, teisę gauti ligos pašalpą turi asmenys, apdrausti ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jeigu jie prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo dieną turi ne trumpesnį nei 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį nei 6 mėnesių per
paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Vilniaus skyrius
nusprendė neskirti V. K. ligos pašalpos už laikinojo nedarbingumo laikotarpius nuo
2012 m. balandžio 20 d. iki 2012 m. balandžio 25 d. ir nuo 2012 m. balandžio 26 d. iki
2012 m. gegužės 2 d., nes pareiškėjas neturi 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba
6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo
(stažas per 12 mėnesių laikotarpį yra tik 3 dienos, o per 24 mėnesių laikotarpį – 8 dienos) bei todėl, kad Europos regbio centras nepateikė pranešimo dėl pašalpos skyrimo
(forma NP-SD).
5. Nurodė, kad Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2012 m. sausio 23 d. raštu Nr. (11.38-30-4)-46-2007 informavo, kad Vilniaus apskrities valstybinėje
mokesčių inspekcijoje 2012 m. sausio 17 d. atliktas Europos regbio centro operatyvus
patikrinimas už laikotarpį nuo 2007 m. sausio 29 d. iki 2011 m. balandžio 30 d., tačiau
šiuo metu nėra galimybės nustatyti tikslaus Europos regbio centre dirbusių fizinių asmenų skaičiaus bei jiems priskaičiuotų ir išmokėtų išmokų dydžio.
6. Pažymėjo, kad į pareiškėjo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą nebuvo įskaityti laikotarpiai, už kuriuos Europos regbio centras pateikė duomenis apie V.
K. draudžiamąsias pajamas, tačiau draudėjui nesumokėjus socialinio draudimo įmokų,
pareiškėjo draudžiamosios pajamos nebuvo įrašytos į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų
registro (toliau – ir Registras) duomenų bazę. Taip pat nebuvo įskaityti laikotarpiai, už
kuriuos pareiškėjui neskirtos ir neišmokėtos ligos pašalpos arba pareiškėjui Europos
regbio centre buvo suteiktos nemokamos atostogos ar leista neatvykti į darbą administracijos leidimu. Duomenys į registro duomenų bazę apie V. K. nedraudiminius laikotarpius buvo įrašyti Vilniaus skyriaus 2011 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 5-27-5542 ir
2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 5-27-6075 pagal draudėjo Europos regbio centro
pateiktus socialinio draudimo pranešimus ir 2011 m. kovo 19 d. prašymą dėl duomenų
tikslinimo.
7. Teigė, jog pareiškėjo reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo yra nepagrįstas, nes Vilniaus skyrius neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o skunde nurodomos aplinkybės nesudaro pagrindo konstatuoti žalos atsiradimą.
8. Trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV atsiliepime į pareiškėjo skundą
(I t., b. l. 181–185) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
9. Atsiliepime į pareiškėjo skundą išdėstė iš esmės tuos pačius argumentus, kuriuos pateikė atsakovas. Papildomai akcentavo, kad duomenys apie pareiškėjo socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas kitais laikotarpiais nėra suvesti į
registrą, nes iki šiol nebaigtas ikiteisminis tyrimas ir nesumokėtos socialinio draudimo
įmokos. Kadangi Vilniaus skyriaus sprendimu duomenys apie Europos regbio centro
apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas registre pagal pateiktus patikslintus socialinio draudimo pranešimus netikslinami iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas ar sumokėtos socialinio draudimo įmokos, pareiškėjo reikalavimas skirti būtent 1 927 Lt
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dydžio ligos pašalpą ir nuo šios sumos apskaičiuoti delspinigius yra nepagrįstas, nes
neįmanoma apskaičiuoti pareiškėjo ligos pašalpos kompensuojamojo uždarbio. Vilniaus skyrius, priimdamas sprendimus dėl ligos pašalpų skyrimo, privalo vadovautis
Registre esančiais duomenimis.
II.
10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 21 d. sprendimu
(II t., b. l. 47–52) pareiškėjo V. K. skundą atmetė kaip nepagrįstą.
11. Nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl Vilniaus skyriaus sprendimų, kuriais atsisakyta skirti pareiškėjui ligos pašalpą už laikinojo nedarbingumo laikotarpius nuo
2012 m. balandžio 20 d. iki 2012 m. balandžio 25 d. ir nuo 2012 m. balandžio 26 d. iki
2012 m. gegužės 2 d., pagrįstumo ir teisėtumo. Sprendimai buvo priimti konstatavus,
kad pareiškėjas neturėjo reikalingo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, bei
kad Europos regbio centras nepateikė pranešimo dėl pašalpos skyrimo.
12. Teismas, remdamasis Ligos ir motinystės draudimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3 straipsnio 4 dalimi, Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu
Nr. 86 (toliau – ir Nuostatai), 19.2 ir 53 punktais, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435,
44, 91 ir 113 punktais, iš esmės vertino, kad aptariamo socialinio draudimo stažas ligos
pašalpai už laikinojo nedarbingumo laikotarpius nustatomas pagal Registro duomenis. Kadangi pareiškėjo prašymų dėl ligos pašalpos skyrimo nagrinėjimo metu buvo
nustatyta, jog remiantis šio Registro duomenimis pareiškėjas neturėjo reikalingo ligos
ir motinystės socialinio draudimo stažo, teismas pripažino, kad sprendimai neskirti
pareiškėjui ligos pašalpos už laikinojo nedarbingumo laikotarpius nuo 2012 m. balandžio 20 d. iki 2012 m. balandžio 25 d. ir nuo 2012 m. balandžio 26 d. iki 2012 m. gegužės 2 d. laikytini teisėtais ir pagrįstais.
13. Pažymėjo, kad bylos duomenimis (I t., b. l. 112–120, 125, 126) nustatyta, jog
pareiškėjo draudėjas Europos regbio centras pranešimus apie apdraustuosius teikė pavėluotai, nesumokėjo trūkstamų valstybinio socialinio draudimo įmokų ir šių įmokų
delspinigių. Todėl Vilniaus skyrius pagrįstai pavėluotai teikiamų duomenų į Registrą
neįvedė. Teismas taip pat akcentavo, kad Registre pakeitus duomenis apie praėjusio laikotarpio pareiškėjo draudžiamąsias pajamas, nebus kliūčių peržiūrėti sprendimus dėl
pareiškėjo teisės gauti ligos pašalpą už prašomus laikotarpius. Tiek Vilniaus skyrius,
tiek VSDFV ne kartą pareiškėjui išaiškino duomenų, reikalingų draudžiamosioms pajamoms, socialinio draudimo įmokoms, išmokoms ir socialinio draudimo stažui apskaičiuoti, teikimo tvarką ir ligos pašalpos mokėjimo sąlygas (I t., b. l. 112–114, 117–120),
tačiau pareiškėjas jam suteikta teise nepasinaudojo.
14. Dėl pareiškėjo pateiktų įrodymų, kad aktualiu ligos pašalpai mokėti laikotarpiu
jis turėjo su darbo santykiais Europos regbio centre susijusių pajamų (I t., b. l. 31–36),
teismas vertino, kad šie įrodymai patvirtina tik tai, kad nuo šių pajamų sumokėtas
gyventojų pajamų mokestis, tačiau nepatvirtina, kad nuo šių pajamų buvo mokamos
valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui.
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15. Atmesdamas pareiškėjo reikalavimą iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus skyriaus, priteisti 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą, teismas pažymėjo, kad skunde pareiškėjas teigia, jog dėl institucijų neteisėtų veiksmų jis patyrė
neturtinę žalą, kurią įvardija kaip sveikatos sutrikimus, nepatogumus, dvasinius išgyvenimus, vykdomą asmens orumo pažeminimą. Iš skundo turinio buvo matyti, jog žalos atlyginimo prievolė betarpiškai siejama su Vilniaus skyriaus 2012 m. gegužės 3 d.
ir 2012 m. gegužės 10 d. sprendimais. Remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas) 6.246–6.249 straipsnių, 6.250 straipsnio 2 dalies ir
6.271 straipsnio nuostatomis, teismas nusprendė, kad, pripažinus minėtus atsakovo Vilniaus skyriaus sprendimus teisėtais, reikalavimas priteisti neturtinės žalos atlyginimą
laikytinas nepagrįstu, nes nėra neteisėtų veiksmų.
III.
16. Pareiškėjas V. K. apeliaciniame skunde (II t., b. l. 55) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 21 d. sprendimą ir bylą perduoti
pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliaciniame skunde iš esmės nurodo tuos pačius argumentus, kurie buvo išdėstyti pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde, bei:
(1) nurodo, kad negalėjo dalyvauti pirmosios instancijos teismo posėdyje dėl ligos, tačiau jo prašymas posėdį atidėti nebuvo tenkintas. Tuo buvo pažeistos Lietuvos
Respublikos Konstitucijos pareiškėjui garantuojamos teisės, taip pat Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalis, nes nesuteikta
teisė į teisingą teismą bei teisė dalyvauti teismo posėdyje lygiomis teisėmis su atsakovais. Šiame teismo posėdyje pareiškėjui neatstovavo advokatas;
(2) teigia, jog Vilniaus skyrius sąmoningai netikslina duomenų apie pareiškėjo
socialinio draudimo pajamas. Šiuo klausimu, pasak apelianto, pasisakys Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-4729-624/2012. Tačiau
ir šioje byloje teismas turi pasisakyti dėl pareiškėjo draudžiamųjų pajamų įtraukimo
į Registrą, nes tokį prašymą Europos regbio centras jau keletą kartų buvo pateikęs Vilniaus skyriui.
17. Atsakovas Vilniaus skyrius su apeliaciniu skundu nesutinka ir atsiliepime į
apeliacinį skundą (II t., b. l. 78–79) prašo šį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.
18. Atsakovas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais argumentais. Papildomai nurodo, jog pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, susiję su teisingumo principo bei teisės į teisingą teismą pažeidimu, yra visiškai
nepagrįsti. Vilniaus apygardos administracinis teismas, nepažeisdamas Administracinių bylų teisenos įstatymo, pagrįstai nustatė, kad pareiškėjas nepagrindė neatvykimo
į teismo posėdį priežasčių, o dėl pareiškėjo ligos posėdis jau vieną kartą buvo atidėtas.
Be to, kiekvienas asmuo, kuris pats negali tinkamai apginti savo pažeistų teisių, turi teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Pareiškėjas galėjo pasinaudoti šia galimybe, tačiau ja nepasinaudojo, neinformavo teismo, kad pats negali ginti savo teisių,
neteikė teismui prašymo atidėti bylos nagrinėjimą dėl to, kad jam reikalingas atstovas.
Šiuo pagrindu teikdamas apeliacinį skundą, pareiškėjas elgiasi nesąžiningai ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Be to, kaip nepagrįsti turėtų būti atmesti ir apelianto
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argumentai dėl Vilniaus skyriaus veiksmų tikslinant Registre duomenis apie pareiškėjo
draudžiamąsias pajamas, nes šių veiksmų pareiškėjas neskundė.
19. Trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV atsiliepime į apeliacinį skundą (II t.,
b. l. 80–83) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 21 d. sprendimą palikti nepakeistą. Trečiasis suinteresuotas asmuo
remiasi iš esmės tokiais pat argumentais, kuriuos pateikė pirmosios instancijos teismui.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

20. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2012 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. 6-12N-2366 „Dėl V. K.
teisės į ligos pašalpą“ ir 2012 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. 6-12N-2491 „Dėl V. K.
teisės į ligos pašalpą“, šiuos sprendimus patvirtinusio VSDFV 2012 m. birželio 22 d.
sprendimo Nr. (11.1) I-3948 „Dėl ligos pašalpos“ bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 21 d. sprendimo.
21. Minėtais sprendimais Vilniaus skyrius atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą skirti jam ligos pašalpą laikinojo nedarbingumo laikotarpiais nuo 2012 m. balandžio 20 d. iki 2012 m. balandžio 25 d. ir nuo 2012 m. balandžio 26 d. iki 2012 m. gegužės 2 d. Teismui pateiktame skunde pareiškėjas prašo: (1) šiuos sprendimus panaikinti;
(2) priteisti 1 972 Lt ligos pašalpą už minėtus laikinojo nedarbingumo laikotarpius;
(3) priteisti 50 000 Lt neturtinei žalai atlyginti; (4) priteisti visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
22. Kvestionuodamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo teisėtumą apeliantas, be kita ko, nurodo, kad negalėjo dalyvauti pirmosios instancijos teismo posėdyje dėl ligos, tačiau jo prašymas atidėti posėdį nebuvo tenkintas. Tokiu būdu,
pareiškėjo teigimu, buvo paneigta jo teisė dalyvauti teismo posėdyje bylą nagrinėjant
Vilniaus apygardos administraciniame teisme.
23. Nustatyta, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pareiškėjas 2012 m. gruodžio 5 d. pateikė prašymą (II t., b. l. 24) atidėti bylos nagrinėjimą dėl
jo ligos. Šį prašymą Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 11 d.
vykusio posėdžio metu nutarė tenkinti, buvo paskirta nauja posėdžio data (2013 m. vasario 11 d.) ir išsiųsti šaukimai (pranešimai) proceso šalims (II t., b. l. 36–38).
2013 m. vasario 6 d. pareiškėjas dar kartą pateikė prašymą dėl ligos atidėti teismo posėdį (II t., b. l. 47). Dokumentų, patvirtinančių, jog jis iš tiesų serga, apeliantas su šiuo
prašymu nepateikė, t. y. prašymo nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais. Pirmosios
instancijos teismas atsisakė tenkinti šį prašymą ir bylą išnagrinėjo pareiškėjui nedalyvaujant. Paminėtina ir tai, kad šaukimai pareiškėjui buvo įteikti tinkamai, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam buvo žinoma. Be to, tiek 2012 m. gruodžio 11 d., tiek
2013 m. vasario 11 d. posėdžiuose dalyvavo atsakovo atstovas.
24. Byloje taip pat nenustatyta aplinkybių, kurios nagrinėjamu atveju sudarytų pagrindą daryti išvadą, jog teismas negalėjo visapusiškai ir objektyviai ištirti bylą
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 str.), nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas
dalyvavo teismo posėdyje. Pažymėtina, kad apeliantas apeliaciniame skunde iš esmės
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nenurodė naujų argumentų ir apeliacinės instancijos teismui nepateikė naujų įrodymų,
kurių nebuvo pateikęs pirmosios instancijos teismui kartu su skundu, arba kuriuos ketino pateikti teismo posėdyje, kuriame teismas išnagrinėjo bylą jam nedalyvaujant.
25. Nustatytų faktinių aplinkybių visuma leidžia pripažinti, jog šiuo konkrečiu
atveju, inter alia paisant proceso operatyvumo principo (Teismų įstatymo 34 str. 1 d.)
bei įstatymų leidėjo nustatytų terminų pirmosios instancijos teismo sprendimui priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 65 str. 3 d.), Vilniaus apygardos administracinis teismas pagrįstai nutarė bylą išnagrinėti pareiškėjui nedalyvaujant. Todėl pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai šioje dalyje atmetami, kaip nepagrįsti.
V.
26. Kaip matyti iš ginčijamų Vilniaus skyriaus sprendimų, šis viešojo administravimo subjektas atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymus skirti ligos pašalpą, iš esmės motyvuodamas aplinkybėmis, jog: (1) remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro
(toliau – ir Registras) duomenimis, jis neturi reikiamo (minimalaus) ligos ir motinystės
socialinio draudimo stažo šiai išmokai gauti; (2) pareiškėjo draudėjas Europos regbio
centras nepateikė pranešimo dėl pašalpos skyrimo (forma NP-SD).
27. Nėra kvestionuojama, kad pareiškėjas, kaip darbuotojas, dirbęs pagal darbo
sutartį Europos regbio centre, bylai aktualiu laikotarpiu buvo privalomai draudžiamas
ligos ir motinystės socialiniu draudimu (Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 4 str. 1 d. (2008 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. XI-71 redakcija), Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 str. 1 d. 1 p. (2010 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI-959
redakcija). Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, šio asmens teisė į ginčo ligos pašalpą, be
kita ko, paneigta pripažinus, jog pagal Registro duomenis jis neturi reikiamo (minimalaus) šio socialinio draudimo stažo.
28. Vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio
1 dalies 2 punktu (2007 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. X-1338 redakcija), išskyrus įstatyme numatytas išimtis, kurios nagrinėjamu atveju netaikytinos, viena iš privalomų
sąlygų aptariamai pašalpai gauti yra aplinkybė, jog apdraustasis asmuo „<...> prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo dieną turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos
ir motinystės socialinio draudimo stažą <...>“.
29. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalį
(2007 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-1396 redakcija), visos socialinio draudimo išmokos skaičiuojamos pagal duomenis, turimus Registre. Vykdydama įstatymų leidėjo
pavedimą (inter alia numatytą Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3 str.
4 d. (2009 m. vasario 17 d. įstatymo Nr. XI-173 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtino Ligos ir motinystės socialinio
draudimo pašalpų nuostatus (toliau – ir Nuostatai), kurių 53 punkte (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 43 redakcija), be kita ko, įtvirtino, kad „<...> ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas apskaičiuojamas pagal
[Registro] duomenis ir (ar) darboviečių pateiktas pažymas“. Taigi teisėkūros subjektai
viešosios teisės normomis aiškiai apibrėžė informacijos (duomenų) šaltinius, kuriais
remiantis nustatomas (apskaičiuojamas) ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas.
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30. Nėra ginčo, jog pagal šioje byloje skundžiamų Vilniaus skyriaus ir VSDFV
sprendimų priėmimo metu aktualius Registro duomenis (įrašus) pareiškėjas nebuvo
įgijęs minimalaus aptariamo socialinio draudimo stažo ginčo ligos pašalpai gauti. Tačiau, nors skundžiami Vilniaus skyriaus sprendimai formaliai atitiko teisės aktų reikalavimus, jie tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėjamu atveju, negali būti
pripažinti pagrįstais.
31. Šiuo aspektu pirmiausia būtina pažymėti, kad duomenų, inter alia apie ligos
ir motinystės socialinio draudimo stažą, įrašymas į Registrą nėra ta prielaida, kuri suponuoja asmens teisės į atitinkamas socialinio draudimo išmokas atsiradimą. Priešingai, ginčo teisiniams santykiams taikytinos Ligos ir motinystės socialinio draudimo
įstatymo 8 straipsnio 1 dalies (2007 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. X-1338 redakcija)
nuostatos, nustatančios bendrąsias teisės gauti ligos pašalpą atsiradimo prielaidas, jas
(prielaidas) sieja ne su Registre esančiais įrašais, bet su konkrečiomis įstatymų leidėjo
nustatytomis objektyviomis aplinkybėmis.
32. Tai, be kita ko, reiškia, jog privalomu valstybiniu socialiniu draudimu apdraustojo asmens (gavėjo) teisė į atitinkamą socialinio draudimo išmoką, kai yra tenkinamos
įstatymų nustatytos sąlygos šiai išmokai gauti, negali būti paneigiama vien remiantis
Registro duomenimis, kai yra žinoma, jog šie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar (ir)
neišsamūs dėl to, kad, pavyzdžiui, draudėjas nevykdo ar netinkamai vykdo jam valstybinio socialinio draudimo teisinius santykius reguliuojančiuose norminiuose teisės
aktuose nustatytas pareigas. Ši teisė negali būti paneigta ir vien dėl to, kad draudėjas
nepateikė atitinkamų dokumentų.
33. Iš tiesų, kaip nurodė Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. spalio 31 d. nutarime, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, inter alia jos 52 straipsnį,
konstitucinį teisinės valstybės principą, negali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas,
kuriuo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis skiriamos ligos pašalpos mokėjimas būtų susietas su neproporcingomis mokėjimo sąlygomis, sudarančiomis prielaidas
pasunkinti teisės gauti socialinę paramą ligos atveju įgyvendinimą. Šiame nutarime
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad įstatymų leidėjas,
įtvirtindamas asmenų, draudžiamų ligos socialiniu draudimu, teisę gauti ligos pašalpą
įstatymo numatytais atvejais ir sąlygomis, suteikė suinteresuotiems asmenims lūkestį,
kad įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis skiriamos ligos pašalpos bus mokamos be papildomų sąlygų, sudarančių prielaidas neproporcingai pasunkinti minėtos
teisės įgyvendinimą. Šiuo aspektu pabrėžtina, jog ginčo teisiniams santykiams taikytini
įstatymai ir juos lydintys teisės aktai nenustato tokio, kaip pareiškėjas, apdraustojo asmens, t. y. darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigos pačiam mokėti aptariamas socialinio draudimo įmokas ir (ar) kontroliuoti, kad draudėjas, t. y. darbdavys šias
įmokas mokėtų bei vykdytų kitas pareigas. Todėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų teisės aktų nuostatų aiškinimas, jog apdraustojo asmens teisė į socialinio draudimo
išmokas priklauso nuo to, ar draudėjas tinkamai vykdo savo pareigas (inter alia nustatyta tvarka ir terminais teikia duomenis apie apdraustąjį asmenį, kurie tvarkomi Registre), t. y. aplinkybių, kurios nepriklauso nuo socialinio draudimo išmokų gavėjo valios,
akivaizdžiai neproporcingai apsunkintų pastarojo asmens galimybę tinkamai realizuoti
aptariamą teisę.
34. Žinoma, tais atvejais, kai draudėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas, Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojančioms įstaigoms gali būti
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sudėtinga ar neįmanoma aiškiai identifikuoti, ar apdraustasis asmuo (gavėjas) iš tiesų
turi teisę į atitinkamą socialinio draudimo išmoką bei tinkamai ir teisingai nustatyti
šios teisės apimtį. Tačiau šiuo aspektu būtina pabrėžti, jog vykdydamos bendrą pareigą užtikrinti, kad draudėjai laikytųsi teisės aktų nustatytų reikalavimų (be kita ko, žr.
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 28 str. 1 d., 30 str. 1 d. (2004 m. lapkričio 4 d.
įstatymo Nr. IX-2535, 2010 m. gegužės 25 d. įstatymo Nr. XI-844 redakcijos) Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojančios įstaigos turi teisę atlikti dokumentų
patikrinimus, patikrinimus vietoje, gauti dokumentus, paaiškinimus ir kitą informaciją, duoti draudėjui ir kitiems asmenims privalomuosius nurodymus, surašyti nustatytų
pažeidimų aktus, atlikti kitus įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės aktuose numatytus veiksmus (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36 str. 1–4 d. (2004 m. lapkričio 4 d. įstatymo Nr. IX-2535, 2007 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-1396 redakcijos).
Reikalavimą Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojančioms įstaigoms
imtis šių aktyvių veiksmų suponuoja ir šių įstaigų pareiga užtikrinti teisingą socialinio
draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą gavėjams (Valstybinio socialinio draudimo
įstatymo 30 str. 1 d. (2004 m. lapkričio 4 d. įstatymo Nr. IX-2535 redakcija). Be to, kiek
tai yra susiję su Registro duomenimis, centrinė ir teritorinės šio Registro tvarkymo įstaigos (nagrinėjamu atveju – VSDFV ir Vilniaus skyrius), be kita ko, privalo užtikrinti,
kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti, bei turi teisę reikalauti iš duomenų teikėjų, kad Registro duomenys,
jų pakeitimai ir dokumentai būtų surašyti ir pateikti nustatytąja tvarka ir terminais,
skirti šiems duomenų teikėjams terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustatoma, kad
Registrui pateikti duomenys ar dokumentai netikslūs, neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų (Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435, 16.1, 17.1 ir
17.2 p.).
35. Galiausiai būtina priminti ir tai, kad konstitucinis valstybės įstaigų paskirties
tarnauti žmonėms principas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d.) suponuoja
jų pareigą užtikrinti palankiausią žmogaus teisių įgyvendinimo režimą ir ginti bei saugoti šias teises, pačioms jų nepažeisti. Ši konstitucinė nuostata perkelta į Viešojo administravimo įstatymą. Spręsdamas įstatymų leidėjo pavestus uždavinius viešojo administravimo subjektas turi veikti taip, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku, laikantis
efektyvumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kitų viešojo administravimo
principų. Tai, be kita ko, implikuoja Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojančių įstaigų pareigą atvejais, kai draudėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo
pareigas, imtis aktyvių veiksmų siekiant kuo tiksliau nustatyti ir (ar) atkurti visas esmines ir reikšmingas aplinkybes, kurios būtinos sąžiningo ir nesiekiančio piktnaudžiauti
teise apdraustojo asmens (išmokos gavėjo) teisei į atitinkamas socialinio draudimo išmokas įgyvendinti.
36. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą,
jog tais atvejais, kai (1) valstybiniu socialiniu draudimu apdraustas asmuo (išmokos
gavėjas) įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais kreipiasi
dėl atitinkamos socialinio draudimo išmokos skyrimo, o (2) iš šio asmens pateiktų ir
(ar) Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojančios įstaigos turimų duomenų galima daryti objektyviai pagrįstą prielaidą, jog draudėjas, tikėtina, nevykdo ar
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netinkamai vykdo savo pareigas, turinčias esminę reikšmę pripažįstant apdraustojo asmens (išmokos gavėjo) teisę į šią išmoką ir (ar) nustatant šios teisės apimtį (pvz., socialinio draudimo išmokų dydį), (3) minėtos įstaigos, prieš priimdamos sprendimą dėl
prašymo skirti socialinio draudimo išmoką, privalo atlikti jų kompetencijai priskirtus
veiksmus, būtinus užtikrinti teisingą socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą apdraustiesiems asmenims (išmokų gavėjams).
37. Atitinkamai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalis
(2007 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-1396 redakcija), nustatanti, jog visos socialinio
draudimo išmokos skaičiuojamos pagal duomenis, turimus Registre, negali būti aiškinama, kaip reiškianti, kad priimdama sprendimą dėl socialinio draudimo išmokos skyrimo ar neskyrimo gavėjui, Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojanti įstaiga privalo formaliai vadovautis šio Registro duomenimis, nors egzistuoja objektyviai
pagrįsta abejonė šių duomenų teisingumu, tikslumu ir (ar) išsamumu, inter alia dėl to,
kad draudėjas galbūt nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas. Nustačiusi, jog Registro duomenys yra neteisingi, kompetentinga Valstybinio socialinio draudimo fondą
administruojanti įstaiga sprendimą dėl socialinio draudimo išmokos skyrimo privalo priimti įvertinusi visus turimus (surinktus) objektyvius duomenis, patvirtinančius
ar paneigiančius gavėjo teisę į atitinkamas socialinio draudimo išmokas. Tais atvejais,
kai objektyvūs duomenys patvirtina, kad asmuo (apdraustasis asmuo, išmokos gavėjas)
tenkina įstatyme nustatytas privalomas sąlygas valstybinio socialinio draudimo išmokai gauti, ši teisė negali būti paneigta vien formaliai remiantis Registro duomenimis.
38. Šios taisyklės taikomos ir tada, kai draudėjas nepateikia reikiamų pažymų ar
kitų dokumentų, būtinų asmens teisei į valstybinio socialinio draudimo išmokas tinkamai realizuoti. Tokiais atvejais, paisant minėtų taisyklių, gavęs apdraustojo asmens
(išmokos gavėjo) prašymą skirti socialinio draudimo išmoką, viešojo administravimo
subjektas privalo ne formaliai atsisakyti tenkinti tokį prašymą, bet kreiptis į draudėją
dėl atitinkamų pažymų ir dokumentų gavimo (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36 str. 2 d. 1 p, (2004 m. lapkričio 4 d. įstatymo Nr. IX-2535 redakcija), o šiam atsisakius tokius duomenis pateikti – visų įstatymuose ir juose lydinčiuose teisės aktuose
numatytų veiksmų, būtinų užtikrinti teisingą socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir
mokėjimą gavėjams (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 30 str. 1 d. (2004 m. lapkričio 4 d. įstatymo Nr. IX-2535 redakcija).
39. Šiame baigiamajame teismo akte jau yra konstatuota, kad pareiškėjas, kaip darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ginčo laikotarpiu buvo privalomai draudžiamas
aptariamu socialiniu draudimu. Nekvestionuotina ir tai, kad Europos regbio centras, kurio darbuotojas buvo pareiškėjas, kaip draudėjas turėjo bendrą pareigą nustatyta tvarka
ir terminais mokėti ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokas (Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 24 str. (2009 m. balandžio 28 d. įstatymo Nr. XI-237
redakcija), Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 str. 1 ir 2 d. (2007 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-1396, 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymo Nr. XI-93,
2010 m. lapkričio 9 d. įstatymo Nr. XI-1102 redakcijos).
40. Byloje yra pateikta pareiškėjo draudėjo Europos regbio centro 2012 m. sausio 13 d. pažyma Nr. 033 apie V. K. dirbtus laikotarpius (I t., b. l. 6, 7), kurie, pareiškėjo
teigimu, turėjo būti įskaitomi į jo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Byloje
surinktų duomenų (I t., b. l. 111–128, 130–136) taip pat pakanka objektyviai patvirtinti, kad Europos regbio centras iš esmės pripažino, jog laikotarpis, kuriuo turėjo būti
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mokamos įmokos pareiškėjo ligos ir motinystės socialiniam draudimui ir kuris įskaitomas į šio socialinio draudimo stažą, buvo ilgesnis nei nurodytas Registre, todėl aktyviai siekė šiuos duomenis pakeisti. Tačiau Vilniaus skyrius iš esmės atsisakydavo šiuos
duomenis priimti ir įrašyti į Registrą iki draudėjas sumokės (perves) atitinkamas valstybinio socialinio draudimo įmokas.
41. Išdėstytos aplinkybės leidžia pripažinti, kad priimdami šioje byloje skundžiamus sprendimus, Vilniaus skyrius ir VSDFV disponavo informacija apie tai, jog pareiškėjo draudėjas Europos regbio centras, tikėtina, nevykdė ar netinkamai vykdė jam
įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės aktuose nustatytų pareigų. Ši informacija ginčo
atveju sudarė pakankamas prielaidas objektyviai abejonei, jog aktualūs Registro duomenys inter alia apie pareiškėjo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą gali būti
neteisingi, netikslūs ir (ar) neišsamūs. Disponavimas tokiais duomenimis implikavo ir
viešojo administravimo subjektų pareigą imtis aktyvių veiksmų, siekiant kiek įmanoma tiksliau nustatyti (atkurti) aplinkybes (tikrąjį stažą, draudžiamųjų pajamų dydį ir
kt.), reikšmingas apelianto galbūt turimai teisei į ginčo socialinio draudimo išmokas
realizuoti. Tačiau Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojančios įstaigos
šių aplinkybių iš esmės nevertino ir, atsisakydamos tenkinti pareiškėjo prašymus skirti
ligos pašalpą už ginčo laikotarpius, formaliai rėmėsi vien Registro duomenimis apie
šio apdraustojo asmens aptariamo socialinio draudimo stažą bei aplinkybe, jog pareiškėjo draudėjas nepateikė nustatytos formos pažymų. Šiomis aplinkybėmis, atsižvelgdama į šiame baigiamajame teismo akte išdėstytas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles,
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus skyrius, nagrinėdamas pareiškėjo
prašymus skirti ligos pašalpą, ir VSDFV, nagrinėdama skundą dėl teritorinio skyriaus
sprendimų, neveikė taip, kaip privalėjo veikti pagal įstatymus, todėl byloje ginčijami
sprendimai negali būti pripažinti pagrįstais ir yra naikintini. Atitinkamai naikintina
ir apelianto skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo skundą dalyje dėl Vilniaus skyriaus ir VSDFV sprendimų
panaikinimo.
42. Tokios išvados negali paneigti atsakovo nurodoma aplinkybė, kad ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nebuvo sumokėtos. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, kad pagal ginčo teisiniams santykiams taikytiną Ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalį (2009 m. vasario 17 d. įstatymo Nr. XI-173), ligos
ir motinystės socialinio draudimo stažas, be kita ko, – „<...> laikotarpiai, per kuriuos
mokamos arba pagal įstatymus turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui <...>“. Iš šios įstatymo nuostatos
loginės ir lingvistinės konstrukcijos akivaizdu, kad nustatant (apskaičiuojant) ligos ir
motinystės socialinio draudimo stažą darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį,
visiškai yra nereikšminga faktinė aplinkybė, jog valstybinio socialinio draudimo įmokos aptariamam socialiniam draudimui į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą nebuvo sumokėtos. Kitaip tariant, įstatymų leidėjas expressis verbis nurodė, kad
į aptariamą stažą įtraukiami ne tik laikotarpiai, per kuriuos minėtos draudimo įmokos
buvo mokamos, bet ir laikotarpiai, kai šios įmokos „turėjo būti mokamos“.
43. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikta duomenų, kurie neabejotinai patvirtintų pareiškėjo teisę į aptariamą socialinio draudimo išmoką
bei leistų aiškiai ir tiksliai identifikuoti šios teisės apimtį apibrėžiančius kintamuosius
(pvz., draudžiamąsias pajamas), taip pat į tai, kad teismas nevykdo viešojo administra140
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vimo funkcijų, pareiškėjo prašymas dėl ligos pašalpos už ginčo laikinojo nedarbingumo laikotarpius skyrimo grąžintinas Vilniaus skyriui nagrinėti iš naujo.
VI.
44. Pareiškėjas taip pat reikalauja iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus
skyriaus, priteisti 50 000 Lt jo patirtai neturtinei žalai atlyginti.
45. Reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo gali būti patenkinamas nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos
neteisėtus veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios
institucijos neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš minimų
trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal Civilinio kodekso
6.271 straipsnį nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą. Taigi, sprendžiant neturtinės žalos
pagrįstumo klausimą turi būti nustatyta ne tik tai, ar pareiškėjo nurodyta institucija
veikė neteisėtai arba neveikė taip, kaip turėjo veikti pagal įstatymus (Civilinio kodekso
6.271 str.), bet ir tai, ar dėl tokio veikimo arba neveikimo atsirado pareiškėjo nurodyta
žala (pasekmės), taip pat tai, ar atitinkamos pasekmės (jei jos nustatomos) atsirado būtent dėl tos valstybės institucijos (jos pareigūnų) neteisėtų veiksmų.
46. Apibendrinant pareiškėjo argumentus matyti, jog jis nurodomą neturtinę žalą
iš esmės kildina iš Vilniaus skyriaus atsisakymo skirti jam ligos pašalpą už ginčo laikinojo nedarbingumo laikotarpius. Kitaip tariant, neteisėtais veiksmais, iš kurių yra
kildinama aptariama žala, pareiškėjas įvardija aplinkybę, jog jam nebuvo skirta ligos
pašalpa.
47. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad ginčijami Vilniaus skyriaus sprendimai pripažinti nepagrįstais dėl to, kad iš esmės buvo priimti neįvertinus turimos informacijos, sudariusių objektyvias prielaidas abejonei dėl Registro
duomenų, kuriais remiantis buvo atsisakyta tenkinti prašymą skirti ligos pašalpą, teisingumo, tikslumo ir išsamumo, taip pat dėl netinkamo veikimo nustatant (atkuriant)
visas teisei į aptariamą išmoką pripažinti (paneigti) reikšmingas aplinkybes. Tačiau nagrinėjamu atveju šiame baigiamajame teismo akte nėra pripažinta, jog pareiškėjas turi
teisę į šią išmoką, nėra identifikuota ir šios teisės apimtis. Būtent pastarosioms aplinkybėms nustatyti ir naujam (motyvuotam) sprendimui priimti klausimas dėl ginčo
socialinio draudimo išmokos skyrimo ar neskyrimo yra grąžinamas Vilniaus skyriui
nagrinėti iš naujo. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas nurodomą neturtinę žalą iš esmės
betarpiškai kildina iš aplinkybės, jog jam nebuvo skirta ligos pašalpa, o byloje, kaip minėta, nėra objektyvios galimybės nustatyti, ar jis turėjo ar neturėjo teisės į šią išmoką,
nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti šių neteisėtų veiksmų, iš kurių kildinama žala, buvimo fakto.
48. Kadangi nėra nustatyta viena iš privalomų viešosios atsakomybės sąlygų (Civilinio kodekso 6.271 str.), pareiškėjo prašymas dėl neturtinės žalios priteisimo iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus skyriaus, negalėjo būti tenkinamas. Todėl nėra
pagrindo keisti šios pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies.
49. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas nenurodė jokių konkrečių jo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir nepateikė šias išlaidas patvirtinančių dokumentų, jo prašymas priteisti
šias išlaidas taip pat netenkintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d.).
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo V. K. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 21 d. sprendimą
pakeisti: panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyriaus 2012 m. gegužės 3 d. sprendimą
Nr. 6-12N-2366 „Dėl V. K. teisės į ligos pašalpą“ ir 2012 m. gegužės 10 d. sprendimą
Nr. 6-12N-2491 „Dėl V. K. teisės į ligos pašalpą“ bei Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012 m. birželio 22 d.
sprendimą Nr. (11.1) I-3948 „Dėl ligos pašalpos“ ir V. K. prašymą skirti jam ligos pašalpą už laikinojo nedarbingumo laikotarpius nuo 2012 m. balandžio 20 d. iki 2012 m. balandžio 25 d. ir nuo 2012 m. balandžio 26 d. iki 2012 m. gegužės 2 d. grąžinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Vilniaus skyriui nagrinėti iš naujo.

Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.1.3. Dėl teisės kreiptis į teismą dėl valstybinio socialinio draudimo senatvės
pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos nepriemokos realizavimo
tvarkos
Ginčams dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – ir Fondas) valdybos teritorinių skyrių sprendimų nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų klausimais, kaip ir
dėl sprendimų valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų klausimais, yra nustatyta
privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.
Nuostatos dėl Fondo administravimo įstaigų sprendimų ir veiksmų apskundimo
įtvirtintos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnyje, kurio 2 dalis (2012 m.
gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XII-88 redakcija, galiojanti nuo 2013 m. sausio 1 d.) nustato
skundų Fondo valdybai dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimų ir veiksmų
(neveikimo) padavimo terminus, inter alia kad skundai dėl sprendimų pensijų skyrimo
ir (ar) mokėjimo klausimais nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą. Iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos Valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. X-209 redakcija) 1 dalis nustatė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių
skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo
arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Minėti terminai nustato laiko tarpą, per kurį asmuo, manydamas, kad jo teisės ar interesai pažeisti, gali kreiptis į atitinkamą išankstinio ginčų
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nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją, t. y. inicijuoti ginčo nagrinėjimą ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka. Taigi savo teisine prigimtimi – tai procedūrinis terminas, nustatytas tam tikram veiksmui atlikti neteisminėje institucijoje.
Tiek iki 2013 m. sausio 1 d. galiojęs teisinis reguliavimas, įtvirtintas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje, tiek nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojęs teisinis reguliavimas, įtvirtintas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje, termino kreiptis su skundu į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą
dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimų pensijų klausimais pradžios momentą apibrėžė analogiškai – t. y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo
arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą. Sprendžiant dėl momento, su kuriuo sietina
termino paduoti skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dėl teritorinio
skyriaus sprendimų (veiksmų), mokant pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) nuostatas perskaičiuotas (sumažintas) pensijas, eigos pradžia, teisiškai reikšmingos yra faktinės aplinkybės, susijusios su
pirmosios sumažintos pensijos išmokėjimu asmeniui, turinčiam teisę ją gauti. Būtent ši
objektyvi aplinkybė – pirmosios sumažintos pensijos išmokėjimo diena – yra ta reikšminga aplinkybė, su kuria sietinas momentas, kai asmuo, būdamas rūpestingas, sąžiningas ir
atidus, sužinojo (turėjo sužinoti) apie savo galbūt pažeistas teises bei interesus.
Pareiškėja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, be
kita ko, prašė išmokėti jai dėl Laikinojo įstatymo taikymo negautą senatvės pensijos bei
nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalį. Šiuo prašymu pareiškėja išreiškė nesutikimą su atitinkamais Fondo valdybos teritorinio skyriaus veiksmais, prašydama pašalinti šių veiksmų nulemtas pasekmes, t. y. siekė inicijuoti ginčą dėl Fondo valdybos teritorinio skyriaus
sprendimų (veiksmų). Tiek Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio, tiek Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio nuostatos aiškiai įtvirtina skundų dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų pensijų klausimais padavimo
tvarką – t. y. skundai turi būti paduodami Fondo valdybai, kaip privalomai ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai. Taigi pripažintina, jog pareiškėja, siekdama inicijuoti
ginčą dėl galbūt neteisėtų ir nepagrįstų atitinkamos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (t. y. atsakovo nagrinėjamoje byloje – Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus) veiksmų, perskaičiuojant senatvės bei nukentėjusiųjų asmenų pensijas pagal Laikinojo įstatymo nuostatas ir jas išmokant, tam tikru
aspektu veikė netinkamai, skundą paduodama ne įgaliotam ginčą nagrinėti subjektui –
Fondo valdybai, o teritoriniam skyriui, su kurio veiksmais nesutinka.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalis nustato, kad jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės
procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus,
ir apie tai praneša asmeniui. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2008 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-69 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių
32 punkte. Atsižvelgiant į minėtą Viešojo administravimo įstatymo nuostatą, konstatuotina, jog pareiškėjos prašymą gavęs Fondo valdybos teritorinis skyrius, vadovaudamasis
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inter alia gero administravimo principu, iš jo kylančiais reikalavimais veikti atidžiai ir
rūpestingai, įstatymuose esant aiškiai nustatytam teisiniam reguliavimui dėl Valstybinio
socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų kompetencijos, turėjo imtis veiksmų ir
prašymą nurodytoje dalyje – dėl pensijų dalies išmokėjimo – perduoti ginčus dėl Fondo
valdybos teritorinių skyrių sprendimų nagrinėti įgaliotai institucijai, t. y. Fondo vadybai.
Aplinkybė, kad sprendimu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, nors ir
konstatavo, kad pareiškėja skundą padavė praleidusi terminą, dėl ko nurodė, kad atsisako
jį nagrinėti, tačiau tuo pačiu išreiškė savo poziciją ir valią dėl pareiškėjos keliamo ginčo, leidžia konstatuoti, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba iš esmės išnagrinėjo pareiškėjos skundą išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Atsižvelgiant į
tai, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra buvo
baigta, kas lemia, kad šiuo aspektu kliūčių nagrinėti ginčą iš esmės teisme nėra (pareiškėja į pirmosios instancijos teismą kreipėsi nepažeisdama Administracinių bylų teisenos
įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyto dvidešimties dienų termino nuo sprendimo, t. y.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimo gavimo dienos).
Pareiškėjai tinkamai – laikantis įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų – realizavus
savo teisę kreiptis į teismą, iš Konstitucijos, inter alia jos 30 straipsnio 1 dalies kylantys
imperatyvai teismui ginti asmens teises realiai ir veiksmingai suponuoja pareiškėjos teisę reikalauti teisme pašalinti jos teisių pažeidimą, nulemtą Konstitucijai prieštaraujančio
teisinio reguliavimo taikymo, perskaičiuojant ir išmokant jai paskirtas senatvės pensiją bei
nukentėjusiųjų asmenų pensiją. Pažeistas pareiškėjos teises teismas privalo ginti, kadangi priešingu atveju būtų pažeistos Konstitucijos 52 straipsnio nuostatos, garantuojančios
asmens teisę į pensinį aprūpinimą, taip pat iš Konstitucijos 23 straipsnio kylantys nuosavybės teisės apsaugos imperatyvai, o pati asmens teisė į teisminę gynybą būtų fiktyvi
– asmuo, laikydamasis įstatymais nustatytų reikalavimų kreipęsis į teismą dėl iš Konstitucijos kylančių teisių gynimo, realiai šių savo teisių apginti negalėtų. Tai lemtų, kad teisinis
reguliavimas, Konstitucinio Teismo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, ir toliau
būtų realiai taikomas, kas nesuderinama su Konstitucijos 110 straipsniu ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, draudžiančiais teismui (teisėjui) taikyti
įstatymą, kuris prieštarauja Konstitucijai. Siekiant užtikrinti realią ir veiksmingą asmens
pažeistų teisių gynybą, pareiškėjai kilusios pasekmės dėl prieštaraujančių Konstitucijai
Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir
8 straipsnio 1 dalies taikymo, perskaičiuojant jos senatvės bei nukentėjusiųjų asmenų pensijas, turi būti visiškai pašalintos, t. y. turi būti priteista visa pensijų nepriemoka, susidariusi dėl antikonstitucinių Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo.
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Administracinė byla Nr. A143-816/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01472-2013-3
Procesinio sprendimo kategorija 6.3.1; 6.6.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. balandžio 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio,
Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės,
teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo administracinėje
byloje pagal pareiškėjos B. D. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui 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.

1. Pareiškėja B. D. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu
(b. l. 1–3), kurį patikslino (b. l. 15–17; 48–49), prašydama: panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
ir VSDFV, Fondo valdyba) 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. (6.5)I-2220; įpareigoti
VSDFV išnagrinėti jos skundą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-ojo pensijų skyriaus (toliau – ir VSDFV Vilniaus skyriaus 4-asis pensijų skyrius) 2013 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. (10.1)3-33545; panaikinti VSDFV Vilniaus skyriaus 4-ojo pensijų skyriaus 2013 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. (10.1)3-3354;
įpareigoti atsakovą išmokėti valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos (toliau
– ir senatvės pensija) ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos (toliau – ir nukentėjusiųjų asmenų pensijos) nepriemoką, susidariusią dėl Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis
įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo; priteisti iš
atsakovo 5 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo skundo teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo.
2. Pareiškėja paaiškino, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. jai mokama sumažinta senatvės pensija ir nukentėjusiųjų asmenų pensija. Manydama, jog šis sumažinimas neteisėtas, pareiškėja 2013 m. vasario 22 d. kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyriaus 4-ąjį pensijų
skyrių, prašydama informuoti, kokiu pagrindu nuo 2010 m. sausio 1 d. jai mokamos
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sumažintos pensijos, jei dėl to buvo priimti individualūs sprendimai – juos pateikti,
taip pat pateikti apskaičiavimus, kokia pensijų dalis ir kokių teisės aktų ar sprendimų
pagrindu nebuvo išmokėta nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. sausio 31 d., bei išmokėti šią pensijų nepriemoką.
3. VSDFV Vilniaus skyriaus 4-asis pensijų skyrius 2013 m. kovo 15 d. sprendime
Nr. (10.1)3-33545 išaiškino, kad pensijos buvo mažinamos vadovaujantis Laikinuoju
įstatymu. Be to, nors nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau
– ir Konstitucinis Teismas) 2012 m. vasario 6 d. nutarimu Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatos, kuriomis vadovaujantis buvo mažinamos
pensijos, pripažintos prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau –
ir Konstitucija), tačiau pažymėjęs, kad šis nutarimas taikytinas į ateitį, atsakovas atsisakė išmokėti susidariusią pensijos nepriemoką.
4. Nesutikdama su atsakovo sprendimu, pareiškėja 2013 m. balandžio 1 d. kreipėsi
į Fondo valdybą, prašydama šį sprendimą panaikinti bei išmokėti minėtą pensijų dalį.
Tačiau Fondo valdyba 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. (6.5)I-2220 pareiškėjos
skundą nagrinėti atsisakė, nurodydama, kad praleistas Valstybinio socialinio draudimo
pensijų įstatymo (redakcijos, galiojusios iki 2012 m. gruodžio 31 d.) 45 straipsnyje nustatytas trejų metų terminas.
5. Pareiškėja teigė, kad pensijos jai buvo pervedamos į (duomenys neskelbtini) banke esančią sąskaitą: senatvės pensija už 2010 m. sausio mėnesį buvo pervesta
2010 m. sausio 27 d., o nukentėjusiųjų asmenų pensija – 2010 m. vasario 25 d. Kaip
matyti iš sąskaitos išrašų, jokios bankinės pinigų pervedimo operacijos iki 2010 m. vasario 25 d. nebuvo vykdomos, kas patvirtina, jog iki nurodytos datos ji nežinojo ir
objektyviai negalėjo žinoti, jog jai nuo 2010 m. sausio mėnesio mokamos sumažintos
pensijos. Taigi kreipdamasi į atsakovą 2013 m. vasario 22 d., ji nepraleido Valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnyje nurodyto 3 metų termino. Be to,
pensijos buvo perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, atsižvelgiant į jos gaunamas draudžiamąsias pajamas, ir sumažinta senatvės pensija buvo mokama iki 2011 m. gruodžio mėnesio, o nukentėjusiųjų asmenų pensija – iki 2012 m. liepos mėnesio. Taigi
skaičiuojant minėtą terminą nuo skundo pateikimo atsakovui ar Fondo valdybai, jis
nėra praleistas.
6. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimuose (b. l. 22–25; 61–65) prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodo šiuos argumentus:
6.1. VSDFV teritoriniai skyriai valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas
ir nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas apskaičiuoja ir moka vadovaudamiesi Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, Valstybinių socialinio draudimo
pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, Valstybinių pensijų įstatymu ir nuo 2010 metų – Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu.
6.2. Pareiškėjai atsakovo 2009 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 15-17-4628 nuo
2009 m. sausio 30 d. paskirta 1 441,09 Lt dydžio senatvės pensija, kuri vėlesniais sprendimais paskirta iš naujo (2010 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 15-17-4201 – 1 467,46 Lt,
2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 11-17-4505 – 1 483,73 Lt). Pareiškėjos senatvės
pensijos dydis viršijo Laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą ribinį 650 Lt
pensijos dydį, todėl pensija buvo perskaičiuota šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, be to, kadangi pareiškėja dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, nuo
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2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. taikant Laikinojo įstatymo 8 straipsnio
1 dalį jai buvo mokama senatvės pensijos dalis, atsižvelgiant į jos praėjusio mėnesio
draudžiamąsias pajamas.
6.3. Pareiškėjai atsakovo 2009 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 15-1-7-4630 nuo
2009 m. sausio 1 d. paskirta valstybinių pensijų bazės dydžio (200 Lt) nukentėjusiųjų
asmenų pensija. Ši pensija nuo 2010 m. sausio 1 d. perskaičiuojama pagal Laikinojo
įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, taikant šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę, o kadangi
pareiškėja Laikinojo įstatymo galiojimo laikotarpiu dirbo, vadovaujantis šio įstatymo
5 straipsnio 1 dalimi, jai nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d. buvo mokama
nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalis, apskaičiuota taikant Laikinojo įstatymo 2 priede
nurodytą formulę.
6.4. Lietuvos teisėje galioja teisėtumo prezumpcija, taigi įstatymas ar kitas teisės
aktas laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Konstitucijos 107 straipsnyje nustatyta, kad įstatymas (ar jo dalis) negali būti taikomas tik nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio
Teismo sprendimas, kad atitinkamas įstatymas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai.
Atsakovas laikėsi pozicijos, jog Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas,
kuriuo pripažinta, kad Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 1 dalis,
taikytos perskaičiuojant pareiškėjos pensijas, taikytinas tik į ateitį, todėl nėra pagrindo
tenkinti pareiškėjos prašymo ir išmokėti jai negautą senatvės pensijos bei nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalį.
6.5. Laikinojo įstatymo 16 straipsnyje nustatyta, kad sumažintų pensijų kompensavimo tvarką turi parengti Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Vyriausybės pavedimu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia Sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės bei netekto darbingumo pensijų ir dideliu mastu sumažintų
valstybinių pensijų kompensavimo įstatymo projektą. Kol šis įstatymas nėra priimtas,
VSDFV teritoriniai skyriai neturi teisinio pagrindo išmokėti pagal Laikinojo įstatymo
nuostatas sumažintų pensijų dalies.
6.6. Atsakovas nesutiko su pareiškėjos reikalavimu dėl palūkanų priteisimo. Kadangi pareiškėjos ir atsakovo sutartiniai santykiai nesiejo ir nei Valstybinio socialinio
draudimo pensijų įstatymas, nei Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo ir
mokėjimo nuostatai palūkanų mokėjimo nenustato, Civilinio kodekso 6.210 straipsnio
nuostata dėl palūkanų mokėjimo negali būti taikoma.
7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
atsiliepime (b. l. 33–38) prašo administracinę bylą pagal B. D. skundą nutraukti arba
skundą atmesti kaip nepagrįstą. Be argumentų, analogiškų nurodytiems atsakovo atsiliepime, trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo šiuos nesutikimo su pareiškėjos skundu
argumentus:
7.1. Iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos Valstybinių socialinio draudimo
pensijų įstatymo 45 straipsnyje buvo nustatyta, kad Fondo valdybos teritorinių skyrių
sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo
sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti skundžiami Fondo valdybai; Fondo valdybos
ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui. Pirmoji pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažinta senatvės pensija į pareiškėjos sąskaitą banke buvo
pervesta 2010 m. sausio 27 d., o valstybinė pensija – 2010 m. vasario 25 d. Pareiškėja
su prašymu į Fondo valdybą įpareigoti VSDFV teritorinį skyrių išmokėti jai negautą
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senatvės bei nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalį kreipėsi 2013 m. balandžio 1 d. skundu, taigi ji praleido nustatytą 3 metų apskundimo terminą. Pabrėžė, kad apskundimo
terminas negali būti siejamas su pareiškėjos 2013 m. vasario 22 d. prašymu, kuriuo ji
kreipėsi į sprendimą priėmusį VSDFV teritorinį skyrių. Ginčo inicijavimas nagrinėjamu atveju – pareiškėjos 2013 m. balandžio 1 d. skundas, kuriuo pareiškėja kreipėsi į Fondo valdybą kaip privalomo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka
instituciją.
7.2. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2003 m. birželio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-364/2003), sprendžiant klausimą
dėl pareiškėjai neišmokėtos pensijų dalies priteisimo, Konstitucinio Teismo įstatymo
72 straipsnio 4 dalies nuostata, taip pat Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas netaikytini, kadangi sprendimai dėl pareiškėjos senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų pensijos įvykdyti iki minėto Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo.
7.3. Pagal Laikinąjį įstatymą neišmokėtų pensijų dalių priteisimas sukeltų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui papildomą finansinę naštą – jame šiuo
metu nėra numatyta tam lėšų. 2013 metų pirmojo ketvirčio Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto deficitas yra 669 mln. Lt, o ketvirčio pabaigoje skolintų ir negrąžintų lėšų suma sudarė 10 mlrd. 253,1 mln. Lt. Taigi mokant priteistas neišmokėtas
pagal Laikinojo įstatymo nuostatas pensijų dalių sumas, gali kilti grėsmė, kad negalės
būti tinkamai vykdomi Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų
finansiniai įsipareigojimai visiems išmokų gavėjams, taip pažeidžiant kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes ir jų pusiausvyrą. Todėl tuo atveju, jei pareiškėjos reikalavimas
priteisti neišmokėtą senatvės pensijos ir valstybinės pensijos dalį būtų patenkintas, trečiasis suinteresuotas asmuo prašo įpareigoti šias sumas išmokėti dalimis.
II.
8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 21 d. sprendimu B. D.
skundą tenkino iš dalies: panaikino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą
Nr. (6.5)I-2220 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus
4-ojo pensijų skyriaus 2013 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. (10.1)3-33545, priteisė B. D. iš
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 5 008,12 Lt valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos ir 1 270,60 Lt nukentėjusiųjų asmenų pensijos, iš viso – 6 278,72 Lt, o kitą skundo dalį atmetė.
9. Teismas nustatė, kad VSDFV Vilniaus skyriaus 4-ojo pensijų skyriaus
2009 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 15-17-4628 pareiškėjai nuo 2009 m. sausio 30 d.
paskirta 1 441,09 Lt dydžio valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, o
2009 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 15-17-4630 nuo 2009 m. sausio 30 d. – 200 Lt dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija. VSDFV Vilniaus skyriaus 4-ojo pensijų
skyriaus 2010 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 15-17-4201 B. D. nuo 2010 m. sausio 30 d.
paskirta 1 467,46 Lt valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, o 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 11-17-4505 nuo 2011 m. vasario 1 d. paskirta 1 483,73 Lt valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija. Pareiškėja 2013 m. vasario 22 d. prašymu
dėl pensijų mokėjimo kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyriaus 4-ąjį pensijų skyrių, kuris
2013 m. kovo 15 d. sprendime Nr. (10.1)3-33545 paaiškino pareiškėjai valstybinių so148
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cialinio draudimo senatvės bei nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų skaičiavimo
tvarką ir nurodė, kad neturi pagrindo išmokėti dėl Laikinojo įstatymo taikymo negautą senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalį. Nesutikdama su šiuo sprendimu, pareiškėja Fondo valdybai 2013 m. balandžio 1 d. pateikė skundą, kuriame prašė
sprendimą panaikinti ir įpareigoti VSDFV Vilniaus skyriaus 4-ąjį pensijų skyrių išmokėti pareiškėjai nuo 2010 m. sausio 1 d. dėl Laikinojo įstatymo nuostatų, pripažintų
prieštaraujančiomis Konstitucijai, taikymo susidariusias senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų pensijos nepriemokas. Fondo valdyba 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. (6.5)I-2220 atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundą, kadangi jis buvo paduotas
praleidus VSDFV teritorinio skyriaus veiksmų apskundimo terminą.
10. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad valstybinės socialinio draudimo
pensijos mokamos vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu ir
Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatais, o nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas skiria ir moka VSDFV teritoriniai skyriai, vadovaudamiesi Valstybinių pensijų įstatymu, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatais. Be
to, 2009 m. gruodžio 9 d. buvo priimtas Laikinasis įstatymas, kuriuo, siekiant sumažinti
valstybės biudžeto ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidas, buvo sumažintos, be kita ko, ir valstybinės bei valstybinės socialinio draudimo pensijos.
11. Teismas nustatė, kad atsakovas pareiškėjos valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją perskaičiavo remdamasis Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi bei
8 straipsnio 1 dalimi, o nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją – remdamasis Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi ir 5 straipsnio 1 dalimi. Konstitucinis Teismas
2012 m. vasario 6 d. nutarime, leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtame 2012 m. rugsėjo 21 d., pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai, o šio įstatymo
5 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas
šioje dalyje nurodytiems asmenims, prieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies
nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“. Taip pat buvo
pripažinta, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis tiek, kiek ja sudarytos prielaidos perskaičiuojant sumažinti paskirtas senatvės pensijas, neprieštaravo Konstitucijai,
tačiau Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims, buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai
pasirinkti darbą bei verslą“.
12. Teismas nurodė, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
45 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gruodžio 31 d.) buvo nustatyta,
jog VSDFV teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Pažymėjęs, kad senaties
teisės normos yra materialinės, o ne procesinės teisės normos, pirmosios instancijos
teismas pripažino, kad taikytina teisinių santykių susidarymo metu galiojusi įstatymo
redakcija. Be to, laikėsi pozicijos, kad sprendimas dėl pareiškėjos pensijos sumažinimo
pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalį bei 8 straipsnio 1 dalį buvo priimtas apskaičiuojant pensiją už 2010 metų sausio mėnesį ir tęsėsi visą pensijos mokėjimo laiką.
13. Teismas nurodė, kad į VSDFV su skundu pareiškėja kreipėsi 2013 m. balan149
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džio 1 d. Vadovaudamasis Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių
(toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-131, 20 ir 31 punktais, teismas darė išvadą, jog prieš priimdama sprendimą dėl skundo nenagrinėjimo, Fondo valdyba turi
nustatyti terminą pareiškėjui, per kurį šis galėtų nurodyti svarbias termino praleidimo priežastis bei pateikti šias priežastis pateisinančius dokumentus, ir tik per nustatytą terminą nepagrindus priežasčių, Fondo valdyba turi teisę priimti sprendimą neatnaujinti termino ir pareiškėjo skundo nenagrinėti iš esmės. Todėl buvo pripažinta, kad
Fondo valdybos 2013 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. (6.5)I-2220 priimtas neatlikus
šių Taisyklių 20 ir 31 punktuose numatytos procedūros, todėl yra neteisėtas ir turi būti
naikinamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 3 p.).
14. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjos skundas yra
priimtas nagrinėti teisme ir visi proceso dalyviai yra išdėstę aiškias teisines pozicijas
ginčijamu klausimu, siekdamas administracinių santykių efektyvumo ir operatyvaus
sprendimo, nusprendė negrąžinti pareiškėjos 2013 m. balandžio 1 d. skundo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai nagrinėti iš naujo ir išspręsti termino atnaujinimo klausimą, ir nutarė pats pasisakyti dėl pagrindų terminui atnaujinti buvimo.
15. Remdamasi Asmenų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2008 m. vasario 1 d. įsakymu
Nr. V-69, 20 punktu, nustatančiu, kad Fondo administravimo įstaigoje gauti prašymai,
kuriuos nagrinėti privalo kita Fondo administravimo įstaiga, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti persiunčiami nagrinėti toms įstaigoms, teisėjų kolegija nurodė, kad
VSDFV Vilniaus skyriaus 4-asis pensijų skyrius, gavęs pareiškėjos 2013 m. vasario 22 d.
prašymą, kuriame buvo skundžiamas pensijų sumažinimas, t. y. iš esmės prašoma pakeisti VSDFV skyriaus sprendimus dėl pensijų sumažinimo, šį prašymą turėjo persiųsti
Fondo valdybai. Tokiu atveju pareiškėjos 2013 m. vasario 22 d. prašymas būtų buvęs
peržiūrėtas kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka pateiktas skundas.
16. Teismas nustatė, kad už 2010 m. sausio mėnesį senatvės pensija pareiškėjai
buvo pervesta 2010 m. sausio 27 d., o nukentėjusiųjų asmenų pensija – 2010 m. vasario 25 d. Pareiškėja teigė, kad iki 2010 m. vasario 25 d. jokios bankinės pinigų pervedimo operacijos nebuvo vykdomos, todėl iki šios datos ji nežinojo ir objektyviai negalėjo
žinoti, kad jai nuo 2010 m. sausio mėnesio yra mokamos sumažintos pensijos. Pasisakydamas dėl šio argumento, teismas nurodė, jog nors per žiniasklaidos priemones ir
buvo informuojama apie pensijų sumažinimą pagal Laikinąjį įstatymą, tačiau nėra pagrįsta ir teisinga teigti, kad asmuo pensijos pervedimo dieną žinojo apie jos sumažinimą. Taigi pastebėjęs, kad pareiškėja neviršijo protingo laiko tarpo, per kurį atsakingas
asmuo būtų galėjęs sužinoti apie teisių pažeidimą, ir į VSDFV Vilniaus skyrių kreipėsi
2013 m. vasario 22 d. skundu, kuris pagal gero administravimo taisykles turėjo būti
persiųstas Fondo valdybai nagrinėti išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka, teismas laikė, jog yra pagrindas taikyti Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių
31 punktą ir atnaujinti terminą pareiškėjai skundui Fondo valdybai paduoti.
17. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai tiek valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, tiek nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija buvo sumažintos taikant
Konstitucijai prieštaraujančius teisės aktus, o būtent – Laikinojo įstatymo 5 ir 8 straipsnius. Nustatęs, kad pareiškėjai nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. dėl
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Laikinojo įstatymo 8 straipsnio taikymo neišmokėta 5 008,12 Lt valstybinės socialinio
draudimo pensijos, o nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. dėl Laikinojo
įstatymo 5 straipsnio taikymo neišmokėta 1 270,60 Lt nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos, nusprendė, kad pareiškėjos skundo dalis dėl šios pensijos dalies priteisimo tenkintina.
18. Pareiškėja taip pat prašė priteisti palūkanas, tačiau teismas nurodė, kad palūkanų priteisimas teisiniuose pensijų santykiuose nenumatytas, o civilinės teisės normos
viešojoje teisėje netaikomos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1565/2008).
19. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjos reikalavimas įpareigoti VSDFV išnagrinėti jos skundą iš naujo nesuderintas su kitais skundo reikalavimais, kadangi įpareigojus skundą iš naujo nagrinėti išankstine tvarka, teisiškai neįmanoma priteisti pensijos nepriemokos, o atsižvelgiant į tai, kad VSDFV Vilniaus skyriaus
4-ojo pensijų skyriaus 2013 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. (10.1)3-33545 buvo priimtas
remiantis antikonstituciniais pripažintais įstatymais, tenkino pareiškėjos reikalavimą
dėl jo panaikinimo.
20. Nors trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV prašė atidėti sprendimo vykdymą
motyvuodamas tuo, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžete nėra pakankamai lėšų sprendimui įvykdyti, tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėja yra
pensininkė, jos turtinė padėtis, sprendžiant iš paskirtos pensijos dydžio, nėra gera bei
įvertinus nuolat deficitinę Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto būklę, darė
išvadą, kad sprendimo vykdymo atidėjimas netaikytinas.
III.
21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba apeliaciniame skunde (b. l. 82–89) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo
2013 m. spalio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – bylą pagal pareiškėjos B. D. skundą nutraukti. Be argumentų, analogiškų išdėstytiems atsiliepime į
pareiškėjos skundą, apeliacinis skundas grindžiamas taip pat šiais argumentais:
21.1. Iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos Valstybinių socialinio draudimo
pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad Fondo valdybos teritorinių
skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti skundžiami Fondo valdybai.
Pareiškėja apie tai, kad jai mokama ne viso dydžio senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų
pensija, sužinojo atitinkamai 2010 m. sausio mėnesį ir 2010 m. vasario mėnesį. Remdamasis, be kita ko, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A552-432/2013, trečiasis suinteresuotas asmuo mano,
kad pareiškėja, su prašymu į Fondo valdybą kreipdamasi 2013 m. balandžio 1 d., o
Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą padavusi 2013 m. gegužės 21 d.,
praleido iki 2012 m. gruodžio 31 d. galiojusios redakcijos Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą.
21.2. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas, gavęs pareiškėjos
2013 m. vasario 22 d. prašymą, jį turėjo persiųsti Fondo valdybai, taip pat nusprendė, kad terminas pareiškėjai paduoti skundą Fondo valdybai atnaujintinas, tačiau, trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, šios išvados prieštarauja Lietuvos vyriausiojo
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administracinio teismo suformuotai praktikai bei Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne
teismo tvarka taisyklių 31 punktui, kuriame nustatyta, kad praleistą terminą skundui
paduoti gali atnaujinti Fondo valdyba, o ne teismas. Taip pat, apelianto nuomone, kritiškai vertintinas pirmosios instancijos teismo sprendimas atnaujinti praleistą terminą,
kadangi nustatytas 3 metų apskundimo terminas, per kurį asmuo gali apginti savo teises, yra pakankamai ilgas, o pareiškėja į Fondo valdybą kreipėsi praėjus daugiau kaip
vieneriems metams po Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo priėmimo.
Taigi pareiškėjai nenurodžius jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių terminas galėjo
būti atnaujintas, teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėja neviršijo protingo laiko
tarpo, per kurį atsakingas asmuo būtų galėjęs sužinoti apie savo teisių pažeidimą.
21.3. Civilinio kodekso 1.124 straipsnyje nustatyta, kad ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį, o 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties
terminas prasideda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo
teisių pažeidimą. Todėl, vadovaujantis šiomis nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktika, pareiškėjos reikalavimui dėl nuo 2010 m. sausio mėnesio neišmokėtos senatvės pensijos dalies priteisimo senaties terminas skaičiuotinas nuo 2010 m. sausio mėnesio, o dėl valstybinės pensijos dalies priteisimo – nuo
2010 m. vasario mėnesio.
21.4. Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais
Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo suformuota praktika (administracinės bylos Nr. A5-264/2003,
Nr. A502-683/2013, A12-219/2004), trečiasis suinteresuotas asmuo mano, kad sprendžiant
dėl pareiškėjai neišmokėtos senatvės pensijos ir valstybinės pensijos dalies Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies nuostata netaikytina.
21.5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą (2013 m. spalio 9 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-818/2013, 2013 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-716/2013, 2013 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-849/2013) išaiškino, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnis ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnis patvirtina,
kad valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigų sprendimams pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais yra nustatyta privaloma ikiteisminė tvarka, skundžiant
šiuos sprendimus Fondo valdybai, bei kad terminas dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatų taikymo negautos pensijos dalies išmokėjimo skaičiuotinas nuo pirmos
sumažintos pensijos išmokėjimo. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad ginčas dėl pareiškėjos
senatvės pensijos ir valstybinės pensijos neišmokėtos dalies neišnagrinėtas privaloma
išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, kadangi Fondo valdyba 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. (6.2)I-2220 atsisakė nagrinėti pareiškėjos 2013 m. balandžio 1 d. skundą, byla pagal pareiškėjos skundą dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo 5 008,12 Lt senatvės pensijos dalį ir 1 270,60 Lt nukentėjusiųjų asmenų valstybinės
pensijos dalį nutrauktina (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1200/2013).
22. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 92) prašo apeliacinį skundą tenkinti, nuro152
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dydamas, kad palaiko trečiojo suinteresuoto asmens apeliaciniame skunde išdėstytus
argumentus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

23. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjai neišmokėtos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos bei nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos dalies. Nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus
4-ojo pensijų skyriaus 2009 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 15-17-4628 pareiškėjai nuo
2009 m. sausio 30 d. paskirta 1 441,09 Lt dydžio senatvės pensija (b. l. 29) (ši pensija
pagal naujus duomenis iš naujo paskirta 2010 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 15-17-4201
– 1 467,46 Lt (nuo 2010 m. sausio 30 d.) (b. l. 30), o 2012 m. sausio 26 d. sprendimu
Nr. 11-17-4505 – 1 483,73 Lt (nuo 2011 m. vasario 1 d.) (b. l. 31). Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-ojo pensijų skyriaus 2009 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. 15-17-4630 pareiškėjai nuo 2009 m. sausio 30 d. paskirta nukentėjusiųjų
asmenų valstybinė pensija – 200 Lt (b. l. 32).
24. Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojus Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui, pareiškėjai paskirtos socialinės išmokos – valstybinė
socialinio draudimo senatvės pensija ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija –
buvo perskaičiuotos, taikant inter alia šio įstatymo atitinkamai 8 straipsnio 1 dalį bei
5 straipsnio 1 dalį. Dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo pareiškėjai buvo išmokėta
atitinkamai mažesnė šių socialinių išmokų dalis, nei paskirta minėtais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus sprendimais: dėl Laikinojo įstatymo
8 straipsnio 1 dalies taikymo nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. neišmokėta senatvės pensijos dalis sudarė 5 008,12 Lt, o dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio
1 dalies taikymo nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. liepos 30 d. neišmokėta nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalis sudarė 1 270,60 Lt (b. l. 26–28). Dėl nurodytų faktinių
aplinkybių ginčo byloje nėra.
25. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pripažino, kad Laikinojo
įstatymo 5 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d., 2010 m. vasario 11 d., 2010 m. spalio 26 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos
ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, taip pat
8 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d., 2010 m. spalio 26 d. redakcija) tiek, kiek
joje nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus
gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“.
26. Pareiškėja 2013 m. vasario 22 d. kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti informaciją apie jai paskirtų pensijų skaičiavimą ir mokėjimą bei išmokėti jai pensijos dalies
nepriemoką, susidariusią nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. sausio 31 d. Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-asis pensijų skyrius pareiškėjai atsakė 2013 m. kovo 15 d. raštu Nr. (10.1)3-33545, kuriame, be kita ko, nurodė, jog
nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymo ir išmokėti dėl Laikinojo įstatymo taiky153
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mo negautą senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalį (b. l. 5-8). Nesutikdama su šiuo sprendimu, pareiškėja 2013 m. balandžio 1 d. su skundu kreipėsi
į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, prašydama panaikinti šį sprendimą
ir įpareigoti teritorinį skyrių išmokėti jai dėl Laikinojo įstatymo nuostatų, pripažintų
prieštaraujančiomis Konstitucijai, taikymo susidariusias senatvės pensijos bei nukentėjusiųjų asmenų pensijos nepriemokas (b. l. 39-40). Į šį pareiškėjos skundą Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdyba atsakė 2013 m. balandžio 8 d. raštu Nr. (6.5)I-2220
(b. l. 41-42).
27. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 21 d. sprendimu B. D.
skundą tenkino iš dalies: panaikino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
2013 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. (6.5)I-2220 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-ojo pensijų skyriaus 2013 m. kovo 15 d. sprendimą
Nr. (10.1)3-33545, priteisė B. D. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 5 008,12 Lt valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos ir 1 270,60 Lt
nukentėjusiųjų asmenų pensijos, iš viso – 6 278,72 Lt, o kitą skundo dalį atmetė.
28. Taigi nagrinėjamoje byloje keliami klausimai, susiję su asmens teisės į pensiją
pažeidimu ir jos gynimu teisme. Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai,
kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apeliacinio skundo argumentai iš
esmės susiję su tuo, jog pareiškėja, apelianto nuomone, praleido įstatymuose nustatytą
terminą apskųsti sprendimus dėl sumažintų pensijų mokėjimo, sprendžia, jog prieš pasisakant dėl pareiškėjos reikalavimo pagrįstumo ir galimybės juos tenkinti, pirmiausia
būtina įvertinti, ar nagrinėjamu atveju pareiškėja, siekdama apginti savo galbūt pažeistas teises bei teisėtus interesus socialinio aprūpinimo srityje, tinkamai realizavo teisę
kreiptis į teismą.
V.
29. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra pamatinė asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Konstitucijos 30 str. 1 d., Teismų įstatymo 4 str. 1 d., Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio
pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.).
30. Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis laiduoja kiekvieno asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisę kreiptis į teismą. Ši teisė, kaip nuosekliai akcentuoja Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje, yra absoliuti (pvz., 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio 16 d., 2008 m. sausio 22 d., 2011 m. birželio 9 d. ir kt.
nutarimai). Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo kyla imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės
yra pažeistos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą; ši teisė negali
būti dirbtinai suvaržoma arba negali būti nepagrįstai apsunkinamas jos įgyvendinimas;
šios teisės negalima paneigti (žr., pvz., 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruodžio 29 d.,
2007 m. gegužės 15 d. nutarimai). Asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir
veiksmingai ginamos tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 15 d., 2008 m. sausio 22 d. nutarimai).
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31. Tačiau pažymėtina, kad nors teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo
principai lemia, jog kiekvienas asmuo, siekdamas apginti savo galbūt pažeistas teises
bei interesus, turi teisę kreiptis į teismą, tačiau šios teisės įgyvendinimas yra neatsiejamai susijęs su tam tikrais procesiniais reikalavimais, kurių būtina laikytis, inter alia
susijusiais su ginčų inicijavimo tvarka bei terminais.
32. Reikalavimai, keliami siekiant realizuoti savo teisę kreiptis į administracinį
teismą, yra įtvirtinti Administracinių bylų teisenos įstatyme. Šio įstatymo 22 straipsnio 3 dalis nustato, kad įstatymo numatytais atvejais skundas (prašymas) pirmiausia
turi būti paduodamas administracinių ginčų komisijai ar kitai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, po to skundas gali būti paduodamas ir administraciniam teismui. Taip pat Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio
1 dalyje nurodyta, jog prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo
subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne teismo tvarka instituciją. Šiuo aspektu pastebėtina, jog Konstitucinis Teismas savo
jurisprudencijoje, pasisakydamas dėl teisės į teisminę gynybą turinio, teisminės gynybos veiksmingumo, ne kartą yra pažymėjęs, kad teisės aktais gali būti nustatyta ir ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka, tačiau negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo,
kuriuo būtų paneigta asmens, manančio, jog jo teisės ar laisvės pažeistos, teisė ginti
savo teises ar laisves teisme (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d., 2005 m. vasario 7 d., 2006 m. sausio 16 d., 2012 m. gruodžio 10 d. ir kt. nutarimai). Tai, kad teisės aktai nustato pareigą tam tikrą visuomeninį konfliktą iš pradžių spręsti ikiteismine
tvarka, nepaneigia konstitucinės teisės pasinaudoti teismine gynyba (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS17-298/2007).
VI.
33. Pareiškėja nagrinėjamoje byloje kreipėsi į teismą, prašydama inter alia įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių išmokėti jai senatvės pensijos nepriemoką, susidariusią dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies
taikymo.
34. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnis (2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XII-87 redakcija, galiojanti nuo 2013 m. sausio 1 d.) nustato,
kad valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimai pensijų
skyrimo ir mokėjimo klausimais gali būti skundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Nuostatos dėl Fondo administravimo įstaigų sprendimų ir veiksmų apskundimo įtvirtintos
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnyje, kurio 2 dalis (2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XII-88 redakcija, galiojanti nuo 2013 m. sausio 1 d.) nustato
skundų Fondo valdybai dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimų ir veiksmų (neveikimo) padavimo terminus, inter alia kad skundai dėl sprendimų pensijų skyrimo ir (ar) mokėjimo klausimais nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 6 mėnesius nuo
tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo
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sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo
tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas; taip pat nustatyta, kad
skundui paduoti nustatytas terminas, praleistas dėl svarbių priežasčių, kurias asmuo
pagrindžia atitinkamais dokumentais, Fondo valdybos direktoriaus ar jo pavaduotojo
sprendimu gali būti atnaujinamas; skundų nagrinėjimo tvarką Fondo valdyboje nustato Fondo valdybos direktorius.
35. Pažymėtina, jog iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusios redakcijos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo
Nr. X-209 redakcija) 1 dalis nustatė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią
asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti apskundžiami
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai; skundų nagrinėjimo tvarką ir terminus nustato Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, o
pagal šio straipsnio 2 dalį, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui.
36. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalis (2007 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-1396 redakcija, galiojusi tiek iki 2013 m. sausio 1 d., tiek ir
po 2013 m. sausio 1 d.) nustato, jog draudėjai, apdraustieji asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę apskųsti Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimus ir
veiksmus (neveikimą) Fondo valdybai; Fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.
37. Išplėstinė teisėjų kolegija, sistemiškai įvertinusi nurodytas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas,
konstatuoja, jog ginčams dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo
įstaigų sprendimų pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais yra expressis verbis nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Tai ne kartą yra pažymėjęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS520-789/2013 ir joje nurodytą praktiką šiuo klausimu).
38. Pareiškėja nagrinėjamoje byloje iškėlė klausimą ir dėl nukentėjusiųjų asmenų
valstybinės pensijos dalies, neišmokėtos jai dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies
taikymo. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog nors nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų skyrimas reguliuojamas Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme (šio įstatymo 1 str. 1 d. 2 p. ir 2 d., 11-14 str.), tačiau pagal šio įstatymo
15 straipsnio (2009 m. gruodžio 8 d. įstatymo Nr. XI-531 redakcija) 1 dalį, nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos teritoriniai skyriai, o pagal 3 dalį nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos
skiriamos, mokamos ir ginčai dėl šių pensijų nagrinėjami Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo V skyriaus bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo
ir mokėjimo nuostatų nustatyta valstybinėms socialinio draudimo pensijoms tvarka.
Taigi tiek, kiek aktualu nagrinėjamam klausimui – dėl tinkamo asmens teisės į teismą,
siekiant apginti savo galbūt pažeistas teises, susijusias su nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos mokėjimu, realizavimo, inter alia ginčų šiais klausimais nagrinėjimo
– Valstybinių pensijų įstatymo 15 straipsnio 3 dalis nukreipia į Valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatymo V skyrių, taigi ir į jau minėtą 45 straipsnį. Atsižvelgiant į
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tai, konstatuotina, jog ginčams dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų klausimais, kaip
ir dėl sprendimų valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų klausimais, yra nustatyta privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.
VII.
39. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad vertinant įstatymuose nustatytus procesinius (procedūrinius) reikalavimus, kurių būtina laikytis, siekiant tinkamai pasinaudoti teise kreiptis į teismą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo
įstaigų sprendimų pensijų klausimais, reikšmingas yra termino, per kurį asmuo gali
inicijuoti ginčo nagrinėjimą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje, pradžios momento aiškinimas.
40. Minėta, kad asmens teisės kreiptis į teismą tinkamas įgyvendinimas įstatymų
nustatytais atvejais gali būti saistomas būtinybės iš pradžių pasinaudoti privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, kuriai, savo ruožtu, taip pat yra nustatyti tam tikri reikalavimai, inter alia susiję su atitinkamų terminų laikymusi. Tiek iki
2013 m. sausio 1 d. galiojęs teisinis reguliavimas, įtvirtintas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. X-209
redakcija), tiek nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojęs teisinis reguliavimas, įtvirtintas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje (2012 m. gruodžio 20 d.
įstatymo Nr. XII-88 redakcija), termino kreiptis su skundu į Fondo valdybą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimų pensijų klausimais pradžios momentą apibrėžė analogiškai – t. y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą. Šiuo aspektu yra reikšmingi Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos išaiškinimai, pateikti
2013 m. lapkričio 7 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A444-2232/2013.
41. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A444-2232/2013, pasisakydamas dėl termino kreiptis į
teismą eigos pradžios sprendžiant ginčą dėl valstybinės pensijos dalies, neišmokėtos
dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo, pažymėjo, kad tam būtina įvertinti pažeidimo, su kuriuo pareiškėjas sieja savo reikalavimą, pobūdį ir bylos individualias faktines
aplinkybes. Išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad dėl pareiškėjo sumažintos valstybinės pensijos mokėjimo atskiras administracinis sprendimas priimtas nebuvo, pareiškėjui neįteikta jokių pranešimų apie ginčijamus veiksmus, o sumažinta valstybinė pensija
buvo mokama faktiškai kiekvieną mėnesį, tiesiogiai taikant Laikinojo įstatymo nuostatas. Taigi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija šioje
nutartyje laikėsi nuomonės, kad tais atvejais, kai asmuo skundžia ne konkretų administracinį sprendimą, kuris turi būti jam įteiktas, o kompetentingos institucijos veiksmus, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas
skaičiuoti nuo šio asmens sužinojimo (turėjimo sužinoti) apie skundžiamą veiksmą
dienos, todėl konstatavo, kad pareiškėjui (minėtoje konkrečioje nagrinėtoje byloje)
apie jo teises pažeidžiančius veiksmus tapo žinoma (turėjo tapti žinoma) tada, kai nebuvo išmokėta tam tikra valstybinės pensijos dalis, t. y. pirmosios sumažintos valstybinės pensijos išmokėjimo diena yra ta objektyvi aplinkybė, su kuria gali būti siejama
skundo padavimo teismui termino pradžia (Lietuvos vyriausiojo administracinio teis157
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mo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A444-2232/2013).
42. Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog minėtoje administracinėje byloje
buvo sprendžiamas klausimas dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemokos, susidariusios dėl, be kita ko, Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies taikymo. Ir
nors šio pobūdžio ginčams privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka nėra nustatyta (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-2232/2013), t. y. teismas minėtoje byloje pasisakė dėl skundo padavimo teismui, o ne ikiteisminei ginčų nagrinėjimo
institucijai termino pradžios, tačiau nagrinėjamu atveju reikšminga aplinkybė yra tai,
jog, visų pirma, termino eigos pradžios momentas apibrėžiamas analogiškai (t. y. nuo
dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą), be to, pažeidimai kildinami iš analogiško pobūdžio sprendimų (veiksmų). Taigi termino skaičiavimo pradžios apibrėžimo aspektu tiek minėta administracinė byla, tiek ir nagrinėjama
administracinė byla yra iš esmės panašios, kadangi dėl asmenims sumažintos pensijos
mokėjimo atskiri administraciniai sprendimai priimti nebuvo, o sumažintos pensijos
faktiškai mokėtos kiekvieną mėnesį, tiesiogiai taikant Laikinojo įstatymo nuostatas.
Šios aplinkybės, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į iš Konstitucijoje
įtvirtintų teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų sekantį imperatyvą užtikrinti vienodą (nuoseklią, neprieštaringą) teismų praktiką (Konstitucinio
Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas), taip pat į Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą nuostatą, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių,
suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose, lemia būtinybę nenukrypti
nuo minėtų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuluotų taisyklių dėl
termino inicijuoti ginčą dėl pensijos dalies, neišmokėtos tiesiogiai taikant Laikinojo
įstatymo nuostatas, pradžios momento.
43. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
jog sprendžiant dėl momento, su kuriuo sietina termino paduoti skundą Fondo valdybai dėl teritorinio skyriaus sprendimų (veiksmų), mokant pagal Laikinojo įstatymo
nuostatas perskaičiuotas (sumažintas) pensijas, eigos pradžia, teisiškai reikšmingos yra
faktinės aplinkybės, susijusios su pirmosios sumažintos pensijos išmokėjimu asmeniui,
turinčiam teisę ją gauti. Būtent ši objektyvi aplinkybė – pirmosios sumažintos pensijos išmokėjimo diena – yra ta reikšminga aplinkybė, su kuria sietinas momentas, kai
asmuo, būdamas rūpestingas, sąžiningas ir atidus, sužinojo (turėjo sužinoti) apie savo
galbūt pažeistas teises bei interesus.
44. Pirmoji senatvės pensija, sumažinta dėl, be kita ko, Laikinojo įstatymo
8 straipsnio 1 dalies taikymo, pareiškėjai buvo išmokėta (pervesta į pareiškėjos asmeninę sąskaitą banke) 2010 m. sausio 27 d., o pirmoji nukentėjusiųjų asmenų pensija,
sumažinta dėl, be kita ko, Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies taikymo, išmokėta
2010 m. vasario 25 d. (b. l. 9–10). Taigi konstatuotina, jog būtent nuo nurodytų datų
– 2010 m. sausio 27 d. ir 2010 m. vasario 25 d. – skaičiuotini terminai, per kuriuos pareiškėja, siekdama tinkamai apginti savo teises, susijusias su atitinkamai senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų pensijos mokėjimu, turėjo su skundu kreiptis į Fondo
valdybą, kaip privalomą ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.
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VIII.
45. Pareiškėja dėl senatvės pensijos bei nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalies, neišmokėtos dėl atitinkamai Laikinojo įstatymo 8 dalies 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies
taikymo, į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-ąjį pensijų skyrių kreipėsi 2013 m. vasario 22 d. Nuo 2013 m. sausio 1 d., kaip minėta, kito
teisinis reguliavimas, reglamentuojantis sprendimų pensijų klausimais apskundimo
tvarką, o būtent – nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2012 m. gruodžio 20 d. įstatymu
Nr. XII-87 atlikti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio bei
2012 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. XII-88 atlikti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio pakeitimai, kuriais sutrumpintas skundų Fondo valdybai dėl Fondo
valdybos teritorinių skyrių sprendimų pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais padavimo terminas – vietoj iki tol buvusio 3 metų termino nustatytas 6 mėnesių terminas.
46. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl nagrinėjamu atveju taikytino skundo padavimo Fondo valdybai termino, sprendė, kad senaties teisės normos yra
materialinės, o ne procesinės teisės normos, todėl, atsižvelgdamas į tai, kad taikomos
tos materialinės teisės normos, kurios galiojo tuo metu, kai įvyko asmens teisių pažeidimas ir apie jį buvo sužinota, nurodė, jog netaiko 2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo
Nr. XII-88 redakcija išdėstytos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio
2 dalies, nustačiusios 6 mėnesių terminą, taigi sprendė, jog taikytinas 3 metų terminas.
Nors apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju iš esmės sutinka su išvada dėl
taikytino 3 metų termino skundui Fondo valdybai paduoti, tačiau būtinybę daryti tokią išvadą lemia kiti argumentai, nei nurodė pirmosios instancijos teismas.
47. Pažymėtina, kad minėti terminai – tiek iki 2013 m. sausio 1 d. galiojęs 3 metų
terminas, tiek nuo 2013 m. sausio 1 d. nustatytas 6 mėnesių terminas – nustato laiko tarpą, per kurį asmuo, manydamas, kad jo teisės ar interesai pažeisti, gali kreiptis
į atitinkamą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją, t. y. inicijuoti ginčo nagrinėjimą ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka. Taigi savo teisine prigimtimi – tai procedūrinis terminas, nustatytas tam tikram veiksmui atlikti neteisminėje
institucijoje.
48. Sprendžiant dėl nagrinėjamoje situacijoje taikytino termino, per kurį asmuo
turi paduoti skundą ikiteisminei ginčų nagrinėjimo institucijai, siekdamas tinkamai
inicijuoti ginčo nagrinėjimą privaloma ikiteismine tvarka, kas, savo ruožtu, yra įstatymais nustatyta prielaida teisei į teisminę gynybą realizuoti, pirmiausia pastebėtina,
jog, kaip minėta, Konstitucinis Teismas, pasisakydamas dėl Konstitucijos 30 straipsnio
1 dalies, garantuojančios asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos,
teisę kreiptis į teismą, yra ne kartą pažymėjęs, kad ši asmens teisė negali būti apribota
ar paneigta, nes kiltų grėsmė vienai svarbiausių teisinės valstybės vertybių (pvz., Konstitucinio Teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarimas).
49. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja savo teisių pažeidimą kildina iš Konstitucijai prieštaraujančių Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo perskaičiuojant pensijas nuo
2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. liepos 30 d. (dėl senatvės pensijos perskaičiavimo ir
mokėjimo – iki 2011 m. gruodžio 31 d.), t. y. laikotarpio, kuriuo galiojo Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų įstatymo 45 straipsnis (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. X-209 redakcija), nustatęs 3 metų terminą kreiptis su skundu į Fondo valdybą
dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų pensijų klausimais. Pirmoji senatvės
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pensija, sumažinta dėl, be kita ko, Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo, pareiškėjai buvo išmokėta (pervesta į pareiškėjos asmeninę sąskaitą banke) 2010 m. sausio 27 d., o pirmoji nukentėjusiųjų asmenų pensija, sumažinta dėl, be kita ko, Laikinojo
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies taikymo, išmokėta 2010 m. vasario 25 d. (b. l. 9-10). Taigi
pagal laikotarpiu, kai pareiškėjai buvo mokama mažesnė senatvės bei nukentėjusiųjų asmenų pensija dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies
taikymo, galiojusį teisinį reguliavimą, pareiškėja skundą Fondo valdybai dėl nurodytų veiksmų turėjo teisę paduoti per 3 metus nuo nurodytos datos, t. y. atitinkamai iki
2013 m. sausio 28 d. (2013 m. sausio 27 d. – ne darbo diena) ir 2013 m. vasario 25 d.
Savo ruožtu teisinio reguliavimo, įsigaliojusio nuo 2013 m. sausio 1 d., kuriuo skundų Fondo valdybai padavimo terminas buvo sutrumpintas iki 6 mėnesių, taikymas nagrinėjamoje situacijoje lemtų, jog terminas paduoti skundą Fondo valdybai dėl Fondo
valdybos teritorinio skyriaus sprendimų senatvės pensijos bei nukentėjusiųjų asmenų
pensijos mokėjimo klausimu jau būtų pasibaigęs atitinkamai 2010 m. liepos 27 d. ir
2010 m. rugpjūčio 25 d., t. y. dar iki minėto teisinio reguliavimo įsigaliojimo. Pastebėtina, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio (jo 2 dalies) pakeitimai, įsigalioję
nuo 2013 m. sausio 1 d., buvo padaryti atitinkamai 2012 m. gruodžio 20 d. įstatymu
Nr. XII-87 ir 2012 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. XII-88, oficialiai leidinyje „Valstybės
žinios“ paskelbtais 2012 m. gruodžio 29 d.
50. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nagrinėjamoje byloje susiklosčiusias faktines aplinkybes, kai dar nepasibaigus anksčiau galiojusio teisinio reguliavimo nustatytam ilgesniam skundo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka
institucijai padavimo terminui, įsigalioja naujas teisinis reguliavimas, nustatantis iš
esmės trumpesnį skundo padavimo terminą (nenustačius jokių pereinamojo laikotarpio nuostatų), kuris šio naujojo teisinio reguliavimo įsigaliojimo momentu jau būtų
pasibaigęs, tai iš esmės lemtų negalimumą inicijuoti ginčo nagrinėjimą privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, ir, atitinkamai, iš esmės apribotų asmens
galimybę kreiptis į teismą. Taigi konkrečiu atveju šio – naujai nustatyto – teisinio reguliavimo taikymas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nebūtų suderinamas su Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje garantuojama asmens teise į teisminę gynybą, taip pat
su konstituciniu teisinės valstybės principu, inter alia iš jo kylančiais teisingumo, teisinio aiškumo ir saugumo imperatyvais, teisėtų lūkesčių principu. Todėl, pabrėždama iš
Konstitucijos kylantį negalimumą apriboti ar iš esmės paneigti asmens galimybę ginti
savo teises teisme, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalies (2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XII-88 redakcija) taikymas šioje administracinėje byloje susiklosčiusioje konkrečioje situacijoje,
kaip iš esmės apribojantis asmens galimybę veiksmingai ginti savo teises teisme, nebūtų suderinamas su minėtais Konstitucijoje įtvirtintais imperatyvais dėl asmens teisės į
teisminę gynybą absoliutumo. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog sprendžiant klausimą dėl to, ar pareiškėja tinkamai realizavo savo teisę inicijuoti ginčo nagrinėjimą privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo ne
teismo tvarka, konkrečiu atveju taikytinas iki 2013 m. sausio 1 d. galiojęs Valstybinio
socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnyje (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo
Nr. X-209 redakcija) nustatytas 3 metų terminas skundui Fondo valdybai paduoti.
51. Išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju taip pat sprendžia esant būti160
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na pasisakyti ir dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus
4-ojo pensijų skyriaus sprendimų, kuriais, pasikeitus duomenims (įgijus papildomą, ne
mažesnį kaip vienerių metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą), pareiškėjai
iš naujo paskirta senatvės pensija, galimos įtakos termino inicijuoti ginčo nagrinėjimą
išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka skaičiavimui.
52. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-ojo pensijų skyriaus 2010 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 15-17-4201 B. D. paskirta 1 467,46 Lt per
mėnesį valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija nuo 2010 m. sausio 30 d. iki gyvos galvos, taip pat nurodyta, kokiais duomenimis remiantis apskaičiuotas šis pensijos
dydis, bei pažymėta, kad pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotos pensijos dydis 2010 m. sausio 30 d. yra 1 322,95 Lt
(b. l. 30). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-ojo pensijų skyriaus 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 11-17-4505 B. D. paskirta 1 483,73 Lt
per mėnesį valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija nuo 2011 m vasario 1 d. iki
gyvos galvos, taip pat nurodyti dydžiai, kuriais remiantis apskaičiuotas šis pensijos dydis, bei nurodyta, kad Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo galiojimo laikotarpiu pensija mokama perskaičiuota pagal šio įstatymo nuostatas,
pensijos dydis nuo 2011 m. vasario mėnesio – 1 338,05 Lt (b. l. 31).
53. Išplėstinė teisėjų kolegija nekvestionuoja to, jog šie sprendimai, kaip ir kiti
įgaliotų Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigų sprendimai, priimti pensijų klausimais ir sukeliantys teisines pasekmes suinteresuotiems asmenims, gali
būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka, t. y. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais
inicijuojant ginčo nagrinėjimą ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka ir, nesutinkant su
atitinkamais sprendimais, – kreipiantis į administracinį teismą. Tačiau būtina pastebėti, jog kiek tai aktualu nagrinėjamo ginčo dėl senatvės pensijos dalies neišmokėjimo,
taikant prieštaraujančia Konstitucijai pripažintą Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį,
atveju, minėtuose atsakovo sprendimuose pateikta nuoroda, kad pensija bus perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo nuostatas, akivaizdu, yra neabejotinai tik informacinio pobūdžio. Teisines pasekmes pareiškėjai sukėlė konkretūs atsakovo – pensijas, inter
alia senatvės pensijas įgalioto mokėti subjekto – veiksmai (sprendimai), pareiškėjai
nuo 2010 m. sausio 1 d. mokant perskaičiuotą pagal Laikinojo įstatymo nuostatas, inter
alia pagal Konstitucijai prieštaraujantį teisinį reguliavimą, mažesnę senatvės pensiją.
Taigi minėti sprendimai ta apimtimi, kuria tik pateikiama informacija, jog pensijų perskaičiavimui bus (ir toliau) taikomos Laikinojo įstatymo nuostatos, negali būti vertinami kaip sprendimai, kuriais būtų modifikuoti atitinkami susiklostę teisiniai santykiai.
Nurodyta apimtimi (dėl informacijos apie Laikinojo įstatymo taikymą) šie sprendimai
naujų teisių ar pareigų nenustatė ir (ar) jų nepakeitė. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog nepaisant to, kad atsakovo 2010 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. 15-17-4201 ir
2012 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. 11-17-4505 ta apimtimi, kuria jais išreikštas įgalioto viešojo administravimo subjekto – Fondo valdybos teritorinio skyriaus – sprendimas (valia) paskirti naujo dydžio senatvės pensiją, kaip ir kiti sprendimai, kuriais
sukeliamos atitinkamos teisinės pasekmės, gali būti skundžiami (kaip ir nurodyta juose) įstatymų nustatyta tvarka, tačiau šie sprendimai nagrinėjamoje situacijoje nedaro
įtakos sprendžiant klausimą dėl termino, per kurį asmuo gali inicijuoti ginčą dėl pensijos dalies nepriemokos, susidariusios taikant Laikinojo įstatymo nuostatas, skaičiavimo. Taigi šie sprendimai neleidžia teigti, jog skundo dėl atitinkamu laikotarpiu taikant
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Laikinojo įstatymo nuostatas nesumokėtos pensijos dalies padavimo terminas galėtų
būti skaičiuojamas būtent nuo šių sprendimų priėmimo.
IX.
54. Pareiškėja į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus
4-ąjį pensijų skyrių kreipėsi 2013 m. vasario 22 d. prašymu, kuriame, be kita ko, prašė
išmokėti jai dėl Laikinojo įstatymo taikymo negautą senatvės pensijos bei nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalį. Taigi pripažintina, jog jau šiuo prašymu pareiškėja išreiškė
nesutikimą su atitinkamais Fondo valdybos teritorinio skyriaus veiksmais, prašydama
pašalinti šių veiksmų nulemtas pasekmes, t. y. siekė inicijuoti ginčą dėl Fondo valdybos
teritorinio skyriaus sprendimų (veiksmų).
55. Tiek Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio, tiek Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio nuostatos aiškiai įtvirtina skundų
dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų pensijų klausimais padavimo tvarką
– t. y. skundai turi būti paduodami Fondo valdybai, kaip privalomai ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai. Taigi pripažintina, jog pareiškėja, siekdama inicijuoti
ginčą dėl galbūt neteisėtų ir nepagrįstų atitinkamos Valstybinio socialinio draudimo
fondo administravimo įstaigos (t. y. atsakovo nagrinėjamoje byloje – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus) veiksmų, perskaičiuojant senatvės
bei nukentėjusiųjų asmenų pensijas pagal Laikinojo įstatymo nuostatas ir jas išmokant,
tam tikru aspektu veikė netinkamai, skundą paduodama ne įgaliotam ginčą nagrinėti
subjektui – Fondo valdybai, o teritoriniam skyriui, su kurio veiksmais nesutinka. Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, jog Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Vilniaus skyrius (jo 4-asis pensijų skyrius), kaip viešojo administravimo subjektas, yra saistomas inter alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, kad
valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai
ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų
teisės aktų nuostatų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės
teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-134/2012,
2013 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-708/2013).
56. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalis
nustato, kad jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5
darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus
įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-69 patvirtintų Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo
įstaigose taisyklių 32 punkte. Atsižvelgdama į minėtą Viešojo administravimo įstatymo
nuostatą, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjos 2013 m. vasario 22 d.
prašymą gavęs Fondo valdybos teritorinis skyrius, vadovaudamasis inter alia gero
administravimo principu, iš jo kylančiais reikalavimais veikti atidžiai ir rūpestingai,
įstatymuose esant aiškiai nustatytam teisiniam reguliavimui dėl Valstybinio socialinio
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draudimo fondo administravimo įstaigų kompetencijos, turėjo imtis veiksmų ir prašymą nurodytoje dalyje – dėl pensijų dalies išmokėjimo – perduoti ginčus dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų nagrinėti įgaliotai institucijai, t. y. Fondo vadybai.
Tačiau nagrinėjamu atveju atsakovas iš esmės išnagrinėjo pareiškėjos prašymą ne tik
dėl informacijos pateikimo, tačiau ir dėl savo paties veiksmų (pastebėtina, jog išplėstinė teisėjų kolegija nekvestionuoja atsakovo – Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Vilniaus skyriaus – kompetencijos nagrinėti pareiškėjos prašymo dalį dėl informacijos apie jos pensijų apskaičiavimą, neišmokėtą pensijų dydį ir pan. pateikimo).
Nurodyta išvada – kad pareiškėja 2013 m. vasario 22 d. prašymu, adresuotu Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (jo 4-ajam pensijų skyriui), suformulavusi prašymą inter alia išmokėti pensijų dalies nepriemoką, iš esmės inicijavo ginčą išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, taigi atsakovas šį prašymą (dalį dėl pensijų dalies išmokėjimo) turėjo perduoti įgaliotai tokį ginčą nagrinėti institucijai – iš esmės
lemia, jog būtent nurodyta data, t. y. 2013 m. vasario 22 d., laikytina pareiškėjos kreipimusi į Fondo valdybą Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio
bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalies prasme. Taip pat
nurodyta išvada lemia, kad yra pagrindas panaikinti Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-ojo pensijų skyriaus 2013 m. kovo 15 d. sprendimą
Nr. (10.1)3-33545 ta apimtimi, kuria išspręstas klausimas dėl pareiškėjos prašymo išmokėti jai senatvės pensijos bei nukentėjusiųjų asmenų pensijos nepriemoką, kadangi,
kaip minėta, Fondo valdybos teritorinis skyrius tokių įgaliojimų neturėjo.
57. Nagrinėjamu atveju susiklosčiusiomis aplinkybėmis, kai Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-asis pensijų skyrius, išnagrinėjęs pareiškėjos 2013 m. vasario 22 d. prašymą, 2013 m. kovo 15 d. raštu Nr. (10.1)3-33545 pasisakė (nusprendė) ne tik dėl informacijos pareiškėjai suteikimo (kas, akivaizdu, priskirtina šio viešojo administravimo subjekto kompetencijai), tačiau ir dėl pensijų dalies
nepriemokos, susidariusios dėl Laikinojo įstatymo taikymo, todėl pareiškėja dėl šio
atsakovo sprendimo (jo dalies, kuria atsisakyta pareiškėjai išmokėti pensijų dalies nepriemoką) 2013 m. balandžio 1 d. skundu kreipėsi į Fondo valdybą, nėra pakankamas
pagrindas kreipimusi į Fondo valdybą ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka traktuoti
šio – 2013 m. balandžio 1 d. – skundo padavimo.
58. Konstatavus, jog pareiškėjos 2013 m. vasario 22 d. prašymas laikytinas kreipimusi į Fondo valdybą Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalies prasme, darytina išvada, jog pareiškėja praleido šiuo konkrečiu byloje nagrinėjamu atveju taikytiną
3 metų terminą skundui Fondo valdybai dėl Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimo (veiksmų), mokant dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo perskaičiuotą (sumažintą) valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, tačiau akivaizdu,
jog terminas kreipimuisi į Fondo valdybą dėl Fondo valdybos teritorinio skyriaus
sprendimų (veiksmų), mokant dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies taikymo
perskaičiuotą (sumažintą) nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją, nebuvo praleistas.
59. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, gavusi pareiškėjos 2013 m. balandžio 1 d. skundą, 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. (6.5)I-2220 padarė išvadą,
kad pareiškėja praleido iki 2012 m. gruodžio 31 d. galiojusios redakcijos Valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą,
ir, vadovaudamasi Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų
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Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-131, 31 punktu, atsisakė nagrinėti pareiškėjos pateiktą skundą. Kita vertus, pastebėtina, jog šiuo sprendimu Fondo valdyba, be kita ko, paaiškino, kad kol
Sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės bei netekto darbingumo pensijų
ir dideliu mastu sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo įstatymas nėra priimtas, Fondo valdybos teritoriniai skyriai neturėjo ir neturi teisinio pagrindo išmokėti
pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintų senatvės pensijų ir nukentėjusiųjų asmenų pensijų dalies, todėl nurodė, kad neturi teisinio pagrindo įpareigoti Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-ąjį pensijų skyrių išmokėti
pareiškėjai dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo 2010 m. sausio 1 d. –
2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu negautą senatvės pensijos ir dėl Laikinojo įstatymo
5 straipsnio 1 dalies taikymo 2010 m. sausio 1 d.–2012 m. liepos 31 d. laikotarpiu negautą nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalį. Taigi nagrinėjamu atveju pastebėtina, kad
šiuo sprendimu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, nors ir konstatavo, kad
pareiškėja skundą padavė praleidusi terminą, dėl ko nurodė, kad atsisako jį nagrinėti,
tačiau tuo pačiu išreiškė savo poziciją ir valią dėl pareiškėjos keliamo ginčo, kas leidžia
konstatuoti, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba iš esmės išnagrinėjo
pareiškėjos skundą išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.
60. Minėta, kad išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamoje byloje susiklosčiusias faktines aplinkybes, konstatavo, jog pareiškėja praleido terminą skundui dėl
Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimo (veiksmų) senatvės pensijos mokėjimo klausimu paduoti, tačiau nepraleido termino išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka
apskųsti atitinkamą sprendimą (veiksmus) dėl nukentėjusiųjų asmenų pensijos. Taigi
šiuo aspektu pripažintina, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išvada šia apimtimi – kad pareiškėja, kreipdamasi su prašymu įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo vadybos Vilniaus skyriaus 4-ąjį pensijų skyrių išmokėti jai
2010 m. sausio 1 d. – 2012 m. liepos 31 d. laikotarpiu negautą nukentėjusiųjų asmenų
pensijos dalį, praleido nustatytą 3 metų terminą – yra nepagrįsta, dėl ko ji negalėjo atsisakyti nagrinėti pareiškėjos prašymo šia apimtimi. Kita vertus, kaip minėta, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba aiškiai išreiškė savo valią dėl pareiškėjos iškelto
ginčo, nuspręsdama, kad nėra teisinio pagrindo įpareigoti atitinkamą Fondo valdybos
teritorinį skyrių išmokėti pareiškėjai pensijų dalis, neišmokėtas dėl Laikinojo įstatymo
5 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies taikymo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina,
kad nagrinėjamu atveju ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra buvo baigta, kas lemia, kad šiuo aspektu kliūčių nagrinėti ginčą iš esmės teisme nėra (pastebėtina, kad
pareiškėja į pirmosios instancijos teismą kreipėsi nepažeisdama Administracinių bylų
teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyto dvidešimties dienų termino nuo
sprendimo, t. y. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2013 m. balandžio 8 d.
sprendimo Nr. (6.5)I-2220 gavimo dienos (b. l. 10–11).
61. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog kitoks nagrinėjamoje situacijoje
nustatytų aplinkybių vertinimas – t. y. kad nepaisant aiškiai išreikštos ginčus ikiteismine tvarka įgaliotos nagrinėti institucijos teisinės pozicijos ginčijamu klausimu (dėl
ginčo esmės), juolab išreiškus ją bylą nagrinėjant teisme, vis tiek asmuo būtų įpareigotas iš naujo pasinaudoti išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka – nebūtų suderinamas su minėtais iš Konstitucijos kylančiais teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo
imperatyvais, nuo kurių neatsiejami taip pat ir ikiteisminei ginčų nagrinėjimo tvarkai
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keliami veiksmingumo bei operatyvumo reikalavimai. Taigi toks aiškinimas, išplėstinės
teisėjų kolegijos vertinimu, sudarytų prielaidas pažeisti nurodytus principus, paverčiant reikalavimą laikytis ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos formaliu ir iš esmės
apsunkinančiu asmens teisių bei jo interesų gynybą. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad, kaip
yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pagal bendrąją išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituto prasmę jis yra skirtas tam, kad ta pati teisinė problema (administracinis ginčas), maksimaliai tokiomis
pačiomis kaip ir administraciniame teisme sąlygomis (t. y. esant maksimaliai vienodam
aiškumui dėl ginčo esmės, asmens reikalavimų bei šių reikalavimų teisinio pagrindo),
kompetentingos institucijos būtų išnagrinėta ir išspręsta dar iki teismo. Tai reiškia, kad
tokio skundo nagrinėjimo paskirtis yra ne papildomas asmens tariamai pažeistų teisių
ar interesų gynimo apsunkinimas, o priešingai – papildomo mechanizmo, galinčio išspręsti paminėtą teisinę problemą, nustatymas (2010 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-191/2010). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija taip pat yra nurodžiusi, kad ikiteismine ginčo sprendimo tvarka
sukurtas teisių gynimo mechanizmas turi būti efektyvus (2007 m. spalio 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007).
62. Pirmosios instancijos teismas 2013 m. spalio 21 d. sprendime, įvertinęs Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymu
Nr. V-131 patvirtintų Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių 20 ir
31 punktus, padarė išvadą, kad Fondo valdyba, prieš priimdama sprendimą dėl skundo
nenagrinėjimo, turi nustatyti terminą pareiškėjui, per kurį šis galėtų nurodyti svarbias
termino paleidimo priežastis bei pateikti šias priežastis pateisinančius dokumentus,
ir tik per nustatytą terminą nepagrindus priežasčių, Fondo valdyba turi teisę priimti
sprendimą neatnaujinti termino ir pareiškėjo skundo nenagrinėti. Pažymėjęs, kad pareiškėjos ginčijamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimas priimtas neatlikus minėtuose punktuose numatytos procedūros, pirmosios instancijos
teismas sprendė, kad šis sprendimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas. Išplėstinė
teisėjų kolegija su nurodytu pirmosios instancijos teismo pateiktu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimo neteisėtumo vertinimu iš esmės sutinka,
šiame kontekste atkreipdama dėmesį į Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pateiktus išaiškinimus, kad leidžiant teisės aktus turi būti paisoma teisėkūros procedūrinių reikalavimų, taip pat ir tų, kuriuos yra nusistatęs pats teisėkūros subjektas (pvz.,
Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2006 m. sausio 16 d nutarimai). Tačiau atsižvelgdama į anksčiau nurodytus
argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2013 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. (6.5)I-2220 neteisėtumą
ir nepagrįstumą lemia ir kitos pirmiau minėtos priežastys, o būtent – tai, kad Fondo
valdyba nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėja praleido terminą kreiptis su skundu dėl
nukentėjusiųjų asmenų pensijos nepriemokos, o taip pat ir minėti šio sprendimo trūkumai, susiję su neaiškumu (dviprasmiškumu), kai, nepaisant to, kad suformuluojamas
sprendimas atsisakyti nagrinėti prašymą, tačiau tuo pačiu pasisakoma (išreiškiama valia) ir dėl ginčo esmės, taip iš dalies lemiant teisinio neapibrėžtumo situaciją, asmeniui
siekiant ginti savo teises.
63. Pastebėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, kad pareiškėjos skundas yra priimtas nagrinėti teisme ir visi proceso dalyviai yra išdėstę teisines
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pozicijas ginčijamu klausimu, siekdamas administracinių santykių efektyvumo ir operatyvaus sprendimo, negrąžino pareiškėjos 2013 m. balandžio 1 d. skundo Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybai nagrinėti iš naujo, o pats pasisakė dėl pagrindų
terminui atnaujinti ir šį terminą atnaujino. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys į pirmosios instancijos teismo nurodytas aplinkybes, dėl kurių šis terminas buvo atnaujintas
– išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju keliamas ginčas dėl sprendimų pensijų klausimais, kurių apskundimui anksčiau minėti įstatymai nustato aiškią
tvarką bei įtvirtina pakankamai ilgą terminą ginčui inicijuoti, taigi termino atnaujinimą turėtų lemti tikrai svarbios, ekstraordinarios priežastys, objektyviai užkirtusios
kelią paduoti skundą per įstatymo nustatytą terminą.
X.
64. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pripažino, kad nagrinėjamoje byloje aktuali Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d.,
2010 m. vasario 11 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų
mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, taip
pat 8 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d., 2010 m. spalio 26 d. redakcija) tiek, kiek
joje nustatytas sumažintų senatvės pensijų mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus
gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“.
65. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pažymėjo, kad Laikinasis
įstatymas, kaip konstatuota jo preambulėje, buvo priimtas siekiant apriboti ekonomikos krizės nulemtą valstybės ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito
didėjimą; jame inter alia buvo nustatyta senatvės pensijų ir valstybinių pensijų perskaičiavimo tvarka, suponavusi laikiną jų sumažinimą. Vertindamas iškeltas abejones dėl
Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies (2009 m. gruodžio 9 d., 2010 m. vasario 11 d.
redakcija) bei 8 straipsnio 1 dalies (2009 m. gruodžio 9 d., 2010 m. spalio 26 d. redakcija) atitikties Konstitucijai, Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog valstybėje susidarius
ypatingai situacijai (kilus ekonomikos krizei ir kt.), kai objektyviai trūksta lėšų, būtinų
pensijoms mokėti, pensijų santykių teisinis reguliavimas gali būti koreguojamas, taip
pat ir mažinant paskirtas ir mokamas pensijas tokiu mastu, kokiu būtina užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes, tačiau
reguliuojant pensijų santykius būtina paisyti Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies, kurioje inter alia įtvirtinta galimybė žmogui savo nuožiūra (t. y. laisvai apsisprendžiant)
pasirinkti darbą; valstybėje esant itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai ir dėl to
iškilus būtinybei laikinai mažinti paskirtas ir mokamas pensijas, siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes, negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kad asmenims, kurie dirba tam
tikrą darbą ar užsiima tam tikru verslu, paskirta ir mokama senatvės ir / ar valstybinė
pensija būtent dėl to būtų sumažinta daugiau nei tiems asmenims, kurie nedirba jokio
darbo ir nesiverčia jokiu verslu. Taigi Konstitucinis Teismas pripažino, kad įstatymų
leidėjas, ginčijamu teisiniu reguliavimu sudaręs prielaidas dirbantiems tam tikrą darbą
ar užsiimantiems tam tikru verslu senatvės pensijų gavėjams senatvės ir / ar valstybines pensijas sumažinti daugiau nei nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems
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senatvės ir / ar valstybinių pensijų gavėjams būtent dėl to, kad jie dirba tam tikrą darbą
ar užsiima tam tikru verslu, suvaržė Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą jų
teisę laisvai pasirinkti darbą arba užsiimti tam tikru verslu, nes įgyvendinus šią jų teisę jiems paskirta senatvės ir / ar valstybinė pensija vien dėl to, kad jie dirbo tam tikrą
darbą ar užsiėmė tam tikru verslu, buvo mažinama daugiau nei nedirbantiems ir jokiu
verslu neužsiimantiems senatvės ir / ar valstybinių pensijų gavėjams.
66. Minėta, kad nėra ginčo, jog pareiškėjai, turinčiai draudžiamųjų pajamų, senatvės pensija ir nukentėjusiųjų asmenų pensija buvo perskaičiuota taikant, be kita
ko, Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį. Taigi pripažintina, jog
atitinkamais laikotarpiais pareiškėjai buvo mokama mažesnė senatvės bei nukentėjusiųjų asmenų pensija inter alia dėl Laikinojo įstatymo nuostatų, Konstitucinio
Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu pripažintų prieštaraujančiomis Konstitucijos
48 straipsnio 1 daliai, taikymo. Pažymėtina, kad pagal Laikinojo įstatymo 15 straipsnio
(2011 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XI-1821 redakcija) 1 dalies 1 ir 2 punktus, šio įstatymo taikymas senatvės pensijoms buvo numatytas iki 2011 m. gruodžio 31 d., o valstybinėms (taip pat ir nukentėjusiųjų asmenų pensijoms) – iki 2012 m. gruodžio 31 d.
Laikinojo įstatymo 5 ir 8 straipsniai 2012 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XI-2195
buvo pripažinti netekusiais galios (įsigaliojo atitinkamai 2012 m. rugsėjo 1 d. ir
2012 m. liepos 13 d.). Taigi nagrinėjamam ginčui aktualios teisės normos buvo pašalintos iš Lietuvos teisės sistemos. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tai pareiškėjos teisių pažeidimo pasekmių nepašalina.
67. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju sprendžiamas ginčas dėl asmens konstitucinės teisės į pensiją, kylančios iš Konstitucijos 52 straipsnio.
Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 52 straipsnio formuluotė „valstybė laiduoja“ inter alia reiškia, kad įvairios socialinės paramos rūšys garantuojamos tiems asmenims ir tokiais pagrindais, kurie nustatyti įstatymais, o asmenys,
atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas, turi teisę reikalauti, kad valstybė jiems skirtų šią pensiją ir ją mokėtų; įstatymuose nustačius pensijų rūšis, asmenis, turinčius teisę į pensiją, pensijų skyrimo ir mokėjimo pagrindus, dydžius, sąlygas, valstybei kyla
pareiga pensinio aprūpinimo santykių srityse laikytis teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo konstitucinių principų (Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d.,
2012 m. vasario 6 d., 2013 m. vasario 22 d. nutarimai). Be to, teisės į pensiją turtiniai
aspektai ginami pagal nuosavybės neliečiamumo principą, įtvirtintą Konstitucijos
23 straipsnyje. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad 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 (Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d., 2013 m. vasario 22 d. nutarimai). Taigi nuosavybės teisių apsauga suponuoja
valstybės pareigą garantuoti šią ir su ja siejamas konstitucines teises, o šių teisių pažeidimo atveju – užtikrinti veiksmingas teisminės gynybos priemones (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A552-519/2013). Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi,
kad nuosavybės teisių apsaugą garantuoja ir tarptautiniai teisės aktai – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnis,
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnis, Visuotinės žmogaus teisių
deklaracijos 17 straipsnis.
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68. Minėta, kad Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis garantuoja asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisę kreiptis į teismą; iš šio konstitucinio imperatyvo kyla teismo pareiga asmens teises ginti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai.
Taip pat minėta, jog asmens teisės kreiptis į teismą realizavimas yra neatsiejamas nuo
atitinkamų įstatymais nustatytų procesinių reikalavimų, kurių būtina laikytis. Nagrinėjamu atveju konstatavus, kad pareiškėja tinkamai – laikydamasi įstatymo nustatytos
tvarkos ir terminų – realizavo savo teisę kreiptis į teismą, iš Konstitucijos, inter alia jos
30 straipsnio 1 dalies kylantys imperatyvai teismui ginti asmens teises realiai ir veiksmingai suponuoja pareiškėjos teisę reikalauti teisme pašalinti jos teisių pažeidimą, nulemtą Konstitucijai prieštaraujančio teisinio reguliavimo taikymo, perskaičiuojant ir
išmokant jai paskirtas senatvės pensiją bei nukentėjusiųjų asmenų pensiją. Išplėstinė
teisėjų kolegija pabrėžia, kad pažeistas pareiškėjos teises teismas privalo ginti, kadangi priešingu atveju būtų pažeistos Konstitucijos 52 straipsnio nuostatos, garantuojančios asmens teisę į pensinį aprūpinimą, taip pat iš Konstitucijos 23 straipsnio kylantys
nuosavybės teisės apsaugos imperatyvai, o pati asmens teisė į teisminę gynybą būtų
fiktyvi – asmuo, laikydamasis įstatymais nustatytų reikalavimų kreipęsis į teismą dėl iš
Konstitucijos kylančių teisių gynimo, realiai šių savo teisių apginti negalėtų. Tai lemtų,
kad teisinis reguliavimas, Konstitucinio Teismo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikomas, kas nesuderinama su Konstitucijos 110 straipsniu
ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, draudžiančiais teismui
(teisėjui) taikyti įstatymą, kuris prieštarauja Konstitucijai.
69. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
ir trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba savo
poziciją grindė taip pat ir argumentais, kad Konstitucinio Teismo nutarimų teisinė galia yra nukreipiama tik į ateitį. Vertindama šiuos argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad Konstitucijos 110 straipsnyje
yra nustatyta jos 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendros taisyklės, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, išimtis: nagrinėjamoje byloje teismas negali taikyti teisės akto (jo dalies), kurį Konstitucinis Teismas, įgyvendindamas
Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalyje nustatytus įgaliojimus, pripažino prieštaraujančiu
Konstitucijai. Kitaip aiškinant Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą
taikyti Konstitucijai prieštaraujantį teisės aktą (jo dalį) būtų paneigtas jos 7 straipsnio
1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos viršenybės principas ir su juo susijęs konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas, taip pat kiti Konstitucijos viršenybės principo aspektai,
inter alia būtų paneigtas Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos
tiesioginio taikymo principas, šio straipsnio 2 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens teisės ginti savo teises tiesiogiai remiantis Konstitucija esmė, Konstitucijos 30 straipsnio
1 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens teisės kreiptis į teismą ginant pažeistas konstitucines teises ar laisves esmė (Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas).
70. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad Konstitucijoje
įtvirtintos bendros taisyklės, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, išimtis taikytina ne tik tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas
ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, ir teismas sustabdo šios bylos nagrinėjimą bei kreipiasi į Konstitucinį Teismą,
prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją. Teismas
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pažeistų Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą, jeigu minėta išimtis būtų rezervuota tik Konstitucijos 110 straipsnio 2 dalyje ir Administracinių
bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytiems atvejams ir nebūtų taikoma
tuo atveju, kai asmuo kreipiasi į teismą dėl pažeistų teisių gynimo jau po to, kai yra
priimtas tam tikras Konstitucinio Teismo nutarimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A552-519/2013).
71. Dėl nurodytų teisinių argumentų išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad ji yra
neišvengiamai saistoma Konstitucijos 110 straipsnio nuostatų imperatyvų. Todėl nagrinėjamoje byloje, asmeniui laikantis įstatymuose nustatytos tvarkos ir terminų pareiškus reikalavimą teisme apginti Konstitucijos 52 straipsniu garantuojamą teisę į pensiją, pažeistą taikant Konstitucijai prieštaraujantį teisinį reguliavimą, taip pat įvertinus
nagrinėjamu atveju pažeistų asmens teisių pobūdį bei jų reikšmę, siekiant, be kita ko,
užtikrinti socialinį teisingumą bei asmens pasitikėjimą teise, teismas privalo pažeistas
pareiškėjos teises ginti realiai ir veiksmingai.
72. Pastebėtina, jog tokia pozicija dėl asmens teisių teisminės gynybos, pripažinus atitinkamą teisinį reguliavimą prieštaraujančiu Konstitucijai, atitinka naujausią
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011; 2013 m. kovo 12 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A552-519/2013).
73. Pažymėtini taip pat atsakovo bei trečiojo suinteresuoto asmens argumentai
dėl to, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai neturi
teisinio pagrindo išmokėti pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintų pensijų dalies, nesant įstatymo dėl sumažintų senatvės pensijų bei valstybinių pensijų kompensavimo. Dėl šių argumentų pastebėtina, kad nagrinėjamu atveju galimybė asmeniui apginti savo teises teisme negali būti saistoma nurodyto pobūdžio sąlygos, t. y. kad galbūt
bus nustatytas atitinkamas teisinis reguliavimas (įstatymas), kuriuo bus sureguliuoti
teisiniai santykiai dėl pensijų dalies, sumažintos taikant inter alia Laikinojo įstatymo
5 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, kompensavimo. Toks aiškinimas,
be kita ko, būtų iš esmės nesuderinamas su Konstitucijoje garantuojama asmens teise
į teisminę gynybą, taip pat sukurtų neapibrėžtumo situaciją. Taigi nėra jokių teisinių
argumentų teigti, kad asmuo turi susilaikyti nuo kreipimosi į teismą, kol nebus įtvirtintas atitinkamas teisinis reguliavimas, juolab kad, kaip konstatuota anksčiau, galimybė kreiptis į teismą yra saistoma atitinkamų terminų. Pastebėtina, kad ir Konstitucinio
Teismo 2014 m. kovo 7 d. sprendime dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2012 m. vasario 6 d. nutarimo kai kurių nuostatų išaiškinimo nepaneigta asmens teisė
kreiptis į teismą dėl pažeidimo, kilusio taikant Konstitucijai prieštaraujantį teisinį reguliavimą, pasekmių pašalinimo, ir, atitinkamai, nenurodyta jokių aplinkybių, kurios neleistų teismui užtikrinti realią ir veiksmingą asmens teisių gynybą nagrinėjamu atveju.
74. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus bei aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad siekiant užtikrinti realią ir veiksmingą asmens pažeistų teisių
gynybą, pareiškėjai kilusios pasekmės dėl prieštaraujančių Konstitucijai Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies taikymo, perskaičiuojant jos senatvės
bei nukentėjusiųjų asmenų pensijas, turi būti visiškai pašalintos, t. y. turi būti priteista
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visa pensijų nepriemoka, susidariusi dėl antikonstitucinių Laikinojo įstatymo nuostatų
taikymo. Pastebėtina, be kita ko, kad Konstitucinis Teismas 2014 m. kovo 7 d. sprendime Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo
kai kurių nuostatų išaiškinimo, pasisakydamas dėl minėto nutarimo nuostatų, susijusių su sumažintų senatvės pensijų kompensavimo mechanizmo nustatymu, pažymėjo,
kad užtikrinant teisingą patirtų praradimų kompensavimą, praradimai, kurie atsirado
senatvės pensijas sumažinus įstatymo nuostatomis, pripažintomis prieštaraujančiomis
Konstitucijai, turi būti kompensuoti visa apimtimi. Todėl pripažintina, kad pirmosios
instancijos teismas pagrįstai priteisė pareiškėjai iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Vilniaus skyriaus visą dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir
8 straipsnio 1 dalies neišmokėtą pensijų dalį: valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dalį – 5 008,12 Lt ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos dalį –
1 270,60 Lt.
75. Pareiškėja, be kita ko, prašė priteisti jai iš atsakovo procesines palūkanas,
skaičiuotinas nuo skundo teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo
dienos. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada netenkinti šio pareiškėjos reikalavimo. Viešosios teisės normos, reglamentuojančios
pensijų mokėjimo santykius, dėl pensijų neišmokėjimo nenumato kitokių teisinių pasekmių – procesinių palūkanų, delspinigių, netesybų ir pan., todėl jos negali būti priteisiamos. Be to, pareiškėjos teisės iš esmės yra apginamos priteisiant jai visą pensijų nepriemoką (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos
2012 m. liepos 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-2747/2012, 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-673/2013).
76. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas iškeltą ginčą, pagrįstai vadovavosi Konstitucinio Teismo
2012 m. vasario 6 d. nutarimu ir priteisė pareiškėjai valstybinės socialinio draudimo
senatvės pensijos bei nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos sumas, neišmokėtas
dėl atitinkamai Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies, minėtu Konstitucinio Teismo nutarimu pripažintų prieštaraujančiomis Konstitucijos
48 straipsnio 1 daliai, taikymo. Taip pat pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas,
nors iš dalies ir vadovaudamasis kitais teisiniais argumentais, tačiau iš esmės padarė
teisingą išvadą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus
4-ojo pensijų skyriaus 2013 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. (10.1)3-33545 dalies, kuria atsisakyta pareiškėjai išmokėti senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalį,
taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2013 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. (6.5)I-2220 neteisėtumo ir nepagrįstumo, ir juos panaikino. Todėl darytina
išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė teisės normas, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl nėra pagrindo tenkinti trečiojo suinteresuoto
asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apeliacinį skundą.
XI.
77. Išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje pastebi, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsiliepime į skundą prašė, be kita ko, atsižvelgti į tai, jog
neišmokėtų pagal Laikinąjį įstatymą pensijų dalių priteisimas sukeltų Valstybinio so170
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cialinio draudimo fondo biudžetui papildomą finansinę naštą, todėl mokant priteistas
neišmokėtas pagal Laikinojo įstatymo nuostatas pensijų dalies sumas, gali kilti grėsmė,
kad negalės būti tinkamai vykdomi Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų finansiniai įsipareigojimai visiems išmokų gavėjams, taip pažeidžiant ir
kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes ir jų pusiausvyrą (b. l. 33-38). Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė teismui informaciją apie valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų bei valstybinių pensijų praradimų, patirtų
dėl Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 8 straipsnio ir
5 straipsnio taikymo, kompensavimui reikalingą lėšų dydį.
78. Teismo priimtas sprendimas turi būti toks, kurį būtų galima realiai įvykdyti,
tuo pačiu nesukeliant neproporcingų ir reikšmingų visuomenei ar jos daliai sunkumų
(šiuo aspektu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-519/2013). Administracinių bylų teisenos įstatymo 851 straipsnis (2013 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr. XII-632
redakcija) nustato, kad teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimas
sprendžiamas vadovaujantis Civilinio proceso kodekso normomis. Civilinio proceso
kodekso 284 straipsnio 1 dalis (2013 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr. XII-633 redakcija)
nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva,
atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą
atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo įvykdymo tvarką; jeigu teismo sprendimui, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistinos mokėtinos sumos, įvykdyti reikalingos sumos nenumatytos patvirtintame valstybės biudžete, šio sprendimo įvykdymas
atsakovo prašymu gali būti atidėtas kitiems biudžetiniams metams. Atsižvelgdama į
nurodytus argumentus, į tai, kad teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas reikalauja papildomų piniginių lėšų, taip pat įvertinusi valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką bei procedūras, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad yra būtinybė atidėti šio teismo sprendimo vykdymą ir nustatyti, kad teismo
sprendimas turi būti įvykdytas iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui nustatyti šio sprendimo įvykdymo terminą iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Nutartis neskundžiama.
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2.2. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių
2.2.1. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų
ir jų tvarkymą mokėjimo, kai šios rinkliavos nuostatuose nėra numatyta galimybė
vietinę rinkliavą mokėti pagal faktiškai perduodamų tvarkyti (surenkamų)
komunalinių atliekų kiekį
Savaime nedraudžiama, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir jų (atliekų) tvarkymą dydis būtų skaičiuojamas pagal galinčių susidaryti, o ne faktinį šių atliekų kiekį. Todėl „atliekų turėtojo“ sąvoka, vartojama Rinkliavų
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-857
redakcija), negali būti aiškinama, kaip apimanti tik tuos asmenis, iš kurių surenkamą ir
tvarkomą komunalinių atliekų kiekį galima aiškiai ir tiksliai identifikuoti. Kita vertus,
jei objektyvūs duomenys neabejotinai patvirtina, kad fizinio ar juridinio asmens veikloje (plačiąja prasme – pvz., valdant, naudojant ar disponuojant nekilnojamuoju turtu ar
pan.) jokios (komunalinės) atliekos nesusidaro, akivaizdu, jog toks asmuo negali būti pripažintas „atliekų turėtoju“ minėtų nuostatų prasme, nes jis neturi ir (ar) nedaro (negamina) atliekų, kaip tai apibrėžiama Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatose.
Vien faktinė aplinkybė, jog atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo yra laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nustatyta rinkliava,
ir (ar) rinkliavos nuostatus, suponuoja šio asmens pareigą nustatyta tvarka ir terminais
mokėti atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą. Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo
jis gali būti atleistas tik norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.
Vietinės rinkliavos nuostatai, kurie buvo pripažinti prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams tiek, kiek juose nenumatyta (jokia) galimybė rinkliavą už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėti pagal faktinį šių atliekų kiekį, negali būti vertinami, kaip pažeidžiantys rinkliavos mokėtojo, kurio perduodamų tvarkyti konkretaus komunalinių atliekų kiekio identifikuoti iš viso neįmanoma, teises.
Vietinę rinkliavą administruojančiam subjektui pateikus pakankamai duomenų apie pastarąją aplinkybę (negalėjimą jokiais būdais objektyviai identifikuoti perduodamų tvarkyti atliekų kiekį), mokėtinos vietinės rinkliavos dydis turi būti apskaičiuojamas įprastine
(rinkliavos nuostatuose nustatyta) tvarka. Vien tai, jog ginčui aktualiu laikotarpiu nebuvo
numatyta aptariamą vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį komunalinių atliekų kiekį, savaime negali paneigti mokėtojo pareigos mokėti šią rinkliavą.
Nesant atitinkamų norminių teisės aktų nuostatų, individualią bylą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą priteisimo, kurioje taikytini rinkliavos nuostatai buvo pripažinti prieštaraujančiais aukštesnės
galios teisės aktams tiek, kiek juose nenumatyta (jokia) galimybė šią rinkliavą mokėti pagal faktinį šių atliekų kiekį, nagrinėjantis administracinis teismas nukrypti nuo rinkliavos
nuostatų gali tik tuo atveju, kai byloje esantys įrodymai ir kiti duomenys leidžia nustatyti ginčo laikotarpiu faktiškai susidariusių ir į savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo
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sistemą perduotų (patekusių) komunalinių atliekų kiekį. Ir priešingai – tais atvejais, kai
bylos duomenys nesudaro objektyvaus ir pakankamo pagrindo vertinti, jog iš konkretaus
rinkliavos mokėtojo prašomos priteisti ginčo vietinės rinkliavos (ar jos dalies) dydis galėjo (gali) būti apskaičiuotas pagal minėtą faktinį atliekų kiekį, šios prievolės apimtis nustatoma pagal atitinkamas rinkliavos nuostatų taisykles. Pastaruoju atveju, jei nėra kitų
įstatymų ir norminių aktų pažeidimų, turi būti vertinama, kad vietinę rinkliavą administruojantis subjektas (pareiškėjas) pateikė pakankamai duomenų, patvirtinančių prašomų
priteisti sumų apskaičiavimo pagrįstumą bei teisingumą.
Administracinė byla Nr. A556-334/2014
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-01274-2012-3
Procesinio sprendimo kategorija 9.5; 9.10

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. sausio 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo A. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo
2013 m. kovo 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui A. B.,
trečiajam suinteresuotam asmeniui V. B. dėl vietinės rinkliavos priteisimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
(toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą (b. l. 5–7), prašydamas priteisti iš
atsakovo A. B. 265,98 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos.
Pareiškėjas paaiškino, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 27 d.
sprendimu Nr. T3-83 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai), kurie yra
viešai paskelbti interneto tinklalapyje www.aratc.lt ir privalomi visiems Prienų rajono
savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Pagal Nuostatų
3 punktą komunalinių atliekų turėtojai ir mokėtojai yra visi fiziniai, juridiniai asmenys,
įskaitant vykdančius ūkinę-komercinę veiklą, turinčius nekilnojamojo turto savivaldybėje. Prievolę mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustato norminis
teisės aktas, todėl sutartis su atsakovu dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra sudaryta. Atsakovas nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. nėra
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sumokėjęs pareiškėjui 265,98 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą, kuri buvo apskaičiuota remiantis Nuostatų 10–12 punktuose nustatyta
vietinės rinkliavos nustatymo fiziniams asmenims tvarka ir taikant Nuostatų prieduose
nustatytus dydžius. Atsakovas privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą, nes nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto, esančio Prienų
rajono savivaldybėje, adresu (duomenys neskelbtini).
II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 27 d. sprendimu (b. l. 59, 60)
skundą tenkino, priteisė iš atsakovo A. B. pareiškėjo naudai 265,98 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsnio 1 ir 2 punktais, Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniu,
30 straipsnio 1 dalimi, Nuostatų 4, 5, 11, 13, 14, 17–19 punktais. Nurodė, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso ginčo
nekilnojamasis turtas, todėl pagal Nuostatų 5 punktą jis yra vietinės rinkliavos mokėtojas. Iš pateiktų Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų matyti, kad A. B. nuo
2009 m. kovo 31 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. nesumokėjo pareiškėjui 265,98 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl susidarė įsiskolinimas. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės
tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje,
todėl atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai
atsisakyti įvykdyti draudžiama (Civilinio kodekso 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies, 11 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 12 straipsnio 2 punkto, Atliekų tvarkymo įstatymo
32 straipsnio 1 dalies bei Nuostatų pagrindu. Minėti teisės aktai yra galiojantys ir jais
vadovaujamasi sprendžiant šią bylą. Tai yra konstatavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (administracinė byla Nr. A525-471/2010), formuojantis vienodą teisės
taikymo praktiką šios kategorijos bylose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
(toliau – ir LVAT) minėtoje nutartyje yra nurodęs, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu),
vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, tvarkomas savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Todėl teismas neturi teisinio pagrindo
netenkinti pareiškėjo reikalavimo dėl vietinės rinkliavos iš atsakovo priteisimo. Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjo reikalavimas dėl 265,98 Lt vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo iš atsakovo A. B. buvo tenkintas.
III.
Atsakovas A. B. apeliaciniame skunde (b. l. 63–71) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 27 d. sprendimą panaikinti ir bylą nutraukti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Neturintysis atliekų nėra atliekų turėtojas ir tvarkytojas, o nekilnojamojo turto
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plotas jokių atliekų komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje nesudaro. Teršėju gali būti
išmetantis atliekas į gamtą.
2. Teismo sprendimas yra nepagrįstas bei nemotyvuotas. Atsakovas neturėjo
jokios galimybės pateikti atsiliepimo į skundą, nes negavo iš teismo jokių žinių apie
administracinę bylą. Atsakovui nebuvo įteiktas nei šaukimas, nei pareiškėjo skundas.
Teismo sprendimas jam taip pat neįteiktas. Atsakovas nėra gavęs ir pasirašęs jokių
teismo siųstų dokumentų. Tokiu būdu iš jo atimta teisė pateikti atsiliepimą į neįteiktą
skundą ir dalyvauti teismo posėdyje.
3. Teismas netinkamai pritaikė teisės normas. Atsakovo nuomone buvo pažeistas
Europos Bendrijos sutarties 87 straipsnis. Be to, Europos socialinės chartijos 23 straipsnis garantuoja pagyvenusiems asmenims teisę į socialinę apsaugą. Pastarąją teisę galima aiškinti kaip apsaugančią atsakovą (žmones) nuo nepagrįstų mokesčių už neteikiamą paslaugą.
4. Atsakovui nėra suteiktos jokios nurodytos pranešimuose atliekų tvarkymo
paslaugos, o pareiškėjo reikalavimai – neproporcingi ir peržengia sveiko proto ribas.
Pareiškėjo minėtos ,,paslaugos“ net negali būti suteiktos, kadangi nėra skirto tokiam
tikslui individualaus komunalinių atliekų konteinerio. Be to, didesnę metų dalį keliu
iki sodybos šiukšliavežė nepravažiuotų. Antra vertus, atsakovo gyvenamoji vieta yra
deklaruota ne tik (duomenys neskelbtini), bet ir (duomenys neskelbtini). Tokiu būdu su
atliekų tvarkymu ir mokėjimu už suteiktas paslaugas daugelį metų susitvarko patys,
nes itin maži šiukšlių kiekiai, o moka už paslaugą Vilniuje.
5. Pareiškėjo veiksmai pažeidžia atsakovo teises, įtvirtintas Konstitucijoje, Viešojo
administravimo įstatyme, kituose galiojančiuose įstatymuose, o taip pat Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Be to, sodyba įrašyta į sąrašą,
2009 metų vasarą pateiktą Prienų rajono savivaldybei dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.
6. Teismas ignoravo LVAT 2013 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-689/2013, paskelbtą „Valstybės žiniose“ bei leidinyje „Savivaldybės žinios“,
kurioje pripažinta, kad Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 15 d.
sprendimu Nr. T-VI-290 patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai tiek,
kiek jie nenumato jokios galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija)
3 straipsnio 3 punktui. Analogiškas sprendimas turi būti priimtas ir dėl Prienų rajono
savivaldybės tarybos patvirtintų Nuostatų.
Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir pirmosios
instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo A. B. pareigos mokėti Prienų ra175
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jono savivaldybės tarybos nustatytą ir šios savivaldybės teritorijoje galiojančią vietinę
rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir šių atliekų tvarkymą.
Tenkindamas pareiškėjo UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą, pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu priteisė iš atsakovo 265,98 Lt dydžio vietinę rinkliavą, mokėtiną už laikotarpį nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. Nesutikdamas su šiuo sprendimu, atsakovas prašo Kauno apygardos
administracinio teismo sprendimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti.
2014 m. sausio 13 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo atsiliepimas į atsakovo apeliacinį skundą. Šis dokumentas teismui buvo
įteiktas ne tik praleidus Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi nustatytą terminą atsiliepimui į apeliacinį skundą paduoti, bet ir
praėjus daugiau nei 9 mėnesiams po to, kai pareiškėjas buvo informuotas apie atsakovo pateiktą apeliacinį skundą. Be to, šis atsiliepimas teisme gautas likus vienai dienai iki
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2013 m. lapkričio 26 d. nutartimi paskirtos teismo posėdžio datos. Pabrėžtina ir tai, kad byla nagrinėjama rašytinio
proceso tvarka. Šios aplinkybės nagrinėjamu atveju suponuoja išvadą, jog pareiškėjas
neįvykdė jam Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 straipsnio 3 dalyje nustatytos
pareigos savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai. Todėl, inter alia paisant teisingumo, proceso šalių lygiateisiškumo, proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principų
bei atsižvelgiant į tai, jog aptariamame atsiliepime nėra pateikiama (nenurodoma) jokių naujų esminių (faktinių) aplinkybių, galinčių turėti esminę reikšmę kilusiam ginčui
(ginčo teisinių santykių vertinimui ir (ar) kvalifikavimui), nagrinėjamu atveju šiame
atsiliepime pateikiami argumentai atskirai nevertintini ir dėl jų nepasisakytina.
Dėl galimų procesinių pažeidimų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme
Savo nesutikimą su skundžiamu Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu apeliantas pirmiausia grindžia aplinkybėmis, iš esmės susijusiomis su galimu
proceso nuostatų, užtikrinančių jo teisę dalyvauti teismo procese, pažeidimu. Nurodo,
kad jam nebuvo pranešta apie vykstantį procesą pirmosios instancijos teisme, dėl ko
inter alia buvo paneigta jo teisė pateikti atsiliepimą į pareiškėjo skundą bei dalyvauti
teismo posėdyje.
Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovui A. B. teismo šaukimai registruotu paštu buvo siunčiami du kartus adresu (duomenys neskelbtini). (b. l. 45–54). Pastebėtina, jog šį adresą atsakovas nurodė ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui
pateiktame apeliaciniame skunde (b. l. 64). Šių šaukimų nepavykus įteikti, 2013 m. vasario 18 d. vykusio teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teismas nutarė apie
teismo posėdžio laiką ir vietą skelbti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 73 str. 3 d.; b. l. 55–57). Susipažinus
su bylos medžiaga nėra pagrindo konstatuoti, jog nagrinėjamu atveju buvo pažeistos
proceso nuostatos, reglamentuojančios teismo šaukimų ir pranešimų įteikimo tvarką. Nenustatyta ir kitų aplinkybių, kurios leistų pripažinti, jog buvo pažeistos atsakovo (kitų proceso dalyvių) teisės, susijusios su jų dalyvavimu bylą nagrinėjant pirmosios
instancijos teisme. Todėl atsakovo argumentai šioje dalyje atmetami kaip nepagrįsti.
Pabrėžtina ir tai, kad šioje byloje nagrinėjami ginčo teisiniai santykiai yra regu176
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liuojami mokesčių teisės aktais, šiems santykiams nėra taikomos Administracinių teisės
pažeidimų kodekse nustatytos administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės, apelianto
ginčijama pareiga mokėti vietinę rinkliavą nėra siejama su kalte ar kitais atsakovo nurodomais administracinio teisės pažeidimo sudėties elementais. Todėl atsakovo argumentai dalyje dėl minėto kodekso nuostatų taikymo nevertintini, kaip nesusiję su ginčo teisiniais santykiais.
Dėl pareigos mokėti vietinę rinkliavą
Pareiškėjas atsakovo pareigą mokėti ginčo rinkliavą pirmiausia kildina iš Prienų
rajono savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo
Nr. T383 ir juo patvirtintų Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų (toliau – ir Nuostatai). Šio sprendimo 1 punktu nuspręsta Savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.
Vadovaujantis Nuostatų 3 punktu, „vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma visiems Savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti
įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje“. Pati
vietinė rinkliava šio norminio akto 4 punkte apibrėžiama, kaip „<...> Savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą
nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka“. Šios
rinkliavos mokėtojai – „<...> fiziniai ir juridiniai asmenys, komunalinių atliekų turėtojai, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Savivaldybės teritorijoje“ (Nuostatų 5 p.). Vietinės rinkliavos dydis nustatomas
litais už 100 kv. m nekilnojamojo turto plotą (Nuostatų 11 p.). Galiausiai, kaip matyti
iš Nuostatų priedo „Vietinės rinkliavos dydis Prienų rajono savivaldybės komunalinių
atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams“, tokiems gyvenamosios paskirties
pastatams, kokį nuosavybės teise ginčui aktualiu laikotarpiu valdė atsakovas, buvo nustatyta 16 Lt dydžio vietinė rinkliava per mėnesį už 100 kv. m šio nekilnojamojo turto
plotą.
Apibendrinant cituotas nuostatas matyti, jog atitinkamo dydžio aptariamą vietinę
rinkliavą turi mokėti asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju
turtu (išskyrus žemės sklypus) Prienų rajono savivaldybės teritorijoje. Kitaip tariant,
pagal bendrą taisyklę atliekų turėtojų pareiga mokėti ginčo vietinę rinkliavą siejama
su Savivaldybės teritorijoje esančio atitinkamo nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu, disponavimu. Nagrinėjamu atveju išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių, jog
atsakovas ginčui aktualiu laikotarpiu atitiko šią sąlygą, kad būtų pripažintas vietinės
rinkliavos mokėtoju minėtų Nuostatų prasme. Byloje nėra ginčo, jog apeliantui nuosavybės teise aptariamu laikotarpiu priklausė gyvenamosios paskirties pastatas (jo dalis), esantis (duomenys neskelbtini). Be to, skirtingai nei teigia atsakovas, jo nurodomos
aplinkybės, kad iš jo komunalinės atliekos neva nėra surenkamos ir jis jas tvarkosi pats,
nepaneigia (ir negali paneigti) vertinimo, jog jis laikytinas „atliekų turėtoju“ Nuostatų
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5 punkto prasme. Pastaroji išvada grindžiama aplinkybe, jog „atliekų turėtojo“ sąvoka
siejama ne su komunalinių atliekų surinkimu ar (ir) jų tvarkymu, bet su (komunalinių)
atliekų turėjimu ir (ar) jų darymu (gaminimu).
Iš tiesų, nors Nuostatuose nėra pateikiamas „atliekų turėtojo“ sąvokos apibrėžimas, šio norminio akto 9 punkte nurodyta, kad „kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos
suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose“. Aptariama sąvoka Nuostatų priėmimo metu buvo apibrėžta Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio
11 dalyje (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija), nustačiusioje, jog
„atliekų turėtojas – atliekų gamintojas arba asmuo, turintis atliekų“. Atitinkamai atliekų gamintojas – „asmuo, kurio veiklos metu susidaro atliekų arba kuris atlieka atliekų rūšiavimo, maišymo ar kitokią operaciją, kurios metu pasikeičia atliekų pobūdis
ar sudėtis“ (Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 5 d. (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo
Nr. IX-2214 redakcija). Iš esmės analogiškai šios sąvokos buvo (yra) apibrėžiamos ir
ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusiose (šiuo metu galiojančiose) Atliekų tvarkymo
įstatymo nuostatų redakcijose. Šiuo aspektu pastebėtina, jog ginčo atveju konkretaus
asmens mokėtinos rinkliavos dydis priklauso nuo jo turimo, valdomo, disponuojamo
nekilnojamojo turto (išskyrus žemės sklypus) ploto ir šio turto naudojimo paskirties
(Nuostatų 5 ir 11 p., priedas). Iš Nuostatų yra matyti, kad juose nustatyta bendra pareiga mokėti ginčo rinkliavą iš esmės siejama su aplinkybe (prielaida), jog paprastai
atitinkamo nekilnojamojo turto naudojimas (pvz., gyventi, ūkinei veiklai vykdyti ar
kitais tikslais) suponuoja komunalinių atliekų susidarymą (atsiradimą, pagaminimą),
kurios turi būti tvarkomos Atliekų tvarkymo įstatymo ir jį įgyvendinančių norminių
teisės aktų nustatyta tvarka, inter alia savivaldybių organizuotose komunalinių atliekų
tvarkymo sistemose. Tokiu nekilnojamuoju turtu disponuojantys, jį valdantys ar (ir)
naudojantys asmenys, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, paprastai atitinka „atliekų
turėtojo“ sąvoką minėtų Atliekų tvarkymo įstatymo normų ir, atitinkamai, Nuostatų
prasme. Primintina ir tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą
yra konstatavęs, kad savaime nedraudžiama nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis
apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet
yra siejamas su nekilnojamojo turto turėjimu ar (ir) naudojimu (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A525-471/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 19, 2010, p. 55–91; 2011 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2796/2011, Administracinė jurisprudencija Nr. 22, 2011, p. 135–146; 2012 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1592/2012, Administracinė jurisprudencija Nr. 23, 2012, p. 274–283 ir kt.).
Kitaip tariant, savaime nedraudžiama, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų (atliekų) tvarkymą dydis būtų skaičiuojamas pagal
galinčių susidaryti, o ne faktinį šių atliekų kiekį. Todėl, kiek tai susiję su ginčo vietine rinkliava, aptariama „atliekų turėtojo“ sąvoka, vartojama Rinkliavų įstatymo (toliau
tekste remiamasi 2000 m. birželio 13 d. įstatymo Nr. VIII-1725 redakcija, išskyrus atskirai nurodytus atvejus) 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-857 redakcija) bei Nuostatuose, negali būti aiškinama, kaip apimanti tik
tuos asmenis, iš kurių surenkamą ir tvarkomą komunalinių atliekų kiekį galima aiškiai
ir tiksliai identifikuoti. Kita vertus, jei objektyvūs duomenys neabejotinai patvirtina,
kad fizinio ar juridinio asmens veikloje (plačiąja prasme – pvz., valdant, naudojant ar
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disponuojant nekilnojamuoju turtu ar pan.) jokios (komunalinės) atliekos nesusidaro,
akivaizdu, jog toks asmuo negali būti pripažintas „atliekų turėtoju“ minėtų nuostatų
prasme, nes jis neturi ir (ar) nedaro (negamina) atliekų, kaip tai apibrėžiama minėtose
Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatose. Tačiau byloje tokių duomenų nėra, o surinkti duomenys nesudaro pagrindo vertinti, jog atsakovas nelaikytinas „atliekų turėtoju“
minėtų nuostatų prasme. Iš tiesų, savo apeliaciniame skunde jis, be kita ko, iš esmės
pripažįsta, kad ginčo nekilnojamuoju turtu naudojasi (jame gyvena), kad naudojantis
šiuo turtu susidaro (komunalinės) atliekos, kurias neva atsakovas tvarkosi pats.
Toliau pasisakant dėl atsakovo teiginių, jog jam nebuvo teikiamos komunalinių
atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos, todėl jam neatsirado pareiga mokėti ginčo
vietinę rinkliavą, būtina priminti, kad vietinių rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis šią rinkliavą apibrėžia, kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos
savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės tarybos teisė nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą expressis verbis yra
nustatyta minėtame Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-857 redakcija). Atitinkamai, kaip ne kartą savo jurisprudencijoje yra konstatavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aptariama vietinė
rinkliava vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka. Ši rinkliava nėra siejama su
atlygiu už teikiamas paslaugas ir ji negali būti vertinama, kaip mokėjimas už komunalinę paslaugą privatinės teisės prasme (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-1574/2005; 2008 m. liepos 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008; 2012 m. gegužės 30 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A822-2403/2012). Pareiga mokėti savivaldybės tarybos
nustatytą ir jos teritorijoje galiojančią vietinę rinkliavą (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.,
11 str. 1 d. (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-857 redakcija), 12 str. 1 p.),
kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi rinkliavos nuostatuose (Rinkliavų įstatymo
12 str., 13 str. 1 d.), tenka visiems šiuose nuostatuose nurodytiems fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus Lietuvos banką (Rinkliavų įstatymo 3 str. (2004 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. IX-2139 redakcija). Pabrėžtina ir tai, jog vietinė rinkliava ir iš
jos kylantys teisiniai santykiai yra viešosios teisės reguliavimo dalykas. Šie santykiai
– tai valdingo pobūdžio teisiniai santykiai tarp vietinės rinkliavos mokėtojų ir vietos
savivaldos institucijų (šių institucijų įgaliojimus įgyvendinančių asmenų). Todėl, kaip
ir dėl mokesčių, taip ir dėl vietinių rinkliavų su jų mokėtojais nesitariama (šiuo klausimu pagal analogiją, pvz., žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. liepos 10 d. ir 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimus; Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2004 m. sausio 29 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje
Nr. A7-60/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 5, p. 33–42). Be to, pareiga mokėti
tokio pobūdžio, kaip ginčo vietinė rinkliava, privalomas įmokas, kai ši pareiga atitinka įstatymuose ir kituose norminiuose teisės aktuose apibrėžtą jos (pareigos) apimtį,
negali būti pripažinta atsakovo nurodomų Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir (ar)
tarptautinių teisės aktų nuostatų pažeidimu.
Išdėstytos aplinkybės, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, sudaro pagrindą
pripažinti, kad vien faktinė aplinkybė, jog atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo yra
laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo
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nustatyta rinkliava, ir (ar) rinkliavos nuostatus, suponuoja šio asmens pareigą nustatyta tvarka ir terminais mokėti atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą. Vietinės rinkliavos
mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų
nustatytais pagrindais ir tvarka.
Tai lemia, kad nagrinėjamu atveju vertinimo, jog atsakovas pagal Nuostatų
5 punktą yra laikytinas ginčo vietinės rinkliavos mokėtoju, negali paneigti jo nurodomi argumentai, kad jam komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos nebuvo teikiamos, kad jis šias atliekas tvarkėsi pats. Be to, kadangi, kaip matyti iš šiame baigiamajame teismo akte cituotų ir kitų Nuostatuose įtvirtintų taisyklių, asmens
pripažinimas ginčo rinkliavos mokėtoju nėra siejamas su individualaus komunalinių
atliekų konteinerio turėjimu ir (ar) naudojimu, minėtam vertinimui neturi įtakos atsakovo argumentai, kad jam nebuvo skirtas joks konteineris atliekoms šalinti (šiuo aspektu papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, jog, kaip matyti iš byloje pateiktos pažymos (b. l. 21), atsakovui komunalinėms atliekoms šalinti buvo skirtas bendras šių
atliekų konteineris).
Dėl pareigos mokėti vietinę rinkliavą apimties
Minėta, kad konkretaus asmens mokėtinos ginčo rinkliavos dydis priklauso nuo
jo turimo, valdomo, disponuojamo nekilnojamojo turto (išskyrus žemės sklypus) ploto
ir šio turto naudojimo paskirties (Nuostatų 5 ir 11 p., priedas). Pareiškėjo pateikti dokumentai patvirtina, kad prašoma priteisti vietinės rinkliavos suma už ginčo laikotarpį
apskaičiuota Nuostatuose nustatyta tvarka ir taikant tinkamą šiame norminiame akte
nustatytą tarifą. Tačiau iš atsakovo apeliacinio skundo argumentų matyti, jog jis iš esmės nesutinka su tuo, kad jo mokėtinos vietinės rinkliavos dydis apskaičiuotas pagal
galintį susidaryti, o ne faktiškai susidariusį (iš jo surinktų ir perduotų tvarkyti) komunalinių atliekų kiekį.
Šiuo aspektu pastebėtina, kad Kauno apygardos administracinis teismas
2011 m. spalio 18 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1267-480/2011, kurį patvirtino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. A662-1480/2012, pripažino, kad Nuostatų 11 punktas „<...>
ta apimtimi, kuria nenumatyta galimybė atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija) 3 straipsnio 1 dalies
3 punktui“. Šis teismo sprendimas įsigaliojo oficialiai jį 2012 m. birželio 30 d. paskelbus
„Valstybės žiniose“ (Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 str. 1 d., 117 str. 1 d.
(2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo Nr. VIII-1927 redakcija). Tai reiškia, jog nagrinėjamu
atveju ginčo teisiniams santykiams taikytinas Nuostatų 11 punktas, pagal kurį yra apskaičiuotas pareiškėjo prašomos priteisti vietinės rinkliavos dydis, pripažintas prieštaraujančiu aukštesnės teisinės galios teisės aktui, kiek jame nenumatyta galimybė vietinę rinkliavą apskaičiuoti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 18 d.
sprendime nurodytu būdu, t. y. buvo konstatuotas legislatyvinės omisijos buvimo
faktas.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalis nustato, kad nor180
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minis 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. Iš
šios nuostatos matyti, kad administracinio teismo sprendimo, kuriuo norminis administracinis aktas pripažintas neteisėtu, galia paprastai yra nukreipta į ateitį, t. y. jis paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs
administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Tačiau tai nagrinėjamu atveju nereiškia, jog į minėtu Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 18 d. sprendimu konstatuotą legislatyvinę
omisiją neturi būti atsižvelgiama šioje byloje.
Iš tiesų, kaip yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2005 m. gruodžio 30 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A8-1690/2005, minėtoje Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka
„paprastai negali būti taikomas“ suponuoja išvadą, kad iš šios bendro pobūdžio taisyklės yra galimos ir išimtys, t. y. atvejai, kai ši bendro pobūdžio taisyklė yra netaikoma (taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 12 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-68/2009; 2013 m. balandžio 9 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A602-778/2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 25, 2013,
p. 258–272).
Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys į tai, jog nagrinėjamu atveju atsakovo prievolė mokėti ginčo rinkliavą nėra kildinama iš konkretaus individualaus administracinio
akto, bet iš Rinkliavos įstatymo ir šios rinkliavos nuostatų (norminio teisės akto). Šios
pareigos atsakovas iki šiol nėra įvykdęs, todėl pareiškėjas, vykdydamas jam priskirtas
vietinės rinkliavos administravimo funkcijas, kreipėsi į administracinį teismą dėl jos
priteisimo. Tai reiškia, jog šiuo atveju ginčo teisiniai santykiai nėra įgiję galutinio teisinio stabilumo, šį stabilumą jie įgis tik įsiteisėjus baigiamajam teismo aktui, kuriuo
tarp pareiškėjo ir atsakovo šioje administracinėje byloje kilęs ginčas bus išnagrinėtas
iš esmės. Išplėstinė teisėjų kolegija pastebi ir tai, jog vietinės rinkliavos nuostatai, kurie buvo pripažinti prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams tiek, kiek juose
nenumatyta (jokia) galimybė rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėti pagal faktinį šių atliekų kiekį, negali būti vertinami, kaip pažeidžiantys rinkliavos mokėtojo, kurio perduodamų tvarkyti konkretaus
komunalinių atliekų kiekio identifikuoti iš viso neįmanoma, teises. Vietinę rinkliavą
administruojančiam subjektui pateikus pakankamai duomenų apie pastarąją aplinkybę
(negalėjimą jokiais būdais objektyviai identifikuoti perduodamų tvarkyti atliekų kiekį), mokėtinos vietinės rinkliavos dydis turi būti apskaičiuojamas įprastine (rinkliavos nuostatuose nustatyta) tvarka. Tačiau nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė
jokių objektyviais įrodymais pagrįstų argumentų, kad atsakovas nepatenka į minėtos
legislatyvinės omisijos taikymo sritį, tokios išvados neleidžia daryti ir byloje surinkti
duomenys.
Atitinkamai nagrinėjamoje byloje ignoruojant minėtą legislatyvinę omisiją tektų pripažinti, jog galutinio teisinio stabilumo neįgiję teisiniai santykiai teismo būtų
kvalifikuojami remiantis teisės normomis, prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės
aktui. Tuo tarpu dominuojančioje administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, jei teisiniai santykiai tarp administracinio ginčo šalių nėra susi181
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klostę galutinai (pvz., vyksta ginčas), norminis teisės aktas (jo dalis), kuris įsiteisėjusiu
administracinio teismo sprendimu pripažįstamas neteisėtu, nuo tokio akto oficialaus
apskelbimo dienos negali būti taikomas ir tiems teisiniams santykiams, kurie nėra išsisprendę galutinai (šiuo klausimu, be kita ko, žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A5021020/2013;
2013 m. balandžio 9 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-778/2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 25, 2013, p. 258–272; 2013 m. balandžio 12 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A575-1199/2013; 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-379/2013, 2013 m. spalio 10 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A756-103/2013 ir kt.).
Tai nagrinėjamu atveju suponuoja teismo pareigą, nustačius, kad asmens teisės
iš tikrųjų yra pažeistos dėl to, kad nenustatytas tam tikras teisinis reguliavimas, užtikrinti pažeistų teisių teisminę gynybą, taikant ne tik įstatymą (plačiąja prasme), bet
ir inter alia bendruosius teisės principus. Toks teisinio reguliavimo trūkumų įveikimas ad hoc, teismams nagrinėjant bylas, yra būtina prielaida asmens teisių ir laisvių apsaugai užtikrinti atitinkamuose individualiuose visuomeniniuose santykiuose
(pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 7 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 19, 2010, p. 261–275; 2011 m. lapkričio 14 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011, Administracinė jurisprudencija
Nr. 22, 2011, p. 318–325).
Kaip matyti iš Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 18 d.
sprendimo motyvuojamosios dalies, šio teismo akto rezoliucijoje minima teisė mokėti
pagal deklaruojamą atliekų kiekį iš esmės siejama su vietinės rinkliavos mokėtojo galimybe aptariamą rinkliavą mokėti pagal faktiškai perduodamų tvarkyti (į komunalinių
atliekų tvarkymo sistemą patekusių) komunalinių atliekų kiekį. Be to, kaip yra konstatavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atliekų deklaravimas yra tik vienas
iš būdų, sudarančių atliekų turėtojų galimybę vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį komunalinių atliekų kiekį (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1592/2012, Administracinė jurisprudencija Nr. 23, 2012, p. 274–283; 2013 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A143-689/2013). Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju
ginčo teisinių santykių reglamentavimo spraga šalintina įvertinant galimybę aptariamą
vietinę rinkliavą už ginčo laikotarpį apskaičiuoti pagal faktiškai iš atsakovo surinktų
(jo perduotų) ir sutvarkytų komunalinių atliekų kiekį.
Šiuo aspektu pirmiausia pastebėtina, kad vien tai, jog ginčui aktualiu laikotarpiu nebuvo numatyta aptariamą vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį komunalinių
atliekų kiekį, savaime negali paneigti mokėtojo pareigos mokėti šią rinkliavą. Iš tiesų
atliekų turėtojas privalo kompensuoti jo aplinkai daromą žalą bei atlyginti komunalinių atliekų sistemos organizatoriaus išlaidas, susijusias su jo atliekų tvarkymu (principas „teršėjas moka“; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Administracinė jurisprudencija
Nr. 19, 2010, p. 55–91). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau yra išaiškinęs, kad šios rinkliavos objektas apima ne tik komunalinių atliekų surinkimą, bet ir
šių atliekų apdorojimą Atliekų tvarkymo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose poįstatymi182
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niuose teisės aktuose nustatytais būdais bei tvarka, atliekų tvarkymo veiklos priežiūrą
bei atliekų šalinimo vietos priežiūrą po jų uždarymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-471/2010,
Administracinė jurisprudencija Nr. 19, 2010, p. 55–91). Ginčo teisiniams santykiams
taikytinų Nuostatų 10 punktas taip pat aiškiai įtvirtina, kad „vietinės rinkliavos dydžiai
nustatomi tokie, kad gautos pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas: atliekų tvarkymo sistemos plėtimo ir administravimo, vietinės rinkliavos administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo,
infrastruktūros plėtimo, uždarymo, rekultivavimo, priežiūros po uždarymo bei kitas su
atliekų tvarkymu susijusias išlaidas“. Minėta, jog nagrinėjamu atveju nekyla abejonių,
kad nekilnojamojo turto objekto paskirtis ir plotas yra tie parametrai, kurie paprastai
daro tiesioginę įtaką komunalinių atliekų kiekiui, susidarančiam šį objektą naudojant,
valdant ar juo disponuojant. Byloje nėra pateikta jokių duomenų, kurie leistų abejoti
Nuostatuose nustatytų vietinės rinkliavos dydžių pagrįstumu, kiek tai susiję su galinčiu
susidaryti atliekų kiekiu valdant, naudojant ar disponuojant atitinkamos paskirties nekilnojamuoju turtu ir šių atliekų tvarkymu. Į šias aplinkybes būtina atsižvelgti nagrinėjamu atveju ad hoc pildant minėtą teisinio reglamentavimo spragą.
Tai, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, lemia, jog, nesant atitinkamų norminių
teisės aktų nuostatų, individualią bylą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą priteisimo, kurioje taikytini rinkliavos
nuostatai buvo pripažinti prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams tiek, kiek
juose nenumatyta (jokia) galimybė šią rinkliavą mokėti pagal faktinį šių atliekų kiekį, nagrinėjantis administracinis teismas nukrypti nuo rinkliavos nuostatų gali tik tuo
atveju, kai byloje esantys įrodymai ir kiti duomenys leidžia nustatyti ginčo laikotarpiu
faktiškai susidariusių ir į savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą perduotų
(patekusių) komunalinių atliekų kiekį. Ir priešingai – tais atvejais, kai bylos duomenys nesudaro objektyvaus ir pakankamo pagrindo vertinti, jog iš konkretaus rinkliavos
mokėtojo prašomos priteisti ginčo vietinės rinkliavos (ar jos dalies) dydis galėjo (gali)
būti apskaičiuotas pagal minėtą faktinį atliekų kiekį, šios prievolės apimtis nustatoma
pagal atitinkamas rinkliavos nuostatų taisykles. Pastaruoju atveju, jei nėra kitų įstatymų ir norminių aktų pažeidimų, turi būti vertinama, kad vietinę rinkliavą administruojantis subjektas (pareiškėjas) pateikė pakankamai duomenų, patvirtinančių prašomų priteisti sumų apskaičiavimo pagrįstumą bei teisingumą.
Atsakovas yra pateikęs Prienų rajono savivaldybės administracijos Stakliškių
seniūnijos 2013 m. balandžio 8 d. pažymą Nr. 6-119 (b. l. 74), patvirtinančią, jog I ir
IV kalendorinių metų ketvirčiais jo komunalinės atliekos nebuvo ir negalėjo būti tvarkomos Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Bylą nagrinėjant iš esmės
nustatyta, jog ši pažyma tenkina Administracinių bylų teisenos įstatymo 138 straipsnio
3 dalyje nurodytas priimtinumo sąlygas, šis įrodymas reikšmingas vertinant pareiškėjo
reikalavimo priteisti ginčo sumas (jų dalį) pagrįstumą bei svarbus tinkamai ir teisingai
išspręsti šioje byloje nagrinėjamą ginčą. Todėl aptariama pažyma priimtina kaip įrodymas ir pagal nustatytas proceso taisykles į ją atsižvelgtina vertinant (kvalifikuojant)
ginčo teisinius santykius.
Byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų abejoti šios pažymos teisingumu, ji išduota
kompetentingo subjekto (Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d.
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sprendimo Nr. T3-331 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ 2.2.2 p.). Atitinkamai nagrinėjamu
atveju pripažintina, jog atsakovui neatsirado pareiga mokėti vietinę rinkliavą minėtais
kalendorinių metų ketvirčiais nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. Tačiau
byloje surinkti įrodymai, juos, be kita ko, vertinant pagal Administracinių bylų teisenos
įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatytas taisykles, neleidžia pripažinti, kad kitais ginčui aktualiais laikotarpiais atsakovo komunalinės atliekos nebuvo tvarkomos Savivaldybės organizuotoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. UAB „Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centras“ prašomų priteisti sumų pagrįstumo šioje dalyje nepaneigia
ir negali paneigti jokiais objektyviais įrodymais nepagrįsti atsakovo paaiškinimai, kontrargumentai. Todėl pareiškėjo reikalavimas šioje dalyje (t. y. iš esmės dėl rinkliavos
priteisimo už II ir III kalendorinių metų ketvirčiais buvusį ginčo laikotarpį) pripažintinas pagrįstu ir turi būti tenkinamas.
Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog atsakovo už vieną mėnesį mokėtinos
vietinės rinkliavos dydis – 8,06 Lt (b. l. 22–35). Prašoma priteisti skola yra skaičiuojama nuo 2010 m. sausio 1 d. (b. l. 32), t. y. iš viso prašoma priteisti vietinę rinkliavą už
33 mėnesius (33 mėn. × 8,06 Lt = 265,98 Lt). Atsižvelgiant į tai, kad į šį laikotarpį pareiškėjas įskaičiuoja 15 mėnesių, kurie patenka į I ir IV kalendorinių metų ketvirčius,
Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 27 d. sprendimas yra keistinas, sumažinant iš atsakovo priteistinos sumos (vietinės rinkliavos) dydį iki 145,08 Lt
(8,06 Lt × 18 mėn.).
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies
3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo A. B. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 27 d. sprendimą
ir šiuo sprendimu iš A. B. uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ naudai priteistos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą dydį sumažinti iki 145,08 Lt (vienas šimtas keturiasdešimt penki Lt 08 ct).
Likusią Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 27 d. sprendimo
dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.2.2. Dėl mokesčių administravimo procedūros sampratos ir turinio
Dėl taikytinos teisės, sprendžiant klausimą dėl mokestinės nepriemokos
pripažinimo beviltiška, ir sprendimo pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška
sąlygų ir pagrindų
Mokesčių administravimo įstatymo 168 straipsnio 1 dalis (2004 m. balandžio 13 d.
įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) nustato, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo (t. y. iki
2004 m. gegužės 1 d.) „<...> pradėtos ir neužbaigtos mokesčių administravimo procedūros
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užbaigiamos pagal jų pradėjimo metu galiojusių teisės aktų nuostatas“. Šioje nuostatoje
minima „mokesčių administravimo procedūra“ įstatymų leidėjo yra apibrėžiama, kaip
mokesčių administratoriaus veiksmai, atliekami įgyvendinant jo funkcijas, taip pat mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo veiksmai, atliekami vykdant pareigas ir naudojantis teisėmis, nustatytomis mokesčių įstatymuose (Mokesčių administravimo įstatymo
2 str. 14 d. (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija). Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalis (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112
redakcija) įtvirtina, jog „mokesčių administravimas – mokesčių administratoriaus funkcijų įgyvendinimas, taip pat mokesčių ir kituose įstatymuose nustatytų mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo pareigų vykdymas ir teisių įgyvendinimas“.
Sistemiškai analizuojant pastarąsias dvi nuostatas, taip pat atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalies (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo
Nr. IX-2112 redakcija) loginę ir lingvistinę konstrukciją, galima teigti, kad siekiant pripažinti, jog yra pradėta, vykdoma ar baigta mokesčių administravimo procedūra, turi būti
identifikuoti konkretūs mokesčių administratoriaus ar (ir) mokesčio mokėtojo veiksmai.
Be to, mokesčių administravimo procedūrai priskiriami tokie tarpusavyje glaudžiai susiję
konkretūs veiksmai (veiksmų seka), kurie atliekami įgyvendinant atitinkamas (konkrečias)
funkcijas, pareigas ir teises. Toks veiksmų sąsajumas su konkrečiomis funkcijomis, pareigomis bei teisėmis suponuoja reikalavimą, kad aptariami veiksmai (susijusių veiksmų
seka) būtų pakankamai savarankiški (autonomiški), kad jie galėtų būti pripažinti atskira
mokesčių administravimo procedūra, t. y. būtina, kad šie veiksmai neturėtų tiesioginio ir
betarpiško ryšio su kitais veiksmais, sudarančiais kitas mokesčių administravimo procedūras. Mokesčių administravimo procedūros pradžia nėra siejama su, pavyzdžiui, atitinkamų mokestinių prievolių atsiradimo momentu. Šios procedūros pradžią lemia konkretūs
mokesčių administratoriaus ar mokesčio mokėtojo veiksmai, siekiant (pradėti) įgyvendinti
atitinkamas mokesčių administratoriaus funkcijas, mokesčių įstatymuose numatytas pareigas ar (ir) teises.
Nesant atitinkamų įstatymų nuostatų, sprendžiant klausimą dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, yra taikomos tos mokesčių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų
nuostatos, kurios galioja mokesčių administratoriaus iniciatyva ar (ir) mokesčio mokėtojo
prašymu inicijuotos mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška procedūros pradžios
momentu. Esminės aplinkybės, kurioms esant mokesčio mokėtojas galėtų būti pripažintas įgijusiu teisę reikalauti, kad jo turimos mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška
klausimas būtų sprendžiamas taikant jo nurodomus mokestinės nepriemokos pripažinimo
beviltiška pagrindus, yra (1) mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška procedūros
inicijavimas ir (2) tai, kad šie pagrindai yra (buvo) numatyti pastarosios procedūros inicijavimo (pradžios) momentu galiojusiuose atitinkamuose mokesčių įstatymuose.
Aplinkybių (pagrindų), kurioms esant mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka gali
būti pripažinta beviltiška, atsiradimo momentas nėra siejamas su šios nepriemokos susidarymo momentu. Sprendimas pripažinti atitinkamą mokestinę nepriemoką beviltiška gali
būti priimamas bet kuriuo mokesčio mokėtojo pareigos sumokėti mokestinę nepriemoką
egzistavimo momentu. Tačiau tai nereiškia, kad įstatymų leidėjo nustatytų aplinkybių
(pagrindų), sudarančių prielaidas atitinkamą nepriemoką pripažinti beviltiška, (faktinis)
atsiradimas savaime lemia mokesčio mokėtojo teisių ir pareigų pasikeitimą, kiek tai susiję
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su iš šios nepriemokos kylančių pareigų vykdymu. Šiuo tikslu mokesčių mokėtojo prašymu
ar mokesčių administratoriaus iniciatyva turi būti inicijuota mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška procedūra. Inicijavus šią procedūrą, atitinkamą konkretaus mokesčių
mokėtojo pareigos sumokėti mokestinę nepriemoką pasikeitimą lemia mokesčių administratoriaus priimamas sprendimas mokestinę nepriemoką pripažinti beviltiška. Pastarasis
sprendimas gali būti priimamas tik tuomet, kai inter alia tenkinamos šios kumuliatyvios
(t. y. turinčios egzistuoti kartu) sąlygos: (1) egzistuoja aplinkybės, kurios atitinka mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška procedūros inicijavimo (pradžios) momentu galiojančiuose mokesčių įstatymuose įtvirtintus mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška
pagrindus ir (2) šių aplinkybių (pagrindų) buvimas konstatuojamas (šios aplinkybės egzistuoja, nėra išnykusios) priimant sprendimą nepriemoką pripažinti beviltiška.
Mokesčių administravimo įstatymo 113 straipsnio 1 dalis (2004 m. balandžio 13 d.
įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) nustato baigtinį sąrašą aplinkybių, kurioms esant mokesčio mokėtojo turima mokestinė nepriemoka gali būti pripažinta beviltiška. Kitomis, nei
šioje nuostatoje numatytomis, aplinkybėmis (pagrindais) aptariamas sprendimas gali būti
priimamas tik jei šios aplinkybės (pagrindai) yra nurodytos atitinkamo mokesčio įstatyme. Kaip matyti iš aptariamos nuostatos loginės ir lingvistinės konstrukcijos, joje minimos aplinkybės, jog mokestinės nepriemokos „neįmanoma išieškoti dėl objektyvių priežasčių arba kurią priverstinai išieškoti netikslinga socialiniu ir (arba) ekonominiu požiūriu“
turi būti aiškinama, kaip apimančios tik šios Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos 1–3 punktuose numatytus atvejus. Mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška
pagrindų turinio plečiamasis aiškinimas yra negalimas, nes, be kita ko, mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška suponuoja tam tikrą bendros mokesčių mokėtojo pareigos
mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius išimtį bei lemia tam tikras palankesnes
sąlygas (Mokesčių administravimo įstatymo 113 str. 2 d. (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija), palyginti su kitiems mokesčių mokėtojams taikomomis įprastinėmis sąlygomis.
Administracinė byla Nr. A442-994/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01545-2012-3
Procesinio sprendimo kategorija 8.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. vasario 17 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Veslavos Ruskan,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo akcinės bendrovės „Lithun“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Lithun“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai
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prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

1. Pareiškėjas akcinė bendrovė „Lithun“ (toliau – ir pareiškėjas, AB „Lithun“) su
skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, VMI) 2012 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. (23.19-08)-322-264 (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti VMI
visas pareiškėjo mokestines nepriemokas, susidariusias iki 2011 m. liepos 11 d., pripažinti beviltiškomis.
2. Nurodė, kad Sprendimu atsakovas atsisakė tenkinti dalį bendrovės prašymo,
pasisakydamas tik dėl dalies prašyme nurodytų motyvų, iš esmės nespręsdamas jame
(prašyme) išdėstytų reikalavimo motyvų dėl nepriemokų susidarymo priežasčių (neteisėtų veiksmų) ir konkrečiai neapibrėždamas (neidentifikuodamas) mokestinių nepriemokų, dėl kurių priėmė ginčijamą Sprendimą. Pareiškėjo vertinimu, atsakovas, pažeisdamas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį, Sprendime nenurodė, dėl kada
ir kokiu pagrindu atsiradusių mokestinių nepriemokų šis aktas priimtas. Todėl šiuo
Sprendimu buvo neapibrėžtos įmonės teisės ir pareigos dėl konkrečių nepriemokų ir
apribota jos teisė ginčyti administracinį aktą teisme. Pažymėjo, kad bendrovės prašyme išdėstytos, įsiteisėjusių teismų sprendimais nustatytos ir bylose surinktais įrodymais pagrįstos aplinkybės, patvirtinančios susidariusių nepriemokų ryšį su valstybės
institucijų neteisėtais veiksmais, Sprendime neįvertintos. Kadangi atsakovas netyrė ir
nevertino minėtų teisiškai reikšmingų aplinkybių, liko neįvertinti ir teisinį pareiškėjo prašymo pagrindą sudarantys motyvai dėl teisingumo, protingumo principams ir
konstituciniam teisinės valstybės siekiui prieštaraujančio ir įmonės nuosavybės teises
pažeidžiančio nepriemokų išieškojimo. Tvirtino, kad pareiškėjo mokestinės nepriemokos yra tiesioginė tiek mokesčio administratoriaus, tiek iš valstybės (savivaldybės) biudžeto finansuojamų subjektų deliktų – neteisėtų veiksmų bei neveikimo – pasekmė.
Taigi mokestinės nepriemokos išieškojimas iš pareiškėjo prieštarautų teisingumo bei
protingumo principams, yra netikslingas socialiniu požiūriu, todėl mokestinė nepriemoka turėtų būti pripažinta beviltiška. Pareiškėjui neteisėtais valstybės ir savivaldybės
institucijų veiksmais padaryta žala yra jo reikalavimas valstybei (savivaldybei). Pabrėžė, kad tai pripažino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. birželio 28 d. sprendimu. Akcentavo, kad bendrovė mokestinių nepriemokų negali geranoriškai įvykdyti, nes galimybė jas įvykdyti tiesiogiai priklauso (priklausė) nuo galimybės
laisvai disponuoti savo turtu, inter alia reikalavimais dėl asignavimų valdytojų neįvykdytų prievolių (neteisėtai neįskaityti priešpriešiniai reikalavimai), sąskaitose esančiomis lėšomis ir prarastomis darbo priemonėmis, o taip pat reikalavimu dėl daugiau
negu 149 mln. Lt negauto pelno. Bendrovė negalėjo ir negali padengti mokestinių nepriemokų dėl neteisėtų pačios valstybės (savivaldybės) institucijų veiksmų. Įstatymas
nereikalauja neįmanomų dalykų (ad impossibilia lex non cogit). Pareiškėjo įsitikinimu,
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mokesčių administratorius privalo priimti sprendimą visas jo mokestines nepriemokas
pripažinti beviltiškomis.
3. Atsakovas VMI atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad bendrovė teiktu prašymu prašė pripažinti beviltiškomis visas jos
mokestines nepriemokas, susidariusias iki 2011 m. liepos 11 d., įskaitant šiame prašyme nurodytus priešpriešinius reikalavimus dėl 149 229 549,98 Lt turtinės žalos atlyginimo ir mokestinių nepriemokų, susidariusių iki šio prašymo pateikimo dienos.
4. Atsakovas pažymėjo, kad jis nesutinka, jog Sprendimu buvo apribota bendrovės
teisė ginčyti administracinį aktą teisme. Sprendime nurodyta, jog nuspręsta nepripažinti 15 553 037,87 Lt mokestinės nepriemokos beviltiška, ir pareiškėjas pasinaudojo
savo teise apskųsti Sprendimą teismui. Tvirtino, kad pareiškėjui, teikiant prašymą pripažinti mokestines nepriemokas beviltiškomis, buvo žinoma, jog jo reikalavimas dėl
149 229 549,98 Lt turtinės žalos atlyginimo yra nepagrįstas. Kitų dokumentų, patvirtinančių apie valstybinių institucijų įsiskolinimus bendrovei, pareiškėjas nepateikė. Akcentavo, kad mokesčių administratorius, priimdamas ginčijamą Sprendimą, vertino,
ar yra Mokesčių administravimo įstatyme (toliau – ir MAĮ) numatyti pagrindai pripažinti jo mokestinę nepriemoką beviltiška. Pabrėžė, kad vertinant, ar yra pagrindas
pripažinti pareiškėjo mokestinę nepriemoką beviltiška pagal MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 1 punktą, buvo vertinti bendrovės 2010 metų balanso, valstybės įmonės Registrų
centro 2012 m. balandžio 26 d. išrašų ir valstybės įmonės „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro išrašo duomenys. Nustačius, kad pareiškėjo
turimo turto vertė leidžia daryti prielaidą, jog yra galimybė išieškoti bent dalį mokestinės nepriemokos, konstatuota, kad nėra pagrindo pripažinti mokestinę nepriemoką
beviltiška pagal MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Taip pat konstatuota, kad nėra
pagrindo pripažinti nepriemoką beviltiška pagal MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 2 punktą,
nes, įvertinus mokestinės nepriemokos dydį ir galimas priverstinio išieškojimo išlaidas,
jos akivaizdžiai mažesnės už susidariusią mokestinę nepriemoką. Atkreipė dėmesį, kad
MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytos mokestinės nepriemokos pripažinimo
beviltiška pagrindas netaikomas juridiniams asmenims, todėl atsakovas jo ir nevertino.
Taigi nebuvo pagrindo pripažinti bendrovės mokestinę nepriemoką beviltiška pagal
MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 1–3 punktus, be to, pareiškėjas nepateikė dokumentų, patvirtinančių apie valstybinių institucijų įsiskolinimus.
II.
5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimu
pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
6. Teismas konstatavo, kad administracinės bylos ginčo dalykas yra Sprendimo teisėtumas bei pagrįstumas, o ginčo objektas – mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindai ir sąlygos. Sprendime nurodyta, kad jis priimtas remiantis
2012 m. balandžio 27 d. išvada Nr. (23.23-08)-326-25340 „Dėl AB „Lithun“ mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška“ (toliau – ir Išvada). Kaip matyti iš Išvados turinio, atsakovas joje nurodė, kad atleidimo nuo baudų ir delspinigių klausimą
nagrinėja Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir šiuo klausimu bus
priimtas atskiras sprendimas, todėl sprendė klausimą tik dėl 15 553 037,87 Lt mo188
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kesčių nepriemokos pripažinimo beviltiška. Taigi, išnagrinėjusi minėtą pareiškėjo Prašymą, be kita ko, nustačiusi, kad bendrovės turtas 2010 m. balanso duomenimis sudaro
19 351 567,00 Lt, ilgalaikis turtas – 5 291 703,00 Lt, trumpalaikis turtas sudaro
14 059 864,00 Lt, iš jo atsargos – 408 903,00 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 13 624 511,00 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 26 450,00 Lt, įmonė nepateikė dokumentų įrodančių, kad jos turimas turtas yra nelikvidus, vadovaudamasi MAĮ
113 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktų nuostatomis bei Mokesčių mokėtojo mokestinės
nepriemokos pripažinimo beviltiška, jos revizavimo bei apskaitos taisyklių, patvirtintų
VMI viršininko 2004 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. VA-92 (2007 m. spalio 5 d. įsakymo
Nr. VA-65 redakcija) (toliau – ir Taisyklės) 7.1, 7.2 ir 7.3 punktais, pasiūlė bendrovės
15 553 037,87 Lt mokestinę nepriemoką, susidariusią iki 2011 m. liepos 11 d., nepripažinti beviltiška bei nepriskirti prie nepriemokų, kurioms neteikiama priverstinio išieškojimo pirmenybė ir į kurią neatsižvelgiama planuojant biudžeto pajamas. Teismas
taip pat nustatė, kad VMI 2012 m. gegužės 8 d. raštu Nr. (23.1.08) RNA-20280 „Dėl
prašymo“ informavo pareiškėją, jog dėl prašymo sustabdyti (nepradėti) mokestinių
nepriemokų, susidariusių iki 2011 m. liepos 11 d., priverstinio išieškojimo procedūras, mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmai gali būti stabdomi tik esant MAĮ
110 straipsnyje nurodytiems pagrindams. Teismas atkreipė dėmesį, kad įsiteisėjusia
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS602-540/2012 buvo pripažinta, jog nėra jokio įstatyminio pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. sustabdyti pareiškėjo mokestinių nepriemokų, susidariusių iki 2011 m. liepos 11 d., priverstinio išieškojimo procedūras.
7. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Viešojo administravimo įstatymo (toliau
– ir VAĮ) 8 straipsniu, MAĮ 2 straipsnio 18 dalimi, 66 straipsnio 1 dalimi, 73 straipsnio
1 dalimi, MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktais, Taisyklių 3 punktu. Konstatavo,
kad nurodytų teisės normų sisteminė analizė suponuoja, jog įstatymų leidėjas expressis
verbis yra nustatęs baigtinį sąrašą, kada mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka,
kurios neįmanoma išieškoti dėl objektyvių priežasčių arba kurią priverstinai išieškoti
netikslinga socialiniu ir (arba) ekonominiu požiūriu, yra pripažintina beviltiška. Pažymėjo, kad atsakovas teisingai netaikė MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 3 punkto, nes jis
yra taikomas tik fiziniams asmenims. Teismo vertinimu, atsakovas teisėtai ir pagrįstai
pareiškėjo atžvilgiu taikė MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus. Bylos rašytinių
įrodymų visuma patvirtina, kad pareiškėjas turi turto, jog jis yra likvidus, bendrovė nei
teismui, nei mokesčių administratoriui prejudicinę reikšmę turinčių rašytinių įrodymų
nepateikė. Pareiškėjo mokestinės nepriemokos dydis ir galimo priverstinio išieškojimo išlaidos yra akivaizdžiai mažesnės už susidariusią mokestinę nepriemoką. Teismo
nuomone, VMI išsamiai atsakė į visus bendrovės Prašyme keltus klausimus ir priėmė
teisėtą bei pagrįstą Sprendimą, kuris atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus. Sprendime
aiškiai ir konkrečiai yra nurodyti mokesčiai ir jų sumos. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištyręs bylos rašytinių įrodymų visumą, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas konstatavo, kad Sprendimas
yra teisėtas bei pagrįstas. Atsakovas tinkamai taikė tiek materialinės, tiek procesinės
teisės normas, procedūrinių pažeidimų nepadarė.
8. Teismas taip pat akcentavo, kad jis nepasisako dėl kitų pareiškėjo skundo
argumentų, t. y. priešpriešinių reikalavimų dėl 149 229 549,98 Lt turtinės žalos atlygini189
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mo, nes Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 6 d. sprendimu
šį pareiškėjo reikalavimą atmetė kaip nepagrįstą, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bendrovės apeliacinį skundą dėl tokio pirmosios instancijos teismo sprendimo atmetė kaip nepagrįstą.
III.
9. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą
patenkinti visiškai. Apeliacinis skundas iš esmės buvo grindžiamas šiais argumentais:
(1) teismas netinkamai išaiškino bei pritaikė materialines teises normas, be to, padarė procesinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių buvo neteisingai išspręsta byla;
(2) įsiteisėjusiais Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 28 d. nutartimi ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d.
sprendimu pareiškėjo skundo pagrindą sudarantys argumentai buvo pripažinti teisėtais ir pagrįstais, inter alia buvo konstatuotas neteisėtų valstybės (savivaldybės) aktų ir
atsiradusios pareiškėjo mokestinės nepriemokos priežastinis ryšys;
(3) nei ginčijamame atsakovo akte, nei skundžiamame teismo sprendime nėra
apibrėžta, dėl kokių (kada susidariusių) pareiškėjo mokestinių nepriemokų yra sprendžiama. Dėl šio argumento teismas sprendime nepasisakė. Tokiu būdu nėra suformuluotos pareiškėjo teisės ir pareigos konkrečių nepriemokų atžvilgiu ir ribojama pareiškėjo teisė į teisminę gynybą;
(4) mokesčių nepriemoka, susikaupusi iki 2011 m. liepos 11 d., kurią prašoma pripažinti beviltiška, sudaro 15 553 037,87 Lt. 90 procentų prašomos pripažinti beviltiška
mokestinės nepriemokos, t. y. 13 223 819,14 Lt, atsirado daugiau negu prieš 10 metų,
taigi dar negaliojant 2004 m. balandžio 13 d. MAĮ. Pastarojo įstatymo 168 straipsnio
1 dalis expressis verbis nustato, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos ir neužbaigtos
mokesčių administravimo procedūros užbaigiamos pagal jų pradėjimo metu galiojusių
teisės aktų nuostatas. 2004 m. balandžio 13 d. MAĮ 107 straipsnio 1 dalis numato, kad
mokesčio ir su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai. Tuo tarpu pareiškėjo prašomos pripažinti mokestinės nepriemokos yra atsiradusios
prieš dešimt ir daugiau metų dėl valstybės pareigūnų ir valstybės institucijų neteisėtos
veikos, todėl net nepritaikius senaties termino, o vertinant tik protingumo, sąžiningumo kriterijus, tokios mokestinės nepriemokos turėtų būti pripažintos beviltiškomis.
Tiek atsakovas ginčijamu aktu, tiek teismas skundžiamu sprendimu, neapibrėžę prašomų pripažinti beviltiškomis pareiškėjo mokestinių nepriemokų ir nemotyvuotai taikę 2004 m. balandžio 13 d. MAĮ 113 straipsnį, akivaizdžiai pažeidė materialinės teisės
normas, reguliuojančias mokestinių nepriemokų pripažinimą beviltiškomis;
(5) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. vasario 11 d. sprendimu
bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. balandžio 25 d. nutartimi
buvo pripažinta, kad Valstybinė mokesčių inspekcija bei Vilniaus apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija nuo 1999 iki 2002 metų netinkamai sprendė pareiškėjo prašymus
dėl mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir pagal pareiškėjo prašymus
iki šiol nepriėmė jokio sprendimo. VMI daugiau negu 10 metų nevykdė įsiteisėjusių
teismų sprendimų, nepripažino pareiškėjo mokestinių nepriemokų beviltiškomis, pareiškėjui skaičiavo naujas mokesčių ir su jais susijusių sumų nepriemokas, toliau tęsė
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realiai neegzistuojančių nepriemokų priverstinį išieškojimą, tuo sukeldama vis naujų
mokestinių nepriemokų susidarymą;
(6) teismo nustatytų neteisėtų valstybės ir savivaldybės institucijų aktų poveikis
bendrovei nėra pasibaigęs iki šiol – dėl neteisėtų aktų susidariusių nepriemokų toliau
vykdomi priverstinio išieškojimo veiksmai, neteisėtais veiksmais neatkuriamai pakirstos esminės bendrovės verslo atramos ir padaryta virš 149 mln. Lt turtinė žala. Negalėdama įvykdyti dėl valstybės ir savivaldybės institucijų neteisėtų aktų 1998–2001 metais
susidariusios nepriemokos, kurios atžvilgiu 10 metų vykdomi neteisėti priverstinio išieškojimo veiksmai, bendrovė juo labiau nėra pajėgi vykdyti ir vėliau susidarančių mokestinių nepriemokų – vėliau atsiradusių mokestinių prievolių vykdymo galimybės ir
perspektyvos yra ir toliau tiesiogiai lemiamos neteisėtų aktų pagrindu jau anksčiau neįvykdytų mokestinių prievolių apimties, su tuo susijusių bendrovės disponavimo turtu
suvaržymų ir vykdomų išieškojimo veiksmų. Pareiškėjo 2011 m. liepos 11 d. prašyme
išdėstytos, įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatytos ir bylose surinktais įrodymais
pagrįstos aplinkybės, patvirtinančios susidariusių nepriemokų ryšį su valstybės institucijų neteisėtais veiksmais, neįvertintos.
10. Atsakovas VMI atsiliepime į apeliacinį skundą prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti galioti, o pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, kad
pareiškėjas be tinkamo teisinio pagrindo teigia, jog VMI, nagrinėdama jo prašymą dėl
mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis, turi vadovautis res judicata principu. Šio principo taikymą nenumato viešąjį administravimą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 28 d. nutartimi
nėra konstatuota, kad valstybė, Vilniaus miesto savivaldybė ar kiti subjektai savo neteisėtais veiksmais padarė pareiškėjui bet kokią žalą. Be to, šis teismas nagrinėjo bylą,
kurioje buvo keliami klausimai dėl kitų pareiškėjo mokestinių nepriemokų, nuo kurių
šiuo metu AB ,,Lithun“ yra atleista. VMI nėra kompetentinga nagrinėti ir konstatuoti
konkrečios žalos padarymo faktus AB ,,Lithun“ – tai yra teismų prerogatyva. Taip pat
VMI neturi teisinio pagrindo atlyginti mokesčių mokėtojui padarytą žalą, atleidžiant jį
nuo nesumokėtų mokesčių.
IV.
11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. A556-822/2013 Vilniaus apygardos administracinio teismo
2012 m. lapkričio 22 d. sprendimą paliko nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą
atmetė.
12. Pareiškėjas 2013 m. birželio 10 d. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo
šioje administracinėje byloje, kuriame taip pat prašė panaikinti Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2013 m. gegužės 14 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – apelianto (pareiškėjo) apeliacinį skundą tenkinti. Šį prašymą grindė Administracinių bylų
teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 10 punkte numatytais proceso
atnaujinimo pagrindais.
13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartimi
(administracinė byla Nr. P438-170/2013) tenkino pareiškėjo prašymą ir atnaujino bylos
nagrinėjimą Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 8 punkte
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numatytu pagrindu bei perdavė bylą iš naujo nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
14. Tokią nutartį klausimą dėl proceso atnaujinimo sprendusi teisėjų kolegija priėmė iš esmės konstatavusi, jog minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. gegužės 14 d. nutartyje apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo skundą, iš esmės nevertino visų šiame skunde išdėstytų aplinkybių ir argumentų,
sudariusių skundo pagrindą, ir neišnagrinėjo bylos iš esmės, t. y. detaliai neanalizavo
aplinkybių ir argumentų, pagrindžiančių įsiteisėjusių teismų sprendimų res judicata
galią nagrinėjamai bylai bei materialinės teisės normų, reguliuojančių mokestinių nepriemokų pripažinimą beviltiškomis, aiškinimo ir taikymo laike specifiką (ginčo teisiniams santykiams taikytinos Mokesčių administravimo įstatymo redakcijos nustatymo klausimai). Remdamasi, be kita ko, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2006 m. sausio 16 d. ir 2006 m. kovo 28 d. nutarimuose, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P662-61/2010,
2011 m. gruodžio 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P143-127/2011, 2010 m. balandžio 16 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P438-98/2010 pateiktomis teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėmis, teisėjų kolegija sprendė, jog tokia situacija, kai teismas
argumentuotai nevertina ginčo esmę sudarančių aplinkybių, netiria pareiškėjo reikalavimų pagrįstumo, o šiuos reikalavimus atmeta nepateikdamas detalios priimto procesinio sprendimo motyvacijos, gali būti prilyginama atvejui, kai teismo sprendimas yra
be motyvų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 str. 2 d. 8 p.).
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

V.

15. Procesą šioje administracinėje byloje atnaujinusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
Šiuo aspektu primintina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje
nuosekliai 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. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 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 (nutartyje) nurodytą šio teismo praktiką), taip pat 2013 m. sausio 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A442-595/2013,
2013 m. balandžio 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje
Nr. A442-724/2013).
16. Atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P438-170/2013 nurodytą proceso atnaujinimo pagrindą, išdėstytas proceso atnaujinimą šiuo pagrindu nulėmusias aplinkybes,
taip pat susipažinusi su byloje keliamais reikalavimais ir ginčo teisiniams santykiams
aktualiomis faktinėmis aplinkybėmis, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju šioje administracinėje byloje skundžiamos įsiteisėjusios teismo nutarties
teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas atliktinas tiek, kiek tai susiję su:
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(1) nacionalinių teisės normų, reguliuojančių mokestinių nepriemokų pripažinimą beviltiškomis, aiškinimu ir taikymu laike;
(2) pareiškėjo nurodytuose įsiteisėjusiuose administracinių teismų sprendimuose
nustatytų aplinkybių įtaka ginčo teisinių santykių kvalifikavimui.
17. Ginčas byloje kilo dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Inspekcija, atsakovas) 2012 m. balandžio 27 d.
sprendimo nepripažinti mokestinės nepriemokos beviltiška Nr. (23.19-08)-322-264
(toliau – ir Sprendimas; I t., b. l. 82, 83), kuriuo buvo atsisakyta pripažinti beviltiškomis pareiškėjo turimas mokestines nepriemokas (viso 15 553 037,87 Lt). Priimdamas šį
sprendimą atsakovas, be kita ko, rėmėsi Inspekcijos Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo skyriaus I poskyrio 2012 m. balandžio 27 d. išvada Nr. (23.23-08)-326-25340 „Dėl AB „Lithun“ mokestinės nepriemokos pripažinimo
beviltiška“ (I t., b. l. 97–100), kurioje nurodyta, jog visos šios nepriemokos susidarė
laikotarpiu iki 2011 m. liepos 11 d. ir šios sumos neapima pareiškėjui skirtų baudų bei
apskaičiuotų delspinigių.
18. Ginčijamas Sprendimas buvo priimtas išnagrinėjus pareiškėjo 2011 m. liepos 11 d. prašymą Nr. 01-0-201 „Dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška“ (toliau – ir Prašymas; I t., b. l. 84–96), kuriuo buvo prašoma: (1) visas mokestines nepriemokas, susidariusias iki 2011 m. liepos 11 d., pripažinti beviltiškomis;
(2) sustabdyti (nepradėti) šių nepriemokų priverstinio išieškojimo procedūras; (3) atleisti nuo iki minėtos datos skirtų baudų ir priskaičiuotų delspinigių mokėjimo. Pastebėtina, jog, kaip matyti iš pareiškėjui pateikto Inspekcijos 2012 m. gegužės 5 d. rašto
Nr. (23.1-08)-RNA-20280 „Dėl prašymo“ (I t., b. l. 101), prašymas dėl atleidimo nuo
baudų ir delspinigių pagal kompetenciją buvo perduotas nagrinėti vietos mokesčių
administratoriui, o AB „Lithun“ šio perdavimo neskundė. Be to, atsižvelgiant į minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartimi, kuria buvo atnaujintas procesas, apibrėžtas šios bylos nagrinėjimo ribas, klausimas dėl
ginčo nepriemokų priverstinio išieškojimo procedūrų sustabdymo (nepradėjimo) iš
naujo nenagrinėtinas. Minėti klausimai, apibrėžiantys šios bylos nagrinėjimo ribas, nagrinėtini atsakovo atsisakymo pripažinti ginčo mokestines nepriemokas beviltiškomis
kontekste.
19. Teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjas teismo prašė bylą
iš naujo nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Tačiau, išplėstinės teisėjų
kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra nustatyta jokių aplinkybių, kurios leistų
pripažinti, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 137 str. 1 d. ir 161 str. 2 d.), todėl šis pareiškėjo prašymas netenkinamas ir byla
nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.
20. 2014 m. vasario 3 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo
gautas pareiškėjo prašymas, kuriame, be kita ko, buvo prašoma sustabdyti bylos nagrinėjimą iki ginčo šalys susitars dėl taikos sutarties sudarymo. Tačiau, susipažinusi
su kartu su šiuo prašymu pateiktais dokumentais, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos pobūdį ir kitas Administracinių bylų teisenos įstatymo 521 straipsnio 1 ir 3 dalyse
numatytas aplinkybes bei įvertinusi, kad pareiškėjo pateiktas siūlomos sudaryti taikos
sutarties projektas neatitinka šios administracinės bylos nagrinėjimo ribų, išplėstinė
teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju atsisakytina tenkinti šį pareiškėjo
prašymą.
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VI.
21. Nagrinėdamas minėtą 2011 m. liepos 11 d. Prašymą dėl aptariamų mokestinių
nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir priimdamas šioje byloje ginčijamą Sprendimą, atsakovas vadovavosi šio prašymo pateikimo metu galiojusiomis 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų nuostatomis.
Analogiškai teisės normų galiojimo laike klausimą sprendė ir skundžiamus sprendimus priėmę pirmosios bei apeliacinės instancijų teismai.
22. Iš Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktame skunde ir apeliaciniame skunde dėstomų argumentų matyti, jog pareiškėjas iš esmės mano, kad
sprendžiant (dalies) ginčo mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis klausimą, tiek mokesčių administratorius, tiek administraciniai teismai turėjo vadovautis iki
2004 m. gegužės 1 d. galiojusiu Mokesčių administravimo įstatymu. Tai jis, be kita ko,
grindžia aplinkybe, jog neva 90 proc. visų prašomų pripažinti beviltiškomis mokestinių nepriemokų susidarė dar negaliojant 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymui, kuriuo rėmėsi atsakovas bei teismai.
23. Byloje nėra duomenų, kurie leistų aiškiai identifikuoti ginčo mokestinių nepriemokų atsiradimo (susidarymo) momentą. Kita vertus, vertinant byloje surinktus
įrodymus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 6 d.), išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, galima daryti pagrįstą prielaidą, jog iš tiesų dalis mokestinių nepriemokų susidarė iki 2004 m. gegužės 1 d. (pvz., fizinių asmenų pajamų mokestis, kurio
nepriemoką pareiškėjas taip pat prašo pripažinti beviltiška, Lietuvoje neberenkamas
nuo 2003 m. sausio 1 d.). Todėl būtina įvertinti, ar mokestinės nepriemokos susidarymo momentas nagrinėjamu atveju yra reikšmingas nustatant ginčo teisiniams santykiams taikytinas teisės normas.
24. Pareiškėjas prašymą pripažinti ginčo mokestines nepriemokas beviltiškomis
atsakovui pateikė jau galiojant 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymui. Šiuo aspektu primintina, jog šio įstatymo 168 straipsnio 1 dalis (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) nustato, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo
(t. y. iki 2004 m. gegužės 1 d.) „<...> pradėtos ir neužbaigtos mokesčių administravimo
procedūros užbaigiamos pagal jų pradėjimo metu galiojusių teisės aktų nuostatas“.
25. Cituotoje nuostatoje minima „mokesčių administravimo procedūra“ įstatymų
leidėjo yra apibrėžiama, kaip mokesčių administratoriaus veiksmai, atliekami įgyvendinant jo funkcijas, taip pat mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo veiksmai,
atliekami vykdant pareigas ir naudojantis teisėmis, nustatytomis mokesčių įstatymuose (Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 14 d. (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo
Nr. IX-2112 redakcija). Atkreiptinas dėmesys ir į Mokesčių administravimo įstatymo
2 straipsnio 13 dalį (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija), įtvirtinančią, jog „mokesčių administravimas – mokesčių administratoriaus funkcijų įgyvendinimas, taip pat mokesčių ir kituose įstatymuose nustatytų mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo pareigų vykdymas ir teisių įgyvendinimas“.
26. Sistemiškai analizuojant šias abi nuostatas, taip pat atsižvelgiant į pirmosios
nuostatos loginę ir lingvistinę konstrukciją, galima teigti, kad siekiant pripažinti, jog
yra pradėta, vykdoma ar baigta mokesčių administravimo procedūra, turi būti identifikuoti konkretūs mokesčių administratoriaus ar (ir) mokesčio mokėtojo veiksmai. Be
to, mokesčių administravimo procedūrai priskiriami tokie tarpusavyje glaudžiai susiję
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konkretūs veiksmai (veiksmų seka), kurie atliekami įgyvendinant atitinkamas (konkrečias) funkcijas, pareigas ir teises. Toks veiksmų sąsajumas su konkrečiomis funkcijomis,
pareigomis bei teisėmis, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, suponuoja reikalavimą,
kad aptariami veiksmai (susijusių veiksmų seka) būtų pakankamai savarankiški (autonomiški), kad jie galėtų būti pripažinti atskira mokesčių administravimo procedūra,
t. y. būtina, kad šie veiksmai neturėtų tiesioginio ir betarpiško ryšio su kitais veiksmais,
sudarančiais kitas mokesčių administravimo procedūras.
27. Išdėstytos aplinkybės lemia, jog mokesčių administravimo procedūros pradžia nėra siejama su, pavyzdžiui, atitinkamų mokestinių prievolių atsiradimo momentu. Šios procedūros pradžią lemia konkretūs mokesčių administratoriaus ar mokesčio
mokėtojo veiksmai, siekiant (pradėti) įgyvendinti atitinkamas mokesčių administratoriaus funkcijas, mokesčių įstatymuose numatytas pareigas ar (ir) teises. Tokią išvadą, kiek tai susiję su Mokesčių administravimo įstatymo 168 straipsnio 1 dalies taikymu, patvirtina ir dominuojanti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika
(pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A11-1984/2006; 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A10-1019/2005; 2007 m. balandžio 17 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A11-421/2007 ir joje nurodytą šio teismo praktiką bei kt.).
28. Kaip matyti iš Mokesčių administravimo įstatymo, galiojusio iki 2004 m. gegužės 1 d., 29 straipsnio 7–11 dalių (1998 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. VIII-838,
2001 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. IX-394, 2004 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-1971
redakcijos) ir Mokesčio mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis, jų pasibaigimo, vietos mokesčio administratoriaus biudžeto pajamų apskaitos dokumentuose priskyrimo prie mokestinių nepriemokų, kurioms neteikiama išieškojimo pirmenybė ir į kurias neatsižvelgiama planuojant
biudžeto pajamas, šių nepriemokų nurašymo iš vietos mokesčio administratoriaus
apskaitos dokumentų ir apskaitos tvarkos, patvirtintos finansų ministro 1998 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 261 (finansų ministro 2001 m, lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 304
redakcija; toliau – Tvarka), nuostatų, konkretaus mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška buvo savarankiška mokesčių administravimo
procedūra Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalies (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) prasme. Ji (procedūra) buvo pradedama
mokesčio mokėtojo prašymu (Tvarkos 7.3.1.2, 7.4.2 ir 11 p.) ir (arba) už mokesčių išieškojimą atsakingam padaliniui, analizuojant mokestines nepriemokas, nustačius, kad
mokestinė nepriemoka atitinka jos pripažinimo beviltiška pagrindus bei pateikus atitinkamus dokumentus vietos mokesčių administratoriaus vadovui (Tvarkos 6 ir 7 p.),
o užbaigiama – priėmus sprendimą mokestinę nepriemoką pripažinti arba atsisakyti
pripažinti beviltiška (Tvarkos 8, 11 p.).
29. Analogiškai aptariama procedūra vertintina ir atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo 113 straipsnyje (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 ir
2007 m. liepos 3 d. įstatymu Nr. X-1249 redakcijos) ir Mokesčių mokėtojo mokestinės
nepriemokos pripažinimo beviltiška, jos revizavimo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose
Inspekcijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-92 (Inspekcijos viršininko 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VA-47 ir 2007 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. VA-65
redakcijos), įtvirtintas nuostatas, reglamentuojančias ginčo teisinius santykius.
30. Byloje nėra pateikta jokių duomenų (pvz., kad pareiškėjas pateikė prašymą ar
195

I. Administracinių teismų praktika

mokesčių administratorius savo iniciatyva atliko atitinkamus veiksmus), kurie leistų
teigti, jog aptariama mokesčių administravimo procedūra dėl šioje byloje nagrinėjamų
mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis būtų prasidėjusi ir nepasibaigusi
iki 2004 m. gegužės 1 d. Todėl nagrinėjamiems ginčo teisiniams santykiams Mokesčių administravimo įstatymo 168 straipsnio 1 dalis (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo
Nr. IX-2112 redakcija) netaikytina.
31. Atsakant į pareiškėjo argumentus dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų
nuostatų pobūdžio, sutiktina, jog tiek Mokesčių administravimo įstatymo, galiojusio iki
2004 m. gegužės 1 d., 29 straipsnio 7 dalis (2001 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. IX-394,
2004 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-1971 redakcijos), tiek šiuo metu galiojančio Mokesčių administravimo įstatymo 113 straipsnio 1 dalis (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 ir 2007 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1249 redakcijos), įtvirtinančios
mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindus, yra materialaus pobūdžio,
t. y., šios normos yra materialinės.
32. Kaip matyti tiek iš iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojusio Mokesčių administravimo įstatymo ir minėtos Tvarkos nuostatų, tiek iš šiuo metu galiojančio teisinio reglamentavimo, aplinkybių (pagrindų), kurioms esant mokesčio mokėtojo mokestinė
nepriemoka gali būti pripažinta beviltiška, atsiradimo momentas nėra siejamas su šios
nepriemokos susidarymo momentu. Priešingai, sprendimas pripažinti atitinkamą mokestinę nepriemoką beviltiška gali būti priimamas bet kuriuo mokesčio mokėtojo pareigos sumokėti mokestinę nepriemoką egzistavimo momentu. Tačiau tai nereiškia, kad
įstatymų leidėjo nustatytų aplinkybių (pagrindų), sudarančių prielaidas atitinkamą nepriemoką pripažinti beviltiška, (faktinis) atsiradimas savaime lemia mokesčio mokėtojo teisių ir pareigų pasikeitimą, kiek tai susiję su iš šios nepriemokos kylančių pareigų
vykdymu. Šiuo tikslu, kaip minėta, mokesčių mokėtojo prašymu ar mokesčių administratoriaus iniciatyva turi būti inicijuota mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška procedūra. Inicijavus šią procedūrą, atitinkamą konkretaus mokesčių mokėtojo pareigos sumokėti mokestinę nepriemoką pasikeitimą lemia mokesčių administratoriaus
priimamas sprendimas mokestinę nepriemoką pripažinti beviltiška. Pastarasis sprendimas, kaip matyti tiek iš iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojusio, tiek šiuo metu galiojančio
teisinio reguliavimo, gali (galėjo) būti priimamas tik tuomet, kai inter alia tenkinamos
šios kumuliatyvios (t. y. turinčios egzistuoti kartu) sąlygos:
(1) egzistuoja aplinkybės, kurios atitinka mokestinės nepriemokos pripažinimo
beviltiška procedūros inicijavimo (pradžios) momentu galiojančiuose mokesčių įstatymuose įtvirtintus mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindus ir
(2) šių aplinkybių (pagrindų) buvimas konstatuojamas (šios aplinkybės egzistuoja, nėra išnykusios) priimant sprendimą nepriemoką pripažinti beviltiška.
33. Šiomis aplinkybėmis išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog, nesant atitinkamų įstatymų nuostatų, sprendžiant klausimą dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, yra taikomos tos mokesčių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nuostatos, kurios galioja mokesčių administratoriaus iniciatyva ar (ir) mokesčio mokėtojo
prašymu inicijuotos mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška procedūros pradžios momentu.
34. Atitinkamai esminės aplinkybės, kurioms esant mokesčio mokėtojas galėtų
būti pripažintas įgijusiu teisę reikalauti, kad jo turimos mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška klausimas būtų sprendžiamas taikant jo nurodomus mokestinės
196

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

nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindus, yra (1) mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška procedūros inicijavimas ir (2) tai, kad šie pagrindai yra (buvo) numatyti pastarosios procedūros inicijavimo (pradžios) momentu galiojusiuose atitinkamuose mokesčių įstatymuose.
35. Nagrinėjamu atveju pastebėtina, kad iki 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių
administravimo įstatymo įsigaliojimo mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška procedūra nebuvo inicijuota – pareiškėjas nepateikė prašymo dėl ginčo mokestinių
nepriemokų pripažinimo beviltiškomis, taip pat mokesčių administratorius savo iniciatyva nesiėmė nagrinėti šį klausimą. Taigi šioje byloje negalima taikyti iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojusio teisinio reguliavimo, nes jis neteko galios, o iki pakeitimų įsigaliojimo pareiškėjas jokių su kilusiu ginču susijusių subjektinių teisių, kurios galėtų būti
ginamos vėliau, nebuvo įgijęs.
36. Šios aplinkybės konstatavimas nagrinėjamu atveju reiškia, jog pareiškėjo
2011 m. liepos 11 d. atsakovui pateiktas Prašymas pripažinti ginčo mokestines nepriemokas beviltiškomis, pagrįstai buvo nagrinėjamos remiantis šio prašymo pateikimo
momentu galiojusiomis Mokesčių administravimo įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų
nuostatomis, pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai nepažeidė teisės normų taikymą laike reguliuojančių taisyklių.
VII.
37. Pasisakant antruoju šios administracinės bylos ribas apibrėžiančiu klausimu
dėl pareiškėjo nurodomų įsiteisėjusiuose administracinių teismų sprendimuose konstatuotų faktinių aplinkybių (prejudicinės) reikšmės ginčo teisiniams santykiams, pastebėtina, jog ginčas byloje kilo tik dėl atitinkamų mokestinių nepriemokų pripažinimo
beviltiškomis ir šią mokesčių administravimo procedūrą reguliuojančių teisės aktų taikymo. Tai reiškia, kad ginčo teisiniai santykiai – mokestiniai santykiai, kurie yra viešosios teisės reguliavimo dalykas ir yra reglamentuojami specifiniais teisės aktais.
38. Nurodomais įsiteisėjusiais administracinių teismų sprendimais pareiškėjas, be
kita ko, remiasi grįsdamas savo teiginius apie neva egzistuojančius priešpriešinius reikalavimus tarp jo ir Lietuvos valstybės (savivaldybės) bei iš esmės siekdamas šių reikalavimų tarpusavio įskaitymo jo turimų mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis būdu.
39. Mokesčių administravimo įstatymo 113 straipsnio 1 dalis nustato baigtinį sąrašą aplinkybių, kurioms esant mokesčio mokėtojo turima mokestinė nepriemoka gali
būti pripažinta beviltiška. Kitomis, nei šioje nuostatoje numatytomis, aplinkybėmis
(pagrindais) aptariamas sprendimas gali būti priimamas tik jei šios aplinkybės (pagrindai) yra nurodytos atitinkamo mokesčio įstatyme (nagrinėjamu atveju tokių nuostatų
ginčo mokesčiams ir privalomosios įmokoms atitinkamuose mokesčių įstatymuose nebuvo numatyta). Kaip matyti iš aptariamos nuostatos loginės ir lingvistinės konstrukcijos, joje minimos aplinkybės, jog mokestinės nepriemokos „neįmanoma išieškoti dėl
objektyvių priežasčių arba kurią priverstinai išieškoti netikslinga socialiniu ir (arba)
ekonominiu požiūriu“ turi būti aiškinama, kaip apimančios tik šios Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos 1–3 punktuose numatytus atvejus. Mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindų turinio plečiamasis aiškinimas yra negalimas,
nes, be kita ko, mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška suponuoja tam tikrą
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bendros mokesčių mokėtojo pareigos mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius
išimtį bei lemia tam tikras palankesnes sąlygas (Mokesčių administravimo įstatymo
113 str. 2 d. (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija), palyginti su kitiems mokesčių mokėtojams taikomomis įprastinėmis sąlygomis.
40. AB „Lithun“, be kita ko, iš esmės siekia turimas mokestines nepriemokas pripažinti beviltiškomis tokiais pagrindais, kurie nėra numatyti ginčo teisiniams santykiams taikytinuose (mokesčių) įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės aktuose. Pabrėžtina, jog, skirtingai nei teigia pareiškėjas, tokio mokestinės nepriemokos pripažinimo
beviltiška pagrindo (priešpriešinių reikalavimų įskaitymo) nenumatymas negali būti
laikomas teisės spraga, suponuojančia AB „Lithun“ nurodomų Civilinio kodekso nuostatų subsidiarų taikymą. Šioje byloje nagrinėjami ginčo teisiniai santykiai yra aiškiai ir
išsamiai sureglamentuoti viešosios teisės normomis.
41. Šiomis aplinkybėmis, taip pat atsižvelgiant į kilusio ginčo esmę, spręstina, jog
pareiškėjo nurodomų ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartyje (administracinė byla Nr. P438-170/2013) paminėtų įsiteisėjusių
administracinių teismų sprendimu ir juose nustatytų (konstatuotų) aplinkybių reikšmingumas (prejudicinė galia) vertintinas tik tiek, kiek tai susiję su ginčo nepriemokų pripažinimo beviltiškomis Mokesčių administravimo įstatymo 113 straipsnyje
(2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) numatytais pagrindais bei
tvarka.
42. Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2 dalis nustato, kad faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja
tie patys asmenys. Tačiau taip pat būtina pažymėti, kad nagrinėjant konkrečią bylą yra
reikšmingi ne bet kokie įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose nustatyti faktai (aplinkybės), bet tik tie, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad
yra aplinkybės, pagrindžiančios proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios
aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 1 d.).
43. Atitinkamai dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. vasario 11 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I1-175/2002, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. balandžio 25 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A6-386/2002, kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2010 m. birželio 28 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A438-502/2010, pastebėtina, jog šiuose teismų sprendimuose buvo pasisakyta dėl visai kitų nei ginčo mokestinių nepriemokų, juose nebuvo sprendžiamas Mokesčių administravimo įstatymo
113 straipsnio 1 dalyje (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) numatytų pagrindų buvimo ar nebuvimo klausimas. Tai aiškiai patvirtina ir įsiteisėjęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-2081/2012, kuriuo galutinai išspręstas klausimas dėl Vilniaus
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2002 m. spalio 10 d. sprendime Nr. 325 ir
jį keitusiame 2010 m. rugsėjo 10 d. sprendime Nr. (14.5)-161-1 nurodytų mokestinių
nepriemokų pripažinimo beviltiškomis. Kitaip tariant, nagrinėjamu atveju ginčijamas
atsakovo Sprendimas buvo priimtas dėl kitų, nei minėtuose teismų sprendimuose nagrinėtų, mokestinių nepriemokų, šioje byloje nagrinėjami ginčo mokestiniai teisiniai
santykiai yra kvalifikuojami pagal kitas Mokesčių administravimo įstatymo ir jį lydin198
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čių teisės aktų nuostatas nei minėtuose teismų sprendimuose, iš esmės vertinami visai
kiti ginčo mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis pagrindai.
44. Išdėstytos aplinkybės, taip pat tai, jog, kaip minėta, spręsdamas klausimą dėl
mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška mokesčių administratorius privalo
vertinti, ar egzistuoja įstatymų leidėjo nustatyti pagrindai būtent šios administracinės
procedūros (mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška) metu, leidžia konstatuoti, kad aptariamuose teismų sprendimuose nurodytos aplinkybės, kurias akcentuoja
pareiškėjas, neturi įtakos (nėra reikšmingos) šioje byloje nagrinėjamam ginčui (ginčo teisinių santykių vertinimui ir kvalifikavimui). Ši aplinkybė atitinkamai eliminuoja
teismo pareigą papildomai (atskirai) pasisakyti ir vertinti pareiškėjo argumentus šioje
dalyje, šios pareigos neturėjo ir byloje kilusį ginčą nagrinėję pirmosios bei apeliacinės
instancijų teismai.
45. Remdamasi išdėstytu, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagal Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartyje administracinėje
byloje Nr. P438-170/2013 ir šiame baigiamajame teismo akte apibrėžtas ribas iš naujo išnagrinėjus administracinę byla, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo
prašymo ir skundžiamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį bei, atitinkamai, Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą pakeisti.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalies
1 punktu ir 2 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Akcinės bendrovės „Lithun“ prašymą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimą bei Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2013 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistais.
Nutartis neskundžiama.

2.3. Bylos dėl draudžiamos reklamos
2.3.1. Dėl ant mėsos gaminių nurodyto teiginio „Jokių pridėtinių E“ pripažinimo
klaidinančiu
Vertinant ant pareiškėjo mėsos gaminių linijos „Jokių pridėtinių E“ esančių teiginių
atitiktį tų mėsos gaminių savybėms, nėra taip svarbu, koks konkrečiai nitratų kiekis yra
prieskonių mišinyje. Svarbiausia yra nustatyti, ar šios medžiagos pateko į aptariamus mėsos gaminius. Pareiškėjo naudojamas teiginys „Jokių pridėtinių E“ reiškia, kad į pakuotėje,
ant kurios yra toks teiginys, esančius gaminius, jų gamybos metu nebuvo įdėta konkrečių
E žymimų priedų – fosfatų, nitritų, konservantų. To tikisi vidutinis vartotojas, perskaitęs
tokį teiginį ir priimdamas sprendimą tokį gaminį pirkti. Tačiau iš bylos aplinkybių matyti,
kad prieskonių mišinyje, kurie dedami į mėsą (žaliavą), iš kurios gaminami konkretūs mėsos gaminiai – linijos „Jokių pridėtinių E“ dešrelės, dešros – yra nitratų, nitritų, fosfatų. Šis
prieskonių mišinys, kaip viena iš sudedamųjų mėsos gaminių dalių, yra įdedamas į mėsą,
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t. y. mėsoje šių prieskonių mišinio, kartu ir jame esančių nitratų, nitritų, fosfatų natūraliai
neatsiranda. Tai, kad konkrečiose prieskoninėse žolelėse nitratų kiekis yra natūralus, šiuo
atveju nėra reikšminga, nes pareiškėjas, gamindamas konkrečius mėsos gaminius, aptariamą prieskonių mišinį papildomai įdeda į mėsą dėl skonio ar kitų savybių. Taigi atsižvelgiant į aptariamų mėsos gaminių gamybos specifiką, t. y., kad juos gaminant naudojamas
prieskonių mišinys, kuriame yra nitritų, nitratų, fosfatų, ant jų pakuotės pateikiamas teiginys „Jokių pridėtinių E Be fosfatų Be nitritų Be konservantų“ yra neteisingas, klaidinantis
vartotojus.
Administracinė byla Nr. A525-840/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02724-2012-3
Procesinio sprendimo kategorija 7.5.3

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. balandžio 16 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas) ir
Ričardo Piličiausko,
teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ apeliacinį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ skundą atsakovui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui
Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl nutarimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas žemės ūkio bendrovė (toliau – ir ŽŪB) „Nematekas“ (toliau – ir bendrovė) su skundu (I t., b. l. 1−18) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2012 m. rugsėjo 28 d nutarimą Nr. 12R-22 ,,Dėl ŽŪB ,,Nematekas“ Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo“ (toliau – ir Nutarimas).
Pareiškėjas paaiškino, kad Tarnyba pareiškėjui už Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą skyrė 10 000 Lt baudą. Atsakovas
nustatė, jog bendrovė reklamavo mėsos gaminius, ant produktų pakuočių nurodydama
gaminių savybes, kurių jie neturi. Pareiškėjo nuomone, Nutarimas priimtas nepagrįstai, pažeidžiant bendrąjį in dubio pro reo principą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1-169 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – ir Tarnybos reglamentas),
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164 punktą bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ)
3 straipsnio 2 punktą, todėl yra naikintinas.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos surašytas protokolas neatitiko teisės aktų reikalavimų − Tarnybos reglamento 147, 150 bei 157.3 punktų. Teiginys „Jokių pridėtinių E Be fosfatų Be nitritų Be konservantų“ atitinka Reklamos įstatymo
14 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus. Pareiškėjas gamybos metu į gaminių,
pažymėtų „Jokių pridėtinių E“ ženklu, žaliavą nededa jokių maisto priedų, žymėtinų
„E“ raide. Tarnyba pareiškėjo naudojamą prekės ženklą „Jokių pridėtinių E Be fosfatų Be nitritų Be konservantų“ Nutarime nepagrįstai traktavo kaip keturis atskirus teiginius. Pareiškėjo nuomone, vidutinis vartotojas supranta prekės ženklą kaip visumą,
t. y. kaip vientisą teiginį. Atsakovas Nutarime taip pat supainiojo dvi procedūras − valstybinės kontrolės ir savikontrolės, todėl priėjo teisės aktų nuostatoms prieštaraujančias
išvadas, kad savikontrolė turi būti atlikta pagal valstybinės kontrolės procedūras. Šiuo
atveju 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1882/2006 (toliau – ir
Reglamentas Nr. 1882/2006) nuostatos yra netaikomos, nes prieskoniuose „Pure Taste
Frankfurter+AC“ nėra produktų, išvardytų minėto Reglamento Nr. 1882/2006 Priedo
1 dalyje. Savikontrolės tyrimų dėl minėto prieskonių mišinio sudėties (nitratų) rezultatai skyrėsi nuo valstybinės kontrolės rezultatų, todėl atitinkami neaiškumai privalėjo
būti vertinami pareiškėjo naudai.
Pareiškėjas pažymėjo, kad prašė atlikti pakartotinį tyrimą. Tarnyba, atsisakiusi tai
padaryti, pažeidė Tarnybos reglamento 164 punktą, Viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnio 2 punktą. Pažeidimo protokolas neatitiko teisės aktų jam keliamų reikalavimų, atsakovas neįrodė Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytos
administracinio pažeidimo objektyviosios pusės. Tarnyba išėjo už Protokole apibrėžtų
bylos nagrinėjimo ribų (Tarnybos reglamento 157.3 punkto pažeidimas), nenurodė pažeidimo laiko, vietos, esmės, neperteikė pareiškėjo teiktų paaiškinimų (Tarnybos reglamento 150 punkto pažeidimas). Tyrimas buvo atliktas neišsamiai, todėl byla negalėjo
būti išnagrinėta ir negalėjo būti pritaikyta administracinė nuobauda. Tarnyba taip pat
pažeidė baudos skyrimo tvarką, nes klaidingai nustatė, jog yra sunkinančių aplinkybių,
ir nevertino, jog yra visos įmanomos lengvinančios aplinkybės. Net valstybės kontrolės rezultatai patvirtina, kad nitratų kiekis nėra padidintas, ir galėjo būti susiformavęs
natūraliai. Be to, nitratai nėra nurodyti maisto gaminių ženklinime. Prieskonių mišinio
gamintojas patvirtino, kad nedėjo jokių sintetinių raide „E“ žymimų priedų, bendrovė į
mėsos gaminius, pažymėtus anksčiau minėtu ženklinimu, taip pat nedėjo pridėtinių E
(fosfatų, nitritų, konservantų).
Atsakovas netinkamai aiškino prekių ženklo „Jokių pridėtinių E Be fosfatų Be nitritų Be konservantų“ reikšmę, todėl padarė klaidingą išvadą dėl Reklamos įstatymo
14 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimo, nes iš grafiškai pateikto užrašo „Jokių pridėtinių E: be fosfatų, be nitritų, be konservantų“ aiškiai suprantama, jog į pakuotėje esančius mėsos gaminius jų gaminimo metu gamintojas nedėjo papildomai maisto priedų,
nors iki žaliavos patekimo į gamintojo rankas E pažymėtų maistinių medžiagų galėjo
būti natūraliai; iš grafiškai pateikto užrašo „Jokių pridėtinių E: be fosfatų, be nitritų, be
konservantų“ yra aiškiai suprantama, kad gamybos metu papildomai nededami maisto
priedai yra išvardyti pačiame užraše (be fosfatų, be nitritų, be konservantų).
Teiginys „Sveikesnė šeima“ atitinka Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies
1 punkto reikalavimus. Nei trečiasis suinteresuotas asmuo, nei Tarnyba neatskleidė
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bendrinio teiginio „Sveikesnė šeima“ esmės bei prasmės, neišanalizavo jo santykio su
kitais gaminių „Jokių pridėtinių „E“ teiginiais bei šio teiginio tiesioginės sąsajos su šių
gaminių technologiniais ypatumais bei turimomis savybėmis ir dėl to Nutarime nepasisakė, todėl atitinkamas Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimas
neįrodytas, nes jo paprasčiausiai nėra. Be to, Tarnyba nepagrįstai taikė teisės analogiją
su špinatų teisiniu reguliavimu, nes špinatų naudojimas dėl jų savybių sugerti nitratus, yra atskirai (specialiai) reglamentuojamas Europos Sąjungos teisės aktais, o pagal
bendrą principą specialaus reglamentavimo teisės normos (ir jomis pagrįstos išvados)
negali būti taikomos pagal analogiją.
Atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė atsiliepimą į skundą (I t., b. l. 160−169), kuriame prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.
Atsakovas paaiškino, kad prieskonių mišinių „Pure Taste Nadurot Ks“ ir „Pure
Taste Frankfurter+AC“ mėginius paėmė laikydamasis teisės aktų reikalavimų. Mėginių
tyrimai buvo atlikti akredituotoje valstybės institucijoje − Nacionaliniame maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo institute, kuriame įdiegta kokybės vadybos sistema, kuri
yra akredituota ir atitinka tarptautinio standarto ISO/IEC 17025 „Bendrieji reikalavimai tyrimų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai“ reikalavimus. Tarnyba neturėjo
pagrindo kvestionuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atliktų prieskonių
mišinio „Pure Taste Frankfurter+AC“ tyrimo rezultatų. Tarnyba nepažeidė in dubio pro
reo principo, nes nebuvo kilę jokių abejonių dėl atlikto valstybinio prieskonių mišinio
„Pure Taste Frankfurter+AC“ tyrimo rezultatų tikslumo ir paties tyrimo atlikimo atitikimo teisės aktų reikalavimams.
Pareiškėjas atlikti pakartotinį prieskonių mišinių „Pure Taste Nadurot Ks“ ir
„Pure Taste Frankfurter+AC“ mėginių tyrimą prašė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, ne Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos. Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba motyvus, kodėl atsisakė atlikti pakartotinį minėtų prieskonių
tyrimą, aiškiai išdėstė pareiškėjui siųstuose raštuose. Pareiškėjas nepasinaudojo savo
teise ir valstybinės kontrolės metu neišreiškė valios, kad pagal teisės aktų nustatytus
reikalavimus būtų atrinkti prieskonių mišinių „Pure Taste Nadurot Ks“ ir „Pure Taste
Frankfurter+AC“ atsarginiai mėginiai, tačiau tą pačią dieną, kai buvo paimti valstybiniai mėginiai, atliko minėtų prieskonių savikontrolės tyrimus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2012 m. birželio 20 d. rašte Nr. B6-(1.9)-1514 nurodė, kad kritiškai
vertina pareiškėjo poziciją valstybinės kontrolės metu neimti atsarginių mėginių (tada
būtų užtikrinta, kad mėginiai yra paimti iš tos pačios siuntos, ir nekiltų klausimų dėl
galimų mėginių atrankos tyrimams tvarkos pažeidimų), o vėliau savo iniciatyva organizuoti mėginių atrinkimą ir jų pateikimą tyrimui ekspertams. Priešingai, nei skunde
teigė pareiškėjas, nei Tarnybos reglamento 164 punktas, nei Viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 2 punktas nebuvo pažeisti, tai patvirtina Nutarimas, kuris buvo
priimtas išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, taip
pat apžiūrėjus daiktinius įrodymus, nuotraukas bei išklausius bylos nagrinėjimo proceso dalyvių paaiškinimus.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pateikė
atsiliepimą į skundą (II t., b. l. 145−157), kuriame prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip
nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė iš esmės tokius pačius argumentus, kurie buvo
išdėstyti atsakovo atsiliepime.
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II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 17 d. sprendimu
(IV t., b. l. 37−44) atmetė pareiškėjo ŽŪB ,,Nematekas“ skundą kaip nepagrįstą.
Aptaręs bylos aplinkybes, teismas visų pirma pažymėjo, kad Tarnyba, atsisakydama
atlikti pakartotinį tyrimą, pagrįstai konstatavo, jog vadovaujantis Europos Parlamento
ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir
maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), 11 straipsniu ir Valstybinių mėginių
paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. B1-883 4 punktu,
ūkio subjekto atsakingajam asmeniui ar jo įgaliotam atstovui pageidaujant, valstybinių mėginių ėmimo metu gali būti atrenkamas atsarginis mėginys, kuris paliekamas
savininkui. Pareiškėjas tokia savo teise nepasinaudojo ir valstybinės kontrolės metu
neišreiškė valios, kad pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus būtų atrinkti prieskonių
mišinių „Pure Taste Nadurot Ks“ ir „Pure Taste Frankfurter+AC“ atsarginiai mėginiai.
Tačiau tą pačią dieną, kai buvo paimti valstybiniai mėginiai, atliko minėtų prieskonių
savikontrolės tyrimus. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad kritiškai vertintina tokia pareiškėjo pozicija valstybinės kontrolės metu neimti atsarginių mėginių (kad
būtų užtikrinta, jog mėginiai yra paimti iš tos pačios siuntos ir nekiltų klausimų dėl
galimų mėginių atrankos tyrimams tvarkos pažeidimų), o vėliau savo iniciatyva organizuoti mėginių atrinkimą ir jų pateikimą tirti ekspertams.
Teismas taip pat nurodė, kad, kaip matyti iš Nutarimo, Tarnyboje 2012 m. rugsėjo 27 d. vykusio posėdžio metu buvo išklausyti bylos nagrinėjimo proceso dalyvių paaiškinimai, pareiškėjui buvo pasiūlyta pateikti papildomus paaiškinimus, jeigu jie keičia bylos esmę. Taigi, priešingai nei skunde teigia pareiškėjas, nei Tarnybos reglamento
164 punktas, nei Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punktas, nei in dubio
pro reo principas nebuvo pažeisti, Nutarimas priimtas išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, taip pat apžiūrėjus daiktinius įrodymus, nuotraukas bei išklausius bylos nagrinėjimo proceso dalyvių paaiškinimus.
Teismas pažymėjo, kad iš bylos medžiagos matyti, jog Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos protokolas atitiko Tarnybos reglamento 150 punkte nurodytus reikalavimus, t. y. jame nurodytas protokolą surašiusios institucijos pavadinimas, adresas, protokolo surašymo data, numeris ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigos,
pavardė, vardas, žinios apie asmenį, kuriam surašomas protokolas; pažeidimo laikas,
vieta ir esmė; įstatymas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo; kontrolės institucijos teikti nurodymai asmeniui bei taikytos priemonės; pridedamų dokumentų sąrašas. Atsakovas paaiškino, kad protokole nėra nurodyti pareiškėjos paaiškinimai, nes protokolo
surašymo dieną į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą atvyko asmenys, kurie nepateikė įgaliojimo ar kito dokumento, kuris patvirtintų atstovavimą, todėl jie neturėjo teisės pasirašyti minėto protokolo. Dėl minėtos priežasties pareiškėjo paaiškinimas
į protokolą taip pat negalėjo būti įtrauktas. O visi kiti pareiškėjo paaiškinimai, kurie
buvo teikti Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vykusių posėdžių metu iki
protokolo surašymo, buvo pridėti prie protokolo. Remdamasis Tarnybos reglamento
157.3. papunkčiu, teismas vertino, kad Tarnyba bylas nagrinėja remdamasi ne tik kontrolės
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institucijų pateiktuose protokoluose nurodytomis aplinkybėmis ir informacija, tačiau
atsižvelgdama ir į visus kitus kartu su protokolu jai pateiktus įrodymus bei išvadas,
kurie yra protokolo sudedamoji dalis. Todėl pareiškėjas skunde nepagrįstai teigė, kad
Tarnyba skundžiamame nutarime viršijo bylos nagrinėjimo ribas.
Atsakydamas į skundo argumentus, kad teiginys „Jokių pridėtinių E Be fosfatų Be
nitritų Be konservantų“ atitinka Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto
reikalavimus; gamybos metu priedai nėra įdedami, prieskonių gamintojas į prieskonius
jokių priedų taip pat neprideda; bendrovė, ženklindama produktą, nori informuoti, kad
tai produktas be jokių pridėtinių E priedų, be pridėtinių nitritų ir be pridėtinių fosfatų,
teismas nurodė, kad Tarnybos komisija pagrįstai pažymėjo, kad jeigu ant produkto yra
parašyta „be E“, „be fosfatų“, vidutinis vartotojas tikisi, kad produkte šių medžiagų iš
viso nėra. Nagrinėjamu atveju žaliava yra mėsa, o vartotoją klaidina sakinys „be pridėtinių“, nes jeigu į žaliavą dedami prieskoniai, tam tikros medžiagos pridedamos prie
mėsos.
Teismas darė išvadą, kad Tarnybos komisija, atsižvelgdama į Nacionalinio maisto
ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atliktų tyrimų protokolo Nr. 4701 Ch duomenis, kad prieskonių mišinyje ,,Pure Taste Frankfurter+AC“ nustatytas padidintas
kiekis nitratų, bei į tai, kad šis prieskonių mišinys naudojamas ŽŪB „Nematekas“ produktuose, taip pat į pareiškėjo pateiktus tyrimų protokolus, kuriuose nurodyta, kad visuose produktuose nustatyti nitritų, fosfatų tam tikri kiekiai, pagrįstai konstatavo, jog
ŽŪB „Nematekas“, ženklindama produktus teiginiu „Jokių pridėtinių E“, klaidina vidutinį vartotoją, nes jis teiginį „Jokių pridėtinių E“ suvokia kaip reiškiantį, kad produkte
nėra nei nitritų, nei fosfatų, nei kitų „E“ raide žymimų priedų, ir įsigydamas taip paženklintą gaminį, pagrįstai tikisi, kad jame iš viso nėra šių priedų.
Pasisakydamas dėl pareiškėjui paskirtos baudos, teismas rėmėsi Reklamos įstatymo 22 straipsnio 5, 7, 10 ir 11 dalimis. Pažymėta, kad Tarnyba, skirdama pareiškėjai
baudą, atsižvelgė į tai, jog buvo nustatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės, t. y.:
1) pareiškėjas bendradarbiavo su tyrimą vykdžiusia institucija tyrimo metu, 2) protokole nėra nustatyta nukentėjusių asmenų. Be to, skiriant baudą atsižvelgta ir į tai, kad
nebuvo nustatyta sunkinančių aplinkybių. Vertinant pažeidimo pobūdį, buvo atsižvelgta į tai, kad skleista reklama galėjo turėti įtakos vidutinio vartotojo apsisprendimui
pirkti pareiškėjo mėsos gaminius „Jokių pridėtinių E“, nes vartotojas galėjo tikėtis, kad
pareiškėjo gaminiai išsiskiria iš kitų panašių gaminių kaip natūralesni, sveikesni ir naudingesni vartotojui už kitus panašius gaminius, todėl galėjo suklaidinti dalį perkamąją galią turinčių vartotojų, ieškančių geriausios kokybės natūralių produktų. Vertinant
pažeidimo mastą, buvo atsižvelgta į tai, kad pareiškėjo gaminiai yra platinami visuose
didžiausiuose prekybos tinkluose, todėl informacija ant produkto pakuotės galėjo pasiekti vartotojus nacionaliniu mastu. Buvo atsižvelgta ir į tai, jog pareiškėjas pažeidimą
padarė pirmą kartą. Tai teismui leido prieiti prie išvados, kad Tarnyba pagrįstai skyrė
pareiškėjui 10 000 Lt baudą.
III.
Pareiškėjas ŽŪB „Nematekas“ pateikė apeliacinį skundą (IV t., b. l. 48−55), kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d.
sprendimą ir panaikinti Tarnybos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimą Nr. 12R-22.
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Pareiškėjas taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; iš atsakovo priteisti patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1) Teismas netinkamai pritaikė Reklamos įstatymą, nes neištyrė, ar pareiškėjas į
mėsos gaminius dėjo pridėtinius maisto priedus žymimus kodu „E“. Remiasi Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų 3 straipsnio
2 dalimi ir teigia, kad natūralūs prieskoniai per se nėra laikomi maisto priedais. Priešingai nei nurodė Tarnyba ir pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas nededa į mėsos
gaminius maisto priedų, turinčių nitratų, į prieskonių mišinio sudėtį įeina tik natūralūs
produktai. Pareiškėjas pateikė tai patvirtinančius įrodymus, tuo tarpu teismas priimdamas sprendimą rėmėsi išimtinai netiesioginiais įrodymais (iš esmės vieninteliu įrodymu – tyrimo protokolo Nr. 4701 Ch rezultatais), kurie net nepatvirtina aplinkybės,
kurią akcentavo teismas.
2) Pareiškėjo mėsos gaminiai pasižymi tuo, kad į juos nededama dirbtinių nitratų,
fosfatų, konservantų. Jei pareiškėjo mėsos gaminiuose šių medžiagų yra, jie susidarė
natūraliai. Teismo aptartos apsauginės dujos neturi įtakos mėsos gaminių sudėčiai, be
to, pareiškėjas nebuvo kaltinamas dėl apsauginių dujų naudojimo, apie tokių dujų motyvą pareiškėjas sužinojo tik iš Tarnybos Nutarimo.
3) Teismas sprendime minėjo padidintus ir itin didelius nitratų kiekius, tačiau
nepagrindė, kad prieskoniuose yra itin dideli nitratų kiekiai, nevertino prieštaravimų
tarp pateiktų lygiaverčių įrodymų, taip pažeidė in dubio pro reo principą. Pareiškėjas
akcentuoja, kad tą pačią dieną kaip ir Tarnyba pareiškėjo padarytuose prieskonių savikontrolės tyrimuose kitoje akredituotojoje laboratorijoje, nustatytas tūkstančius kartų
mažesnis nitratų kiekis. Toks skirtingų išvadų buvimas kelia pagrįstų abejonių dėl tyrimo, kuriuo vadovavosi Tarnyba. Abi laboratorijoms pateiktų mėginių procedūros iš
esmės nesiskyrė.
4) Pareiškėjas, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisinos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) įtvirtintu taikos sutarties institutu, kuris leidžia šalims
bet kurioje bylos stadijoje sudaryti taikos sutartį ir įtvirtina teismo pareigą siekti šalių sutaikymo, siekė ginčą išspręsti taikiai, tačiau atsakovas užėmė poziciją, kad ginčą
spręsti taikiai reikėjo tuo metu, kai jis buvo nagrinėjamas Tarnyboje, o ne bylai pasiekus teismą. Teismas, žinodamas šias aplinkybes, dėl tokio atsakovo elgesio sprendime
visiškai nepasisakė, taip leisdamas formuotis praktikai, kai valstybės institucijos, nepaisydamos teisės aktų ir teismo reikalavimų, gali nepagrįstai atsisakyti derėtis neturėdamos tam nei teisinio, nei faktinio pagrindo.
5) Net ir tuo atveju, jei pažeidimas nagrinėjamu atveju būtų, jis pagal 2012 m.
liepos 11 d. memorandumą dėl mažareikšmių ženklinimo neatitikimų laikytinas mažareikšmiu. Dėl to bauda pareiškėjui neturėjo būti skiriama arba, atsižvelgiant į tai, kad
buvo lengvinančių aplinkybių ir nebuvo sunkinančių, skirtas baudos minimumas.
Atsakovas Tarnyba pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (IV t., b. l. 72−79), kuriame prašo apeliacinį skundą atmesti ir teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą palikti
nepakeistą. Atsiliepime pateikia šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu
argumentus:
1) Nagrinėjamu atveju pabrėžtinas skirtumas, kad pareiškėjas į gaminių liniją „Jokių pridėtinių E“ įdeda minėtą prieskonių mišinį apie tai vartotojų neinformuodamas
ir supakuodamas produktus naudojant azoto ir anglies dioksino mišinį, kurie taip pat
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žymimi raidėmis „E“. Byloje nėra kvestionuojama aptariamos produktų linijos sauga ir
kokybė, nenurodoma, kad produktas turi neleistinų priedų, o akcentuojama, kad pareiškėjas, orientuodamasis į konkrečią perkamąją galią turinčią visuomenės grupę, ant
produktų pakuočių klaidingai nurodo informaciją apie produktų savybes. Vartotojų
dėmesys nėra atkreipiamas į tai, kad produkte vartojamuose prieskoniuose yra ar gali
būti tam tikras kiekis nitratų, nors tiek protokolo Nr. 4701 Ch, tiek pareiškėjo savikontrolės metu atliktų tyrimų duomenimis, tam tikri jų kiekiai nustatyti. Nagrinėjamos
bylos esmė – įvertinti teiginių (kurie nėra privalomi ženklinant gaminius) pateikimą
ant pakuotės ir jų poveikį vartotojų ekonominiam elgesiui. Pareiškėjo skleista informacija galėjo iškreipti vidutinio vartotojo elgesį siūlomo produkto atžvilgiu, nes vidutinis
vartotojas, perskaitęs informaciją apie mėsos gaminių „Jokių pridėtinių E“ savybes, galėjo susidaryti įspūdį, kad šie gaminiai pasižymi savybėmis, kurių iš tiesų neturi, ir dėl
šios priežasties būti suklaidintas. Vartotojo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu iškreipia būtent ženklas „Sveikesnė šeima“, kurį pareiškėjas naudoja neturėdamas
teisės tai daryti, taip vartotojams nepagrįstai leisdamas aptariamus gaminius identifikuoti kaip geresnius.
2) Teismas tinkamai įvertino visus byloje pateiktus įrodymus, tad teigti, kad buvo
pažeistas in dubio pro reo principas nėra pagrindo.
3) Sudarydamos taikos sutartį šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip
realizuodamos dispozityvumo principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis. Nagrinėjamu atveju teismas šalims suteikė teisę sudaryti taikos sutartį, tačiau šalims nepavyko susitarti dėl tokios sutarties sąlygų. Pareiškėjo teiginys, kad atsakovas pamynė taikos sutarties esmę,
atsisakydamas derėtis dėl taikos sutarties, neatitinka faktinės situacijos ir turėtų būti
atmestas kaip nepagrįstas.
4) Skirdama pareiškėjui baudą Tarnyba atsižvelgė, kad buvo nustatytos dvi atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir nenustatyta sunkinančių aplinkybių, taip pat į pažeidimo pobūdį, trukmę ir mastą. Pradiniu vidurkiu laikytas 15 500 Lt baudos dydis,
atsižvelgiant į nurodytus aspektus, skirta 5 500 Lt už vidurkį mažesnė bauda.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pateikė
atsiliepimą į apeliacinį skundą (IV t., b. l. 60−71), kuriame prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą ir pareiškėjo
apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime pateikia šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
1) Pritaria atsakovo pozicijai, kad byla vyksta ne dėl didelio nitratų kiekio, o dėl
to, kad mėsos gaminiams suteiktos savybės, kurių jie neturi, taip klaidinant vartotojus.
Prieskonių mišinys virtoms dešroms „Pure Taste Frankfurter +AC“ ginčijamų mėsos
gaminių gamyboje dedamas technologiniais tikslais. Gamybos proceso pabaigoje jis
tampa arba tikėtina, kad tampa, sudėtine maisto dalimi. Tad laikytina, kad bendrovė
klaidina vartotojus, išskirdama ginčijamus mėsos gaminius iš kitų rinkoje parduodamų
mėsos gaminių, taip pažeidžia Reklamos įstatymą.
2) Europos Sąjungoje nitratai turi patvirtintą maisto priedų numerį (E251/E252),
t. y. nepriklausomai nuo jų išgavimo būdo, jie žymimi minėtais maisto priedų
numeriais.
3) Pareiškėjas sąmoningai neatliko prieskonių savikontrolės tyrimų dėl nitratų, o
atliko nitritų tyrimus.
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4) ABTĮ neskirsto įrodymų į tiesioginius ar netiesioginius. Be to, pareiškėjas, kritikuodamas teismo sprendimą, nepateikė neginčytinų įrodymų ir argumentų, galinčių
patvirtinti, kad minėtuose prieskoniuose nėra pridėtinių nitratų, rėmėsi tik prielaida,
kad pridėtinių-nenatūralių nitratų į aptariamus mėsos gaminius nededama. Kadangi
tiek atsakovas, tiek trečiasis asmuo pateikė pakankamai įrodymų ir argumentų, patvirtinančių Tarnybos Nutarime prieitų išvadų pagrįstumą, teismas nenustatė abejotinų
faktų, pagrindo taikyti in dubio pro reo principą nebuvo. Pareiškėjas nepasinaudojo galimybe paimti atsarginį mėginį. Pareiškėjas neneigia, kad aptariamame prieskonių mišinyje nitratų yra, tad prašymas atlikti pakartotinius tyrimus nesuprantamas.
5) Trečiasis suinteresuotas asmuo remiasi dar netaikomo, bet jau įsigaliojusio
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1169/2011
7 straipsnio 1 dalies c punktu. Atsižvelgiant į prieskonių mišinio mėginio rezultatus, pareiškėjui neneigiant, kad jame nitratų yra, o pagal Lietuvos higienos normos
HN53:2010 3.2 punktą, nitratai nurodomi kaip konservantai, taip pat atliktus tyrimus
dėl fosfatų, apelianto mėsos gaminiai nepasižymi savybe, kad yra be nitratų, todėl ir be
konservantų, be fosfatų, tad reklamoje naudojamas teiginys yra klaidinantis. Atliekant
maisto produktų laboratorinius tyrimus, neįmanoma atskirti, ar juose rastos maisto medžiagos (fosfatai) į jį įdėtos sąmoningai, ar patekusios su žaliavomis. Vidutinis
vartotojas mėsos gaminį, pažymėtą „Be pridėtinių E“ taip pat vertina kaip tokį, kurio
sudėtyje nėra jokių maisto priedų žymimų raide „E“, neatsižvelgdamas į tai, ar šiame
mėsos gaminyje randamos medžiagos susidarė mėsos gaminio gamybos procese dėl
natūralių priežasčių, ar ne. Tai, kad pareiškėjas naudojo nepavojingas natūralias dujas,
nepaneigia fakto, kad mėsos gaminiams suteiktos savybės, kurių jie neturi.
6) Pareiškėjo padaryto pažeidimo metu galiojęs Reklamos įstatymas mažareikšmiu pažeidimu leido laikyti tik tokį pažeidimą, kuriuo nepadaroma esminės žalos šio
įstatymo saugomiems asmenų interesams. Šiuo atveju taip vertinti pažeidimo negalima, nes aptariami teiginiai skleisti visoje Lietuvos Respublikos rinkoje, pažeidimą užfiksavus pažeidimo protokole, jis nebuvo nutrauktas, be to, produkcija orientuota į tam
tikrą visuomenės dalį, siekiančią vartoti mėsos gaminius be maisto priedų (paprastai
tai jautrūs, alergiški asmenys, vaikai, nėščios moterys).
7) Bauda ir jos dydis pareiškėjui pritaikyta teisingai.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Prieš pasisakydama dėl bylos esmės, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pareiškėjas apeliaciniame skunde pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Proceso šalių teisė pateikti tokį motyvuotą prašymą įtvirtinta ABTĮ 137 straipsnio
1 dalyje, tačiau minėtoje nuostatoje taip pat nurodyta, kad atsižvelgti į šį prašymą teismui neprivaloma. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios sudarytų
būtinumą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, todėl prašymas bylą nagrinėti žodinio
proceso tvarka netenkintinas.
Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2012 m. rugsėjo 28 d nutarimo Nr. 12R-22 (I t., b. l. 20–31), kuriuo pareiškėjui
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ŽŪB „Nematekas“ už Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą
skirta 10 000 Lt bauda.
Remiantis Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, reklamoje draudžiama nurodyti ar užsiminti apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie
žmogaus ligų gydymo ar profilaktines savybes ir kitas savybes, jeigu tokios informacijos pateikimas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
Remiantis byloje esančia medžiaga, nustatyta, kad pareiškėjas ant mėsos gaminių
linijos „Jokių pridėtinių E“ produktų naudojo užrašą, teiginį „Jokių pridėtinių E Be fosfatų Be nitritų Be konservantų“, taip pat teiginį „Sveikesnė šeima“. Dėl to, kad šiais teiginiais skleista informacija laikytina reklama, ginčo byloje nėra.
Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pradėjus tyrimą dėl ŽŪB „Nematekas“
mėsos gaminių reklamos atitikties Reklamos įstatymo nuostatoms, 2012 m. gegužės 3 d.
Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai pareiškėjo buveinėje paėmė prieskonių mišinių „Pure Taste Nadurot KS“ ir „Pure Taste Frankfurter +AC“
mėginius. Šiuos mėginius ištyrus Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, tyrimų protokole Nr. 4701 Ch nurodyta, kad prieskonių mišinio „Pure
Taste Frankfurter +AC“ mėginyje rasta 4 449 mg/kg nitratų.
Medžiaga apie nustatytus pažeidimus buvo persiųsta Valstybinei vartotojų teisių
apsaugos tarnybai, kuri, išnagrinėjusi bylą dėl ŽŪB „Nematekas“ Reklamos įstatymo
pažeidimo, priėmė skundžiamą Nutarimą.
Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į Nutarimu konstatuotą Reklamos įstatymo nuostatos pažeidimą, nagrinėjamos bylos esmė – įvertinti pareiškėjo ant mėsos gaminių linijos „Jokių pridėtinių E“ esančių teiginių atitikimą tų mėsos gaminių
savybėms.
Pareiškėjas akcentuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė dėl
„padidintų“ ir „itin didelių“ nitratų kiekio prieskoniuose. Teisėjų kolegija su šiuo argumentu iš dalies sutinka, pabrėždama, kad nagrinėjamu atveju nėra taip svarbu, koks
konkrečiai nitratų kiekis yra aptariamame prieskonių mišinyje, svarbiausia nustatyti,
ar šios medžiagos pateko į aptariamus mėsos gaminius.
Kaip minėta, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas nustatė, kad prieskonių mišinio „Pure Taste Frankfurter +AC“ mėginyje rasta 4 449 mg/kg
nitratų (I t., b. l. 36). Atsižvelgiant į tai, jog šis mėginys buvo paimtas laikantis 2006 m.
gruodžio 19 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1882/2006, nustatančio mėginių ėmimo ir tyrimo metodus vykdant oficialią nitratų koncentracijos tam tikruose maisto
produktuose kontrolę, priede „Mėginių ėmimo, mėginių paruošimo ir tyrimo metodai
vykdant oficialią nitratų koncentracijos tam tikruose maisto produktuose kontrolę“
nurodytos mėginių ėmimo tvarkos nuostatų, o pats tyrimas atliktas Nacionaliniame
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, kuriame įdiegta akredituota ir atitinkanti tarptautinio standarto ISO/IEC 17025 „Bendrieji reikalavimai tyrimų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai“ reikalavimus kokybės vadybos sistema (dėl šių aplinkybių ginčo nėra), pagrindo abejoti tyrimų protokolo Nr. 4701 Ch išvadomis nėra.
Kita vertus, pareiškėjas pateikė duomenis, kad tyrimus atlikus Kauno technologijos
universiteto Maisto instituto maisto tyrimų centre, nustatyta, jog prieskonių mišinyje
„Pure Taste Frankfurter +AC“ nitritų kiekis yra mažiau nei 2 mg/kg, nitratų kiekis taip
pat mažiau nei 2 mg/kg (I t., b. l. 99). Šis tyrimas taip pat atliktas laboratorijoje, tačiau
nėra aiškios visos mėginių paėmimo aplinkybės, t. y. mėginį paėmė UAB „Nematekas“
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atstovai, tai nėra atsarginis mėginys, kurį pareiškėjas turėjo teisę prašyti paimti valstybinės kontrolės metu, tam, kad būtų užtikrinta, jog mėginiai yra paimti iš tos pačios
siuntos, ir nekiltų klausimų dėl galimų mėginių atrankos tyrimams tvarkos pažeidimų.
Todėl šis įrodymas, teisėjų kolegijos vertinimu, turi mažesnę įrodomąją galią nei protokolas Nr. 4701 Ch. Vis dėlto jis patvirtina, jog prieskonių mišinyje „Pure Taste Frankfurter +AC“, naudojamame gaminant aptariamus mėsos gaminius, yra nitritų, nitratų.
Kiti pareiškėjo pateikti įrodymai – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktoriaus raštas (I t., b. l. 108), kuriame nurodyta, kad mėsos gaminiuose virtose dešrelėse „Jokių pridėtinių E“, vytintoje dešroje
„Jokių pridėtinių E“, virtoje aukščiausios rūšies dešroje „Jokių pridėtinių E“ nustatytas
4,1–28 mg/kg nitratų kiekis, o prieskonių mišinyje „Pure Taste Frankurter +AC“ nitratų rasta 4 603 mg/kg; „Gewürzmüller“ mišinių analizės rezultatai (I t., b. l. 136; 140),
kuriuose nurodyta, kad prieskonių mišinyje „Pure Taste Frankurter +AC“ mononatrio
glutamato kiekis yra 0,38 g/100 g; nitritų – mažiau nei 5 mg/kg; fosfatų – 0,23 g/100 g;
Freseniuso instituto bandymo ataskaita (I t., b. l. 144), kurioje nurodoma, kad prieskonių
mišinyje „Pure Taste Frankurter +AC“ nitrito NaNO2 yra mažiau nei 5 mg/kg, nitrato
– NaNO3 – 3 156 mg/kg taip pat patvirtina, jog tiek aptariamuose mėsos gaminiuose, tiek prieskonių mišinyje „Pure Taste Frankurter +AC“ yra tam tikri nitratų ir / ar
nitritų ir / ar fosfatų kiekiai.
Tai, kad prieskonių mišinyje „Pure Taste Frankurter +AC“ ir Jokių pridėtinių E
mėsos gaminiuose yra tam tikri nitritų, nitratų kiekiai, patvirtina ir Tarnybos pateikti
duomenys (I t., b. l. 195, II t., b. l. 2, 4, II t., b. l. 14–28).
Pažymėtina, jog tiek pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, tiek
Tarnyba, priimdama Nutarimą, taip pat vertino ne tik valstybinio tyrimo rezultatus,
tačiau ir pareiškėjo pateiktus tyrimų rezultatus (valstybinio tyrimo rezultatais iš esmės
grįstas tik teiginys apie didelį nitratų kiekį, tačiau tai, kad mėsos gaminiuose nitratai,
nitritai ir fosfatai apskritai yra, patvirtino ir minėti pareiškėjo pateikti duomenys), todėl atmestinas pareiškėjo argumentas dėl principo in dubio pro reo pažeidimo.
Teisėjų kolegijos vertinimu, išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, jog aptariamuose pareiškėjo mėsos gaminiuose yra medžiagų, kurių, atsižvelgiant į ant jų pakuotės esantį teiginį „Jokių pridėtinių E Be fosfatų Be nitritų Be konservantų“, negali būti,
nes šie gaminiai tokių savybių neturi.
Tačiau pareiškėjas akcentuoja, jog aptariamame teiginyje nurodyta „Jokių pridėtinių E“, kas, pareiškėjo nuomone, reiškia, kad ŽŪB „Nematekas“ į aptariamus mėsos
gaminius nededa nitritų, fosfatų, konservantų, nitritai ir fosfatai gaminiuose susidarė
natūraliai. Šiuos argumentus pareiškėjas, be kita ko, grindžia specialisto doc. dr. A. S.
išvada dėl užrašo „Jokių pridėtinių E“ (I t., b. l. 148–149), kurioje nurodoma: 1) iš grafiškai pateikto užrašo „Jokių pridėtinių E: be fosfatų, be nitritų, be konservantų“ yra
aiškiai suprantama, jog į pakuotėje esančius mėsos gaminius jų gaminimo metu gamintojas nedėjo papildomai maisto priedų, nors iki žaliavos patekimo į gamintojo rankas E pažymėtų maistinių medžiagų galėjo būti natūraliai; 2) iš grafiškai pateikto minėto užrašo yra aiškiai suprantama, kad gamybos metu papildomai nededami maisto
priedai yra išvardyti pačiame užraše (be fosfatų, be nitritų, be konservantų); bei jau
minėtu Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktoriaus raštu (I t., b. l. 108).
Teisėjų kolegijos nuomone, kurią iš esmės patvirtina ir pirmiau minėta specialisto
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išvada, pareiškėjo naudojamas teiginys reiškia, kad į pakuotėje, ant kurios yra toks teiginys, esančius gaminius, jų gamybos metu nebuvo įdėta (pridėta) konkrečių E žymimų priedų – fosfatų, nitritų, konservantų. To tikisi vidutinis vartotojas, perskaitęs tokį
teiginį ir priimdamas sprendimą tokį gaminį pirkti. Tačiau, kaip jau konstatuota, prieskonių mišinyje „Pure Taste Frankurter +AC“, t. y. prieskoniuose, kurie dedami į mėsą
(žaliavą) iš kurios gaminami konkretūs mėsos gaminiai – linijos „Jokių pridėtinių E“
dešrelės, dešros – yra nitratų, nitritų, fosfatų. Šis prieskonių mišinys, kaip viena iš sudedamųjų mėsos gaminių dalių, yra įdedamas į mėsą, t. y. mėsoje šių prieskonių mišinio,
kartu ir jame esančių nitratų, nitritų, fosfatų natūraliai neatsiranda. Tai, kad konkrečiose prieskoninėse žolelėse nitratų kiekis galimai yra natūralus, šiuo atveju nėra reikšminga, nes ŽŪB „Nematekas“, gamindamas konkrečius mėsos gaminius, aptariamą
prieskonių mišinį papildomai kaip vienetą įdeda į mėsą dėl skonio ir / ar kitų savybių,
t. y., kaip minėta, prieskonių mišinyje esantys nitratai, nitritai, fosfatai natūraliai mėsoje, iš kurios gaminami mėsos produktai, neatsiranda. Darytina išvada, jog atsižvelgiant
į aptariamų mėsos gaminių gamybos specifiką, t. y., kad juos gaminant naudojamas
prieskonių mišinys, kuriame yra nitritų, nitratų, fosfatų, ant jų pakuotės pateikiamas
teiginys „Jokių pridėtinių E Be fosfatų Be nitritų Be konservantų“ yra neteisingas, klaidinantis vartotojus.
Dėl apeliaciniame skunde pateikiamų argumentų, jog pagal Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 Dėl maisto priedų nuostatas (3 str. 2 d. a p.)
ir 3 str. 2 d. a p. ii pp.), prieskoniai nėra maisto priedai, pažymėtina, jog nagrinėjamu
atveju, pareiškėjui baudą paskyrus už Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą, vertintina ne tai, ar prieskonių mišinys „Pure Taste Frankurter +AC“ yra
maisto priedas ir ar jis gali būti dedamas į mėsos gaminius, o tai, ar pareiškėjo ant konkrečių mėsos gaminių naudojama reklama atitinka tų mėsos gaminių savybes.
Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija taip pat pritaria Nutarimo argumentams dėl pakuojant mėsos gaminius naudojamų apsauginių dujų, kurios taip pat
pažymimos E, turi numerius ir naudojamos aptariamų pareiškėjo produktų gamyboje
(juos pakuojant). Tai taip pat patvirtina minėto teiginio naudojamo ant tokių pakuočių
negalimumą.
Dėl teiginio „Sveikesnė šeima“, teisėjų kolegija pritaria tiek Nutarime, tiek pirmosios instancijos teismo sprendime pateiktam argumentavimui, kad ŽŪB „Nematekas“ jį
naudoja neturėdamas teisės to daryti, taip vidutiniam vartotojui sudarydamas įspūdį,
jog juo pažymėti gaminiai skirti besirūpinantiems sveikesniu maistu.
Pareiškėjas nesutinka ir su Nutarimu paskirta, pirmosios instancijos teismo teisėta ir pagrįsta pripažinta bauda ir jos dydžiu.
Remiantis Reklamos įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi (redakcija galiojusi Nutarimo priėmimo metu), už šio įstatymo 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 straipsniuose nustatytų
reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams gali būti
skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki trisdešimties tūkstančių litų. Tais atvejais, kai
pažeidimas yra mažareikšmis, pažeidimu nepadaroma esminės žalos šio įstatymo saugomiems asmenų interesams, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, už šių reklamos naudojimo reikalavimų
nesilaikymą gali taikyti administracinę nuobaudą – įspėjimą, neskirdama reklaminės
veiklos subjektams baudos. Pagal to paties straipsnio 7 dalį, skiriamos baudos dydis
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nustatomas pagal baudos minimumo ir maksimumo vidurkį ir priklauso nuo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, pažeidimo pobūdžio, pažeidimo trukmės ir masto.
Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai ir ją pagrindžiantiems argumentams, kad Tarnyba pareiškėjui pagrįstai skyrė 10 000 Lt baudą. Pareiškėjo argumentai, kad pažeidimas, jei jis iš viso buvo, laikytinas mažareikšmiu, atmestini
remiantis Nutarime pateiktais argumentais dėl pažeidimo pobūdžio, trukmės ir masto.
Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams ir išvadoms, prieitoms atsakant į skundo argumentus dėl to, kad Nutarimas priimtas pažeidžiant VAĮ 3 straipsnio 2 punkte įtvirtintą objektyvumo principą,
pareiškėjo nurodytus Tarnybos darbo reglamento punktus ir in dubio pro reo principą,
jų nekartoja.
Dėl apeliacinio skundo argumento, jog teismas pažeidė in dubio pro reo principą,
pažymėtina, jog kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju svarbu ne tai, kokie konkrečiai
nitratų, nitritų, fosfatų kiekiai yra prieskonių mišinyje „Pure Taste Frankfurter +AC“
(pareiškėjas minėto principo pažeidimą sieja su tuo, kad skirtingų laboratorijų tyrimai
rodė skirtingus jų kiekius), o tai, ar jie yra. Faktą, jog jie prieskoniuose yra, patvirtino
ir pareiškėjo pateikti įrodymai, taigi teigti, kad kilo abejonių, kurios turėjo būti vertinamos pareiškėjo naudai, nėra pagrindo.
Atsižvelgiant į tai, jog, kaip minėta, nagrinėjamu atveju vertintina ne tai, ar prieskoniuose esantys nitratų, nitritų, fosfatų kiekiai yra dideli, ar jie kelia riziką žmonių
sveikatai, teisėjų kolegija dėl tokių pareiškėjo pateiktų argumentų nepasisako.
Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija vertina, jog Tarnyba skundžiamame Nutarime pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė Reklamos įstatymo
14 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir tinkamai pritaikė sankciją, Nutarimas atitinka tokiam
teisės aktui keliamus reikalavimus, todėl jo naikinti nėra teisinio pagrindo.
Apeliaciniame skunde pareiškėjas, be kita ko, nurodo, kad teismas sprendime nepagrįstai nepasisakė dėl to, jog pareiškėjas, pasinaudodamas ABTĮ numatyta galimybe
sudaryti taikos sutartį, siekė bylą išspręsti taikiai, tačiau atsakovas užėmė poziciją, kad
bylai pasiekus teismą, taikus ginčo sprendimas negalimas.
Apeliacinės instancijos teismo nuomone, įstatymų leidėjui ABTĮ įtvirtinus galimybę bylą užbaigti taikos sutartimi, spręsti, ar tokia galimybe pasinaudoti priklauso
šalims, nuo jų priklauso ir derybinės taktikos dėl tokios sutarties sudarymo ir jos sąlygų pasirinkimas. Savo ruožtu teismas turi išsiaiškinti, ar yra šalių noras ginčą išspręsti
taikiai, jei sutikimas pradėti derybas yra, imtis priemonių šalims sutaikyti, tuo atveju,
jei taikos sutartis sudaroma, prieš ją patvirtinant patikrinti, ar ji neprieštarauja ABTĮ
521 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms. Tačiau šalims pradėjus derybas, bet nepriėjus vieningo sprendimo dėl sutarties sudarymo ir jos sąlygų, teismas negali versti
vienos iš šalių keisti savo pozicijos, byla nagrinėjama iš esmės. Tai, kad teismas nesiėmė priemonių dėl to, kad tarp šalių nebuvo pasiektas susitarimas dėl taikos sutarties
sudarymo ir ši situacija nebuvo aprašyta ir įvertinta teismo sprendime, nedaro įtakos
teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.
Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės aktų nuostatas,
įvertinusi įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos
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teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, nustatė visas bylai išspręsti svarbias
aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.4. Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties
2.4.1. Dėl užsieniečio sulaikymo pagrindų
Siekiu nustatyti ir (arba) patikrinti užsieniečio tapatybę (pilietybę), kaip jo sulaikymo pagrindu, gali būti remiamasi tik tam tikrą laikotarpį, per kurį kompetentingos institucijos turi imtis visų reikiamų priemonių, siekiant išsiaiškinti užsieniečio tapatybę. Gero
administravimo principas reikalauja, kad užsieniečio prašymas dėl prieglobsčio nebūtų
nagrinėjamas nepagrįstai ilgą laiką ir tik siaurai formaliai. Gero administravimo principas apima viešųjų paslaugų prieinamumą ir teisę būti išklausytam. Siekiu išsiaiškinti
motyvus, kuriais grindžiamas užsieniečio prašymas suteikti prieglobstį, kaip užsieniečio
sulaikymo pagrindu, taip pat pagrįstai galima remtis tik tam tikrą laikotarpį ir turi būti
aišku bei įmanoma patikrinti, kokių veiksmų ėmėsi kompetentingos institucijos, siekiant
išsiaiškinti pareiškėjo motyvus, kokių veiksmų kompetentingos institucijos nespėjo atlikti
per atitinkamą laikotarpį. Kompetentinga institucija negali prašymą sulaikyti asmenį grįsti aplinkybėmis, kurios galbūt iš dalies yra nulemtos pačios institucijos veikimu, nesiderinančiu su gero administravimo principu.
Administracinė byla Nr. N822-70/2014
Teisminio proceso Nr. 4-45-3-00313-2014-0
Procesinio sprendimo kategorija 3.5

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. gegužės 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės
(pranešėja),
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sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant vertėjui Hung Nguyen, dalyvaujant pareiškėjui H. N., pareiškėjo atstovei
advokatei Astai Astrauskienei,
atsakovo atstovei Janinai Brovko,
teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo H. N. apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo
H. N. administracinėje byloje.
Teisėjų kolegija
nustatė:

I.

Švenčionių rajono apylinkės teisme 2014 m. kovo 20 d. buvo gautas pareiškėjo
(duomenys neskelbtini) piliečio H. N. prašymas panaikinti Ignalinos rajono apylinkės
teismo 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą dėl jo sulaikymo, nes šiuo metu Lietuvoje jis
yra teisėtai: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) 2013 m. gruodžio 23 d. priėmė sprendimą, kuriuo užsieniečio prašymas dėl prieglobsčio suteikimo priimtas nagrinėti iš
esmės, jam, kaip prieglobsčio prašytojui, yra suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis
Lietuvos Respublikoje ir nuspręsta išduoti užsieniečio registracijos pažymėjimą. Pareiškėjo sulaikymo pagrindas (Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – ir Įstatymas) 113 str. 1 d. 2 p.) yra išnykęs, o kitų pagrindų nėra.
Švenčionių rajono apylinkės teismas 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu (b. l. 41–42),
vadovaudamasis Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 113 straipsnio 4 dalimi,
113 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pareiškėjo prašymo netenkino. Teismas nustatė, kad
pareiškėjas Ignalinos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimu buvo
sulaikytas iki 2014 m. gegužės 7 d. apgyvendinant Užsieniečių registracijos centre, dėl
to, kad neteisėtai atvyko į Lietuvą ir neteisėtai yra joje. Nors Migracijos departamentas
2013 m. gruodžio 23 d. priėmė sprendimą Nr. (15/6-8) 15PR-310, kuriuo nusprendė
suteikti pareiškėjui laikiną teritorinį prieglobstį, tačiau nėra nustatyta jo asmens tapatybė (sulaikytas prisistatė kaip N. T.) ir nėra aiškūs motyvai, kuriais jis grindžia savo
prašymą dėl prieglobsčio suteikimo. Užsieniečių registracijos centras 2013 m. lapkričio 13 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadą Lenkijos Respublikoje prašydamas tarpininkauti (duomenys neskelbtini) ambasadai dėl į Lietuvą neteisėtai atvykusių
(duomenys neskelbtini) (tarp jų ir H. N.) tapatybių patvirtinimo, tačiau iki šiol į savo
raštą atsakymo negavo. Kadangi pirminėje apklausoje užsienietis H. N. teigė, jog jis
bandė patekti į kitą valstybę siekdamas geresnio gyvenimo, visa tai rodo, kad užsieniečio prašymas suteikti prieglobstį grindžiamas su persekiojimo pavojumi kilmės šalyje
akivaizdžiai nesusijusiais motyvais ir yra pagrindas manyti, kad jis, piktnaudžiaudamas prieglobsčio nagrinėjimo procedūromis, gali bandyti išvengti išsiuntimo į savo
kilmės valstybę. Pažymėta ir tai, kad pareiškėjas kartu su kitais (duomenys neskelbtini) piliečiais Ignalinos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 22 d. baudžiamuoju
įsakymu buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 291
straipsnio 1 dalį ir nubaustas 88 parų arešto bausme. Taip pat teismas pažymėjo, kad
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užsieniečio prašymo dėl prieglobsčio suteikimo priėmimas nagrinėti jį iš esmės nepanaikina Įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyto sulaikymo pagrindo,– užsienietis neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką.
II.
Pareiškėjas H. N. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 47–50), prašydamas panaikinti
Švenčionių rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – patenkinti pareiškėjo prašymą pakartotinai svarstyti sprendimą dėl jo sulaikymo Užsieniečių registracijos centre.
Pareiškėjas nurodo, kad, priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas turėjo pareigą nustatyti ar tebeegzistuoja (nėra išnykę) 2013 m. lapkričio 7 d. Ignalinos rajono
apylinkės teismo sprendime nurodyti apelianto sulaikymo pagrindai, o ne spręsti klausimą dėl jo prieglobsčio prašyme pateiktų motyvų pagrįstumo. Klausimus, susijusius
su prieglobsčio procedūra, sprendžia išimtinai Migracijos departamentas. Migracijos
departamento 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. (15/6-8)-15PR-310 įrodo, jog
apelianto prieglobsčio prašymas yra pagrįstas pakankamai svariais motyvais, reikalaujančiais išsamaus tyrimo. Priešingu atveju, t. y. nustačius, kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, jis būtų išnagrinėtas per 48 valandas nuo jo pateikimo momento bei
apelianto atžvilgiu būtų priimtas neigiamas sprendimas. Taigi nagrinėjamu atveju teismas neturėjo jokio pagrindo pripažinti, jog apelianto prašymas suteikti prieglobstį yra
grindžiamas su persekiojimo pavojumi kilmės šalyje akivaizdžiai nesusijusiais motyvais ar paremtas apgaule.
Šiuo metu klausimas dėl prieglobsčio suteikimo ar nesuteikimo Lietuvos Respublikoje dar nėra išspręstas, sprendimo dėl apelianto išsiuntimo į kilmės valstybę taip pat
dar nėra, todėl nebuvo jokio faktinio ar teisinio pagrindo teismo išvadai, kad apeliantas,
siekdamas išvengti išsiuntimo į kilmės valstybę, gali pasišalinti į kitas Europos Sąjungos
šalis. Apeliantas jau yra atlikęs bausmę dėl neteisėto valstybės sienos kirtimo (Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 291 straipsnio 1 dalis) – Utenos apylinkės prokuratūros 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu jam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas
buvo panaikinta ir jis paleistas iš suėmimo vietos. Todėl šiomis aplinkybėmis, kaip nesusijusiomis, neturėtų būti remiamasi, sprendžiant apelianto sulaikymo klausimą.
Byloje nebuvo duomenų apie tai, kad apelianto prieglobsčio prašymo pateikimo
motyvai būtų neaiškūs, priešingai, jie yra išdėstyti 2013 m. gruodžio 23 d. prieglobsčio
prašytojo pirminės apklausos protokole; taip pat nebuvo duomenų apie tai, jog apelianto prieglobsčio prašymas galėtų būti pagrįstas su persekiojimo pavojumi kilmės šalyje
akivaizdžiai nesusijusiais motyvais ar paremtas apgaule. Apeliantui yra suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis, jo prieglobsčio prašymo Lietuvos Respublikoje procedūra
dar nėra baigta, todėl nebuvo pagrindo manyti, kad jis gali pabėgti siekdamas išvengti išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos. Apelianto asmens byloje nebuvo duomenų, jog
jis anksčiau būtų prašęsis prieglobsčio Europos Sąjungoje ar kad jam būtų paskelbtas
ir galiojantis draudimas atvykti į Šengeno valstybių teritoriją, tačiau teismas į minėtas
aplinkybes neatsižvelgė.
Apelianto sulaikymas vien tuo pagrindu, kad yra nenustatyta jo asmens tapatybė,
nesant kitų Įstatymo 113 straipsnyje numatytų jo sulaikymo pagrindų bei Migracijos
departamentui nepriėmus sprendimo dėl apelianto išsiuntimo į kilmės valstybę, yra
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per griežta bei neproporcinga priemonė, nepagrįstai ribojanti jo teisę į laisvą judėjimą.
Apeliantas buvo sulaikytas su kitais keturiais asmenimis, tikėtina, galinčiais patvirtinti
jo asmens tapatybę, tačiau teismas dėl pastarosios aplinkybės nepasisakė.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras pateiktame atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jo netenkinti. Mano, kad Švenčionių rajono apylinkės teismas tinkamai įvertino visas bylos aplinkybes ir priėmė teisingą sprendimą.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

III.

Susipažinusi su bylos medžiaga, teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas (duomenys
neskelbtini) pilietis H. N. Ignalinos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimu buvo sulaikytas iki 2014 m. gegužės 7 d. apgyvendinant Užsieniečių registracijos
centre, dėl to, kad neteisėtai atvyko į Lietuvą ir neteisėtai yra joje (Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 113 str. 1 d. 2 p.). Skundžiamu sprendimu Švenčionių rajono apylinkės teismas, vadovaudamasis Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 113 straipsnio
4 dalimi, 113 straipsnio 1 dalies 2 punktu, paliko galioti minėtą Ignalinos rajono apylinkės teismo sprendimą. Šioje byloje svarbu išsiaiškinti, ar pareiškėjo sulaikymas buvo
pagrįstai paliktas galioti vadovaujantis minėtais pagrindais.
Užsieniečio sulaikymo pagrindus nustato Įstatymo 113 straipsnis. Remiantis Įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 2 punktu (2013 m. spalio 10 d. įstatymo Nr. XII-548 redakcija), užsienietis yra sulaikomas, jei jis neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką ar
neteisėtai joje yra. Vadovaujantis Įstatymo 113 straipsnio 4 dalimi (2013 m. spalio 10 d.
įstatymo Nr. XII-548 redakcija), užsienietis šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu gali būti sulaikytas tik siekiant nustatyti ir (arba) patikrinti jo tapatybę
(pilietybę) ir (arba) išsiaiškinti motyvus, kuriais grindžiamas jo prašymas suteikti
prieglobstį, taip pat kai jo prašymas suteikti prieglobstį grindžiamas su persekiojimo
pavojumi kilmės šalyje akivaizdžiai nesusijusiais motyvais ar paremtas apgaule arba
kai prieglobsčio prašytojui nesuteiktas laikinas teritorinis prieglobstis ir yra pagrindas
manyti, kad jis gali pasislėpti siekdamas išvengti grąžinimo į užsienio valstybę ar išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos.
Iš bylos medžiagos, užsieniečio asmens bylos Nr.VN 00380 bei dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų nustatyta, kad (duomenys neskelbtini) pilietis H. N. Ignalinos
rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimu buvo sulaikytas iki 2014 m.
gegužės 7 d. apgyvendinant Užsieniečių registracijos centre, dėl to, kad neteisėtai atvyko į Lietuvą ir neteisėtai yra joje. Migracijos departamentas 2013 m. gruodžio 23 d.
priėmė užsieniečiui palankų sprendimą Nr.(15/6-8) 15PR-310, kuriuo nusprendė suteikti jam laikiną teritorinį prieglobstį. Skundžiamas sprendimas pagrįstas tuo, kad nėra
nustatyta pareiškėjo asmens tapatybė (sulaikytas prisistatė kaip N. T.) ir nėra aiškūs
motyvai, kuriais jis grindžia savo prašymą dėl prieglobsčio suteikimo (apklausoje nurodė, kad vyko ieškoti darbo), (užsieniečio asmens bylos Nr.VN 00380 b. l. 4–11, 19, 37).
Užsieniečių registracijos centras 2013 m. lapkričio 13 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadą Lenkijos Respublikoje prašydamas tarpininkauti (duomenys neskelbtini)
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ambasadai dėl į Lietuvą neteisėtai atvykusių (duomenys neskelbtini) (tarp jų ir H. N.) tapatybių patvirtinimo, tačiau atsakymo iki šiol į savo raštą negavo (užs. asmens b. l. 29-30).
Taip pat teismas rėmėsi tuo argumentu, kad užsieniečio prašymo dėl prieglobsčio suteikimo priėmimas nagrinėti jį iš esmės nepanaikina įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės
padėties“ 113 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyto sulaikymo pagrindo, – kad užsienietis neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką.
Kadangi pareiškėjui remiantis 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr.(15/6-8)
15PR-310 suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis, darytina išvada, kad minėto sprendimo priėmimo metu nebuvo nustatyta numatytų Įstatymo dėl užsieniečių teisinės
padėties 77 straipsnyje laikinojo teritorinio prieglobsčio nesuteikimo priežasčių, t. y.
pareiškėjas atvyko ne iš saugios šalies, pareiškėjo prašymas suteikti prieglobstį nėra
akivaizdžiai nepagrįstas. Sulaikymo pagrindu – siekiant nustatyti ir (arba) patikrinti jo
tapatybę (pilietybę), teisėjų kolegijos vertinimu, gali būti remiamasi tik tam tikrą laikotarpį, per kurį kompetentingos institucijos turi imtis visų reikiamų priemonių, siekiant išsiaiškinti užsieniečio tapatybę. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje
įtvirtinta kiekvieno asmens teisė į gerą administravimą, kuri reiškia, kad institucijos
reikalus turėtų tvarkyti nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką (Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalis). Šios Chartijos nuostatos išreiškia bendro pobūdžio teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo principo
turinio Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad gero administravimo principas reikalauja, kad
užsieniečio prašymas dėl prieglobsčio nebūtų nagrinėjamas nepagrįstai ilgą laiką ir tik
siaurai formaliai. Gero administravimo principas apima viešųjų paslaugų prieinamumą
ir teisę būti išklausytam. Teisėjų kolegijos vertinimu, pusės metų sulaikymo terminas,
siekiant tik nustatyti tapatybę, laikytinas nepagrįstai ilgu, juo labiau, kad byloje nėra
pateikta duomenų apie tai, kokių veiksmų iki skundžiamo sprendimo priėmimo ėmėsi
kompetentingos institucijos, siekdamos išsiaiškinti užsieniečio tapatybę, ir ar tapatybė
nebuvo nustatyta. Sulaikymo pagrindu – išsiaiškinti motyvus, kuriais grindžiamas jo
prašymas suteikti prieglobstį, taip pat pagrįstai galima remtis tik tam tikrą laikotarpį ir
šiuo atveju turi būti aišku ir įmanoma patikrinti, kokių veiksmų ėmėsi kompetentingos
institucijos, siekiant išsiaiškinti pareiškėjo motyvus, kokių veiksmų kompetentingos
institucijos nespėjo atlikti per atitinkamą laikotarpį.
Kadangi byloje nėra detalios informacijos apie kompetentingos institucijos veiksmus, jai siekiant nustatyti pareiškėjo tapatybę ir renkant motyvus, skundžiamo sprendimo argumentai, kad nėra nustatyta pareiškėjo asmens tapatybė (sulaikytas prisistatė
kaip N. T.) ir nėra aiškūs motyvai, kuriais jis grindžia savo prašymą dėl prieglobsčio
suteikimo, vertintini kritiškai ir laikytina, kad šie teismo argumentai nėra pagrįsti, nes
kompetentinga institucija negali prašymą sulaikyti asmenį grįsti aplinkybėmis, kurios
galbūt iš dalies yra nulemtos pačios institucijos veikimu, nesiderinančiu su Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje nustatytu gero administravimo principu. Taip pat
teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad užsienietis, suteikus jam laikiną
teritorinį prieglobstį Lietuvos Respublikoje, būtų nesilaikęs nustatytos leidimo laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkos ar kaip nors kitaip trukdęs kompetentingoms
institucijoms atlikti veiksmus, susijusius su užsieniečio prieglobsčio prašymo nagrinėjimu iš esmės. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjimu atveju Įstatymo 113 straipsnyje numatyti užsieniečio sulaikymo pagrindai yra išnykę, nėra pagrindo manyti, kad
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užsienietis gali pasislėpti siekdamas išvengti grąžinimo į užsienio valstybę ar išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos.
Remiantis anksčiau minėtais pagrindais konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju skundžiamas Švenčionių rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, todėl yra naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – užsieniečio prašymą tenkinti ir panaikinti Ignalinos rajono apylinkės
teismo 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą dėl užsieniečio sulaikymo. Teisėjų kolegija papildomai pažymi, jog remiantis Įstatymo 79 straipsnio 1 dalimi, klausimą dėl užsieniečio apgyvendinimo Užsieniečių registracijos centre privalo spręsti Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyrius.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
nusprendžia:
Pareiškėjo H. N. apeliacinį skundą tenkinti.
Švenčionių rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą panaikinti
ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo (duomenys neskelbtini) piliečio H. N. prašymą
tenkinti ir panaikinti Ignalinos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą dėl jo sulaikymo.
Sprendimas neskundžiamas.

2.5. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
2.5.1. Dėl pareigūnų teisės gauti naujas tarnybinės uniformos dalis, pasibaigus
tarnybinės uniformos dalių dėvėjimo terminui, bei žalos, patirtos dėl laiku
neišduotų tarnybinės uniformos dalių, atlyginimo
Tam, kad pareigūnas atrodytų tinkamai ir tvarkingai bei galėtų vykdyti savo pareigas, jam turi būti išduodamas vienas pilnas uniformos komplektas, o kuriai nors uniformos komplekto daliai susidėvėjus ar pasibaigus jos dėvėjimo terminui – ji pakeičiama
kita. Aprūpinimas tarnybine uniforma ar atitinkamo dydžio kompensacija vietoj jos yra
įstatymu nustatyta garantija, kuri negali būti paneigiama lėšų trūkumu ar poįstatyminių
aktų nebuvimu, nes įstatymas to nenumato. Tačiau neturėtų būti tokios faktinės situacijos,
kai pareigūnas gauna iš karto kelis komplektus uniformos ar jos sudedamųjų dalių, išskyrus atvejus, kai tarnybinės uniformos išdavimo normose nustatytas daugiau nei vieno
atskiros uniformos dalies egzemplioriaus išdavimas. Tarnybinės uniformos papildomų dalių išdavimas už praeitą laikotarpį nėra pateisinamas tarnybos uždaviniais ir funkcijomis,
negali tinkamai kompensuoti pareigūnų patirtų nuostolių dėl uniformos neišdavimo praeityje, nes tarnybinę uniformą pareigūnas gali dėvėti tik po to, kai ji jam išduota ir tik tam
tikrą laikotarpį. Galimi pareigūno turėti nuostoliai dėl uniformos neišdavimo laiku turėtų būti kompensuojami taikant žalos atlyginimo institutą, o ne išduodant tiek uniformos
dalių, kiek jų nebuvo išduota per visą praėjusį laikotarpį ir neatsižvelgiant į pareigūnų
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aprūpinimo tarnybine uniforma paskirtį. Minėtu atveju taikytinos Lietuvos Respublikos
darbo kodekso nuostatos, reglamentuojančios darbdavio materialinę atsakomybę. Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 248 straipsnio 3 punkte inter alia numatyta, kad darbdavio
materialinė atsakomybė atsiranda, kai pažeidžiami darbuotojo turtiniai interesai, o šio
kodekso 249 straipsnyje inter alia įtvirtinta, kad darbdavys pagal CK normas privalo atlyginti žalą, padarytą dėl darbuotojo turtinių interesų pažeidimo. Todėl tinkamu atsakovu
pareiškėjų patirtai turtinei žalai atlyginti laikytinas pareiškėjų darbdavys Šiaulių tardymo
izoliatorius, o ne Lietuvos valstybė.
Administracinė byla Nr. A261-1032/2014
Teisminio proceso Nr. 3-64-3-01249-2012-7
Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1; 16.5

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. balandžio 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko, Ričardo
Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Lietuvos valstybės,
atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. L., Z. M., A. K., M. M., J. A., V. P., S. A., L. Č.
skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Šiaulių tardymo izoliatoriaus, ir
Šiaulių tardymo izoliatoriui dėl įpareigojimo išduoti tarnybinės uniformos dalis ir žalos atlyginimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

1. Pareiškėjai A. L., Z. M., A. K., M. M., J. A., V. P., S. A., L. Č. (toliau – ir pareiškėjai)
su skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydami:
1) įpareigoti atsakovą Šiaulių tardymo izoliatorių (toliau – ir Šiaulių TI) per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė 2003 m. balandžio 25 d.–2012 m. gegužės 11 d. laikotarpiu, atitinkamai:
a) A. L. už laikotarpį nuo 2003 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. kovo 28 d.: 1 vasarinę kepurę (neišduota 2003–2006 metais), 1 žieminę striukę (neišduota 2009–2012 metais), 1 kelnes ir 1 švarką (neišduoti 2003–2006 metais) (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę (neišduota
218

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

2009–2012 metais), 1 pusvilnonį megztinį (neišduotas 2009–2012 metais), 2 vyriškus
marškinius ilgomis rankovėmis (neišduoti 2003–2006 metais), 2 vyriškus marškinius
trumpomis rankovėmis (neišduoti 2003–2006 metais), 1 kaklaraištį (neišduotas 2003–
2006 metais), 1 šaliką (neišduotas 2009–2012 metais), 1 porą batelių (neišduota 2003–
2006 metais), 1 porą žieminių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 porą demisezoninių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 odinį diržą su dėklais (neišduotas 2009–2012
metais);
b) Z. M. už laikotarpį nuo 2003 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. kovo 28 d.: 1 vasarinę
kepurę (neišduota 2003–2004 metais), 1 žieminę striukę (neišduota 2009–2012 metais),
1 kelnes ir 1 švarką (neišduoti 2003–2004 metais) (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi,
remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę (neišduota 2003–2006
metais), 1 pusvilnonį megztinį (neišduotas 2003–2006 metais), 2 vyriškus marškinius
ilgomis rankovėmis (neišduoti 2003–2006 metais), 2 vyriškus marškinius trumpomis
rankovėmis (neišduoti 2003–2006 metais), 1 kaklaraištį (neišduotas 2003–2006 metais), 1 šaliką (neišduotas 2009–2012 metais), 1 porą batelių (neišduota 2003–2006 metais), 1 porą žieminių batų (neišduota 2003–2006 metais), 1 porą demisezoninių batų
(neišduota 2003–2006 metais), 1 porą odinių pirštinių (neišduota 2003–2006 metais),
1 odinį diržą su dėklais (neišduotas 2009–2012 metais);
c) A. K. už laikotarpį nuo 2003 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. kovo 28 d.: 1 vasarinę
kepurę (neišduota 2003–2006 metais), 1 žieminę striukę (neišduota 2003–2006 metais),
1 kelnes ir 1 švarką (neišduoti 2003–2006 metais) (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi,
remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę (neišduota 2003–2006
metais), 1 pusvilnonį megztinį (neišduotas 2003–2006 metais), 2 vyriškus marškinius
ilgomis rankovėmis (neišduoti 2003–2006 metais), 2 vyriškus marškinius trumpomis
rankovėmis (neišduoti 2003–2006 metais), 1 kaklaraištį (neišduotas 2003–2006 metais),
1 šaliką (neišduotas 2009–2012 metais), 1 porą batelių (neišduota 2003–2006 metais),
1 porą žieminių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 porą demisezoninių batų (neišduota 2003–2006 metais), 1 kelnių odinį diržą (neišduotas 2007–2008 metais), 1 odinį
diržą su dėklais (neišduotas 2009–2012 metais);
d) M. M. už laikotarpį nuo 2003 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. gegužės 11 d.:
1 vasarinę kepurę (neišduota 2003–2006 metais), 1 žieminę striukę (neišduota 2009–
2012 metais), 1 kelnes ir 1 švarką (neišduoti 2003–2006 metais) (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę
(neišduota 2009–2012 metais), 1 pusvilnonį megztinį (neišduotas 2009–2012 metais),
2 vyriškus marškinius ilgomis rankovėmis (neišduoti 2003–2006 metais), 2 vyriškus
marškinius trumpomis rankovėmis (neišduoti 2009–2012 metais), 1 kaklaraištį (neišduotas 2003–2006 metais), 1 šaliką (neišduotas 2007–2008 metais), 1 porą batelių (neišduota 2003–2006 metais), 1 porą žieminių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 porą
demisezoninių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 porą odinių pirštinių (neišduotos
2003–2006 metais), 1 odinį diržą su dėklais (neišduotas 2009–2012 metais);
e) J. A. už laikotarpį nuo 2007 m. vasario 16 d. iki 2012 m. kovo 28 d.: 1 vasarinę
kepurę (neišduota 2007–2008 metais), 1 žieminę striukę (neišduota 2009–2012 metais),
1 kelnes ir 1 švarką (neišduoti 2007–2008 metais) (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi,
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remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę (neišduota 2009–
2012 metais), 1 pusvilnonį megztinį (neišduotas 2009–2012 metais), 2 moteriškus
marškinius ilgomis rankovėmis (neišduoti 2007–2008 metais), 2 moteriškus marškinius trumpomis rankovėmis (neišduoti 2009–2012 metais), 1 kaklaraištį (neišduotas
2007–2008 metais), 1 šaliką (neišduotas 2009–2012 metais), 1 porą batelių (neišduota 2007–2008 metais), 1 porą žieminių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 porą demisezoninių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 odinį diržą su dėklais (neišduotas
2007–2008 metais);
f) V. P. už laikotarpį nuo 2007 m. kovo 15 d. iki 2012 m. kovo 28 d.: 1 vasarinę
kepurę (neišduota 2007–2008 metais), 1 kelnes ir 1 švarką (neišduoti 2007–2008 metais) (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas),
1 vasarinę striukę (neišduota 2009–2012 metais), 1 pusvilnonį megztinį (neišduotas
2009–2012 metais), 2 moteriškus marškinius ilgomis rankovėmis (neišduoti 2007–2008
metais), 2 moteriškus marškinius trumpomis rankovėmis (neišduoti 2009–2012 metais), 1 kaklaraištį (neišduotas 2007–2008 metais), 1 šaliką (neišduotas 2009–2012 metais), 1 porą batelių (neišduota 2007–2008 metais), 1 porą žieminių batų (neišduota
2009–2012 metais), 1 porą demisezoninių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 odinį
diržą su dėklais (neišduotas 2007–2008 metais);
g) S. A. už laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio 7 d. iki 2012 m. kovo 28 d.: 1 vasarinę
kepurę (neišduota 2007–2008 metais), 1 kelnes ir 1 švarką (neišduoti 2007–2008 metais) (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas),
1 vasarinę striukę (neišduota 2007–2008 metais), 1 pusvilnonį megztinį (neišduotas
2007–2008 metais), 2 moteriškus marškinius ilgomis rankovėmis (neišduoti 2007–
2008 metais), 2 moteriškus marškinius trumpomis rankovėmis (neišduoti 2007–2008
metais), 1 kaklaraištį (neišduotas 2007–2008 metais), 1 porą batelių (neišduota 2007–
2008 metais), 1 porą žieminių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 porą demisezoninių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 odinį diržą su dėklais (neišduotas 2007–2008
metais);
h) L. Č. už laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio 3 d. iki 2012 m. gegužės 11 d.: 1 vasarinę kepurę (neišduota 2007–2008 metais), 1 kelnes ir 1 švarką (neišduoti 2007–
2008 metais) (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu, nuo
2009 m. birželio 10 d. darbo kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir
švarkas), 1 vasarinę striukę (neišduota 2007–2008 metais), 1 pusvilnonį megztinį (neišduotas 2007–2008 metais), 2 moteriškus marškinius ilgomis rankovėmis (neišduoti
2007–2008 metais), 2 moteriškus marškinius trumpomis rankovėmis (neišduoti 2007–
2008 metais), 1 kaklaraištį (neišduotas 2007–2008 metais), 1 porą batelių (neišduota
2007–2008 metais), 1 porą žieminių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 porą demisezoninių batų (neišduota 2007–2008 metais), 1 kelnių odinį diržą (neišduotas 2007–
2008 metais), 1 odinį diržą su dėklais (neišduotas 2007–2008 metais).
2) priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių TI, dėl neišmokėtos piniginės kompensacijos už laiku neišduotas tarnybinės uniformos dalis patirtą
žalą:
a) A. L. už 2003 m. balandžio 25 d.–2012 m. kovo 28 d. laikotarpiu neišduotas
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4 vasarines kepures (1 neišduota 2003–2006 metais, 1 – 2007–2008 metais, 2 – 2009–
2012 metais), 6 kostiumus (1 neišduotas 2003–2006 metais, 1 – 2007–2008 metais,
4 – 2009–2012 metais), 1 pusvilnonį megztinį (neišduotas 2009–2012 metais), 12 vyriškų marškinių ilgomis rankovėmis (2 neišduoti 2003–2006 metais, 2 – 2007–2008 metais, 8 – 2009–2012 metais), 5 vyriškus marškinius trumpomis rankovėmis (1 neišduoti
2003–2006 metais, 4 – 2009–2012 metais), 3 kaklaraiščius (1 neišduotas 2003–2006
metais, 1 – 2007–2008 metais, 1 – 2009–2012 metais), 6 poras batelių (1 pora neišduota
2003–2006 metais, 1 pora – 2007–2008 metais, 4 poros – 2009–2012 metais), 1 porą
žieminių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 porą demisezoninių batų (neišduota
2009–2012 metais) – 994,50 Lt;
b) Z. M. už 2003 m. balandžio 25 d.–2012 m. kovo 28 d. laikotarpiu neišduotas
5 vasarines kepures (2 neišduotos 2003–2006 metais, 1 – 2007–2008 metais, 2 – 2009–
2012 metais), 7 kostiumus (2 neišduoti 2003–2006 metais, 1 – 2007–2008 metais, 4 –
2009–2012 metais), 1 vasarinę striukę (neišduota 2009–2012 metais), 2 pusvilnonius
megztinius (neišduoti 2009–2012 metais), 14 vyriškų marškinių ilgomis rankovėmis
(4 neišduoti 2003–2006 metais, 2 – 2007–2008 metais, 8 – 2009–2012 metais), 14 vyriškų marškinių ilgomis rankovėmis (5 neišduoti 2003–2006 metais, 2 – 2007–2008 metais, 8 – 2009–2012 metais), 5 vyriškus marškinius trumpomis rankovėmis (1 neišduoti
2003–2006 metais, 4 – 2009–2012 metais), 5 kaklaraiščius (2 neišduoti 2003–2006 metais, 1 – 2007–2008 metais, 2 – 2009–2012 metais), 6 poras batelių (1 pora neišduota
2003–2006 metais, 1 pora – 2007–2008 metais, 4 poros – 2009–2012 metais), 1 porą
žieminių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 porą demisezoninių batų (neišduota
2009–2012 metais) – 1 257,31 Lt;
c) A. K. už 2003 m. balandžio 25 d.–2012 m. kovo 28 d. laikotarpiu neišduotas
5 vasarines kepures (2 neišduotos 2003–2006 metais, 2 – 2007–2008 metais, 1 – 2009–
2012 metais), 1 žieminę striukę (neišduota 2009–2012 metais), 5 kostiumus (1 neišduotas 2003–2006 metais, 1 – 2007–2008 metais, 3 – 2009–2012 metais), 1 vasarinę
striukę (neišduota 2009–2012 metais), 2 pusvilnonius megztinius (neišduoti 2009–
2012 metais), 13 vyriškų marškinių ilgomis rankovėmis (4 neišduoti 2003–2006 metais,
3 – 2007–2008 metais, 6 – 2009–2012 metais), 6 vyriškus marškinius trumpomis
rankovėmis (2 neišduoti 2003–2006 metais, 4 – 2009–2012 metais), 4 kaklaraiščius
(2 neišduoti 2003–2006 metais, 1 – 2007–2008 metais, 1 – 2009–2012 metais), 1 šaliką
(neišduotas 2009–2012 metais), 6 poras batelių (2 poros neišduotos 2003–2006 metais,
1 pora – 2007–2008 metais, 3 poros – 2009–2012 metais), 2 poras demisezoninių batų
(neišduotos 2009–2012 metais) – 1 131,88 Lt;
d) M. M. už 2003 m. balandžio 25 d.–2012 m. gegužės 11 d. laikotarpiu neišduotas
6 vasarines kepures (1 neišduota 2003–2006 metais, 1 – 2007–2008 metais, 4 – 2009–
2012 metais), 5 kostiumus (1 neišduotas 2003–2006 metais, 4 – 2009–2012 metais),
1 pusvilnonį megztinį (neišduotas 2009–2012 metais), 11 vyriškų marškinių ilgomis rankovėmis (2 neišduoti 2003–2006 metais, 2 – 2007–2008 metais, 7 – 2009–2012 metais),
l vyriškus marškinius trumpomis rankovėmis (neišduoti 2009–2012 metais), 6 kaklaraiščius (1 neišduotas 2003–2006 metais, 1 – 2007–2008 metais, 4 – 2009–2012 metais),
1 šaliką (neišduotas 2009–2012 metais), 5 poras batelių (1 pora neišduota 2003–2006
metais, 1 pora – 2007–2008 metais, 3 poros – 2009–2012 metais) – 777,52 Lt;
e) J. A. už 2007 m. vasario 16 d.–2012 kovo 28 d. laikotarpiu neišduotas 2 vasarines kepures (neišduotos 2009–2012 metais), 3 kostiumus (neišduoti 2009–2012 me221
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tais), 1 pusvilnonį megztinį (neišduotas 2009–2012 metais), 6 moteriškus marškinius
ilgomis rankovėmis (neišduoti 2009–2012 metais), 2 moteriškus marškinius trumpomis rankovėmis (neišduoti 2009–2012 metais), 2 kaklaraiščius (neišduoti 2009–2012
metais), 3 poras batelių (neišduotos 2009–2012 metais), 1 porą žieminių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 porą demisezoninių batų (neišduota 2009–2012 metais) –
659,88 Lt;
f) V. P. už 2007 m. kovo 15 d.–2012 m. kovo 28 d. laikotarpiu neišduotą 1 vasarinę kepurę (neišduota 2009–2012 metais), 3 kostiumus (neišduoti 2009–2012 metais),
1 pusvilnonį megztinį (neišduotas 2009–2012 metais), 6 moteriškus marškinius ilgomis
rankovėmis (neišduoti 2009–2012 metais), 2 moteriškus marškinius trumpomis rankovėmis (neišduoti 2009–2012 metais), 1 kaklaraištį (neišduotas 2009–2012 metais),
4 poras batelių (neišduotos 2009–2012 metais), 1 porą žieminių batų (neišduota 2009–
2012 metais), 1 porą demisezoninių batų (neišduota 2009–2012 metais) – 690,24 Lt;
g) S. A. už 2007 m. gruodžio 7 d.–2012 m. kovo 28 d. laikotarpiu neišduotą 1 vasarinę kepurę (neišduota 2009–2012 metais), 4 kostiumus (1 neišduotas 2007–2008
metais, 3 – 2009–2012 metais), 1 vasarinę striukę (neišduota 2009–2012 metais),
1 pusvilnonį megztinį (neišduotas 2009–2012 metais), 8 moteriškus marškinius ilgomis
rankovėmis (2 neišduoti 2007–2008 metais, 6 – 2009–2012 metais), 2 moteriškus marškinius trumpomis rankovėmis (neišduoti 2009–2012 metais), 1 kaklaraištį (neišduotas 2009–2012 metais), 4 poras batelių (1 pora neišduota 2007–2008 metais, 3 poros
– 2009–2012 metais) – 684,54 Lt;
h) L. Č. už 2007 m. gruodžio 3 d.–2012 m. kovo 28 d. laikotarpiu neišduotas 3 vasarines kepures (neišduotos 2009–2012 metais), 4 kostiumus (1 neišduotas 2007–2008
metais, 3 – 2009–2012 metais), 1 pusvilnonį megztinį (neišduotas 2009–2012 metais),
7 moteriškus marškinius ilgomis rankovėmis (1 neišduoti 2007–2008 metais, 6 – 2009–
2012 metais), 2 moteriškus marškinius trumpomis rankovėmis (neišduoti 2009–2012
metais), 1 kaklaraištį (neišduotas 2009–2012 metais), 3 poras batelių (neišduotos 2009–
2012 metais), 1 porą demisezoninių batų (neišduota 2009–2012 metais) – 668,34 Lt.
2. Pareiškėjai skunde rėmėsi Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (toliau – ir Statutas) 18 straipsnio 1–3 dalių,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 128 patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei
jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių jaunesniųjų pareigūnų, pareigūnų, vyresniųjų
ir vyriausiųjų pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo normų (toliau – ir Normos)
bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam
pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių jaunesniųjų pareigūnų, pareigūnų, vyresniųjų ir
vyriausiųjų pareigūnų tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos (toliau – ir Tvarka) 1–4
punktų nuostatomis. Skunde pažymėta, jog pareiškėjai rašytinių prašymų dėl piniginės
kompensacijos išmokėjimo vietoje atitinkamų tarnybinės uniformos dalių atsakovui
nebuvo pateikę, tačiau pareiškėjams nebuvo nei išduotos naujos tarnybinės uniformos
dalys (vietoje nusidėvėjusių), nei išmokėta piniginė kompensacija. Pareiškėjai darė išvadą, kad aptariamu laikotarpiu atsakovo pareiga aprūpinti juos tarnybine uniforma
nebuvo tinkamai įgyvendinta. Ši pareiga nebuvo įvykdyta ir po jų raštiškų kreipimųsi, kuriuose išdėstyti du alternatyvūs prašymai – išduoti tarnybinės uniformos dalis,
kurių dėvėjimo terminas yra pasibaigęs 2003 m. balandžio 25 d.–2012 m. gegužės 11 d.
laikotarpiu, arba, nesant tokios galimybės, išmokėti piniginę kompensaciją. Tačiau at222
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sakovas neįvykdė iš Statuto 18 straipsnio kylančios savo pareigos nei vienu iš teisės
aktuose numatytų galimų būdų: nei išduodant naujas tarnybinės uniformos dalis, nei
už neišduotas tarnybinės uniformos dalis mokant piniginę kompensaciją. Pareiškėjų
manymu, atsakovas Šiaulių TI turėtų būti įpareigotas išduoti jiems po vieną tarnybinės
uniformos dalį (marškinių – po dvi), kurios dėvėjimo terminas yra pasibaigęs ginčijamu laikotarpiu, o už likusias laiku neišduotas tarnybinės uniformos dalis turėtų būti
priteistas žalos atlyginimas.
3. Pareiškėjai skunde taip pat nurodė, jog atsakovui Šiaulių TI neįgyvendinus
savo pareigos teisės aktų nustatytais terminais aprūpinti juos naujomis tarnybinės uniformos dalimis, jie buvo priversti tarnyboje dėvėti tas pačias turimas tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminai yra pasibaigę. Dėl to pareiškėjai patyrė įvairių
nepatogumų: tarnybinę uniformą reikėjo dažnai skalbti, siūti, lopyti, kai kurias tarnybinės uniformos dalis teko gana ženkliai siaurinti, kadangi jos buvo išduotos netinkamo
dydžio, taip pat turėjo dėvėti nuo skalbimo ir nešiojimo išblukusią tarnybinę uniformą, beveik nuolat tarnyboje avėdavo savo lėšomis įsigytus žieminius, demisezoninius
batus, savo šaliką, pirštines, kelnes ir pan. Duomenų apie tai, kiek išlaidų yra patyrę,
pareiškėjai nekaupė, kadangi tikėjosi, jog susidariusi situacija yra laikina ir netrukus
trūkstamos tarnybinės uniformos dalys jiems bus išduotos. Dėl to pareiškėjai patirtos
žalos dydžio negalėjo pagrįsti objektyviais įrodymais, tačiau nurodė, kad jų žala pasireiškė negautomis pajamomis, t. y. negauta jiems turėjusia būti išmokėta kompensacija.
Pareiškėjų nuomone, ta aplinkybė, kad atsakovas ginčijamu laikotarpiu neišduodavo
trūkstamų tarnybinės uniformos dalių, reiškia, jog atsakovas preziumavo, kad jų turimos dalys yra tinkamos dėvėti tarnyboje. Dėl to pareiškėjai teigė, kad atsakovas turėjo
pareigą už kiekvienus kitus metus, kuriais neplanavo išduoti jiems naujų tarnybinės
uniformos dalių (ir jų faktiškai neišdavė, t. y. už 2003 m. balandžio 25 d.–2012 metų
gegužės mėnesio laikotarpį), už kiekvieną neišduotą tarnybinės uniformos dalį išmokėti jiems po 30 procentų atitinkamos uniformos dalies vertės dydžio kompensaciją.
Pareiškėjų teigimu, dėl kompensacijos neišmokėjimo jie patyrė minėtos kompensacijos
dydžio žalą (negautas pajamas), kuri turėtų būti jiems priteista.
4. Atsakovai Lietuvos valstybė, atstovaujama Šiaulių tardymo izoliatoriaus, ir Šiaulių tardymo izoliatorius atsiliepime prašė pareiškėjų skundą atmesti.
5. Pasisakydami dėl kompensacijų už neišduotas tarnybinių uniformų dalis mokėjimo atsakovai vadovavosi Statuto 18 straipsnio, Tvarkos 1–3 punktų nuostatomis ir
pažymėjo, jog galiojančios teisės normos atspindi aiškiai išreikštą įstatymų leidėjo tikslą prievolės išmokėti kompensaciją už neišduotas uniformos dalis atsiradimą susieti su
aktyviais pareigūno, kuriam priklauso kompensacija, t. y. pasibaigęs uniformos dėvėjimo terminas ir ji nebetinkama dėvėti, veiksmais – kreipimusi raštu dėl kompensacijos
išmokėjimo į, šiuo atveju, Šiaulių TI direktorių. Atsakovų teigimu, konkrečiu atveju dėl
kompensacijų už neišduotas tarnybinės uniformos dalis visi pareiškėjai raštu į įstaigos
direktorių kreipėsi 2012 m. kovo–gegužės mėnesiais, prašymuose išreikšdami pageidavimą gauti kompensaciją už visas praėjusiu laikotarpiu neišduotas uniformų dalis vienu metu. Atsakovai pažymėjo, jog ši kompensacija išmokama už ateinantį laikotarpį
(Tvarkos 3 punktas), o pareiškėjai į įstaigos direktorių dėl kompensacijų išmokėjimo
už ateinančius kalendorinius metus nėra kreipęsi. Atsakovai taip pat nurodė, jog jokių
nusiskundimų dėl tarnybinių uniformų kokybės, nusidėvėjimo ar neišdavimo pareigūnai įstaigai iki 2012 m. kovo–gegužės mėnesiais pateiktų prašymų nebuvo pateikę,
223

I. Administracinių teismų praktika

o Šiaulių TI taip pat nenurodė, kad uniformos buvo netinkamos dėvėti, todėl pripažintina, kad pareigūnų uniformos buvo laikomos tinkamomis dėvėti tarnyboje. Atsakovų teigimu, tokiu atveju įstaigos direktoriui atsiranda galimybė priimti atitinkamą
sprendimą dėl kompensacijos už neišduotas tarnybinės uniformos dalis už ateinančius
kalendorinius metus, tačiau jokių prašymų iš pareiškėjų ateinantiems metams nebuvo
gauta.
6. Dėl patirtos žalos neišmokėjus piniginių kompensacijų už neišduotas tarnybinės uniformos dalis atsakovai nurodė, jog negali kilti pagrindas civilinei atsakomybei
atsirasti ne tik nesant neteisėtų veiksmų, bet ir apskritai nesant žalos kaip civilinės atsakomybės elemento. Atsiliepime pažymėta, kad pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų,
patvirtinančių patirtą žalą, iš kurios kildinamas jų reikalavimas priteisti pinigines sumas, atitinkančias pareigūnams išmokėtinų kompensacijų už neišduotas uniformos dalis dydį, tuo atveju, kai jie su tokiu prašymu kreipiasi į įstaigos direktorių išduotoms
uniformoms esant tinkamoms dėvėti.
7. Atsakovai taip pat pabrėžė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
savo praktikoje nurodė, kad pareigūnų aprūpinimas tarnybine uniforma yra socialinė garantija, kuri gali būti įgyvendinta trimis būdais: pirma, aprūpinant pareigūnus
uniformomis; antra, sumokant pareigūnams kompensaciją teisės aktų nustatytomis
sąlygomis; trečia, atlyginant žalą dėl to, kad pareigūnai tarnyboje turėjo dėvėti savo
aprangą vietoje neišduotos tarnybinės uniformos (2009 m. balandžio 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-580/2009). Atsakovų teigimu, šie teismų praktikoje
nurodyti pareigūnų garantijų, susijusių su aprūpinimu tarnybine forma, įgyvendinimo
būdai aiškiai įvardyti kaip atskiri variantai, o ne priemonių kompleksas, tačiau pareiškėjų skunde keliami reikalavimai sudaro kompleksą ir apima kelis aprūpinimo tarnybine uniforma įgyvendinimo būdus vienu metu.
8. Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2013 m. sausio 16 d. gautas pareiškėjo A. L. prašymas dėl dalies reikalavimų atsisakymo. Prašyme pareiškėjas A. L. nurodė, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. nebedirba Šiaulių TI, todėl reikalavimas dėl uniformos
dalių išdavimo tapo nebeaktualus. Pareiškėjas atsisakė reikalavimo dalies – įpareigoti
atsakovą Šiaulių TI per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti jam tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė 2003 m. balandžio 25 d.–
2012 m. gegužės 11 d. laikotarpiu, bei nurodė, kad reikalavimo dalies atsisakymo pasekmės jam yra suprantamos ir žinomos.
II.
9. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 4 d. sprendimu:
1) priėmė pareiškėjo A. L. pateiktą rašytinį prašymą nutraukti bylą dėl reikalavimų dalies ir administracinės bylos dalį dėl pareiškėjo A. L. reikalavimo įpareigoti
atsakovą Šiaulių TI per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti jam tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė 2003 m. balandžio 25 d.–
2012 m. gegužės 11 d. laikotarpiu, atitinkamai: 1 vasarinę kepurę (neišduota 2003–2006
metais), 1 žieminę striukę (neišduota 2009–2012 metais), 1 kelnes ir 1 švarką (neišduoti 2003–2006 metais) (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu,
nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę (neišduota 2009–2012 metais), 1 pusvilnonį megz224
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tinį (neišduotas 2009–2012 metais), 2 vyriškus marškinius ilgomis rankovėmis (neišduoti 2003–2006 metais), 2 vyriškus marškinius trumpomis rankovėmis (neišduoti
2003–2006 metais), 1 kaklaraištį (neišduotas 2003–2006 metais), 1 šaliką (neišduotas
2009–2012 metais), 1 porą batelių (neišduota 2003–2006 metais), 1 porą žieminių batų
(neišduota 2009–2012 metais), 1 porą demisezoninių batų (neišduota 2009–2012 metais), 1 odinį diržą su dėklais (neišduotas 2009–2012 metais) – nutraukė, pareiškėjui
šios skundo dalies atsisakius;
2) atsakovą Šiaulių TI įpareigojo per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo
dienos išduoti pareiškėjams tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė, o būtent:
a) Z. M. – 1 vasarinę kepurę, 1 žieminę striukę, 1 kelnes ir 1 švarką (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo
kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę, 1 pusvilnonį megztinį, 2 vyriškus marškinius ilgomis rankovėmis, 2 vyriškus marškinius trumpomis rankovėmis, 1 kaklaraištį, 1 šaliką, 1 porą batelių, 1 porą žieminių
batų, 1 porą demisezoninių batų, 1 porą odinių pirštinių, 1 odinį diržą su dėklais;
b) A. K. – 1 vasarinę kepurę, 1 žieminę striukę, 1 kelnes ir 1 švarką (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo
kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę, 1 pusvilnonį megztinį, 2 vyriškus marškinius ilgomis rankovėmis, 2 vyriškus marškinius trumpomis rankovėmis, 1 kaklaraištį, 1 šaliką, 1 porą batelių, 1 porą žieminių
batų, 1 porą demisezoninių batų, 1 kelnių odinį diržą, 1 odinį diržą su dėklais;
c) M. M. – 1 vasarinę kepurę, 1 žieminę striukę, 1 kelnes ir 1 švarką (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo
kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę, 1 pusvilnonį megztinį, 2 vyriškus marškinius ilgomis rankovėmis, 2 vyriškus marškinius trumpomis rankovėmis, 1 kaklaraištį, 1 šaliką, 1 porą batelių, 1 porą žieminių
batų, 1 porą demisezoninių batų, 1 porą odinių pirštinių, 1 odinį diržą su dėklais;
d) J. A. – 1 vasarinę kepurę, 1 žieminę striukę, 1 kelnes ir 1 švarką (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo
kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę,
1 pusvilnonį megztinį, 2 moteriškus marškinius ilgomis rankovėmis, 2 moteriškus
marškinius trumpomis rankovėmis, 1 kaklaraištį, 1 šaliką, 1 porą batelių, 1 porą žieminių batų, 1 porą demisezoninių batų, 1 odinį diržą su dėklais;
e) V. P. – 1 vasarinę kepurę, 1 kelnes ir 1 švarką (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę, 1 pusvilnonį megztinį, 2 moteriškus marškinius ilgomis rankovėmis, 2 moteriškus marškinius trumpomis
rankovėmis, 1 kaklaraištį, 1 šaliką, 1 porą batelių, 1 porą žieminių batų, 1 porą demisezoninių batų, 1 odinį diržą su dėklais;
f) S. A. – 1 vasarinę kepurę, 1 kelnes ir 1 švarką (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę, 1 pusvilnonį megztinį, 2 moteriškus marškinius ilgomis rankovėmis, 2 moteriškus marškinius trumpomis
rankovėmis, 1 kaklaraištį, 1 porą batelių, 1 porą žieminių batų, 1 porą demisezoninių
batų, 1 odinį diržą su dėklais;
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g) L. Č. – 1 vasarinę kepurę, 1 kelnes ir 1 švarką (vietoje 1 darbo kostiumo, kadangi, remiantis normų pakeitimu, nuo 2009 m. birželio 10 d. darbo kostiumas nebeišduodamas, o išduodama atskirai kelnės ir švarkas), 1 vasarinę striukę, 1 pusvilnonį megztinį, 2 moteriškus marškinius ilgomis rankovėmis, 2 moteriškus marškinius trumpomis
rankovėmis, 1 kaklaraištį, 1 porą batelių, 1 porą žieminių batų, 1 porą demisezoninių
batų, 1 kelnių odinį diržą, 1 odinį diržą su dėklais;
3) priteisė pareiškėjams iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių TI, dėl neišmokėtos piniginės kompensacijos už laiku neišduotas tarnybinės uniformos dalis patirtą žalą: A. L. – 994,50 Lt, Z. M. – 1 257,31 Lt, A. K. – 1 131,88 Lt, M. M. – 777,52 Lt,
J. A. – 659,88 Lt, V. P. – 690,24 Lt, S. A. – 684,54 Lt, L. Č. – 668,34 Lt.
10. Teismas rėmėsi Statuto 18 straipsnio 1–3 dalių, Tvarkos 1–4 punktų nuostatomis ir padarė išvadą, jog pasibaigus tarnybinės uniformos ar jos dalių dėvėjimo terminui atsakovui tenka pareiga išduoti naują tarnybinę uniformą arba jos atitinkamas dalis, tačiau piniginės kompensacijos vietoje tarnybinės uniformos dalių, kurių dėvėjimo
terminas baigėsi, išmokėjimo klausimas sprendžiamas tik esant pareigūno prašymui.
Teismas nustatė, jog rašytinių prašymų dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo vietoje atitinkamų tarnybinės uniformos dalių nagrinėjamu atveju pareiškėjai atsakovui
nebuvo pateikę, tačiau jiems nebuvo nei išduotos naujos tarnybinės uniformos dalys
vietoj nusidėvėjusių, nei išmokėta piniginė kompensacija. Pareiškėjai, kreipdamiesi į
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktorių prašymais, prašė jiems išduoti tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas baigėsi ir kurios, pasibaigus nešiojimo terminams, nebuvo laiku išduotos, o nesant tokios galimybės, prašė apskaičiuoti ir išmokėti
piniginę kompensaciją už nurodytu laikotarpiu jiems neišduotą tarnybinę uniformą
ar jos dalis. Atsakovas Šiaulių TI, atsakydamas pareiškėjams, nurodė, kad pareiškėjams
tarnybinės uniformos neišdavė nustatytais terminais dėl biudžeto asignavimų trūkumo. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika,
atkreipė dėmesį į tai, jog aprūpinimas tarnybine uniforma ar atitinkamo dydžio kompensacija vietoj jos yra įstatymu nustatyta garantija, kuri negali būti paneigiama lėšų
trūkumu, nes įstatymas to nenumato, o Statutas aprūpinimo tarnybinėmis uniformomis fakto su jokiomis sąlygomis nesieja.
11. Teismas nurodė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Statuto 18 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias pareigūnų aprūpinimą uniformomis, ne kartą yra pažymėjęs, kad šios nuostatos turi būti suprantamos kaip imperatyvas nustatytais terminais aprūpinti pareigūnus tarnybinėmis uniformomis. Minėtu
imperatyvu nustatyta teisė gali būti įgyvendinama trimis būdais: pirma, aprūpinant
pareigūnus uniformomis; antra, sumokant pareigūnams kompensaciją teisės aktų
nustatytomis sąlygomis; trečia, atlyginant žalą dėl to, kad pareigūnai tarnyboje turėjo dėvėti savo aprangą vietoje neišduotos tarnybinės uniformos (žr., pvz., 2012 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2567/2012). Remiantis žalos, padarytos neteisėtu administracijos neveikimu, atlyginimo institutu, galimi pareigūno turėti
nuostoliai dėl uniformos neišdavimo laiku gali būti kompensuojami nustačius neigiamas tokio neveikimo pasekmes, t. y., ar pareiškėjas tarnyboje turėjo dėvėti savo rūbus, ar turėjo naudotis papildomomis valymo paslaugomis, ar patyrė kitokių nuostolių
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-2695/2012; 2012 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A662-2567/2012).
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12. Sprendime pirmosios instancijos teismas nurodė, jog statutinių pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma paskirtis yra dvejopa: iš vienos pusės, tai yra papildoma
socialinė garantija pareigūnui, siekiant sumažinti jo išlaidas įsigyti aprangą, kurią jis
dėvi tarnybos metu; iš kitos pusės, tai valstybės siekis, kad pareigūnai, atlikdami tarnybines pareigas, atrodytų vienodai ir tvarkingai, būtų aiški jų tarnybinė padėtis ir
vyresniškumas, o jų išvaizda akivaizdžiai skirtųsi nuo nuteistųjų, kalinamųjų ar kitų
asmenų. Tarnybinės uniformos dėvėjimas ne tarnybos metu nėra toleruojamas, o jos
naudoti savo asmeniniams poreikiams, kol nesibaigė jos dėvėjimo terminas, nėra leidžiama. Taigi tam, kad pareigūnas atrodytų tinkamai ir tvarkingai bei galėtų vykdyti
savo pareigas, jam turi būti išduodamas vienas visas uniformos komplektas, o kuriai
nors uniformos komplekto daliai susidėvėjus ar pasibaigus jos dėvėjimo terminui – ji
pakeičiama kita. Neturėtų būti tokios faktinės situacijos, kai pareigūnas gauna iš karto
kelis komplektus uniformos ar jos sudedamųjų dalių, išskyrus atvejus, kai tarnybinės
uniformos išdavimo normose numatytas daugiau nei vieno atskiros uniformos dalies
egzemplioriaus išdavimas. Tarnybinės uniformos papildomų dalių išdavimas už praeitą
laikotarpį nėra pateisinamas tarnybos uždaviniais ir funkcijomis, negali tinkamai kompensuoti pareigūnų patirtų nuostolių dėl uniformos neišdavimo praeityje, nes tarnybinę uniformą pareigūnas gali dėvėti tik po to, kai ji jam išduota ir tik tam tikrą laikotarpį. Pirmosios instancijos teismo sprendimu pareiškėjų prašymų dalis dėl tarnybinės
uniformos dalių, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė, tenkinta ir atsakovas Šiaulių tardymo izoliatorius įpareigotas per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos
išduoti pareiškėjams tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė.
13. Teismas nustatė, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog pareiškėjai patys atsisakė
uniformų, tačiau jie nebuvo aprūpinti tarnybine uniforma dėl atsakovo kaltės, kuris neveikė taip, kaip privalėjo veikti pagal įstatymą. Atsakovui nevykdant prievolės aprūpinti pareiškėjus tarnybine uniforma atsirado pagrindas žalai atlyginti, t. y. kompensuoti
patirtus materialinius nuostolius. Remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
(toliau – ir CK) 6.249 straipsnio 1 dalies, 6.271 straipsnio 4 dalies nuostatomis, teismas
pripažino, kad pareiškėjai, negaudami įstatymu garantuotos tarnybinės uniformos dėl
neteisėtų atsakovo veiksmų, patyrė nuostolius, kurių dydis pagrįstas atsakovo pateiktais
dokumentais, bei pareiškėjams iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių TI, priteisė
neišmokėtą piniginę kompensaciją už laiku neišduotas tarnybinės uniformos dalis.
14. Remdamasis CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, 1.127 straipsniu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, įvertinęs, tai, jog atsakovo neteisėti veiksmai tęsėsi iki tos dienos, kurią pareiškėjai kreipėsi į teismą, teismas nusprendė, kad pareiškėjų
reikalavimai teisme yra pareikšti nepraleidus įstatyme nustatyto senaties termino.
III.
15. Atsakovai Lietuvos valstybė, atstovaujama Šiaulių tardymo izoliatoriaus, ir
Šiaulių tardymo izoliatorius apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos
administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti.
16. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pabrėžta, kad „galimi pareigūno
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turėti nuostoliai dėl savalaikio uniformos neišdavimo turėtų būti kompensuojami
per žalos atlyginimo institutą“ (žr., pvz., 2012 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2567/2012). Remiantis CK 6.271 straipsnio nuostatomis bei Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktika (žr., pvz., 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010), pirmosios instancijos teismas netinkamai
pritaikė žalos atlyginimą reglamentuojančias teisės normas ir nukrypo nuo suformuotos administracinių teismų praktikos žalos atlyginimo srityje.
2) Pareiškėjai skunde nurodė, kad neišdavus jiems uniformų, pasibaigus jų dėvėjimo terminams, ir toliau dėvėjo uniformas, pastabų dėl jų būklės nesulaukė ir patys
pretenzijų nereiškė, jokių įrodymų, patvirtinančių patirtą žalą dėl aprangos įsigijimo,
skalbimo paslaugų ir pan., nepateikė. Šie pačių pareiškėjų nurodyti faktai apskritai paneigia žalos dėl aprangos įsigijimo faktą ir rodo, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai neįvertino visų bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių.
3) Teismų praktikoje nurodyti pareigūnų garantijų, susijusių su aprūpinimu tarnybine forma, įgyvendinimo būdai – atskiri variantai, o ne priemonių kompleksas. Pareiškėjų keliami reikalavimai sudaro kompleksą ir apima kelis aprūpinimo tarnybine
uniforma įgyvendinimo būdus vienu metu: aprūpinimą uniforma, kompensacijų už
tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė, išmokėjimą ir žalos atlyginimą. Taigi pagrindo tenkinti jų reikalavimus nėra.
4) Pirmosios instancijos teismo teiginys, jog pareigūnų uniformų dalys galbūt
buvo nusidėvėjusios (anot teismo, „nebuvo nei išduotos naujos tarnybinės uniformos
dalys vietoj nusidėvėjusių, nei išmokėta piniginė kompensacija“) nepagrįstas jokiais
įrodymais, priešingai – pareiškėjų skunde pažymėta ir teismo posėdyje patvirtinta, jog
jie ir toliau dėvėjo turėtas uniformas ir jų dalis, kurių dėvėjimo terminai pasibaigę.
5) Galiojančios teisės normos (Tvarkos 1–3 punktai) atspindi aiškiai išreikštą įstatymų leidėjo tikslą prievolės išmokėti kompensaciją už neišduotas uniformos dalis atsiradimą susieti su aktyviais pareigūno, kuriam priklauso kompensacija, t. y. pasibaigęs
uniformos dėvėjimo terminas ir ji tinkama toliau dėvėti, veiksmais – kreipimusi raštu dėl kompensacijos išmokėjimo į šiuo atveju Šiaulių TI direktorių. Pareiškėjai galėjo
kreiptis į įstaigos direktorių dėl kompensacijų išmokėjimo, tačiau šios savo teisės laiku
ir tinkamai, t. y. už ateinantį laikotarpį, neįgyvendino. Pareiškėjų prašymų įstaigai turinys ir pateikimo laikas atspindi, jog į įstaigos direktorių kreiptasi dėl kompensacijų
už praėjusiu laikotarpiu neišduotas uniformų dalis priteisimo, kai Tvarkos 3 punktas
nustato ir teismų praktika nurodo, jog kompensacija išmokama už ateinantį laikotarpį. Patys pareiškėjai skunde teigė, jog Šiaulių TI, neišduodamas tarnybinės uniformos
dalių, patvirtino jų tinkamumą dėvėti tarnyboje, pretenzijų dėl netinkamos tarnybinės
uniformos pareiškėjams nebuvo pareikšta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pripažintina,
kad pareigūnų uniformos buvo laikytinos tinkamomis dėvėti tarnyboje. Tokiu atveju
įstaigos direktoriui atsirado galimybė priimti atitinkamą sprendimą dėl kompensacijos
už neišduotas tarnybinės uniformos dalis už ateinančius kalendorinius metus išmokėjimo, tačiau jokių prašymų iš pareiškėjų ateinantiems metams nebuvo gauta.
17. Pareiškėjai atsiliepime į atsakovų apeliacinį skundą prašo jį atmesti.
18. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1) Pareiškėjai kėlė ne trijų rūšių, o tik dviejų rūšių reikalavimus, t. y. prašė išduoti
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po vieną tarnybinės uniformos komplektą, o už likusias laiku neišduotas tarnybinės
uniformos dalis priteisti žalos atlyginimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
taip pat konstatavo, jog galimi pareigūno turėti nuostoliai dėl likusių tarnybinės uniformos dalių (viršijančių vieną komplektą) neišdavimo laiku turėtų būti kompensuojami per žalos atlyginimo institutą. Taigi būtent iš daugelyje bylų suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos ir išplaukia, jog pareigūnams suteikta
socialinė garantija būti valstybės lėšomis aprūpintiems tarnybine uniforma gali būti
įgyvendinta vienu metu taikant du iš trijų galimų būdų, t. y. ir išduodant naujas tarnybinės uniformos dalis (bet ne daugiau nei vieną komplektą), ir priteisiant žalos atlyginimą (jei ginčijamu laikotarpiu pareigūnams buvo neišduota po daugiau nei vieną
uniformos komplektą).
2) Atitinkamos naujos tarnybinės uniformos dalys pareiškėjams buvo išduotos tik
pačioje jų tarnybos Šiaulių TI pradžioje, t. y. prieš 5–6 metus. Normos reglamentuoja
visų kategorijų pareigūnams išduodamų uniformų dalis, jų skaičių bei dėvėjimo terminus. Pažymėtina, kad atskiroms tarnybinės uniformos dalims maksimalus dėvėjimo
terminas yra nustatytas nuo 1–2 metų (pvz., marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis, bateliai, žieminiai ir demisezoniniai batai, kostiumas, megztinis ir t. t.) iki 4–6
metų (žieminė striukė, šalikas, kelnių diržas). Kadangi pareiškėjams naujos tarnybinės
uniformos dalys, kaip minėta, nebuvo išduotos 5–6 metus, tai akivaizdu, jog ginčijamu
laikotarpiu pasibaigė visų jų turėtų tarnybinės uniformos dalių dėvėjimo terminai. Pasibaigus šiems terminams, jie kurį laiką toliau dėvėjo turėtas tarnybinės uniformos dalis, tačiau šios tarnybinės uniformos dalys pradėjo irti ir plyšti tiek, kad nebebuvo įmanoma jų pataisyti ir dėvėti. Dėl to po tam tikro laiko pareiškėjai buvo priversti pirkti ir
tarnyboje dėvėti savo lėšomis įsigytus drabužius ir avalynę. Nesikreipdami į Šiaulių TI
direktorių dėl kompensacijos išmokėjimo, pareiškėjai išreiškė savo valią gauti atitinkamas tarnybinės uniformos dalis, tačiau jos pareiškėjams per nustatytus terminus nebuvo išduotos. Be to, pagal Tvarkos 1 ir 2 punktus kompensacija gali būti išmokama tik
tokiu atveju, jei, įstaigos direktoriui atlikus turimos tarnybinės uniformos tinkamumo
dėvėti vertinimą, nustatoma, kad ji yra tinkama toliau dėvėti. Šiuo atveju pareiškėjų
tarnybinė uniforma nebuvo tinkama dėvėti, tačiau kurį laiką jie ją (nusidėvėjusią ir
sulopytą) dėvėjo, kadangi daugiau neturėjo ką dėvėti, o vėliau tarnyboje pradėjo dėvėti visus savo lėšomis įsigytus drabužius. Kompensacija jiems nebūtų išmokėta. Pareiškėjų teigimu, ta aplinkybė, kad jie neprašė išmokėti kompensacijos, neužkerta kelio
dėl tarnybinės uniformos neišdavimo laiku pareiškėjams savo pažeistas teises apginti
kitu būdu, t. y. reikalaujant priteisti patirtos žalos atlyginimą, ką nagrinėjamu atveju ir
konstatavo pirmosios instancijos teismas.
3) Pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl žalos fakto dydžio nustatymo
atitinka šio pobūdžio bylose suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktiką, pagal kurią pripažįstama, jog už laiku neišduotas tarnybines uniformas pareigūnams atlygintinos žalos dydis teismuose neturi būti plačiau įrodinėjamas ir / ar
grindžiamas konkrečiomis dėl to patirtomis išlaidomis – pakanka fakto, kad teisės aktuose buvo numatyta įstaigos pareiga aprūpinti pareigūnus tarnybine uniforma ir kad
ši pareiga teisės aktuose nustatytais terminais nebuvo įgyvendinta.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

19. Byloje ginčas kilo dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų teisės gauti naujas tarnybinės uniformos dalis, pasibaigus tarnybinės uniformos dalių dėvėjimo terminui, bei žalos, patirtos dėl laiku neišduotų tarnybinės uniformos dalių, atlyginimo.
20. Nagrinėjamu atveju ginčo santykius reglamentuoja Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 18 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad pareigūnai dėvi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos
patvirtintą nustatyto pavyzdžio tarnybinę uniformą su rangų ženklais ir simbolika.
Pagal šio straipsnio 2 dalį pareigūnams tarnybinė uniforma išduodama nemokamai,
o straipsnio 3 dalis nustato, kad tarnybinės uniformos išdavimo normas ir dėvėjimo
tvarką nustato teisingumo ministras.
21. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymu
Nr. 128 patvirtintos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių jaunesniųjų pareigūnų, pareigūnų, vyresniųjų ir vyriausiųjų pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo normos,
kuriose nustatytos pareigūnams išduodamų tarnybinių uniformų dalys, jų kiekiai bei
dėvėjimo terminai. Minėtu teisingumo ministro įsakymu patvirtinta ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių jaunesniųjų pareigūnų, pareigūnų, vyresniųjų ir vyriausiųjų pareigūnų tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarka, kurios 1 punkte nustatyta, kad
pareigūnams, kurių turima tarnybinė uniforma tinkama dėvėti tarnyboje ir kuriems
pagal patvirtintas tarnybinės uniformos dėvėjimo normas priklauso išduoti atskiras
uniformos dalis, vietoj jų gali būti mokama piniginė kompensacija – 30 procentų priklausančios išduoti tarnybinės uniformos vertės, apskaičiuotos pagal tuo metu galiojančias kainas. Tvarkos 2 punkte nustatyta, kad Kalėjimų departamento pareigūnai dėl
piniginės kompensacijos raštu kreipiasi į Kalėjimų departamento direktorių, o įstaigų
pareigūnai – į savo įstaigos direktorių, kuris, įvertinęs esamos tarnybinės uniformos
tinkamumą dėvėti tarnyboje, sprendžia, ar piniginė kompensacija gali būti išmokėta.
Remiantis Tvarkos 3 punktu, Kalėjimų departamentas ir įstaigos surašo kiekvieno pareigūno žiniaraštį pagal patvirtintas tarnybinės uniformos dėvėjimo normas, kuriame nurodo, kokias atskiras uniformos dalis priklauso išduoti ateinančiais kalendoriniais metais, ir apskaičiuoja jų vertę. Šio žiniaraščio pagrindu pareigūnams išmokama
30 procentų nuo apskaičiuotos sumos dydžio piniginė kompensacija. Tvarkos 4 punkte
nustatyta, kad nauja uniforma ar jos atskiros dalys išduodamos tik pasibaigus dėvėjimo terminui arba vietoj jų gali būti mokama piniginė kompensacija.
22. Pareiškėjai skunde reiškė šiuos reikalavimus: 1) įpareigoti atsakovą Šiaulių
TI per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė 2003 m. balandžio 25 d.–2012 m. gegužės 11 d. laikotarpiu; 2) priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių
TI, dėl neišmokėtos piniginės kompensacijos už laiku neišduotas tarnybinės uniformos dalis patirtą žalą. Iš pareiškėjų skundo matyti, jog jie iš esmės prašo teismo įparei230
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goti Šiaulių TI išduoti jiems tarnybinės uniformos dalis, sudarančias vieną tarnybinės
uniformos komplektą, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė ir kurios jiems nebuvo išduotos, o už likusias neišduotas tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas
yra pasibaigęs, priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių TI, patirtą
žalą, kurią pareiškėjai apskaičiuoja kaip neišmokėtą piniginę kompensaciją už neišduotas tarnybinės uniformos dalis.
23. Byloje esantys duomenys patvirtina ir atsakovai neginčija to fakto, kad pareiškėjams nuo 2003 metų nebuvo suteiktos tam tikros tarnybinės uniformos dalys, pasibaigus teisingumo ministro įsakymu nustatytam pareiškėjų turimų tarnybinės uniformos dalių dėvėjimo terminui, taip pat nėra ginčo dėl to, jog pareiškėjams nebuvo
išmokėta kompensacija už priklausančias išduoti tarnybinės uniformos dalis.
Dėl atsakovo Šiaulių TI įpareigojimo išduoti pareiškėjams tarnybinės uniformos dalis
24. Pažymėtina, jog tokio pobūdžio administracinėse bylose Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo suformuota vieninga praktika dėl institucijos pareigos nustatytais terminais aprūpinti pareigūnus uniformomis.
25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Lietuvos Respublikos
vidaus tarnybos statuto 46 straipsnio 1 dalies, reglamentuojančios vidaus reikalų sistemos
pareigūnų aprūpinimą uniformomis, nuostatas, konstatavo, kad tokiu būdu įstatymu vidaus tarnybos sistemos pareigūnams įtvirtinta socialinė garantija, kuri negali būti keičiama ar ribojama žemesnės galios teisės aktais. Vidaus tarnybos statutas vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovams deleguoja teisę, o taip pat ir pareigą nustatyti tarnybinės
uniformos dėvėjimo normas. Priešingas nei įstatymo nustatytas pareigūnų aprūpinimo
tarnybinėmis uniformomis reguliavimas negalimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1244/2010,
2011 m. kovo 14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A63-2434/2011). Šios nuostatos turi būti suprantamos kaip imperatyvas nustatytais terminais aprūpinti pareigūnus
tarnybinėmis uniformomis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-580/2009).
26. Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, jog šios administracinių teismų praktikoje suformuotos taisyklės turi būti mutatis mutandis taikomos ir šioje byloje, kadangi
tiek Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 46 straipsnio 1 dalis, tiek Statuto
18 straipsnis iš esmės panašiai reglamentuoja pareigūnų aprūpinimo tarnybinėmis
uniformomis klausimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2783/2012, 2012 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2567/2012 ir kt.).
27. Pažymėtina, kad teisės aktai nenumato atvejų, kada pareigūnai tarnybine uniforma neaprūpinami, taigi minėta nuostata yra imperatyviai įpareigojanti nustatytais
terminais aprūpinti pareigūnus uniformomis. Dėl to, pasibaigus teisingumo ministro
patvirtintam tarnybinės uniformos sudedamosios dalies dėvėjimo terminui, įstaiga
privalo spręsti naujos tarnybinės uniformos ar jos dalių išdavimo pareigūnui klausimą
arba, kaip alternatyva pareigūnui, esant rašytiniam jo prašymui, gali būti išmokama piniginė kompensacija už ateinančius kalendorinius metus, vadovaujantis Tvarkoje įtvirtinta procedūra (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 10 d.
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nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2857/2012, 2012 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2845/2012 ir kt.).
28. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, jog statutinių
pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma paskirtis yra dvejopa: iš vienos pusės, tai
yra papildoma socialinė garantija pareigūnui, siekiant sumažinti jo išlaidas įsigyti aprangai, kurią jis dėvi tarnybos metu, iš kitos pusės – tai valstybės siekis, kad pareigūnai,
atlikdami tarnybines pareigas, atrodytų vienodai ir tvarkingai, būtų aiški jų tarnybinė
padėtis ir vyresniškumas, o jų išvaizda akivaizdžiai skirtųsi nuo nuteistųjų, kalinamųjų
ar kitų asmenų. Tarnybinės uniformos dėvėjimas ne tarnybos metu nėra toleruojamas,
o jos naudoti savo asmeniniams poreikiams, kol nesibaigė jos dėvėjimo terminas, nėra
leidžiama. Taigi tam, kad pareigūnas atrodytų tinkamai ir tvarkingai bei galėtų vykdyti
savo pareigas, jam turi būti išduodamas vienas pilnas uniformos komplektas, o kuriai
nors uniformos komplekto daliai susidėvėjus ar pasibaigus jos dėvėjimo terminui – ji
pakeičiama kita. Neturėtų būti tokios faktinės situacijos, kai pareigūnas gauna iš karto
kelis komplektus uniformos ar jos sudedamųjų dalių, išskyrus atvejus, kai tarnybinės
uniformos išdavimo normose nustatytas daugiau nei vieno atskiros uniformos dalies egzemplioriaus išdavimas. Tarnybinės uniformos papildomų dalių išdavimas
už praeitą laikotarpį nėra pateisinamas tarnybos uždaviniais ir funkcijomis, negali tinkamai kompensuoti pareigūnų patirtų nuostolių dėl uniformos neišdavimo praeityje, nes
tarnybinę uniformą pareigūnas gali dėvėti tik po to, kai ji jam išduota ir tik tam tikrą
laikotarpį. Galimi pareigūno turėti nuostoliai dėl uniformos neišdavimo laiku turėtų
būti kompensuojami taikant žalos atlyginimo institutą, o ne išduodant tiek uniformos
dalių, kiek jų nebuvo išduota per visą praėjusį laikotarpį ir neatsižvelgiant į pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2857/2012,
2012 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2845/2012, 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2783/2012, 2012 m. liepos 26 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2567/2012, kt.).
29. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, atsižvelgdama
į pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktiką, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog atsakovas
Šiaulių TI neatliko teisės aktuose įtvirtintos pareigos aprūpinti pareiškėjus naujomis
tarnybinės uniformos dalimis, pasibaigus šių pareiškėjų uniformos dalių dėvėjimo terminui, pagrįstai ir teisėtai įpareigojo atsakovą Šiaulių TI nustatyta tvarka išduoti pareiškėjams tarnybinės uniformos dalis, kurios sudaro vieną uniformos komplektą, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė ir kurios nebuvo pareiškėjams išduotos.
30. Be to, pirmosios instancijos teismas teisingai pastebėjo, kad priežastys, dėl kurių pareiškėjams nebuvo laiku išduotos tarnybinės uniformos dalys, nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas vidaus tarnybos pareigūnų aprūpinimo tarnybinėmis uniformomis klausimą, yra
konstatavęs, kad aprūpinimas tarnybine uniforma ar atitinkamo dydžio kompensacija
vietoj jos yra įstatymu nustatyta garantija, kuri negali būti paneigiama lėšų trūkumu
ar poįstatyminių aktų nebuvimu, nes įstatymas to nenumato, o Statutas aprūpinimo
tarnybinėmis uniformomis fakto su jokiomis sąlygomis nesieja (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A63-2434/2011).
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Dėl žalos, patirtos dėl laiku neišduotų tarnybinės uniformos dalių, atlyginimo
31. Nuoseklioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuota,
jog imperatyvu įstaigai nustatytais terminais aprūpinti pareigūnus tarnybinėmis
uniformomis nustatyta teisė gali būti įgyvendinama trimis būdais: pirma, aprūpinant pareigūnus uniformomis; antra, sumokant pareigūnams kompensaciją teisės
aktų nustatytomis sąlygomis; trečia, atlyginant žalą dėl to, kad pareigūnai tarnyboje
turėjo dėvėti savo aprangą vietoje neišduotos tarnybinės uniformos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2134/2013, 2013 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A438-1796/2013, 2012 m. gruodžio 10 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A662-2857/2012, kt.).
32. Pareiškėjai nagrinėjamoje byloje be reikalavimo įpareigoti atsakovą Šiaulių TI
išduoti jiems tarnybinės uniformos dalis, sudarančias vieną uniformos komplektą, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė, taip pat kėlė reikalavimą priteisti iš atsakovo Lietuvos
valstybės, atstovaujamos Šiaulių TI, dėl neišmokėtos piniginės kompensacijos už laiku
neišduotas tarnybinės uniformos dalis patirtą žalą, t. y. pareiškėjai siekė žalos atlyginimo už likusias neišduotas tarnybinės uniformos dalis. Pareiškėjai nurodė, jog atitinkamos naujos tarnybinės uniformos dalys jiems buvo išduotos tik pačioje jų tarnybos
Šiaulių TI pradžioje, t. y. prieš 5–6 metus. Ginčijamu laikotarpiu pasibaigė visų jų turėtų tarnybinės uniformos dalių dėvėjimo terminai. Pasibaigus šiems terminams, jie kurį
laiką toliau dėvėjo turėtas tarnybinės uniformos dalis, tačiau šios tarnybinės uniformos
dalys pradėjo irti ir plyšti tiek, kad nebebuvo įmanoma jų pataisyti ir dėvėti, dėl to po
tam tikro laiko pareiškėjai buvo priversti pirkti ir tarnyboje dėvėti savo lėšomis įsigytus drabužius ir avalynę.
33. Pažymėtina, jog administracinių bylų teisenoje galioja dispozityvumo principas, kuris reiškia, kad bylos nagrinėjimo dalyką ir pagrindą, t. y. savo pažeistos teisės ar įstatymo saugomo intereso gynybos būdą bei apimtį, nustato pats pareiškėjas, skunde (prašyme) suformuluodamas savo materialinį teisinį reikalavimą bei
nurodydamas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 str. 2 d. 6, 7 p.). Įvertinusi pareiškėjų skunde suformuluotą reikalavimą dėl piniginės sumos priteisimo, šio
reikalavimo pagrindimą, atsižvelgusi į tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje nuolat pažymima, jog galimi pareigūno turėti nuostoliai dėl uniformos neišdavimo laiku turėtų būti kompensuojami taikant žalos atlyginimo institutą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A492-2020/2013, 2012 m. gruodžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2857/2012, 2012 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A552-2845/2012, kt.), išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjai prašo
atlyginti jiems padarytą turtinę žalą, kuri pasireiškė pareiškėjų išlaidomis, jiems savo
lėšomis įsigyjant aprangą ir avalynę, kurias jie dėvėjo vietoj jiems neišduotų naujų tarnybinės uniformos dalių, taip pat išlaidomis tarnybinės uniformos dalims, kurių dėvėjimo terminas buvo pasibaigęs, taisyti. Konstatuotina, jog atsakovų argumentai, kad
pareiškėjai prašo priteisti jiems kompensaciją pagal Tvarkos 1 punktą už tarnybinės
uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė, yra nepagrįsti.
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34. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo Šiaulių TI neteisėtus veiksmus,
t. y. tarnybinės uniformos dalių pareiškėjams neišdavimą teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais, laikotarpį, kurio metu pareiškėjams nebuvo išduodamos naujos tarnybinės
uniformos dalys (2003 m. balandžio 25 d.–2012 m. gegužės 11 d.), pareiškėjų skundo
argumentus, tai, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjai tarnybos metu nedėvėjo tarnybinės uniformos, dėvėjo netinkamą tarnybinę uniformą ar atsisakė jiems išduodamų
tarnybinės uniformos dalių, vadovaudamasi protingumo, teisingumo principais, daro
išvadą, kad pareiškėjai neabejotinai patyrė turtinę žalą, savo lėšomis įsigydami aprangą
ir avalynę, kurias jie dėvėjo vietoj jiems neišduotų naujų tarnybinės uniformos dalių,
taip pat taisydami tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas buvo pasibaigęs. Atsižvelgus į tai bei vadovaujantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, konstatuotina, jog
pareiškėjų prašomą priteisti žalą sudaro jų turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai).
35. Pareiškėjai skunde paaiškino, kad duomenų apie tai, kiek išlaidų yra patyrę, jie
nekaupė, kadangi tikėjosi, jog susidariusi situacija yra laikina ir netrukus trūkstamos
tarnybinės uniformos dalys jiems bus išduotos. Dėl to pareiškėjai patirtos žalos dydžio
negalėjo pagrįsti objektyviais įrodymais. Patirtos žalos dydį pareiškėjai apskaičiavo
kaip neišmokėtą piniginę kompensaciją už neišduotas tarnybinės uniformos dalis.
36. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai
įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Tvarkos
1 punkte įtvirtintas kompensacijos dydis (30 proc. nuo uniformos dalių vertės) laikytinas protingu ir adekvačiu pareiškėjų patirtiems nuostoliams dėl uniformų dalių neišdavimo. Toks pareiškėjų patirtos žalos dydžio apskaičiavimas atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kurioje pripažįstama, kad pareigūnams
nepateikus jokių duomenų apie realiai turėtas išlaidas rūbų ir avalynės įsigijimui ar
jų taisymui, jų patirtų nuostolių dydis lygus Tvarkos 1 punkte numatytai kompensacijai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 5 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1796/2013, 2013 m. spalio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-1936/2013, 2013 m. spalio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1648/2013, 2013 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1608/2013, 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A492-1647/2013, kt.).
37. Visa tai įvertinusi, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino pareiškėjų reikalavimą dėl žalos atlyginimo ir pasirinko tinkamą pareiškėjų patirtos žalos dydžio apskaičiavimo metodą (pagal Tvarkos
1 punktą), nors yra galimi ir kiti žalos dydžio nustatymo būdai. Pažymėtina, kad atsakovai byloje neįrodinėjo, jog toks pareiškėjų patirtų nuostolių dydžio apskaičiavimas
yra nepagrįstas, neatitinka protingumo ar proporcingumo principų. Be to, atsakovai
apeliaciniame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo atliktų skaičiavimų.
38. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovai nagrinėjamoje byloje neprašė teismo
taikyti senaties termino pareiškėjų reikalavimui dėl žalos atlyginimo, todėl išplėstinė
teisėjų kolegija šiuo klausimu iš esmės nepasisako.
Dėl tinkamo atsakovo, įpareigotino atlyginti pareiškėjams turtinę žalą
39. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas žalos atlyginimą pareiškė234
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jams priteisė iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių TI. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada išplėstinė teisėjų kolegija nesutinka.
40. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjus ir atsakovą Šiaulių TI siejo vidiniai tarnybiniai santykiai. Nagrinėjamas administracinis ginčas (tiek jo dalis dėl atsakovo
įpareigojimo išduoti tam tikras tarnybinės uniformos dalis, tiek ir jo kita dalis – dėl atsakovo įpareigojimo atlyginti pareiškėjų patirtą turtinę žalą) ABTĮ taikymo požiūriu laikytinas tarnybiniu ginču (ABTĮ 2 str. 19 d.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1903/2013,
2013 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1847/2013).
41. Statuto 8 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog 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. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnį darbo santykius ir socialines garantijas
reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek,
kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Įstatymas. Taigi nagrinėjamu
atveju taikytinos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, reglamentuojančios
darbdavio materialinę atsakomybę.
42. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 248 straipsnio 3 punkte inter alia numatyta, kad darbdavio materialinė atsakomybė atsiranda, kai pažeidžiami darbuotojo turtiniai interesai, o šio kodekso 249 straipsnyje inter alia įtvirtinta, kad darbdavys pagal
CK normas privalo atlyginti žalą, padarytą dėl darbuotojo turtinių interesų pažeidimo.
43. Įvertinus pirmiau išvardytas teisės aktų nuostatas bei tai, kad pareiškėjams
žala kilo būtent tarnybos teisiniuose santykiuose atsakovui netinkamai vykdant savo
pareigą laiku išduoti tarnybinės uniformos dalis, konstatuotina, kad tinkamu atsakovu pareiškėjų patirtai turtinei žalai atlyginti laikytinas pareiškėjų darbdavys Šiaulių TI,
o ne Lietuvos valstybė. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo
sprendimo rezoliucinė dalis šiuo aspektu tikslintina ir pareiškėjams turtinės žalos atlyginimas priteistinas iš atsakovo Šiaulių TI. Darydama tokį patikslinimą, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šis atsakovas proceso šalies (atsakovo) teisėmis dalyvavo šioje
administracinėje byloje, todėl nėra pagrindo laikyti, kad tokiu pakeitimu yra pažeidžiamos jo procesinės teisės ABTĮ 142 straipsnio taikymo prasme. Be to, pažymėtina, jog
analogiškos praktikos laikytasi ir kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nagrinėtose bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2134/2013, 2013 m. gruodžio 5 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1796/2013, 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1903/2013, 2013 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1847/2013, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A438-1652/2013, kt.).
44. Išplėstinė teisėjų kolegija, apibendrindama nutartyje išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad atsakovų apeliacinio skundo motyvai ir bylos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą,
todėl apeliacinį skundą atmeta, o pirmosios instancijos teismo sprendimą iš esmės
palieka nepakeistą, patikslindama jo rezoliucinę dalį ir nurodydama, kad pareiškėjams turtinės žalos atlyginimas priteistinas iš atsakovo Šiaulių TI.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus apeliacinį skundą atmesti.
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. sprendimą iš esmės
palikti nepakeistą. Patikslinti teismo sprendimo rezoliucinę dalį ir nustatyti, kad A. L.
994,50 Lt (devyni šimtai devyniasdešimt keturi Lt 50 ct), Z. M. 1 257,31 Lt (tūkstantis
du šimtai penkiasdešimt septyni Lt 31 ct), A. K. 1 131,88 Lt (tūkstantis šimtas trisdešimt vienas Lt 88 ct), M. M. 777,52 Lt (septyni šimtai septyniasdešimt septyni Lt 52 ct),
J. A. 659,88 Lt (šeši šimtai penkiasdešimt devyni Lt 88 ct), V. P. 690,24 Lt (šeši šimtai
devyniasdešimt Lt 24 ct), S. A. 684,54 Lt (šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi Lt 54 ct),
L. Č. 668,34 Lt (šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni Lt 34 ct) turtinės žalos atlyginimas priteisiamas iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus.
Nutartis neskundžiama.

2.6. Bylos dėl žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų
2.6.1. Dėl žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos ginti juridinių asmenų
dalykinę reputaciją
Žurnalistų etikos inspektorius turi įgaliojimus ginti ne tik fizinių asmenų garbę ir
orumą, tačiau ir juridinių asmenų dalykinę reputaciją. Pagal žurnalistų etikos inspektoriui
suteiktų įgaliojimų visumą jis turi teisę priimti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytą sprendimą (įspėti už Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų
pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti) ne tik bylose dėl fizinių asmenų garbės ir orumo
gynimo, tačiau ir tais atvejais, kai pažeidžiant įstatymus yra kenkiama juridinių asmenų
dalykinei reputacijai.
Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalį draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir
orumą. Garbė ir orumas, kaip teisinės kategorijos, yra neatsiejamos nuo privataus fizinio
asmens ir jos negali būti tapatinamos su juridinio asmens dalykine reputacija. Todėl garbė
ir orumas gynimo objektu byloje gali būti tik tais atvejais, kai ginamos būtent fizinio asmens, žmogaus teisės. Šios kategorijos bylose esant pažeistoms juridinio asmens teisėms,
vartojama dalykinės reputacijos sąvoka – būtent ji yra gynimo objektas tais atvejais, kai
paskelbiama tikrovės neatitinkanti, kenkianti dalykinei reputacijai informacija. Viena iš
būtinų sąlygų inkriminuojant Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies
pažeidimą – tai aplinkybė, jog dezinformacija ir informacija turi būti nukreipta į žmogaus
garbės bei orumo gynimą, o ne į juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimą.
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Nors asmuo, paskelbęs tikrovės neatitinkančią informaciją, kenkiančią juridinio asmens dalykinei reputacijai, ir negali būti įspėtas už Visuomenės informavimo įstatymo
19 straipsnio 2 dalies pažeidimą, tačiau tai neužkerta kelio Žurnalistų etikos inspektoriui
įspėti tokį asmenį už kitų Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimus. Skelbiant tikrovės neatitinkančią informaciją, kenkiančią juridinio asmens dalykinei reputacijai, yra pažeidžiama Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, nustatanti,
kad viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai.
Administracinė byla Nr. A438-993/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01870-2012-4
Procesinio sprendimo kategorija 36

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. vasario 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo, Stasio Gagio, Romano Klišausko
(pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir trečiojo suinteresuoto asmens
uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal
pareiškėjo S. G. skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Headex“) dėl sprendimo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

1. Pareiškėjas S. G. kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 1–11), prašydamas panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – ir Inspektorius) 2012 m. birželio 12 d.
sprendimą Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos“ (toliau – ir Sprendimas) bei priteisti iš atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.
2. Pareiškėjas nesutiko su atsakovo nuomone, kad pareiškėjas, būdamas interneto
tinklalapio www.skundai.lt valdytoju, laikomas viešosios informacijos skleidėju, kuris
atsako už tinklalapyje nežinomų interneto naudotojų parašytų ir paskleistų publikacijų
turinį. Prieštaravo Inspektoriaus reikalavimui iš interneto tinklalapio www.skundai.lt
pašalinti Sprendime nurodytą informaciją, kurią interneto naudotojai publikavo apie
uždarąją akcinę bendrovę „Headex“ (toliau – ir UAB „Headex“, Bendrovė).
3. Nurodė, kad jo, kaip valdytojo, veikla apsiriboja tik interneto tinklalapio
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www.skundai.lt tarnybinės stoties (interneto serverio) eksploatavimo techniniu procesu, ši veikla yra techninio, automatinio ir pasyvaus pobūdžio. Interneto tinklalapio
www.skundai.lt valdytojas jokių publikacijų nerengia ir neskleidžia, o tik suteikia interneto naudotojams techninę galimybę rengti ir skleisti viešąją informaciją – internete
paskelbti savo nuomonę apie prekių pardavėjus, paslaugų teikėjus ar darbdavius.
4. Teigė, jog vien tik UAB „Headex“ vidiniai įsitikinimai ir nuomonė, kad publikacijos apie UAB „Headex“ yra neatitinkančios tikrovės ir etikos standartų bei žeminančios, nėra pakankamas pagrindas reikalauti pašalinti tam tikrus duomenis iš interneto
tinklalapio www.skundai.lt – būtina įstatymu pripažinti prašomus pašalinti duomenis
neskelbtina informacija. Teigė, jog Inspektorius nepagrįstai pripažino pareiškėją žinojusiu, kad jo valdomame interneto tinklalapyje paskelbta informacija kenkia pareiškėjo dalykinei reputacijai, ir atsisakęs ją pašalinti, interneto tinklalapio valdytojas elgėsi
nesąžiningai ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo
(toliau – ir Visuomenės informavimo įstatymas) 19 straipsnio 2 dalies nuostatas, draudžiančias platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą – nesant tam būtinosios sąlygos – duomenų, kurie patvirtintų
UAB „Headex“ dalykinę reputaciją žeminančius ir tikrovės neatitinkančius faktus.
5. Pareiškėjas pažymėjo, kad jo veiklos vertinimas nėra ir nebuvo atsakovo kompetencijos dalykas, todėl vertindamas pareiškėjo veiklą ir pateikdamas reikalavimą pašalinti tam tikrus interneto tinklalapio www.skundai.lt tarnybinėje stotyje saugomus
duomenis, atsakovas viršijo savo kompetencijos ribas. Nurodė, kad jo veiklos priežiūrą
atlieka Informacinės visuomenės plėtros komitetas.
6. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba atsiliepime į skundą
(I t., b. l. 28–31) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.
7. Nurodė, kad 2012 m. birželio 12 d., išnagrinėjęs trečiojo suinteresuoto asmens
UAB „Headex“ skundą dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos, priėmė Sprendimą, kuriuo Bendrovės skundą pripažino pagrįstu ir įspėjo pareiškėją dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo. Pažymėjo,
kad Sprendimu pareiškėjas buvo pagrįstai ir teisėtai pripažintas viešosios informacijos
skleidėju, todėl jam turi būti taikoma atsakomybė pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas.
8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Headex“ atsiliepime į skundą (I t., b. l. 56–62)
prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą, Sprendimą palikti nepakeistą.
9. Nurodė, kad pareiškėjas, būdamas internetinės svetainės www.skundai.lt valdytoju, atitinka Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo
2 straipsnio 9 dalyje nurodytą informacinės visuomenės paslaugų teikėjo sąvoką. Tačiau pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 76 bei 17 dalį pareiškėjas
atitinka ir viešosios informacijos skleidėjo sąvoką.
10. Pažymėjo, kad pareiškėjas apie talpinamą Bendrovės dalykinę reputaciją menkinančią informaciją elektroniniu paštu buvo informuotas dar 2011 m. gruodžio 22 d.,
tačiau atsisakė ją panaikinti iš savo valdomo tinklalapio. Atsisakyme pareiškėjas pažymėjo, jog įvertinti, ar informacija yra dalykinę reputaciją menkinanti, turi kompetentinga institucija. Bendrovė akcentavo, jog tokį įvertinimą pateikė Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnyba, todėl tai nėra laikytina vien tik Bendrovės vidiniais įsitikinimais, tad pareiškėjas turėjo pašalinti jo valdomame tinklalapyje talpinamą neskelbtiną
informaciją.
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II.
11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 18 d. sprendimu
(I t., b. l. 73–79) pareiškėjo skundą patenkino ir Sprendimą panaikino.
12. Teismas konstatavo, kad interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojas laikytinas informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėju – tarpininkaujančiu tarp
duomenis skleidžiančių interneto naudotojų ir paskleistus duomenis skaitančių interneto naudotojų. Atsižvelgęs į tai, teismas nurodė, jog pareiškėjo, kaip interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojo, kaip informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjo, kaip informacijos prieglobos (duomenų saugojimo) paslaugų teikėjo, atsakomybė
už kitų asmenų interneto tinklalapyje www.skundai.lt viešai publikuotus (pateiktus
saugojimui) duomenis yra ribojama Visuomenės informavimo įstatymo 51 straipsnio
3 dalimi, Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 14 straipsnio ir kitų šio įstatymo
straipsnių nuostatomis, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d.
nutarimu Nr. 290 patvirtintos Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos
informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 881 patvirtinto
Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją
panaikinimo tvarkos aprašo nuostatomis. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjui turėjo turi būti taikytos ne Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos, o Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatos, numatančios atsakomybę už pateiktą
informaciją.
13. Teismas, išanalizavęs Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo atsakomybę reglamentuojančias (12–14 str.) ir priežiūros instituciją ir jos funkcijas nustatančias
(20 str., 21 str. 1 d.) nuostatas, konstatavo, kad pareiškėjo, kaip interneto tinklalapio
www.skundai.lt valdytojo, kaip informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjo,
kaip informacijos prieglobos (duomenų saugojimo) paslaugų teikėjo atsakomybę už
pateiktos informacijos turinį turėjo teisę vertinti ir atitinkamai sprendimus priimti
ne atsakovas – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, bet Informacinės visuomenės
plėtros komitetas, todėl teismas panaikino Sprendimą kaip priimtą nekompetentingo
administravimo subjekto.
III.
14. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba padavė apeliacinį skundą
(I t., b. l. 106–109), kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimą bei palikti galioti Sprendimą.
15. Apeliaciniame skunde teigė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai
atskyrė Žurnalistų etikos inspektoriaus ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto
kompetencijas, todėl padarė neteisingą išvadą, kad jis neturi kompetencijos priimti
sprendimo dėl pareiškėjo.
16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Headex“ taip pat pateikė apeliacinį skundą (I t., b. l. 89–92, 114–117), kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą atmesti.
17. Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliaciniame skunde taip pat teigė, kad teismas sprendime nepagrįstai nurodė, jog paslaugų teikėjo atsakomybę už pateiktos
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informacijos turinį turėjo teisę vertinti ir atitinkamai sprendimus priimti ne atsakovas – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, o Informacinės visuomenės plėtros
komitetas.
18. Pareiškėjas S. G. atsiliepimuose į atsakovo Žurnalisto etikos inspektoriaus
tarnybos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ apeliacinius skundus (I t.,
b. l. 118–120) nurodė, kad su jais nesutinka ir prašė jų netenkinti.
IV.
19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi
(I t., b. l. 125–136) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimą paliko nepakeistą, o Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir UAB „Headex“
apeliacinius skundus atmetė.
20. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad iš principo apskųstas teisės aktas
yra teisingas, tačiau tik kitu faktiniu pagrindu, kuris buvo visiškai pakankamas panaikinti Sprendimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad to, ar Sprendimas buvo priimtas kompetentingo viešojo administravimo subjekto, vertinti nebetikslinga, todėl šiuo aspektu
nusprendė nepasisakyti.
21. Nurodė, kad pareiškėjui buvo inkriminuotas Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimas. Teismas, įvertinęs Visuomenės informavimo
įstatymo 19 straipsnio 2 dalies nuostatas, padarė išvadą, kad ši teisės norma nukreipta į
žmogaus garbės bei orumo, o ne į juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimą.
22. Teismas vadovavosi Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 1 dalies
1 punktu bei 6 dalimi ir padarė išvadą, kad Žurnalistų etikos inspektoriui suteikti įgalinimai nagrinėti asmenų (taip, kaip jie suprantami pagal Visuomenės informavimo įstatymą), kurių teisės visuomenės informavimo priemonėse yra pažeistos, skundus, tačiau
atkreipiant dėmesį į aplinkybes, kas kreipėsi bei kokias vertybes siekiama apginti.
23. Teismas taip pat vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
administracinėje byloje Nr. A556-169/2013 pateiktais išaiškinimais ir sprendė, kad yra
pagrindas teigti, jog Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimas gali būti inkriminuotas tik tada, kai yra keletas faktinių aplinkybių. Visų pirma,
turi būti nustatytas pažeistas draudimas platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Antra, tokio pobūdžio dezinformacija ir informacija turi būti nukreipta ne į ką kitą, o į fizinį asmenį, nes garbė ir orumas, kaip socialinės vertybės, betarpiškai susietos su fiziniu, o ne juridiniu
asmeniu.
24. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą kreipėsi
juridinis asmuo, siekdamas apginti savo dalykinę reputaciją, bei į taikytinų teisės normų aiškinimą, padarė išvadą, kad Sprendimas yra neteisėtas.
V.
25. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektorius 2013 m. balandžio 22 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A556-600/2013 (II t., b. l. 1–3). Taip pat prašė sustabdyti 2013 m. balan240
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džio 15 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties vykdymą iki galutinio
sprendimo skundžiamoje byloje priėmimo.
26. Prašyme nurodė, kad procesas šioje administracinėje byloje turėtų būti atnaujintas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
153 straipsnio 2 dalies 12 punkte numatytais pagrindais, nes teismo priimta nutartis neatitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėse bylose
Nr. A18-836/2007, Nr. A492-3337/2011, Nr. A662-1165/2012, Nr. A858-2396/2012 suformuotos praktikos, nors faktinės skundžiamos ir nurodytų bylų aplinkybės yra identiškos:
tiek šioje byloje, tiek nurodytose bylose Žurnalistų etikos inspektorius buvo įpareigotas
ginti arba gynė juridinio asmens dalykinę reputaciją. Akcentavo, jog iš nurodytų administracinių bylų ratio decidendi matyti, kad į Žurnalistų etikos inspektorių per savo
teisėtus atstovus teisinės gynybos dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos
neturtinės teisės – dalykinės reputacijos, kaip ir skundžiamu atveju, kreipėsi juridiniai
asmenys. Minėtais atvejais teismas nusprendė, kad Žurnalistų etikos inspektorius turi
kompetenciją ir net pareigą nagrinėti ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų skundus
dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistų jų neturtinių teisių – garbės ir orumo arba atitinkamai dalykinės reputacijos pažeidimo.
27. Taip pat rėmėsi Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalies
2 punkto nuostatomis ir teigė, kad Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos numato Inspektoriui teisę ginti ne tik fizinio asmens garbę ir orumą, bet ir juridinio
asmens dalykinę reputaciją. Todėl teismas, skundžiamoje nutartyje nutaręs, jog Inspektorius neturi teisės priimti sprendimo dėl juridinio asmens dalykinės reputacijos
pažeidimo, neatsižvelgė į minėtas įstatymo nuostatas ir ankstesnėse panašiose bylose
suformuotą praktiką.
28. Atsakovas teigė, kad naujos praktikos formavimas apsunkintų juridinių asmenų neturtinių teisių gynimą arba apskritai užkirstų kelią juridiniams asmenims neteismine tvarka apginti visuomenės informavimo priemonėse pažeistas neturtines teises.
VI.
29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu atnaujino procesą
administracinėje byloje.
30. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo nurodytų administracinių bylų faktines
aplinkybes bei padarytas išvadas, sprendė, kad yra pagrindas pripažinti pagrįstomis atsakovo išsakytas abejones, jog šioje administracinėje byloje teismo priimta nutartis neatitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kitose bylose suformuotos praktikos. Pažymėjo, kad nors atsakovo nurodytose administracinėse bylose nebuvo kilęs
Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos nagrinėti juridinių asmenų skundus dėl
jų dalykinės reputacijos pažeidimo klausimas, tačiau bylas nagrinėję teismai, vertindami Žurnalistų etikos inspektoriaus priimtų sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo klausimus, iš esmės pripažino Inspektoriaus kompetenciją nagrinėti ir juridinių asmenų
skundus dėl dalykinės reputacijos pažeidimo.
31. Teisėjų kolegija konstatavo, jog šioje byloje yra pagrindas atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu, nes Lietuvos vyriausiojo
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administracinio teismo praktika dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos
nėra vienoda. Bylose, kurių faktinės aplinkybės tuo aspektu, kad jose nagrinėjamas
Inspektoriaus sprendimų, priimtų išnagrinėjus juridinių asmenų skundus, kuriais siekiama apginti jų dalykinę reputaciją, teisėtumas bei pagrįstumas, jas vertinant ir nustatytoms aplinkybėms taikant Visuomenės informavimo įstatymo normas, priimti
skirtingi procesiniai sprendimai, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, reikalinga užtikrinti
vienodos administracinių teismų praktikos formavimą.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

VII.

Dėl proceso atnaujinimo ribų
32. Procesą šioje administracinėje byloje atnaujinusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
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 m.) ir joje nurodytą teismų praktiką, 2012 m. liepos 23 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A552-2747/2012 (Administracinė jurisprudencija Nr. 24, 2012 m.).
33. Teismas iš naujo bylą nagrinėja neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teismas patikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra įvardyti teismo nutartyje
dėl proceso atnaujinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A556-393/2010,
(Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010 m.); 2012 m. balandžio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A492-1746/2012 ir kt.).
34. Proceso atnaujinimo institutas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės procedūra, kurios tikslas
yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai nepažeidžia įstatymų
saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat išvengti galimo neteisėto teismo procesinio sprendimo teisinių pasekmių (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P438-238/2013,
2010 m. birželio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P63-159/2010).
35. Proceso atnaujinimo institutas taikomas tik ypatingais atvejais ir tik bylose,
užbaigtose įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu, griežtai laikantis ABTĮ IV
skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo sąlygų bei tvarkos, ir negali būti tapatinamas
su apeliaciniu procesu, kuris reglamentuotas ABTĮ III skyriaus normomis. Įsiteisėjęs
teismo sprendimas (bendrąja prasme), kuriuo byloje buvo išspręstas šalių ginčas, įgyja
res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas visiškai ir negali būti revi242
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zuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261-172/2013).
36. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat yra konstatavęs, jog vienas iš pagrindinių teisinės valstybės principo aspektų yra teisinio saugumo principas, kuris, be
kita ko, reikalauja nekvestionuoti klausimų, kuriuos teismai išsprendė galutiniu sprendimu. Teisinis saugumas suponuoja res judicata principo, t. y. teismo sprendimų galutinumo principo, laikymąsi. Res judicata principas reiškia, kad teismo sprendimui įsiteisėjus, ginčas yra išsprendžiamas kartą ir visiems laikams. Galutinis teismo sprendimas
iš karto tampa privalomas ir neturėtų būti rizikos, kad jis bus pakeistas (1999 m. spalio 28 d. sprendimas byloje Brumărescu prieš Rumuniją, pareiškimo Nr. 28342/95,
61, 62 par.).
37. Ekstraordinarinis teismo sprendimo peržiūrėjimas privalo būti griežtai ribojamas labai įtikinamų aplinkybių, ir jis neturėtų tapti paslėpta apeliacija: vien tik galimybė, kad yra du požiūriai tuo teisės klausimu nėra pagrindas peržiūrėti įsiteisėjusį
teismo sprendimą. Nukrypimas nuo šio principo gali būti pateisinamas tik svarių ir įtikinamų aplinkybių. Aukštesnių teismų teisė atnaujinti procesą turėtų būti įgyvendinama siekiant ištaisyti teismines klaidas, tačiau ne siekiant, kad būtų iš naujo išnagrinėta
byla (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. liepos 24 d. sprendimas byloje Ryabykh
prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 52854/99, 52 par.).
38. Remdamasi paminėtomis procesinėmis taisyklėmis, taip pat atsižvelgdama į
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P756-133/2013 pateiktus proceso atnaujinimo pagrindus, išplėstinė
teisėjų kolegija konstatuoja, jog šios bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia paminėtoje nutartyje dėl proceso atnaujinimo nurodyti klausimai, t. y. būtent tie teisiniai klausimai,
dėl kurių buvo atnaujintas procesas.
39. Nutartyje dėl proceso atnaujinimo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš esmės konstatavo, jog būtina suvienodinti Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktiką sprendžiant klausimą, ar Žurnalistų etikos inspektorius turi kompetenciją nagrinėti ir juridinių asmenų skundus dėl dalykinės reputacijos pažeidimo.
40. Šioje administracinėje byloje pareiškėjas S. G. ginčijo Inspektoriaus priimtą
Sprendimą, kuriuo jis buvo įspėtas dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo ir pareikalauta, kad būtų pašalinta tinklalapio www.skundai.lt
atitinkamuose komentaruose paskelbta informacija. Sprendimas priimtas išnagrinėjus
UAB „Headex“ skundą, kuriuo ši bendrovė kreipėsi į Inspektorių, kad šis pareikalautų
viešosios informacijos skleidėjo, tinklalapio www.skundai.lt valdytojo, pašalinti Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus – iš tinklalapio ištrinti UAB „Headex“ dalykinę reputaciją, teisėtus interesus, o kartu ir teisės aktų reikalavimus pažeidžiančius
tinklalapio lankytojų komentarus. Išnagrinėjęs UAB „Headex“ skundą, Inspektorius
konstatavo, kad žinodamas, jog jo valdomame interneto tinklalapyje paskelbta informacija kenkia UAB „Headex“ dalykinei reputacijai ir atsisakęs ją pašalinti, pareiškėjas elgėsi nesąžiningai ir tuo pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio
2 dalies nuostatas, draudžiančias platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią,
įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą.
41. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartyje
konstatavo, kad Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimas
gali būti inkriminuotas tik tada, kai yra keletas faktinių aplinkybių. Pirma, turi būti
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nustatytas pažeistas draudimas platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Antra, tokio pobūdžio dezinformacija
ir informacija turi būti nukreipta ne į ką kitą, o į fizinį asmenį, nes garbė ir orumas,
kaip socialinės vertybės, betarpiškai susietos su fiziniu, o ne juridiniu asmeniu. Atsižvelgusi į tai, kad į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą kreipėsi juridinis asmuo,
siekdamas ginti savo dalykinę reputaciją, teisėjų kolegija šioje byloje sprendė, kad Inspektoriaus Sprendimas, kuriuo pareiškėjas pripažintas pažeidusiu Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalį, yra neteisėtas. Kaip nurodė prašymą atnaujinti
procesą šioje byloje nagrinėjusi teisėjų kolegija, LVAT praktika dėl Žurnalistų etikos
inspektoriaus kompetencijos nėra vienoda.
42. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
kadangi procesas nagrinėjamoje byloje buvo atnaujintas siekiant suvienodinti Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos juridinių asmenų dalykinės reputacijos pažeidimų srityje, būtent šis klausimas privalo būti išspręstas nagrinėjant bylą iš esmės po proceso atnaujinimo. Tai yra
proceso atnaujinimo ribos, kurių teismas turi laikytis ir kurios apibrėžia bylos nagrinėjimo apimtį. Atsakius į šį klausimą spręstina, ar yra būtina daryti intervenciją į užbaigtoje byloje įsiteisėjusį teismo sprendimą, nutartį ar nutarimą ir jo pagrindu susiklosčiusius teisinius santykius.
Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos
43. Visuomenės informavimo įstatymas yra specialusis įstatymas, kurio paskirtis –
nustatyti viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų ir jų veiklą reglamentuojančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę (Visuomenės informavimo įstatymo 1 str.
1 d.). Įstatymų leidėjas šiuo įstatymu, be kita ko, nustatė teisinį reguliavimą, kuriuo per
viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos institucijas (Žurnalistų ir leidėjų
etikos komisiją, Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, Žurnalistų etikos inspektorių)
pagal joms suteiktą kompetenciją yra siekiama užtikrinti, kad viešosios informacijos
rengėjų ir skleidėjų veikla informuojant visuomenę būtų vykdoma laikantis įstatymo
reikalavimų.
44. Visuomenės informavimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalis apibrėžia, kad Žurnalistų etikos inspektorius yra valstybės pareigūnas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamos
šio įstatymo nuostatos. Inspektoriaus kompetenciją apibrėžia šio įstatymo 50 straipsnis. Atsižvelgdama į byloje nagrinėjamą klausimą, t. y. su juridinių asmenų dalykinės
reputacijos gynimu susijusią Inspektoriaus kompetenciją, išplėstinė teisėjų kolegija Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas sistemiškai tirs būtent šiuo aspektu.
45. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Inspektoriaus kompetenciją apibrėžiančiame Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnyje nenurodyta, jog Inspektorius
gali ginti tik fizinių asmenų neturtines teises, o dėl juridinių asmenų dalykinės reputacijos gynimo jam įgaliojimai nesuteikti. Priešingai, Visuomenės informavimo įstatymo
50 straipsnio 3 dalies 2 punktas, įtvirtinantis vieną iš sprendimų, kurį atlikdamas jam
priskirtas funkcijas gali priimti Inspektorius, numato, jog šis valstybės pareigūnas gali
reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nustatyta tvarka paneigtų
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paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią asmens garbę ir orumą ar
kenkiančią jo dalykinei reputacijai, teisėtiems interesams, arba sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią informaciją. Iš paminėtos nuostatos matyti,
kad Inspektorius turi įgaliojimus ginti ne tik fizinių asmenų garbę ir orumą, tačiau ir
juridinių asmenų dalykinę reputaciją. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, sistemiškai
aiškinant Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnį, nėra jokio pagrindo teigti,
jog Inspektorius, turėdamas paminėtus įgaliojimus dėl informacijos paneigimo, neturi
teisės ginti juridinių asmenų dalykinę reputaciją, taikydamas Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytą poveikio priemonę, t. y. įspėjimą
už Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalavimą juos pašalinti. Be to, atkreiptinas dėmesys,
kad įpareigojimas paneigti paskelbtą informaciją savo esme yra labiau suvaržanti ir
daugiau nepatogumų sukelianti poveikio priemonė nei įspėjimas ir reikalavimas pašalinti pažeidimus.
46. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog pagal
Inspektoriui suteiktų įgaliojimų visumą jis turi teisę priimti Visuomenės informavimo
įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytą sprendimą ne tik bylose dėl fizinių
asmenų garbės ir orumo gynimo, tačiau ir tais atvejais, kai pažeidžiant įstatymus yra
kenkiama juridinių asmenų dalykinei reputacijai.
Dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo
47. Minėta, jog byloje ginčijamu Sprendimu Inspektorius pareiškėją įspėjo dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo bei pareikalavo pašalinti tam tikruose interneto tinklalapyje www.skundai.lt patalpintuose komentaruose
paskelbtą informaciją. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog proceso atnaujinimo stadijoje nagrinėjamas klausimas dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos šiuo
atveju yra neatsiejamai susijęs su paminėtos nuostatos aiškinimu ir taikymu.
48. Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalį draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Iš lingvistinės šios normos formuluotės matyti, kad ja draudžiama platinti
dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią būtent žmogų, t. y. fizinį asmenį, žeminančią būtent žmogaus garbę ir orumą. Remiantis lingvistiniu šios normos aiškinimo metodu, akivaizdu, jog joje minimas tik žmogus, t. y. ši norma expressis verbis
neuždraudžia platinti informacijos, kuri kenkia juridinio asmens dalykinei reputacijai.
49. Nagrinėjamos bylos kontekste, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, svarbu
atsižvelgti ir į asmens garbės ir orumo kategorijų sampratą bei jų esmę. Pažymėtina,
jog asmens garbė ir orumas, privataus gyvenimo neliečiamumas, teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas yra žmogaus konstitucinės teisės (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21, 22, 25, 44 straipsniai).
50. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas)
savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, jog žmogaus teisė į privatumą apima
asmeninį, šeimos ir namų gyvenimą, žmogaus fizinę ir psichinę neliečiamybę, garbę
ir reputaciją, asmeninių faktų slaptumą, draudimą skelbti gautą ar surinktą konfidencialią informaciją ir kt. Savavališkai ir neteisėtai kišantis į žmogaus privatų gyvenimą
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kartu yra kėsinamasi į jo garbę bei orumą (Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d.,
2000 m. gegužės 8 d., 2002 m. rugsėjo 19 d., 2002 m. spalio 23 d., 2003 m. kovo 24 d.
nutarimai).
51. Aiškindamas žmogaus orumo sąvoką, Konstitucinis Teismas taip pat ne kartą
yra pažymėjęs, jog orumas – tai neatimama žmogaus, kaip didžiausios socialinės vertybės, savybė. Kiekvienas visuomenės narys turi prigimtinį orumą. Orumas būdingas
kiekvienam žmogui – nesvarbu, kaip jis pats save ar kiti žmonės jį vertina (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas). Be to, Konstitucinis Teismas yra
pažymėjęs, jog žmogaus gyvybė ir jo orumas sudaro asmenybės vientisumą, reiškia
žmogaus esmę. Gyvybė ir orumas yra neatimamos žmogaus savybės, todėl negali būti
traktuojamos atskirai. Prigimtinės žmogaus teisės – tai individo prigimtinės galimybės,
kurios užtikrina jo žmogiškąjį orumą socialinio gyvenimo srityse. Jos sudaro tą minimumą, atskaitos tašką, nuo kurio plėtojamos ir papildomos visos kitos teisės ir kurios
sudaro tarptautinės bendruomenės neginčijamai pripažintas vertybes (Konstitucinio
Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas).
52. Pagal lietuvių kalbos žodyną asmens garbė – tai visuomenės pripažįstama pagarba už nuopelnus, geras asmens vardas, o asmens orumas – tai subjektyvus asmens
savęs vertinimas, savo vertės pajautimas (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 165, 463).
53. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, jog garbė ir orumas, kaip teisinės kategorijos, yra neatsiejamos nuo privataus fizinio asmens
ir jos negali būti tapatinamos su juridinio asmens dalykine reputacija. Todėl garbė ir
orumas gynimo objektu byloje gali būti tik tais atvejais, kai ginamos būtent fizinio asmens, žmogaus teisės. Šios kategorijos bylose esant pažeistoms juridinio asmens teisėms, vartojama dalykinės reputacijos sąvoka – būtent ji yra gynimo objektas tais atvejais, kai paskelbiama tikrovės neatitinkanti, kenkianti dalykinei reputacijai informacija.
54. Taigi išplėstinė teisėjų kolegija visiškai sutinka su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje atnaujintoje byloje išdėstyta pozicija, jog viena iš būtinų
sąlygų inkriminuojant Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimą – tai aplinkybė, jog dezinformacija ir informacija turi būti nukreipta į žmogaus
garbės bei orumo gynimą, o ne į juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimą. Tokia
išvada darytina, atsižvelgus į išdėstytą teisės normos lingvistinį, sisteminį aiškinimą,
taip pat į garbės ir orumo sampratą, neleidžiančią šių sąvokų tapatinti su juridinio asmens dalykine reputacija.
55. Pažymėtina ir tai, jog, kaip teisingai 2013 m. kovo 20 d. nutartyje pabrėžė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsakomybę nustatančios taisyklės turi būti
itin aiškios, o jų plečiamoji interpretacija negalima, nes priešingu atveju atsirastų terpė teisiniam neapibrėžtumui, būtų pasikėsinta į teisinės valstybės principą. Šis principas išplėtotas ir Konstitucinio Teismo, ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje (pvz., Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-1700/2012).
56. Įvertinusi visa tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad Inspektorius, su pakenkimu juridinio asmens dalykinei reputacijai susijusią veiką kvalifikavęs pagal Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalį, atliko neteisingą
veikos kvalifikaciją.
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57. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, vien tai, kad Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalis yra skirta fizinio asmens garbei ir orumui
ginti bei neapima juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimo, nereiškia, jog Žurnalistų etikos inspektorius, nustatęs su juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimu
susijusį pažeidimą, neturi teisės imtis atitinkamų priemonių, t. y. priimti Visuomenės
informavimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą. Kartu pažymėtina,
kad nors asmuo, paskelbęs tikrovės neatitinkančią informaciją, kenkiančią juridinio asmens dalykinei reputacijai, ir negali būti įspėtas už Visuomenės informavimo įstatymo
19 straipsnio 2 dalies pažeidimą, tačiau tai neužkerta kelio Žurnalistų etikos inspektoriui įspėti tokį asmenį už kitų Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimus. Inspektorius, nustatęs padaryto pažeidimo sudėtį, kiekvienu konkrečiu atveju individualiai sprendžia, kokia teisės nuostata yra pažeista ir pagal kokį įstatymo straipsnį
ar jo dalį kvalifikuotinas teisės pažeidimas.
58. Išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko, atkreipia dėmesį ir į tai, jog vien netinkamas tam tikros teisei priešingos veikos kvalifikavimas neturėtų nulemti teisės normas
pažeidusio asmens atsakomybės išvengiamumo. Nagrinėjantis bylą teismas, nustatęs,
jog asmens padaryta veika atitinka kito teisės pažeidimo, nei nurodyta valstybės įgalioto pareigūno ar institucijos sprendime, sudėtį, gali savo iniciatyva – kartu užtikrindamas proceso dalyvių teises – perkvalifikuoti padarytą pažeidimą ir spręsti dėl paskirtos
poveikio priemonės.
59. Atkreiptinas dėmesys, jog Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnis
įtvirtina pagrindinius visuomenės informavimo principus, kurie apima esminius viešosios informacijos teikimo visuomenei reikalavimus. Žurnalistų etikos inspektoriui,
be kita ko, yra pavesta vertinti, kaip informuojant visuomenę laikomasi šiame ir kituose visuomenės informavimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų visuomenės informavimo principų (Visuomenės informavimo įstatymo 50 str.
1 d. 5 p.). Skelbiant tikrovės neatitinkančią informaciją, kenkiančią juridinio asmens
dalykinei reputacijai, yra pažeidžiama Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio
3 dalis, nustatanti, kad viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi
būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
būtent pagal šį straipsnį kvalifikuotinos paminėtos veikos, Žurnalistų etikos inspektoriui skiriant įspėjimą už jų padarymą ir Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimą.
Dėl teismo sprendimo, išnagrinėjus bylą po proceso atnaujinimo
60. Administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta, kokius sprendimus gali priimti teismas, kai atnaujinus procesą jis išnagrinėja bylą:
1) atmesti prašymą, o apskųstą teismo sprendimą, nutarimą ar nutartį palikti nepakeistą; 2) pakeisti apskųstą sprendimą, nutarimą ar nutartį; 3) panaikinti apskųstą sprendimą, nutarimą ar nutartį ir priimti naują sprendimą, nutarimą ar nutartį.
61. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog nutartimi,
kuria procesas atnaujinamas, tik sudaromos prielaidos spręsti, ar procesinį sprendimą,
dėl kurio paduotas prašymas atnaujinti procesą, būtina pakeisti, panaikinti ar palikti
nepakeistą, bet galutinai dėl apskųsto procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo
nėra pasisakoma – tai turi būti daroma proceso atnaujinimo ribose ir apimtimi iš naujo
nagrinėjant bylą. Būtent teisėjų kolegijai, kuri nagrinėja atnaujintą bylą, tenka pareiga
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ir išimtinė kompetencija priimti vieną iš ABTĮ 162 straipsnio 1 dalyje numatytų sprendimų, t. y. nuspręsti, ar būtina daryti intervenciją į užbaigtoje byloje įsiteisėjusį teismo
sprendimą, nutartį ar nutarimą ir jo pagrindu susiklosčiusius teisinius santykius (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A756-818/2013).
62. Nagrinėjant atnaujintą bylą šiuo atveju nustatyta, kad nors apeliacinės instancijos teismas teisingai išaiškino Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies nuostatą ir tuo pagrindu konstatavo, kad dėl jos pažeidimo pareiškėjui negalėjo
būti taikoma poveikio priemonė, tačiau neįvertino galimybės pareiškėjo padarytą veiką perkvalifikuoti pagal Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, ir tik
po to spręsti, ar skundžiamas Sprendimas dėl pareiškėjo įspėjimo ir įpareigojimo pašalinti pažeidimą yra neteisėtas.
63. Šiuo aspektu pažymėtina, jog Europos Žmogaus Teisių Teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad tuo atveju, kai kaltinimas iš esmės pakeičiamas, kaltinamajam turi
būti suteikiama tinkama galimybė įgyvendinti savo gynybos teises dėl pakeisto kaltinimo. Šiuo atveju lemiamą reikšmę vertinant gynybos teisių užtikrinimo atitiktį Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai (toliau – ir Konvencija) turi
būtent kaltinimo pakeitimo poveikis galimybėms gintis, t. y. vertinama, ar apskritai
gynyba dėl pakeisto kaltinimo būtų kitokia (2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimas byloje
Seliverstov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 19692/02, 20 par).
64. Kitose bylose Europos Žmogaus Teisių Teismas yra konstatavęs, jog kai žemesnės instancijos teismo nuosprendžiu keičiama veikos kvalifikacija ir kaltinamasis
apie tai nėra iš anksto informuojamas, todėl negali pateikti gynybos argumentų dėl
pakeisto kaltinimo, o aukštesnės instancijos teismas bylą nagrinėja tik teisės aspektu,
t. y. nuteistasis neturi visavertės galimybės šiame teisme patikrinti ir nustatyti faktų,
reikšmingų kvalifikuojant veiką, Konvencijoje įtvirtintos gynybos teisės yra pažeidžiamos (2006 m. balandžio 20 d. sprendimas byloje I. H. ir kiti prieš Austriją, pareiškimo Nr. 42780/98; 2006 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Mattei prieš Prancūziją,
pareiškimo Nr. 34043/02). Kita vertus, kai tokiais atvejais gynyba turi galimybę ginčyti naują kvalifikavimą fakto ir teisės aspektu, minėtos teisės laikomos užtikrintomis (2002 m. vasario 21 d. sprendimas byloje Sipavičius prieš Lietuvą, pareiškimo
Nr. 49093/99; 2004 m. birželio 24 d. sprendimas byloje Balette prieš Belgiją, pareiškimo
Nr. 48193/99; 2006 m. vasario 7 d. sprendimas dėl priimtinumo byloje Virolainen prieš
Suomiją, pareiškimo Nr. 29172/02).
65. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjant atnaujintą bylą nusprendus įvertinti pareiškėjui skundžiamu Inspektoriaus Sprendimu inkriminuoto pažeidimo perkvalifikavimą, būtų sprendžiami klausimai, kurie iš esmės nepatenka į anksčiau
apibrėžtas proceso atnaujinimo ribas. Be to, jie nebuvo nagrinėti nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgiant į paminėtą Europos Žmogaus
Teisių Teismo praktiką, šiuo atveju apie tokią bylos nagrinėjimo eigą turėtų būti papildomai informuojamos bylos šalys, tikėtina, turėtų iš naujo būti peržiūrimos pažeidimo
aplinkybės, iš naujo vertinami faktai ar renkami papildomi įrodymai. Išplėstinės teisėjų
kolegijos nuomone, tai lemtų bylos nagrinėjimą nesilaikant proceso atnaujinimo pagrindų ribų ir bylos pernagrinėjimą iš esmės.
66. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Europos Žmogaus Teisių
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Teismas byloje Varnienė prieš Lietuvą, kurioje konstatuotas Konvencijos 6 straipsnio
1 dalies pažeidimas, nurodė, kad proceso atnaujinimas yra suderinamas su Konvencijos nuostatomis tik tada, jei juo siekiama daugiau nei tiesiog bylą išspręsti iš naujo.
Teismas pabrėžė, kad nagrinėjant bylą po proceso atnaujinimo, buvo iš naujo vertintos
bylos faktinės aplinkybės. Tokiu būdu valstybei buvo suteiktas antrasis šansas siekti,
kad iš naujo būtų išnagrinėtas kilęs administracinis ginčas, nepaisant to, jog ši byla jau
buvo išspręsta galutiniu teismo sprendimu, o teismo procese dalyvavo kompetentinga
valstybės institucija ir jai buvo suteikta galimybė pasinaudoti visomis procesinės gynybos priemonėmis tam, kad apgintų valstybės interesus (2013 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje Varnienė prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 42916/04, 41, 42 par.).
67. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad bylą nagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nenagrinėjo galimybės perkvalifikuoti pareiškėjo padarytą veiką,
dar nesudaro pagrindo naikinti šio teismo priimtą sprendimą. Atsižvelgdama į teisėtų
lūkesčių, res judicata, protingumo principų svarbą, taip pat į jau aptartą proceso atnaujinimo instituto išimtinumą ir jo paskirtį, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju intervencija į užbaigtoje byloje įsiteisėjusį teismo sprendimą yra netikslinga
ir negalima, kadangi ji paneigtų principines proceso atnaujinimo instituto nuostatas.
68. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos prašymas atmestinas, o apskųsta Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartis paliktina nepakeista.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
162 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos prašymą atmesti.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartį palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.6.2. Dėl žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu skiriamo įspėjimo ir
reikalavimo paneigti informaciją pobūdžio bei šių priemonių taikymo termino
Valstybės prievarta gali būti išreikšta įvairiomis formomis, t. y. ne tik baudžiamojo,
atgrasomojo pobūdžio administracinėmis nuobaudomis. Gali būti taikomos ir kitos poveikio priemonės, kurių taikymo tikslas iš esmės yra nukreiptas ne į nubaudimą, o į asmens
(visuomenės) pažeistų teisių bei interesų atkūrimą. Tokiomis poveikio priemonėmis taip
pat yra vykdoma valstybės prievarta, tačiau jos pagal savo pobūdį, tikslą ir taikymo tvarką skiriasi nuo administracinių nuobaudų.
Žurnalistų etikos inspektoriui atliekant jam įstatymu pavestas funkcijas yra ne tik
užtikrinami bei ginami viešieji interesai, bet kartu ir ginami asmenų privatūs interesai bei
teisės (pvz., įpareigojant paneigti tikrovės neatitinkančią bei asmens garbę ir orumą žemi249
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nančią informaciją apginamos privataus asmens neturtinės teisės bei interesai). Žurnalistų
etikos inspektoriui Visuomenės informavimo įstatyme nėra suformuluotos pareigos vykdyti nubaudimo funkciją. Inspektoriaus įspėjimo, kaip poveikio priemonės, tikslas iš esmės
yra įspėti apie viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) padarytus teisės pažeidimus bei
tokiu būdu siekti teisės pažeidimų prevencijos, t. y. kad tokio pobūdžio teisės pažeidimai
daugiau nesikartotų. Inspektoriaus reikalavimas paneigti paskelbtą tikrovės neatitinkančią bei asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją yra orientuotas į tai, kad būtų pašalinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veikla galbūt padaryti visuomenės teisių
ir interesų (pvz., teisės į teisingą, tikslią, nešališką informaciją) bei privačių asmenų teisių
ir interesų (pvz., privataus gyvenimo, asmens garbės ir orumo) pažeidimai.
Vadinasi, Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu viešosios informacijos rengėjui
(skleidėjui) skiriamas įspėjimas apie Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus pagal
teisinę prigimtį ir tikslą neturėtų būti prilyginamas administracinei nuobaudai (Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 20 str.), jis nepriskirtinas prie ATPK 21 straipsnyje įtvirtintos administracinių nuobaudų sistemos ir negali būti tapatinamas su įspėjimu (administracine nuobauda), įtvirtintu ATPK 23 straipsnyje. Žurnalistų etikos inspektoriaus įspėjimas priskirtinas prie kitų poveikio priemonių
grupės. Kartu prie minėtos kitų poveikio priemonių grupės priskirtinas ir Žurnalistų etikos
inspektoriaus reikalavimas paneigti paskelbtą tikrovės neatitinkančią bei asmens garbę ir
orumą žeminančią informaciją.
Visuomenės informavimo įstatyme nustatytas Žurnalistų etikos inspektoriaus gauto
skundo (pareiškimo) nagrinėjimo terminas nėra naikinamasis ir dėl objektyvių priežasčių
(pvz., būtinybės Žurnalistų etikos inspektoriui patikrinti visus skunde nurodytus pažeidimus, surinkti reikiamus duomenis ir kt.) gali būti situacijų, kai sprendimas priimamas jau
pasibaigus trijų mėnesių terminui, tačiau poveikio priemonės taikymo terminas negali tęstis neapibrėžtą laiko tarpą. Suėjus įstatymų nustatytam senaties terminui, poveikio priemonės skyrimas nebegalimas. Visuomenės informavimo įstatyme nėra įtvirtinti terminai
Žurnalistų etikos inspektoriaus taikomoms poveikio priemonėms skirti, t. y. šiame įstatyme nėra nustatytas įspėjimo bei įpareigojimo paneigti informaciją skyrimo senaties terminas, ir tai laikytina teisės spraga. Ši teisės spraga privalo būti užpildyta taikant įstatymo
analogiją.
Įvertinus tai, jog Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu viešosios informacijos
rengėjams ir skleidėjams skiriamas įspėjimas laikytinas poveikio priemone, o panašaus
pobūdžio poveikio priemonės (įspėjimas) yra numatytos ir kituose įstatymuose (Vertybinių popierių įstatyme, Draudimo įstatyme, Finansinių priemonių rinkų įstatyme, Mokėjimo įstaigų įstatyme, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme, Bankų
įstatyme, Kredito unijų įstatyme, Centrinės kredito unijos įstatyme, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, kt.), yra pagrindas, taikant įstatymo analogiją, atsižvelgti būtent
į šiuose įstatymuose įtvirtintas poveikio priemonių skyrimo terminų skaičiavimo taisykles.
Vertybinių popierių įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog sprendimas dėl poveikio
priemonių taikymo gali būti priimtas, jeigu praėjo ne daugiau kaip 2 metai nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam ar trunkamajam pažeidimui, – nuo paskutinių
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tęstinio pažeidimo veiksmų atlikimo dienos ar trunkamojo pažeidimo paaiškėjimo dienos.
Iš esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos ir kituose įstatymuose. Visuomenės informavimo įstatyme konstatavus teisės spragą, būtent ši bendro pobūdžio taisyklė pagal įstatymo
analogiją taikytina Žurnalistų etikos inspektoriui pagal Visuomenės informavimo įstatymą sprendimu viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams skiriant poveikio priemones
(įspėjimą bei įpareigojimą paneigti informaciją).
Administracinė byla Nr. A662-996/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00986-2012-1
Procesinio sprendimo kategorija 36

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. kovo 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus,
teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę
bylą pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Šou centro ir trečiojo suinteresuoto asmens V. V.
apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 5 d.
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Šou centro skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims
J. G. ir V. V. dėl sprendimo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

1. Pareiškėjas viešoji įstaiga Šou centras (toliau – ir VšĮ Šou centras, pareiškėjas)
skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašė panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – ir Inspektorius, atsakovas) 2012 m. kovo 5 d. sprendimą
Nr. SPR-16 „Dėl publikacijoje „Darbietis“ apsimelavo“ („Kėdainių kraštas“, 2011 m. sausio 21 d., Nr. 15) paskelbtos informacijos“ (toliau – ir Sprendimas). Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas vienašališkai, neobjektyviai, praleidęs nuobaudos skyrimo terminus
išnagrinėjo viešo asmens, politiko, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario J. G.
2011 m. kovo 18 d. skundą ir papildomus paaiškinimus. Pareiškėjo teigimu, Žurnalistų
etikos inspektorius skundžiamą sprendimą priėmė pažeisdamas įstatymo viršenybės,
nekaltumo prezumpcijos principą, paskelbė neįsiteisėjusią nuobaudą.
2. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektorius su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė
jį atmesti. Atsiliepime į skundą atsakovas nurodė, jog nepagrįstas pareiškėjo teiginys,
kad Sprendimas buvo priimtas praleidus nuobaudos skyrimo terminą, nes J. G. kreipėsi
į atsakovą prašydamas nustatyti jo asmeninių neturtinių teisių ir Lietuvos Respublikos
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visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir Visuomenės informavimo įstatymas,
VIĮ) pažeidimus. Atsakovas išnagrinėjo minėtą skundą ir priėmė sprendimą dėl VIĮ pažeidimų. VIĮ 3 straipsnio 3 dalies, 19 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 8 dalies 1 punkto
ir 41 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimai neapima nei vienos Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – ir ATPK) numatytos administracinių teisės pažeidimų sudėties, o šių pažeidimų tyrimas vykdomas ne ATPK, o VIĮ
nustatyta tvarka. J. G. skundas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje buvo gautas
2011 m. kovo 24 d., o 2011 m. birželio 24 d. priimtas sprendimas, kuris Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimu administracinėje byloje
Nr. I-3399-562/2011 buvo panaikintas. 2011 m. lapkričio 2 d. įsiteisėjus šiam teismo
sprendimui, J. G. skundo tyrimas atnaujintas, o 2012 m. kovo 5 d. dėl jo priimtas kitas sprendimas. Atsakovo manymu, procedūrinis pažeidimas, t. y. aplinkybė, kad J. G.
skundas buvo išnagrinėtas per ilgesnį nei VIĮ 50 straipsnio 13 dalyje nustatytą terminą, nesudaro pagrindo naikinti sprendimą. Teisės aktai nenustato senaties termino asmeninių neturtinių teisių gynimui, todėl pažeistos J. G. teisės ir teisėti interesai galėjo būti apginti praėjus daugiau nei metams nuo pažeidimo padarymo – publikacijos
paskelbimo.
3. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. G. prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą J. G. paaiškino, kad atsakovas išsamiai ištyrė ir tinkamai
kvalifikavo reikšmingas aplinkybes. Pareiškėjas ir straipsnio autorius V. V., viešai publikuodami tikrovės neatitinkančią ir jo garbę bei orumą žeminančią informaciją, sąmoningai klaidino visuomenę, siekė jį sumenkinti. Nepagrįsti vieši kaltinimai prieštarauja objektyvios ir garbingos žurnalistikos principams, peržengia Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) ir įstatymuose nubrėžtas saviraiškos laisvės
ribas.
4. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. V. atsiliepime palaikė pareiškėjo skundą.
II.
5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 5 d. sprendimu pareiškėjo VšĮ Šou centro skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas nustatė, kad Žurnalistų etikos inspektorius 2012 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. SPR-16 įspėjo viešosios informacijos skleidėją VšĮ Šou centrą dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio
3 dalies, 19 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 8 dalies 1 punkto ir 41 straipsnio 2 dalies
1 punkto pažeidimo. Pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakovo Sprendime pateiktu vertinimu, jog viešosios informacijos skleidėjas straipsnio antraštėje „Darbietis
apsimelavo“ paskelbtais teiginiais – „Įžūlus melas“, „Galbūt J. G. ir jo kolegų susirinkimas tą naktį ir vyko, bet ne savivaldybėje, dalyvaujant kariškiui, rusų mokyklos direktoriui, tarybos nariui A., buvusiam prokurorui G., MGB įgaliotiniam Kėdainiuose K. ir
Kėdainių jedinstvininkams“, „Nereikia klastoti istorijos, klaidinti atgimstančios laisvos
Lietuvos jaunimo, mulkinti paprastų žmonių vardan asmeninių ir vienos liaupsinamos partijos interesų“ – paskleidė klaidingą, tikrovės neatitinkančią informaciją (žinią). Pareiškėjo paskelbti teiginiai „Įžūlus melas“, „Nereikia klastoti istorijos, klaidinti
atgimstančios laisvos Lietuvos jaunimo, mulkinti paprastų žmonių vardan asmeninių
ir vienos liaupsinamos partijos interesų“ kaltina J. G. moralės pažeidimais, negarbingais poelgiais ir netinkamu elgesiu viešajame gyvenime. Pareiškėjo teiginiai, kad „Gal252
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būt J. G. ir jo kolegų susirinkimas tą naktį ir vyko, bet ne savivaldybėje, dalyvaujant
kariškiui, rusų mokyklos direktoriui, tarybos nariui A., buvusiam prokurorui G., MGB
įgaliotiniam Kėdainiuose K. ir Kėdainių jedinstvininkams“, teismo vertinimu, apibūdina J. G. nesilaikant moralės normų, negarbingą jo poelgį, jo bendradarbiavimą su kariškiu V. A., G., MGB atstovu J. K. ir „jedinstvininkais“. Teismas sprendė, jog viešosios
informacijos skleidėjui publikacijoje pateikus nuorodas į MGB, „jedinstvininkus“, J. G.
buvo sugretinamas su nusikalstamų organizacijų nariais – visuomenėje tai suprantama
vienareikšmiškai neigiamai, formuojant negatyvią nuomonę apie jį. Teismo įsitikinimu,
viešosios informacijos skleidėjas, paskleidęs tokio pobūdžio informaciją ir neįrodęs jos
tikrumo, siekė ne sąžiningai informuoti visuomenę jai aktualiu klausimu, bet pažeminti J. G., todėl atsakovas turėjo pagrindą konstatuoti, jog publikacijoje „Darbietis“ apsimelavo“ buvo paskleista informacija (žinia), kuri žemina J. G. garbę ir orumą ir neatitinka tikrovės.
III.
6. Pareiškėjas VšĮ Šou centras apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 5 d. sprendimą ir administracinę bylą
nutraukti, pasibaigus administracinės nuobaudos skyrimo terminams, taip pat priteisti pareiškėjui patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde pareiškėjas, be kitų
argumentų, taip pat nurodė, kad teismas neargumentavo, kodėl spręsdamas ginčą nesirėmė imperatyviomis ATPK 35 straipsnio nuostatomis. Pareiškėjo teigimu, teismas nenurodė nė vieno teisės akto, kuriuo vadovaudamasis skyrė pareiškėjui administracinę
nuobaudą – įspėjimą – praėjus 20 mėnesių ir 2 savaitėms.
7. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. V. apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 5 d. sprendimą ir ginčą išspręsti iš esmės. Apeliaciniame skunde V. V., be kitų argumentų, taip pat teigė, jog teismas,
nurodydamas, jog išanalizavo ir įvertino faktų visumą, vengė pasisakyti esminiais klausimais. Trečiojo suinteresuoto asmens manymu, prielaida ar abejone neturėtų būti remiamasi tiesai nustatyti.
8. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektorius prašė pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus atmesti ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą nepakeistą. Atsiliepimuose atsakovas pažymėjo, kad J. G. skundas dėl publikacijos „Darbietis“ apsimelavo“ buvo nagrinėjamas pagal Visuomenės
informavimo įstatymo, o ne pagal ATPK nuostatas.
9. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. G. prašė pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto
asmens apeliacinius skundus atmesti. Atsiliepimuose J. G. nurodė, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės išanalizavo tuos klausimus, kurie turėjo reikšmės teisingai išnagrinėti bylą.
10. Pareiškėjas VšĮ Šou centras atsiliepime palaikė trečiojo suinteresuoto asmens
V. V. apeliacinį skundą ir prašė jį tenkinti.
IV.
11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu (administracinė byla Nr. A442-28/2013) pareiškėjo viešosios įstaigos Šou centro ir
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trečiojo suinteresuoto asmens V. V. apeliacinius skundus tenkino iš dalies – Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 5 d. sprendimą panaikino ir pareiškėjo viešosios įstaigos Šou centro skundą patenkino, t. y. panaikino Žurnalistų etikos
inspektoriaus 2012 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. SPR-16 „Dėl publikacijoje „Darbietis“
apsimelavo“ („Kėdainių kraštas“, 2011 m. sausio 21 d., Nr. 15) paskelbtos informacijos“.
12. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad byloje kilęs ginčas dėl to, ar Žurnalistų etikos inspektorius 2012 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. SPR-16 teisėtai ir pagrįstai įspėjo viešosios informacijos skleidėją VšĮ Šou centrą dėl Visuomenės informavimo
įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 19 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 8 dalies 1 punkto ir
41 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimo.
13. Nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, teismas atsižvelgė į Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje (2010 m. rugsėjo 30 d. įstatymo Nr. XI-1046
redakcija) nustatytas Žurnalistų etikos inspektoriaus funkcijas bei į šio straipsnio 3 dalies 1 punktą, įtvirtinantį, kad atlikdamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas,
Žurnalistų etikos inspektorius gali priimti sprendimą įspėti viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingus (fizinius)
asmenis apie pastebėtus šio įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti. Teisėjų kolegija taip pat atsižvelgė
į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, kurioje pažymėta, kad
Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams skiriamas įspėjimas pagal teisinę prigimtį ir tikslą yra administracinė sankcija,
analogiška administracinei nuobaudai – įspėjimui, kuri numatyta ATPK 23 straipsnyje. Todėl skiriant įspėjimą už Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės
informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus turi būti laikomasi bendrųjų
administracinės atsakomybės taikymo principų (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1319/2012).
Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 13 dalis nustato, kad Inspektorius
gautą skundą išnagrinėja per tris mėnesius nuo skundo (pareiškimo) gavimo dienos.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad šis terminas yra ne atsakomybės už įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus taikymo, bet
skundo nagrinėjimui būtinas terminas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2012 m. lapkričio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1645/2012). Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas darė išvadą, kad Visuomenės informavimo
įstatyme nėra nustatyti Žurnalistų etikos inspektoriaus taikomų administracinių sankcijų skyrimo terminai.
14. Teisėjų kolegija rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) praktika (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d., 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimai, 2009 m. kovo 2 d., 2009 m. birželio 22 d.,
2009 m. gruodžio 11 d., 2010 m. rugsėjo 29 d., 2010 m. lapkričio 29 d., 2011 m. birželio 21 d., 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarimai), vertino, jog poreikis teisiškai sureguliuoti
Žurnalistų etikos inspektoriaus taikomų administracinių sankcijų skyrimo terminus
yra, nes kituose įstatymuose, numatančiuose administracinių sankcijų taikymą, tokių
sankcijų taikymo senaties terminai yra nustatyti (pvz., ATPK 35 straipsnis, Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos
tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 22 straipsnio 13 dalis, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 35 straipsnio
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3 dalis). Apeliacinės instancijos teismas darė išvadą, jog tai, kad Visuomenės informavimo įstatyme nėra nustatytas terminas, per kurį turi būti paskiriama administracinė sankcija (įspėjimas), yra teisės spraga, kuri užpildytina taikant įstatymo analogiją.
Žurnalistų etikos inspektoriaus skiriama administracinė sankcija yra analogiška administracinei nuobaudai, numatytai ATPK 23 straipsnyje, todėl atsakovo taikomos administracinės sankcijos skyrimo terminams skaičiuoti pagal analogiją taikytinos ATPK
35 straipsnyje įtvirtintos administracinių nuobaudų skyrimo terminų skaičiavimo taisyklės. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju įstatymų analogijos taikymas
galimas, nes tai nėra susiję su asmens laisvių ir teisių ribojimu. Priešingai, taikant pagal
analogiją ATPK 35 straipsnio nuostatas, yra siaurinamos administracinės atsakomybės
taikymo sąlygos. Teisėjų kolegija sprendė, kad ATPK 35 straipsnio 1 dalis pagal įstatymo analogiją yra taikytina ir skiriant administracines sankcijas pagal Visuomenės informavimo įstatymą.
15. Iš skundžiamo Sprendimo turinio apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad
publikacija, dėl kurios pareiškėjas buvo įspėtas, buvo išspausdinta 2011 m. sausio 21 d.
laikraštyje „Kėdainių kraštas“ Nr. 15. Taigi šiuo atveju, net jeigu teisės pažeidimas ir
būtų padarytas, atsakovas negalėjo priimti sprendimo dėl pareiškėjo įspėjimo už Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus, nes skundžiamo Sprendimo priėmimo
metu, t. y. 2012 m. kovo 5 d., buvo pasibaigęs ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatytas
nuobaudos skyrimo terminas. Nustačiusi, kad dėl patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties termino pasibaigimo atsakovas, ištyręs J. G. skundą, negalėjo pareiškėjui taikyti administracinės sankcijos, teisėjų kolegija nevertino skundžiamu Sprendimu nustatytų faktinių aplinkybių pagrįstumo dėl galimo Visuomenės informavimo
įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 19 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 8 dalies 1 punkto ir
41 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimo.
16. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, jog nors skundžiamo atsakovo Sprendimo rezoliucinėje dalyje pareiškėjas yra ne tik įspėtas dėl Visuomenės
informavimo įstatymo pažeidimo, o šio administracinio sprendimo 1 punktu buvo pripažinta, kad J. G. skundas dėl publikacijos „Darbietis apsimelavo“ („Kėdainių kraštas“,
2011 m. sausio 21 d., Nr.15) paskelbtos informacijos pagrįstas, o 2 punktu pareiškėjas
įpareigotas Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka paneigti tikrovės neatitinkančią bei pareiškėjo garbę ir orumą žeminančią informaciją, tačiau šie skundžiamo Sprendimo rezoliucinės dalies elementai yra išvestiniai ir gali būti vertinami tik
visumoje su administracinės sankcijos skyrimu. Teisėjų kolegija konstatavo, jog pripažinus, kad pareiškėjas nepagrįstai buvo įspėtas dėl Visuomenės informavimo įstatymo
normų pažeidimo, nagrinėjamos bylos kontekste nėra pagrindo vertinti, ar J. G. skundas yra pagrįstas, taip pat įpareigoti pareiškėją paneigti tikrovės neatitinkančią bei asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją. Taip pat apeliacinės instancijos teismas
pažymėjo, kad priimtas teismo sprendimas neužkerta kelio trečiajam suinteresuotajam
asmeniui J. G. dėl garbės ir orumo gynimo kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
V.
17. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektorius 2013 m. birželio 5 d. padavė Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui prašymą atnaujinti procesą administracinėje
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byloje Nr. A442-28/2013, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte nurodytu pagrindu.
18. Atsakovas prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodė, kad administracinėje byloje Nr. A442-28/2013 buvo nukrypta nuo vieningos administracinių teismų praktikos
Žurnalistų etikos inspektoriaus veiklos klausimais, susijusiais su skundo nagrinėjimo ir
įspėjimo (nuobaudos) skyrimo terminais bei viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo)
pareiga paneigti informaciją. Atsakovas nurodė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) nuosekliai plėtoja praktiką, kad Visuomenės informavimo įstatyme numatytas Žurnalistų etikos inspektoriaus gauto skundo (pareiškimo)
nagrinėjimo terminas nėra naikinamasis. LVAT administracinėse bylose Nr. A261-703/2009,
Nr. A261-1293/2009, Nr. A525-668/2011, Nr. A143-637/2011, Nr. A525-897/2011,
Nr. A492-1645/2012 yra aiškiai nurodyta, jog skundo nagrinėjimo terminas yra nustatytas tam, kad Žurnalistų etikos inspektorius, laikydamasis teisės aktuose nustatytos
jo funkcijų atlikimo tvarkos, užtikrintų tinkamą asmenų teisių įgyvendinimą, objektyvų sprendimų priėmimą; be to, jei skundo nagrinėjimo terminas yra praleistas dėl
objektyvių priežasčių, toks procedūrinis pažeidimas nepažeidžia skundo nagrinėjimo
ir sprendimo priėmimo objektyvumo.
19. Atsakovo teigimu, LVAT 2013 m. gegužės 2 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A442-28/2013 taikant įstatymo analogiją (ATPK 35 straipsnį) prieita prie minėtai nuosekliai LVAT praktikai prieštaraujančios ir klaidingos išvados, kad pasibaigus
terminui, nustatytam ATPK 35 straipsnyje, Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo
priėmimas negalimas. Nustatęs, kad Visuomenės informavimo įstatyme nėra nustatyti Žurnalistų etikos inspektoriaus taikomų administracinių sankcijų skyrimo terminai, t. y. konstatavęs, jog šiuo aspektu yra teisės spraga, kuri pagal įstatymo analogiją
gali būti užpildyta taikant ATPK 35 straipsnio nuostatas, LVAT 2013 m. gegužės 2 d.
sprendime neįvertino, kad tokio termino nebuvimas įstatyme susijęs su Inspektoriui
teikiamo skundo dalyku ir jo kilme – asmeninių neturtinių santykių (asmens garbės ir
orumo, privatumo) pažeidimais, iš kurių atsirandantiems reikalavimams nėra taikoma
ieškinio senatis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.124 str.). Atsakovo manymu,
pagal LVAT 2013 m. gegužės 2 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A442-28/2013
formuojamą praktiką, Inspektorius net negalėtų priimti skundų, kuriuose būtų skundžiamasi dėl informacijos, paskelbtos praėjus ATPK 35 straipsnyje nustatytam terminui. Šiuo požiūriu ATPK analogijos taikymas ne tik aiškiai riboja asmens teisę pasirinkti savo pažeistos teisės gynimo būdą ir priemones, bet ir galimybę apginti savo
pažeistą teisę neteisminiu būdu. Be to, teismas neįvertino visų bylai reikšmingų faktinių
aplinkybių, t. y. kad: ginčo publikacija buvo paskelbta 2011 m. sausio 21 d.; skundą Inspektoriui J. G. pateikė 2011 m. kovo 24 d.; Inspektorius priėmė sprendimą 2011 m. birželio 21 d. (sprendimas priimtas nepraleidus trijų mėnesių termino po skundo pateikimo ir ATPK 35 straipsnyje nustatyto šešių mėnesių termino nuo ginčo publikacijos
paskelbimo); Inspektoriaus 2011 m. birželio 21 d. sprendimas 2011 m. liepos 18 d. apskųstas teismui; 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3399-562/2011,
kuriuo teismas panaikino Inspektoriaus 2011 m. birželio 21 d. sprendimą ir įpareigojo
Inspektorių iš naujo išnagrinėti J. G. 2011 m. kovo 24 d. skundą; vykdydamas Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 17 d. sprendimą, Inspektorius iš naujo išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens skundą ir 2012 m. kovo 5 d. priėmė naują
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sprendimą Nr. SPR-16 (Sprendimas priimtas nepraleidus ATPK 35 straipsnyje nustatyto šešių mėnesių termino nuo teismo įpareigojimo vykdyti sprendimą momento).
Remdamasis išdėstytais argumentais, atsakovas teigė, kad teisės analogijos tarp Visuomenės informavimo įstatymo ir ATPK taikymas, kaip ir teisės spragų identifikavimas,
turi būti pagrįstas, atsargus ir paremtas teisinio tikrumo principu kiekvienoje konkrečioje situacijoje, be to, teisės analogija negali būti taikoma, kai jos taikymas apriboja asmens teises (konkrečiu atveju – trečiojo suinteresuoto asmens teisę ginti savo pažeistą
garbę ir orumą neteismine tvarka).
20. Apeliantas taip pat pažymėjo, jog LVAT, 2013 m. gegužės 2 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A442-28/2013 pripažinęs Inspektoriaus skirtą įspėjimą neteisėtu
dėl esą praleisto šios nuobaudos skyrimo termino, reikalavimą paneigti tikrovės neatitinkančią trečiojo suinteresuoto asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją padarė visiškai priklausomą nuo įspėjimo, t. y. tokį reikalavimą susiejo su nubaudimu.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2013 m. kovo 18 d. nutartyje administracinėje byloje
Nr. A662-707/2013 padarė visiškai priešingas išvadas, t. y. konstatavo, kad įpareigojimas
paneigti paskleistą tikrovės neatitinkančią informaciją susijęs ne su visuomenės informavimo priemonės nubaudimu, o su nukentėjusio asmens, kurio garbę ir orumą žemina paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, teisių ir teisėtų interesų apsauga ir
bent minimaliu iki pažeidimo buvusios padėties atstatymu. Panašių išvadų yra prieita
ir LVAT 2012 m. lapkričio 8 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A492-1645/2012.
Atsakovo teigimu, LVAT 2013 m. gegužės 2 d. sprendime administracinėje byloje
Nr. A442-28/2013 buvo nukrypta ir nuo LVAT praktikos dėl viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (arba visuomenės informavimo priemonės) pareigos paneigti paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją aiškinimo ir taikymo.
21. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. G. 2013 m. birželio 7 d. padavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A442-28/2013, kurį grindžia argumentais, iš esmės analogiškais atsakovo prašyme dėl proceso atnaujinimo pateiktiems argumentams. Trečiasis suinteresuotas
asmuo, teigdamas, kad LVAT 2013 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A442-28/2013 prieštarauja LVAT praktikai, nurodė tas pačias bylas, kurias nurodė atsakovas (administracinės bylos Nr. A143-637/2011, Nr. A525-897/2011,
Nr. A492-1645/2012).
VI.
22. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi (administracinė byla Nr. P146-168/2013) atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus ir
trečiojo suinteresuoto asmens J. G. prašymus dėl proceso atnaujinimo tenkino, atnaujino procesą administracinėje byloje Nr. A442-28/2013 pagal pareiškėjo viešosios įstaigos
Šou centro ir trečiojo suinteresuoto asmens V. V. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 5 d. sprendimo administracinėje byloje
pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Šou centro skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. G. ir V. V. dėl sprendimo panaikinimo bei perdavė bylą nagrinėti iš naujo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinei teisėjų kolegijai.
23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė, jog administracinėse
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bylose Nr. A261-703/2009, Nr. A261-1293/2009, Nr. A525-668/2011, Nr. A143-637/2011,
Nr. A525-897/2011, Nr. A492-1645/2012, priešingai nei administracinėje byloje
Nr. A442-28/2013, sprendžiant ginčus dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus priimtų sprendimų įspėti viešosios informacijos rengėją (skleidėją) dėl Visuomenės informavimo
įstatymo pažeidimo bei dėl viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) pareigos paneigti paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, buvo laikomasi pozicijos, kad sprendžiant dėl skundo nagrinėjimo ir Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo priėmimo
terminų remiamasi Visuomenės informavimo įstatymo normomis. Administracinėje
byloje Nr. A442-28/2013 priimtame sprendime, skirtingai nei išvardytose bylose, pagal
įstatymo analogiją buvo taikytinos ATPK 35 straipsnyje įtvirtintos administracinių
nuobaudų skyrimo terminų skaičiavimo taisyklės, o šios įstatymo normos taikymas
lėmė tai, kad teismas konstatavo, jog Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas įspėti
viešosios informacijos skleidėją dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų ir
įpareigoti paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją, buvo priimtas praleidus ATPK
35 straipsnyje nustatytą terminą, todėl teismas panaikino Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą. Taip pat nutartyje pažymėta, jog atsakovo ir trečiojo suinteresuoto
asmens nurodytose administracinėse bylose LVAT suformuota praktika, kad Visuomenės informavimo įstatyme nustatytas skundo nagrinėjimo terminas nėra naikinamasis,
kad tais atvejais, kai nustatomi procedūriniai pažeidimai (nebuvo pratęstas skundo nagrinėjimo terminas, sprendimas priimtas per ilgesnį nei nustatyta laiką), dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo sprendžiama atsižvelgiant
į konkrečias aplinkybes, t. y. vertinama, ar atitinkamas procedūrinis pažeidimas turėjo
įtakos Žurnalistų etikos inspektoriaus priimto sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui.
24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, atsakovas pateikė įrodymus, kad administracinėje byloje Nr. A442-28/2013, kurioje prašoma atnaujinti procesą dėl termino, per kurį Žurnalistų etikos inspektorius gali išnagrinėti gautą skundą
ir priimti sprendimą dėl viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) įspėjimo už Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimą bei pareikalauti paneigti paskelbtą tikrovės
neatitinkančią informaciją, pateiktas kitoks įstatymo normų aiškinimas nei ankstesnėje LVAT praktikoje (administracinės bylos Nr. A261-703/2009, Nr. A261-1293/2009,
Nr. A525-668/2011, Nr. A143-637/2011, Nr. A525-897/2011, Nr. A492-1645/2012), suformuotoje labai panašiose administracinėse bylose, nors Visuomenės informavimo įstatymu nustatytas teisinis reguliavimas iš esmės nėra pasikeitęs. Dėl nurodytų priežasčių
prašymus dėl proceso atnaujinimo nagrinėjančiai teisėjų kolegijai kilo pagrįstų abejonių, kad administracinėje byloje Nr. A442-28/2013 galėjo būti nukrypta nuo LVAT
praktikos, suformuotos administracinėse bylose Nr. A261-703/2009, Nr. A261-1293/2009,
Nr. A525-668/2011, Nr. A143-637/2011, Nr. A525-897/2011, Nr. A492-1645/2012.
25. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog atsakovo nurodytoje LVAT išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartyje administracinėje byloje Nr. A662-707/2013 termino, per kurį
Žurnalistų etikos inspektorius gali išnagrinėti gautą skundą ir priimti sprendimą dėl
viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) įspėjimo už Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimą bei pareikalauti paneigti paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją,
klausimas nebuvo nagrinėjamas. Todėl šiuo aspektu nesutikta su atsakovu, kad administracinėje byloje Nr. A442-28/2013 nukrypta nuo praktikos, suformuotos administracinėje byloje Nr. A662-707/2013.
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Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

VII.

Dėl proceso atnaujinimo ribų
26. Procesą 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 išplėstinė teisėjų kolegija
turėtų atlikti visapusišką pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimą (ABTĮ 136, 161 straipsniai), 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 (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, 2011 m. liepos 14 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį
administracinėje byloje Nr. A502-3034/2011, 2012 m. liepos 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A552-2747/2012, 2013 m. sausio 8 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A520-3147/2012, kt.). Teismas
iš naujo bylą nagrinėja neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo
pagrindai, t. y. teismas patikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra įvardyti teismo nutartyje dėl proceso
atnaujinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos
2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, 2012 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1746/2012 ir kt.).
27. Pažymėtina, kad proceso atnaujinimo institutas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės procedūra, kurios tikslas yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę
gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai
nepažeidžia įstatymų saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat išvengti galimo neteisėto teismo procesinio sprendimo teisinių pasekmių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-159/2010).
28. Dėl proceso atnaujinimo instituto, kaip išimtinės procedūros, yra pasisakęs ir
Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), kuris savo praktikoje yra pripažinęs, kad atnaujintas procesas ir naujas sprendimas buvo „užslėpta“ apeliacija (angl. appeal
in disguise), pažeidusi teisinį tikrumą ir asmens teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). EŽTT yra
išaiškinęs, kad teisinis tikrumas suponuoja res judicata principo laikymąsi ir vykdymą. Šis principas sukuria draudimą ginčo šalims siekti peržiūrėti galutinį ir įsiteisėjusį
sprendimą vien tik turint tikslą iš naujo nagrinėti bylą. Aukštesnės instancijos teismų
galia peržiūrėti sprendimus turi būti siejama tik su tikslu ištaisyti teismo klaidas ir netinkamai vykdomą teisingumą, bet ne iš naujo nagrinėti bylą. Sprendimo peržiūrėjimo mechanizmas neturėtų būti naudojamas kaip „užslėpta“ apeliacija, vien tik galimi
keli požiūriai į vieną situaciją nėra sprendimo peržiūrėjimo pagrindas. Išimtys galimos
tik tais atvejais, kai tą nulemia ypatingos ir įtikinamos aplinkybės. Aukštesnių teismų
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teisė atnaujinti procesą turėtų būti įgyvendinama siekiant ištaisyti teismines klaidas,
tačiau ne siekiant, kad būtų iš naujo išnagrinėta byla (žr., pvz., EŽTT sprendimus bylose Oferta Plus S.R.L. prieš Moldovą Nr. 14385/04, 98 pastraipa; Roşca prieš Moldovą
Nr. 6267/02, 24 pastraipa; Pravednaya prieš Rusiją Nr. 69529/01, 25 pastraipa; Ryabykh
prieš Rusiją Nr. 52854/99, 52 pastraipa; kt.).
29. Išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi paminėtomis procesinėmis taisyklėmis, atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 25 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. P146-168/2013 įvardytą proceso atnaujinimo pagrindą, konstatuoja, jog šios bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia paminėtoje nutartyje dėl
proceso atnaujinimo nurodyti klausimai, t. y. būtent tie teisiniai klausimai, dėl kurių
buvo atnaujintas procesas.
30. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi
procesą administracinėje byloje Nr. A442-28/2013 atnaujino ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies
12 punkto pagrindu, t. y. siekdamas užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą. Nutartyje dėl proceso atnaujinimo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog administracinėje byloje Nr. A442-28/2013 dėl termino, per
kurį Žurnalistų etikos inspektorius gali išnagrinėti gautą skundą ir priimti sprendimą
dėl viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) įspėjimo už Visuomenės informavimo
įstatymo pažeidimą bei pareikalauti paneigti paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, pateiktas kitoks įstatymo normų aiškinimas nei ankstesnėje LVAT praktikoje,
suformuotoje labai panašiose administracinėse bylose, nors Visuomenės informavimo
įstatymu nustatytas teisinis reguliavimas iš esmės nėra pasikeitęs.
31. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, siekdama, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje, ABTĮ 13 straipsnio 1 dalyje numatyto
reikalavimo dėl praktikos vienodumo, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog kadangi procesas nagrinėjamoje byloje buvo atnaujintas siekiant suvienodinti Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl termino, per kurį Žurnalistų etikos
inspektorius gali priimti sprendimą dėl viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) įspėjimo už Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimą bei reikalavimo paneigti paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, būtent šis klausimas privalo būti išspręstas
nagrinėjant bylą iš esmės po proceso atnaujinimo. Tai yra proceso atnaujinimo ribos,
kurių teismas turi laikytis ir kurios apibrėžia bylos nagrinėjimo apimtį.
Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu skiriamo įspėjimo bei reikalavimo paneigti informaciją vertinimo
32. Visuomenės informavimo įstatymas yra specialusis įstatymas, kurio paskirtis –
nustatyti viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų ir jų veiklą reglamentuojančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę (Visuomenės informavimo įstatymo 1 str.
1 d.). Įstatymų leidėjas šiuo įstatymu, be kita ko, nustatė teisinį reguliavimą, kuriuo per
viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos institucijas (Žurnalistų ir leidėjų
etikos komisiją, Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, Žurnalistų etikos inspektorių)
pagal joms suteiktą kompetenciją yra siekiama užtikrinti, kad viešosios informacijos
rengėjų ir skleidėjų veikla informuojant visuomenę būtų vykdoma laikantis įstatymo
reikalavimų.
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33. Visuomenės informavimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalis apibrėžia, kad Žurnalistų etikos inspektorius yra valstybės pareigūnas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamos
šio įstatymo nuostatos. Minėto įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintos Žurnalistų etikos inspektoriaus funkcijos, tarp jų ir suinteresuotų asmenų skundų (pareiškimų)
dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo nagrinėjimas
(1 punktas) bei vertinimas, kaip informuojant visuomenę laikomasi šiame ir kituose
visuomenės informavimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų visuomenės informavimo principų (5 punktas).
34. Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog atlikdamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas, Inspektorius gali priimti sprendimą:
įspėti viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingus (fizinius) asmenis apie pastebėtus šio Įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti (1 punktas), reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nustatyta
tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią asmens garbę ir orumą ar kenkiančią jo dalykinei reputacijai, teisėtiems interesams, arba sudarytų
asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią informaciją (2 punktas), kt.
35. Nagrinėjamu atveju Žurnalistų etikos inspektorius 2012 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. SPR-16 pripažino J. G. skundą dėl publikacijoje „Darbietis“ apsimelavo“ („Kėdainių kraštas“, 2011 m. sausio 21 d., Nr. 15) paskelbtos informacijos pagrįstu, įspėjo
viešosios informacijos skleidėją VšĮ Šou centrą dėl Visuomenės informavimo įstatymo
nuostatų pažeidimo bei įpareigojo VšĮ Šou centrą Visuomenės informavimo įstatymo
nustatyta tvarka paneigti tikrovės neatitinkančią bei J. G. garbę ir orumą žeminančią
informaciją.
36. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią
bylą apeliacine tvarka, konstatavo, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams skiriamas įspėjimas pagal teisinę prigimtį
ir tikslą yra administracinė sankcija, analogiška administracinei nuobaudai – įspėjimui,
kuri numatyta ATPK 23 straipsnyje, todėl skiriant įspėjimą už Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus turi būti laikomasi bendrųjų administracinės atsakomybės taikymo principų. Išplėstinė teisėjų kolegija nesutinka su tokiomis teisinėmis išvadomis.
37. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama Inspektoriaus Sprendimu pareiškėjui
skirto įspėjimo pobūdį, pažymi, jog ATPK yra įtvirtintas įspėjimas, kaip viena iš administracinių nuobaudų rūšių (ATPK 21 str. 1 d.). Šio teisės akto 23 straipsnyje nustatyta,
kad įspėjimas kaip administracinė nuobauda pareiškiamas raštu; įstatymų numatytais
atvejais įspėjimas įforminamas kitokiu nustatytu būdu.
38. ATPK 20 straipsnyje įtvirtinta, jog administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims
nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų
teisės pažeidimų.
39. Įvertinus administracinių nuobaudų tikslus, darytina išvada, jog administracinės nuobaudos yra iš esmės viena iš baudžiamojo pobūdžio valstybinės prievartos
priemonių rūšių, kurią taikant siekiama užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją. Ši prevencija pasireiškia tuo, kad nubaudžiant administracinį teisės pažeidimą padariusius
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asmenis bei priverčiant juos patirti tam tikrų neigiamų padarinių (pvz., tam tikrų teisių suvaržymą, jų netekimą, materialinių vertybių praradimą ir pan.), siekiama juos
skatinti laikytis įstatymų, visuotinai privalomų taisyklių, kartu atgrasant ir kitus asmenis nuo naujų teisės pažeidimų.
40. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs,
jog administracinės nuobaudos tikslas yra nubausti ir auklėti administracinį teisės pažeidimą padariusius asmenis; sukelti tam tikrų neigiamų pasekmių atsiradimą asmeniui, kuriam taikoma sankcija už teisės pažeidimo įvykdymą, tuo siekiama prevencijos tikslų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 31 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. N575-3076/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N62-5675/2010, 2009 m. gruodžio 14 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. N575-2853/2009, kt.).
41. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog valstybės prievarta gali būti išreikšta
įvairiomis formomis, t. y. ne tik pirmiau minėtomis baudžiamojo, atgrasomojo pobūdžio administracinėmis nuobaudomis. Gali būti taikomos ir kitos poveikio priemonės,
kurių taikymo tikslas iš esmės yra nukreiptas ne į nubaudimą, o į asmens (visuomenės)
pažeistų teisių bei interesų atkūrimą. Tokiomis poveikio priemonėmis taip pat yra vykdoma valstybės prievarta, tačiau jos pagal savo pobūdį, tikslą ir taikymo tvarką skiriasi
nuo administracinių nuobaudų.
42. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje yra
daug įstatymų, kuriuose įstatymų leidėjas įspėjimą įvardijo būtent kaip poveikio priemonę, o ne kaip administracinę nuobaudą (sankciją) (žr., pvz., Lietuvos Respublikos
vertybinių popierių įstatymo 46 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo
204 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 83 str. 1 d.
1 p., Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 29 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 35 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 72 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos kredito unijų
įstatymo 61 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymo 57 str.
1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 170 str. 1 d.
1 p., kt.).
43. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Žurnalistų etikos inspektoriaus, kuris
yra valstybės pareigūnas, prižiūrintis, kaip įgyvendinamos Visuomenės informavimo
įstatymo nuostatos (Visuomenės informavimo įstatymo 49 str. 1 d.), funkcijos iš esmės
yra orientuotos į viešuosius, visuomeninius tikslus, t. y. užtikrinti, kad viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veikla informuojant visuomenę būtų vykdoma laikantis
įstatymo reikalavimų, kad viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse
turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai (Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d.). Žurnalistų etikos inspektoriui atliekant jam įstatymu pavestas funkcijas
yra ne tik užtikrinami bei ginami viešieji interesai, bet kartu ir ginami asmenų privatūs interesai bei teisės (pvz., įpareigojant paneigti tikrovės neatitinkančią bei asmens
garbę ir orumą žeminančią informaciją apginamos privataus asmens neturtinės teisės
bei interesai). Žurnalistų etikos inspektoriui Visuomenės informavimo įstatyme nėra
suformuluotos pareigos vykdyti nubaudimo funkciją. Inspektoriaus įspėjimo, kaip poveikio priemonės, tikslas iš esmės yra įspėti apie viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) padarytus teisės pažeidimus bei tokiu būdu siekti teisės pažeidimų prevencijos,
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t. y. kad tokio pobūdžio teisės pažeidimai daugiau nesikartotų. Kartu pažymėtina, jog
Inspektoriaus reikalavimas paneigti paskelbtą tikrovės neatitinkančią bei asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją yra orientuotas į tai, kad būtų pašalinti viešosios
informacijos rengėjų ir skleidėjų veikla galbūt padaryti visuomenės teisių ir interesų
(pvz., teisės į teisingą, tikslią, nešališką informaciją) bei privačių asmenų teisių ir interesų (pvz., privataus gyvenimo, asmens garbės ir orumo) pažeidimai.
44. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu viešosios informacijos rengėjui (skleidėjui) skiriamas įspėjimas apie Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus pagal teisinę prigimtį ir tikslą neturėtų
būti prilyginamas administracinei nuobaudai (ATPK 20 str.), jis nepriskirtinas prie
ATPK 21 straipsnyje įtvirtintos administracinių nuobaudų sistemos ir negali būti tapatinamas su įspėjimu (administracine nuobauda), įtvirtintu ATPK 23 straipsnyje. Žurnalistų etikos inspektoriaus įspėjimas priskirtinas prie kitų poveikio priemonių grupės. Kartu prie minėtos kitų poveikio priemonių grupės priskirtinas ir Inspektoriaus
reikalavimas paneigti paskelbtą tikrovės neatitinkančią bei asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją.
Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo priėmimo termino
45. Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 13 dalį Inspektorius
gautą skundą (pareiškimą) išnagrinėja per tris mėnesius nuo skundo (pareiškimo) gavimo dienos. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nurodytas terminas yra procedūrinio pobūdžio skundo nagrinėjimo terminas.
46. Išplėstinė teisėjų kolegija, sutikdama su tuo, kad Visuomenės informavimo
įstatyme nustatytas Žurnalistų etikos inspektoriaus gauto skundo (pareiškimo) nagrinėjimo terminas nėra naikinamasis ir kad dėl objektyvių priežasčių (pvz., būtinybės
Inspektoriui patikrinti visus skunde nurodytus pažeidimus, surinkti reikiamus duomenis ir kt.) gali būti situacijų, kai sprendimas priimamas jau pasibaigus trijų mėnesių
terminui, pažymi, jog poveikio priemonės taikymo terminas negali tęstis neapibrėžtą laiko tarpą. Pabrėžtina, jog suėjus įstatymų nustatytam senaties terminui, poveikio
priemonės skyrimas nebegalimas.
47. Įvertinusi Visuomenės informavimo įstatymo turinį, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog jame nėra įtvirtinti terminai Žurnalistų etikos inspektoriaus taikomoms poveikio priemonėms skirti, t. y. šiame įstatyme nėra nustatytas įspėjimo bei
įpareigojimo paneigti informaciją skyrimo senaties terminas, ir tai laikytina teisės
spraga.
48. Teisės spraga reiškia, jog atitinkamų visuomeninių santykių teisinis reguliavimas apskritai nei eksplicitiškai, nei implicitiškai nėra nustatytas nei tam tikrame
teisės akte (jo dalyje), nei kuriuose nors kituose teisės aktuose, tačiau poreikis tuos
visuomeninius santykius teisiškai sureguliuoti yra (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas, 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimas, 2009 m. kovo 2 d. nutarimas, 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas). Teisės spraga – tai tam tikra šalintina teisinio reguliavimo neapibrėžtis, trūkumas, teisinės sistemos yda (Konstitucinio Teismo
2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas).
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49. Konstitucinis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad jei įstatymuose yra neaiškumų, dviprasmybių, spragų, tai pašalinti yra įstatymų leidėjo pareiga (Konstitucinio
Teismo 2006 m. lapkričio 13 d., 2006 m. lapkričio 20 d., 2007 m. birželio 27 d.,
2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimai, 2012 m. balandžio 18 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad įstatymų leidėjo neišspręsti teisės taikymo
klausimai yra teismų praktikos dalykas (Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 20 d.,
2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimai, 2012 m. balandžio 18 d. nutarimas); nepaneigiama galimybė teismams tam tikru mastu teisės spragas užpildyti ad hoc ir taikant teisę (Konstitucinio Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutarimas). Teisminis (ad hoc) teisės
spragų šalinimas sudaro prielaidas sprendžiant tam tikros kategorijos bylas formuotis vienodai teismų praktikai – teismų precedentuose įtvirtintai teisei, kurią, be abejo,
vėliau gali iš esmės pakeisti ar kitaip pakoreguoti įstatymų leidėjas (ar kitas kompetentingas teisėkūros subjektas), tam tikrus visuomeninius santykius sureguliuodamas
įstatymu (ar kitu teisės aktu) ir šitaip atitinkamą teisės spragą pašalindamas jau ne ad
hoc, bet į ateitį nukreiptu bendro pobūdžio teisiniu reguliavimu (Konstitucinio Teismo
2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas).
50. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju yra pagrindas daryti išvadą, kad analizuojamas santykis, t. y. senaties termino skaičiavimas Žurnalistų etikos inspektoriui skiriant įspėjimą ar įpareigojimą paneigti informaciją, kaip poveikio
priemones, nėra sureguliuotas Visuomenės informavimo įstatyme, nors toks poreikis
egzistuoja. Šio teisinio instituto neįtvirtinus Visuomenės informavimo įstatyme, konstatuotina teisės spraga, kuri privalo būti užpildyta taikant įstatymo analogiją.
51. ABTĮ 4 straipsnio 6 dalyje yra įtvirtinta, kad jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius.
Įvertinus tai, jog Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu viešosios informacijos
rengėjams ir skleidėjams skiriamas įspėjimas laikytinas poveikio priemone, o panašaus
pobūdžio poveikio priemonės (įspėjimas) yra numatytos ir kituose pirmiau įvardytuose įstatymuose (Vertybinių popierių įstatyme, Draudimo įstatyme, Finansinių priemonių rinkų įstatyme, Mokėjimo įstaigų įstatyme, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme, Bankų įstatyme, Kredito unijų įstatyme, Centrinės kredito unijos
įstatyme, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, kt.), yra pagrindas, taikant įstatymo analogiją, atsižvelgti būtent į šiuose įstatymuose įtvirtintas poveikio priemonių
skyrimo terminų skaičiavimo taisykles.
52. Pavyzdžiui, Vertybinių popierių įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog
sprendimas dėl poveikio priemonių taikymo gali būti priimtas, jeigu praėjo ne daugiau
kaip 2 metai nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam ar trunkamajam pažeidimui, – nuo paskutinių tęstinio pažeidimo veiksmų atlikimo dienos ar trunkamojo pažeidimo paaiškėjimo dienos. Iš esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos ir kituose
pirmiau įvardytuose įstatymuose (žr. Draudimo įstatymo 205 str. 3 d., Finansinių priemonių rinkų įstatymo 84 str. 2 d., Mokėjimo įstaigų įstatymo 30 str. 3 d., Elektroninių
pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 36 str. 3 d., Bankų įstatymo 73 str. 3 d.,
Kredito unijų įstatymo 62 str. 3 d., Centrinės kredito unijos įstatymo 58 str. 3 d., Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 171 str. 3 d.). Pažymėtina, jog nagrinėjamu
atveju Visuomenės informavimo įstatyme konstatavus teisės spragą, būtent ši bendro
pobūdžio taisyklė pagal įstatymo analogiją taikytina Žurnalistų etikos inspektoriui
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pagal Visuomenės informavimo įstatymą sprendimu viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams skiriant poveikio priemones (įspėjimą bei įpareigojimą paneigti
informaciją).
53. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pagal įstatymo analogiją taikant minėtų įstatymų nuostatas, įtvirtinančias, kad už pažeidimus, nuo kurių padarymo dienos
praėjo daugiau kaip 2 metai, poveikio priemonės negali būti taikomos, darytina išvada,
jog šiuo atveju dėl 2011 m. sausio 21 d. laikraštyje „Kėdainių kraštas“ Nr. 15 pareiškėjo išspausdintos publikacijos poveikio priemonės nebegali būti taikomos. Atkreiptinas
dėmesys, jog byloje ginčijamas Inspektoriaus 2012 m. kovo 5 d. sprendimas Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu buvo panaikintas.
54. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad bylą apeliacine tvarka nagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kitaip vertino Žurnalistų etikos inspektoriaus skiriamo įspėjimo teisinį pobūdį (kaip administracinę sankciją) bei kitaip
skaičiavo įspėjimo skyrimo senaties terminą (pagal analogiją taikydamas ATPK 35 str.
1 d.), dar nesudaro pagrindo naikinti šio teismo priimtą sprendimą. Atsižvelgdama į
teisėtų lūkesčių, res judicata, protingumo principų svarbą, taip pat į jau aptartą proceso
atnaujinimo instituto išimtinumą ir jo paskirtį, į tai, kad yra suėjęs 2 metų senaties terminas Inspektoriaus Sprendimu pareiškėjui skirtoms poveikio priemonėms (įspėjimui
bei įpareigojimui paneigti informaciją) taikyti, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog
nagrinėjamu atveju intervencija į užbaigtoje byloje įsiteisėjusį teismo sprendimą yra
netikslinga ir negalima, kadangi ji paneigtų principines proceso atnaujinimo instituto
nuostatas.
55. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus ir trečiojo suinteresuoto asmens J. G. prašymai atmestini, o apskųstas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
162 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus ir trečiojo suinteresuoto asmens J. G.
prašymus atmesti.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2.7. Bylos dėl vietos savivaldos teisinių santykių
2.7.1. Dėl proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo savivaldybės tarybos
komitetuose
Pagal Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, savivaldybės tarybos komitetai
sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų
atstovų skaičius. Sudarant kitus komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos
atstovavimo principo.
Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto proporcinio daugumos ir
mažumos atstovavimo principo pagrindinis tikslas yra užtikrinti tarybos mažumos interesus. Šio principo retai kada gali būti laikomasi matematiškai tiksliai – tik tais atvejais,
kai tarybos narių daugumos ir mažumos proporcija išreiškiama sveikuoju skaičiumi. Todėl teisingam šios teisės normos taikymui svarbu, kad sudarant komitetus būtų iš esmės
laikomasi šio principo, o nežymūs nukrypimai nuo matematinės proporcijos, ypač tarybos
mažumos naudai, leistini.
Administracinė byla Nr. A552-718/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01036-2013-9
Procesinio sprendimo kategorija 35.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. gegužės 6 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir
Ričardo Piličiausko,
rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą
pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui
Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo dalies panaikinimo, įpareigojimo
atlikti veiksmus.
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Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
(toliau – ir Taryba) 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-945 „Dėl Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos komitetų ir jų sudėties tvirtinimo“ 1.1, 1.7 punktus bei įpareigoti
atsakovą pakeisti Tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-945 „Dėl Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos komitetų ir jų sudėties tvirtinimo“ 1 punkte nustatytas savivaldybės tarybos komitetų sudėtis, laikantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto proporcingumo daugumos ir mažumos atstovavimo principo bei 23 straipsnio 2 punkto reikalavimų.
Pareiškėjas paaiškino, kad skundžiamo sprendimo 1.1 punktu patvirtinto Ekonomikos ir finansų komiteto bei 1.7 punktu patvirtinto Paslaugų ir miesto ūkio komiteto
sudėtis neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Vilniaus miesto savivaldybės mero 2013 m. sausio 16 d. rašte Nr. A51-6283(3.3.2.3-EM4)
nurodyta, jog Tarybos daugumą sudaro 37 nariai, o Tarybos mažumą – 14 narių. Pareiškėjo teigimu, komitetai turi būti formuojami laikantis santykio 37:14. Ekonomikos
ir finansų komitetas (skundžiamo sprendimo 1.1 p.) sudarytas iš 4 daugumos ir 3 mažumos atstovų, tačiau pagal Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalį jį turėtų
sudaryti 5 daugumos ir 2 mažumos atstovai. Paslaugų ir miesto ūkio komitetas (skundžiamo sprendimo 1.7 p.) sudarytas iš 5 daugumos ir 3 mažumos atstovų, tačiau pagal Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalį jį turėtų sudaryti 6 daugumos ir 2
mažumos atstovai. Pareiškėjas pažymėjo, jog vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo
23 straipsnio 2 punktu, esant poreikiui, reikėtų pakoreguoti visą skundžiamą sprendimą. Atsakovas 2013 m. vasario 7 d. teikimu Nr. 1T-4 buvo informuotas apie teisės
aktų pažeidimus ir buvo siūloma svarstyti skundžiamo sprendimo pakeitimo klausimą. Teikimo įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2013 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto
savivaldybės meras 2013 m. kovo 27 d. raštu pakartotinai prašė pratęsti terminą teikimui įvykdyti, nenurodydamas jokių motyvų, objektyvių aplinkybių, dėl kurių teikimas nebuvo įvykdytas iki 2013 m. kovo 29 dienos. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad
nuo teikimo gavimo savivaldybėje iki patikslinto prašymo teismui surašymo įvyko net
7 tarybos posėdžiai, tačiau nei viename nebuvo svarstomas klausimas, susijęs su teikimo vykdymu.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime į prašymą paaiškino,
kad Vietos savivaldos įstatyme nėra aiškiai apibrėžta, kaip nustatomas proporcinis daugumos ir mažumos atstovavimas, todėl neaišku, kuo remdamasis pareiškėjas konstatuoja, jog nurodyti komitetai sudaryti nesilaikant proporcinio daugumos ir mažumos
atstovavimo principo, jei į jų sudėtį įtraukti tiek daugumos, tiek ir mažumos atstovai.
Atsakovo manymu, į komitetus turi būti įtraukiamas bent minimalus mažumos atstovų skaičius, siekiant užtikrinti būtent mažumos atstovų interesus. Nagrinėjamu atveju
daugumos atstovų komitete (skundžiamo sprendimo 1.1, 1.7 p.) yra mažiau nei galėtų
būti, tačiau tuo tik dar labiau užtikrinami įvairių politinių grupių interesai. Pareiškėjas
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pažymėjo, kad pagal Ekonomikos ir finansų bei Paslaugų ir miesto ūkio komitetų sudėtį mažumos atstovų yra ne mažiau nei du, tačiau ir ne daugiau nei daugumos atstovų, todėl proporcinis daugumos ir mažumos atstovavimo principas yra nepažeistas.
Atsakovas rėmėsi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2011 m. balandžio 6 d. tarybos sprendimu Nr. 1-2070, (toliau – ir Reglamentas)
32 punktu, kuriame nustatyta, jog komitetų skaičių ir pavadinimus (išskyrus Kontrolės
komiteto), jų narių skaičių ir sudėtį tarybai siūlo meras, atsižvelgęs į tarybos narių pageidavimus ir jų kompetenciją bei frakcijų pasiūlymus. Komitetų sudėtį bei komitetų
(išskyrus Kontrolės komiteto) įgaliojimus tvirtina taryba, balsuodama už visą komiteto
narių sąrašą. Tai, jog skundžiamu sprendimu buvo patvirtinta visų komitetų sudėtis,
atsakovo teigimu, įrodo, kad tiek daugumos, tiek mažumos atstovai sutiko būti atitinkamų komitetų nariais. Atsakovas darė išvadą, kad skundžiamo sprendimo 1 punktu
patvirtinta komitetų sudėtis atitinka Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio nuostatą.
Atsakovo manymu, pareiškėjo prašymas pakeisti skundžiamo sprendimo 1 punktą, dėl
kurio Tarybos nariai išreiškė savo valią, balsuodami posėdyje ir priimdami skundžiamą sprendimą, negali būti tenkinamas, nes priešingu atveju bus paneigtas laisvo tarybos nario mandato turinys. Atsakovo teigimu, šios bylos iškėlimas vertintinas kaip
netinkamas, neteisėtas ir nesąžiningas pareiškėjo įgaliojimų tvarkos įgyvendinimas.
II.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą tenkino iš dalies, panaikino
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-945 „Dėl
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komitetų ir jų sudėties tvirtinimo“ 1.1, 1.7 punktus, įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybą pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-945 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komitetų ir jų sudėties tvirtinimo“ 1 punkte nustatytas savivaldybės
tarybos komitetų sudėtis, laikantis Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinto proporcingumo daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Kitą skundo
dalį teismas atmetė kaip nepagrįstą.
Teismas rėmėsi Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, 23 straipsnio
2 punktu, pažymėjo, kad Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto
proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo esmė yra ta, jog visoms nuomonėms turi būti atstovaujama proporcingai. Tai mažumos interesų apsaugos forma.
Teismas kritiškai vertino ir atmetė atsakovo teiginį, kad į komitetus įtraukus tiek daugumos, tiek mažumos atstovus, jau yra išlaikytas proporcinio daugumos ir mažumos
principas. Teismas laikė, kad proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principas bus išlaikytas tik tuomet, kai komitetai bus formuojami laikantis santykio nustatyto pagal konkrečius savivaldybės tarybos daugumą ir mažumą sudarančių tarybos
narių skaičius. Bylos medžiaga patvirtina, kad Tarybos daugumą sudaro 37 tarybos nariai, o Tarybos mažumą – 14 narių, iš viso Tarybą sudaro 51 tarybos narys. Teismas
darė išvadą, kad komitetus formuojant laikantis santykio 37 prie 14, bus išlaikytas proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principas.
Teismas nustatė, kad Ekonomikos ir finansų komitetas sudarytas iš 7 tarybos
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narių – 4 daugumos ir 3 mažumos atstovų, tačiau pagal Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio 2 dalį, laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo, skaičiuojant pagal santykį 37 prie 14, jį turėtų sudaryti 5 daugumos ir 2 mažumos
atstovai. Teismas darė išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Ekonomikos ir
finansų komitetas sudarytas nesilaikant proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.
Teismas nustatė, kad Paslaugų ir miesto ūkio komitetas sudarytas iš 8 Tarybos
narių – 5 daugumos ir 3 mažumos atstovų, tačiau pagal Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio 2 dalį, laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo, skaičiuojant pagal santykį 37 prie 14, jį turėtų sudaryti 6 daugumos ir 2 mažumos
atstovai. Teismas darė išvadą, kad Tarybos Paslaugų ir miesto ūkio komitetas sudarytas
nesilaikant proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.
Teismas konstatavo, kad Taryba nepagrįstai atsisakė patenkinti teisėtą Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje teikimą svarstyti Tarybos 2012 m. gruodžio 19 d.
sprendimo Nr. 1-945 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komitetų ir jų sudėties
tvirtinimo“ 1.1 bei 1.7 punktų (o esant poreikiui ir sprendimo viso 1 punkto) pakeitimo, suderinant juos su Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis,
klausimą.
Teismas, įvertinęs skundžiamą sprendimą bei Vilniaus miesto savivaldybės mero
2013 m. sausio 16 d. raštą Nr. A51-6283(3.3.2.3-EM4), pažymėjo, kad šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komitetai patvirtinti laikantis Vietos savivaldos
įstatymo 23 straipsnio 2 punkto, nustatančio, jog tarybos narys privalo būti vieno (be
Kontrolės komiteto) komiteto nariu. Nors pareiškėjas prašė įpareigoti atsakovą pakeisti
skundžiamo sprendimo 1 punkte nustatytas savivaldybės tarybos komitetų sudėtis, laikantis Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 2 punkto reikalavimo, teismas negalėjo
jo tenkinti, kadangi toks reikalavimas keliamas į ateitį.
III.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniame skunde (b. l. 72-75)
prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria panaikinti Tarybos 2012 m.
gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-945 1.1, 1.7 punktai bei įpareigota Vilniaus miesto savivaldybės taryba pakeisti Tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-945
1 punkte nustatytas savivaldybės tarybos komitetų sudėtis, laikantis Vietos savivaldos
įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo, panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo prašymą atmesti
kaip nepagrįstą.
Atsakovas remiasi Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniu, pažymi, kad pagal Tarybos sprendimu patvirtintas Ekonomikos ir finansų komiteto bei Paslaugų ir miesto
ūkio komiteto sudėtis kiekviename iš jų yra vienu opozicijai (mažumai) priskirtinu nariu daugiau nei turėtų būti pagal Vyriausybės atstovo ir skundžiamame teismo sprendime nurodytus proporcijų skaičiavimus. Atsakovo teigimu, tai yra išskirtinė situacija,
kai daugumos atstovų komitetuose yra mažiau nei galėtų būti, tačiau tuo tik dar labiau užtikrinami, apsaugojami mažumos atstovų interesai, geriau atstovaujami gyventojų (rinkėjų) interesai. Atsakovas daro išvadą, kad teismas skundžiamame sprendime
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formaliai taikė Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą proporcinio
daugumos ir mažumos atstovavimo principą, nevertindamas faktinių bylai reikšmingų
aplinkybių. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio
nuostatų aiškinimas suponuoja išvadą, jog proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo esmė – užtikrinti tinkamą mažumos atstovų dalyvavimą komitetų darbe ir galimybę realizuoti savo, kaip tarybos narių, įgaliojimus. Šiam tikslui įgyvendinti
įstatymų leidėjas numato, kad į komitetus turi būti įtraukiamas bent minimalus mažumos atstovų skaičius, siekiant užtikrinti būtent mažumos atstovų interesus. Atsakovas
pažymi, kad teismas teisingai nurodė, jog minėto principo esmė apsaugoti mažumos
interesus, tačiau neįvertino Tarybos sprendimo 1.1 ir 1.7 punktų mažumos interesų
apsaugos prasme. Atsakovo manymu, teismas, nenustatęs mažumos atstovų interesų pažeidimo ir vien formaliai aiškindamas ir taikydamas Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio 2 dalį, neatsižvelgdamas į protingumo ir sąžiningumo principus, priėmė
neteisėtą sprendimą. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad teismas neįvertino, ar formaliai
taikant proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principą bus realiai įmanoma 14 mažumą sudarančių Tarybos narių paskirstyti į 8 komitetus taip, kad nebūtų
pažeistas proporcinis daugumos ir mažumos atstovavimo principas visuose 8 Tarybos
komitetuose. Atsakovas atkreipia dėmesį į Reglamento 32 straipsnį ir pažymi, kad tai,
jog 2012 m. gruodžio 19 d. posėdžio metu Tarybos narių bendru sutarimu priimtas
Tarybos sprendimas „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komitetų ir jų sudėties
tvirtinimo“ įrodo, jog tiek daugumos, tiek ir mažumos atstovai sutiko būti atitinkamų
komitetų nariais. Atsakovo manymu, Vyriausybės atstovas neturėtų kištis į politinio
pobūdžio klausimus ir įtakoti laisvo tarybos narių apsisprendimo dėl jų priklausomybės atitinkamam komitetui bei dalyvavimo komitetų darbe. Atsakovo manymu, prašymas panaikinti ginčijamo Tarybos sprendimo 1.1 ir 1.7 punktus bei pakeisti minėto
sprendimo 1 punkte nustatytas Tarybos komitetų sudėtis, dėl kurių Tarybos nariai išreiškė savo valią, balsuodami posėdyje ir priimdami Tarybos sprendimą, negalėjo būti
tenkinamas, siekiant nepaneigti laisvo tarybos nario mandato turinio.
Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 81-82) prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Pareiškėjas pažymi, kad atsakovas nurodydamas, jog nebuvo pažeistas proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principas, nenurodo, kaip turėtų būti apskaičiuojama proporcinė dauguma ir mažuma. Apelianto nurodytas aplinkybes dėl to, ar
būtų įmanoma 14 mažumą sudarančių tarybos narių paskirstyti į 8 komitetus, laiko
nesvarbiomis. Pareiškėjas remiasi Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi ir
daro išvadą, kad savivaldybės taryba ne tik sudaro komitetus, bet ir nustato tiek pačių
komitetų, tiek jų narių skaičių. Pareiškėjo manymu, šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas tarybai suteikia realias galimybes įgyvendinti proporcinio daugumos bei
mažumos atstovavimo principą. Pareiškėjas pabrėžia, kad komitetų sudarymo taisyklės
yra nustatytos Vietos savivaldos įstatyme, todėl jų privaloma laikytis. Pareiškėjo manymu, atsakovo teiginys, kad už ginčijamo sprendimo projektą balsavo visi Tarybos
nariai,nepagrindžia šio sprendimo teisėtumo, nes sprendimo teisėtumas nustatomas jį
vertinant atitikties aukštesnės galios teisės aktams aspektu, o ne pagal tai, kaip Tarybos
nariai už jį balsavo.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Apeliacinis skundas tenkintinas.
Byloje kilęs ginčas dėl savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, laikantis Vietos
savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.
Pareiškėjas, kurio poziciją pripažino teisiškai pagrįsta ir pirmosios instancijos
teismas, teigė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas bei Paslaugų ir miesto ūkio komitetas yra sudaryti pažeidžiant proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principą.
Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad proporcinio daugumos ir mažumos
atstovavimo principas turėtų būti taikomas neformaliai, siekiant savivaldybės tarybos
mažumos interesų užtikrinimo.
Remiantis Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, savivaldybės
tarybos komitetų, komisijų, kitų savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių ir
įstatymuose numatytų kitų komisijų sudarymas ir jų nuostatų tvirtinimas priklauso
išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai.
Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad savivaldybės
tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų
ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai. Pagal Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio 2 dalį, komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos
narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip
3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Sudarant kitus komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komitetų ir jų narių
skaičių, komitetų įgaliojimus, išskyrus Kontrolės komitetą, nustato savivaldybės taryba.
Teisėjų kolegija, aiškindama Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principą, pažymi, kad jo
pagrindinis tikslas yra užtikrinti tarybos mažumos interesus. Be to, šio principo retai
kada gali būti laikomasi matematiškai tiksliai – tik tais atvejais, kai tarybos narių daugumos ir mažumos proporcija išreiškiama sveikuoju skaičiumi. Teisingam šios teisės
normos taikymui svarbu, kad sudarant komitetus būtų iš esmės laikomasi šio principo,
o nežymūs nukrypimai nuo matematinės proporcijos, ypač tarybos mažumos naudai,
leistini.
Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m.
gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-945 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komitetų ir jų sudėties tvirtinimo“ 1.1 punktu patvirtino Ekonomikos ir finansų komitetą iš septynių narių – trijų tarybos mažumos ir keturių tarybos daugumos atstovų;
1.7 punktu patvirtino Paslaugų ir miesto ūkio komitetą iš aštuonių narių – trijų tarybos mažumos ir penkių tarybos daugumos atstovų. Kadangi Taryboje 34 nariai su271
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daro daugumą, o 17 narių – mažumą, tai matematiškai taikant proporcinio atstovavimo principą Ekonomikos ir Finansų komitete turėjo būti 5,08 daugumos narių ir
1,92 mažumos narių, o Paslaugų ir miesto ūkio komitete – 5,8 daugumos ir 2,2 mažumos narių.
Teisėjų kolegija pažymi, kad sudarant minėtus Tarybos komitetus nuo proporcinio atstovavimo principo nukrypta nežymiai, taigi principas iš esmės nėra pažeistas.
Tiek pareiškėjas, tiek ir pirmosios instancijos teismas neatkreipė tinkamo dėmesio, kad
skundžiamas sprendimas Tarybos posėdyje buvo priimtas bendru sutarimu, šiuo klausimu nėra Tarybos narių ginčų bei nusiskundimų. Tai rodo, kad minėtų komitetų sudėtis ir daugumos bei mažumos proporcijos juose tenkina Tarybos narius, užtikrina
jų teisę tinkamai dalyvauti Tarybos veikloje. Darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju
pareiškėjui nebuvo pagrindo naudotis Savivaldybių administracinės veiklos priežiūros
įstatyme numatytų instrumentų ir reikalauti kuo tikslesnio proporcinio daugumos ir
mažumos atstovavimo principo laikymosi.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. birželio 1 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A146-1275/2012, kurioje buvo sprendžiamas panašaus
administracinio akto teisėtumas, aiškindamas Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio
2 punkto nuostatas, konstatavo, jog ši įstatymo norma nustato savivaldybės tarybos nario pareigą būti ne mažiau kaip vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu. Teismas
pažymėjo, kad šią įstatymo normą nėra pagrindo aiškinti kaip draudžiančią tarybos
nariui būti daugiau nei vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu. Taigi ši teisės
norma taip pat nesudaro kliūčių tiek tarybos daugumos, tiek mažumos nariams būti
kelių tarybos komitetų nariais, ir tokiu būdu užtikrinti proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo laikymąsi.
Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime yra pažymėjęs, kad teismų
precedentų, kaip teisės šaltinių, reikšmės negalima pervertinti, juo labiau suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai. Pabrėžta, kad teismams sprendžiant
bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas,
faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje
buvo sukurtas precedentas.
Pareiškėjo atsiliepime į apeliacinį skundą minima Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta administracinėje byloje
Nr. A442-2674/2012 nėra tinkamas precedentas šiai administracinei bylai, kadangi nors
abejose bylose taikytina ta pati teisė, tačiau bylų faktinės aplinkybės yra skirtingos –
administracinėje byloje Nr. A442-2674/2012 Klaipėdos rajono savivaldybės taryba sudarė Kaimo reikalų komitetą visiškai ignoruodama proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principą, kai tuo tarpu nagrinėjamoje byloje nežymiai pažeista tik
matematinė šio principo išraiška. Be to, pažymėtina, kad ir administracinėje byloje
Nr. A442-2674/2012 apeliacinės instancijos teismas pakeitė pirmosios instancijos sprendimo motyvus, nurodydamas, kad komitetų ir jų narių skaičių, komitetų įgaliojimus,
išskyrus Kontrolės komitetą, nustato savivaldybės taryba, todėl nustatyti konkrečias
komitetų sudėtis, kurios atitiktų Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio reikalavimus,
paliktina atsakovo kompetencijai.
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Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas
netinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 143 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, panaikinant jo dalį, kurioje pareiškėjo skundas buvo patenkintas. Likusi teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
n u t a r i a:
Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimą
pakeisti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 26 d.
sprendimo dalį, kuria panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-945 1.1, 1.7 punktai bei Vilniaus miesto savivaldybės taryba įpareigota pakeisti Tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-945 1 punkte
nustatytas savivaldybės tarybos komitetų sudėtis, laikantis Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo, ir šiuos pareiškėjo skundo reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus.
Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.8. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ir vidaus
administravimo srityje
2.8.1. Dėl senaties terminų, taikytinų skiriant drausminę nuobaudą auditoriui
Dėl Audito priežiūros komiteto sprendimų priėmimo tvarkos nustatymo
Dėl viešojo intereso įmonės audito
Byloje susidarius situacijai, kai Audito įstatymas nereglamentuoja senaties termino,
per kurį gali būti skiriamos drausminės nuobaudos pagal Audito įstatymo 39 straipsnį, taikytinas įstatymas, reglamentuojantis panašius santykius. Šiuo atveju yra sprendžiama dėl
senaties termino, per kurį gali būti taikoma drausminė atsakomybė auditoriui. Auditorius –
tai fizinis asmuo, turintis Audito įstatymo nustatyta tvarka suteiktą atestuoto auditoriaus
vardą. Audito įstatyme yra įtvirtinti specifiniai reikalavimai auditoriams bei jų veiklai
(auditoriaus vardo suteikimo reikalavimai, profesinės etikos principai, inter alia auditorių
atsakomybės visuomenei principas, taip pat auditorių teisės, pareigos ir atsakomybė atliekant auditą). Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą, šiuo atveju taikytini Valstybės
tarnybos įstatymo 30 straipsnyje įtvirtinti tarnybinės nuobaudos skyrimo terminai.
Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, jog biudžetinės įstaigos nuostatuose turi būti nurodyti kiti biudžetinės įstaigos organai, jei pagal kitus
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įstatymus ar Vyriausybės nutarimus tokie organai sudaromi, šių organų sudarymo tvarka
ir kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka. Audito priežiūros komiteto sudarymo tvarka
ir kompetencija yra nustatyta Audito įstatyme. Vadinasi, atsižvelgiant į Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtintą imperatyvią taisyklę, Komiteto, kuris
yra pagal įstatymą sudaromas organas, sprendimų priėmimo tvarka turėjo būti nustatyta
Audito ir apskaitos tarnybos nuostatuose.
Nustačius, jog buvo pateikta nepagrįstai nemodifikuota Auditoriaus išvada dėl viešojo intereso įmonės, tai savaime suponuoja, jog buvo pažeistas visuomenės interesas bei
suklaidinti finansinių ataskaitų informacijos vartotojai.
Administracinė byla Nr. A492-492/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01948-2012-0
Procesinio sprendimo kategorija 38

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. balandžio 24 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Virginijos Volskienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ernst & Young Baltic“ atstovams
advokatams Giedrei Dalidėnaitei ir Pauliui Dockai,
pareiškėjo R. B. atstovei advokatei Vilmai Raklevičienei,
atsakovo biudžetinės įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos atstovui advokatui Edvardui
Sinkevičiui,
liudytojai V. V.,
uždarame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Ernst & Young Baltic“ ir R. B. apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 8 d. sprendimo
administracinėje byloje Nr. I-818-142/2013 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Ernst & Young Baltic“ ir R. B. skundą atsakovui biudžetinei įstaigai Audito ir
apskaitos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos auditorių rūmams dėl
įsakymo panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:
I.
1. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Ernst & Young Baltic“
ir R. B. (toliau – ir pareiškėjai, apeliantai) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį
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teismą su skundu (I t., b. l. 1–57), prašydami panaikinti 2012 m. birželio 20 d. Audito ir
apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. VAA-18 (toliau – ir Įsakymas) dėl privalomo vykdyti nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo. Nurodė, kad pagal
2010 m. birželio 4 d. sutartį su akcine bendrove banku „SNORAS“ (toliau – ir Bankas,
AB bankas SNORAS) pareiškėjas UAB „Ernst & Young Baltic“ įsipareigojo atlikti Banko konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų už kalendorinius metus, kurie pasibaigė
2010 m. gruodžio 31 d., auditą. Atsakingu auditoriumi buvo paskirtas auditorius R. B.
(toliau – ir Auditorius). Atlikus auditą buvo pateikta audito išvada. Vadovaujantis Audito ir apskaitos tarnybos 2011 m. lapkričio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. VAA-40
„Dėl atlikto audito tyrimo pradžios“ buvo pradėtas atlikto Banko 2010 metų finansinių
ataskaitų audito tyrimas. Pareiškėjai nesutiko su jiems pateiktu ataskaitos projektu ir
2012 m. gegužės 23 d. atlikto audito tyrimo ataskaita Nr. 19-27 (toliau – ir Ataskaita).
Ataskaitos išvados buvo nagrinėjamos Audito priežiūros komiteto (toliau – ir Komitetas) posėdyje, kurio metu priimti nutarimai Nr. 25-7-1-1 ir Nr. 25-7-1-2 (toliau – ir
Nutarimai). Remdamasis Ataskaitos ir Nutarimų išvadomis atsakovas priėmė skundžiamą Įsakymą, kuriuo Lietuvos auditorių rūmams nurodyta panaikinti Auditoriui
auditoriaus vardą, o UAB „Ernst & Young Baltic“ nurodyta iki 2012 m. gruodžio 15 d.
ištaisyti trūkumus: iki 2012 m. rugsėjo 1 d. suderinti su Audito ir apskaitos tarnyba
planuojamų įgyvendinti priemonių, skirtų užtikrinti tinkamą Tarptautinio kokybės
kontrolės standarto 45 ir 46 dalių nuostatų įgyvendinimo planą, ir iki 2012 m. gruodžio 15 d. Lietuvos auditorių rūmams pateikti suderinto priemonių įgyvendinimo ataskaitą. Pareiškėjai Įsakymą, be kita ko, ginčijo dėl procedūrinių taisyklių pažeidimų. Nurodė, jog Komiteto, kaip kolegialaus biudžetinės įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos
(toliau – ir Audito ir apskaitos tarnyba, Tarnyba) patariamojo organo sudarymo tvarka
ir kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka turi būti nustatyta biudžetinės įstaigos
nuostatuose (Audito įstatymo 43 straipsnio 4 dalis, 43 straipsnio 6 dalis ir Audito ir
apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. liepos 3 d. įsakymu patvirtintos Atlikto audito
tyrimo metodikos (toliau – ir Metodika) 67 punktas, Lietuvos Respublikos biudžetinių
įstaigų įstatymo (toliau – Biudžetinių įstaigų įstatymas) 6 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Priešingai nei reikalauja imperatyvi Biudžetinių įstaigų įstatymo norma, Komiteto
nuostatuose nėra įtvirtinta nei Komiteto kompetencija, nei sprendimų priėmimo tvarka. Komiteto veiklą reglamentuoja tik Komiteto 2008 m. spalio 15 d. nutarimu
Nr. 25-2.1.21 patvirtintas darbo reglamentas (toliau – ir Darbo reglamentas). Mano,
kad Darbo reglamentas prieštarauja Biudžetinių įstaigų įstatymui, todėl Komiteto
sprendimai, priimti remiantis Darbo reglamentu, yra neteisėti, neteisėtas ir skundžiamas Įsakymas (Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –
ir ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalis). Sureguliavus žemesnės galios teisės aktu tuos visuomeninius santykius, kurie galėjo būti sureguliuoti tik aukštesnės galios teisės aktais buvo
pažeistas konstitucinis teisinės valstybės principas. Aplinkybė, jog tik Darbo reglamentas, o ne Audito įstatymas, Metodika ar nuostatai reglamentuoja Komiteto teisių apimtį, jo veiklos principus, nustato Komiteto narių teises ir pareigas, sprendimų, turinčių
tiesioginę įtaką trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms, priėmimo tvarką, prieštarauja
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje numatytam įstatymo viršenybės principui. Netinkamas įstatyme numatytos tvarkos, susijusios su Komiteto teisėmis ir sprendimų priėmimu, įtvirtinimas, neužtikrino objektyvaus ir nešališko proceso. Darbo
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reglamente yra sukurtos naujos teisės ir pareigos, jame yra normų, reglamentuojančių
ne tik Komiteto, bet ir platesnio rato asmenų veiksmus, jame yra teisės normos, susijusios su atsakomybe, Komiteto ir jo narių kompetencija, teisėmis ir pareigomis, todėl jis
laikytinas norminio pobūdžio aktu, kuris turi būti oficialiai skelbiamas. To nebuvo padaryta, todėl Darbo reglamentas yra negaliojantis. Priimant Įsakymą nebuvo laikomasi
Audito įstatymo 43 straipsnio 6 dalyje ir Metodikos 59, 67 punktuose nustatytos tvarkos. Komitetas viršijo savo kompetenciją, kadangi 2012 m. birželio 13 d. vykusio posėdžio metu svarstė ir sprendimą priėmė ne dėl Audito ir apskaitos tarnybos siūlomo
sprendimo dėl duodamo nurodymo ir (ar) skiriamos drausminės nuobaudos, o dėl paties Komiteto iniciatyva įtrauktų, tačiau Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus nesiūlytų sankcijų. Komitetas taip pat viršijo kompetenciją savarankiškai konstatuodamas
aplinkybes, kurios nebuvo tiriamos tyrimo metu, ir dėl kurių neturėjo teisės pasisakyti
pareiškėjai, t. y. konstatavo, kad buvo pažeistas visuomenės interesas ir padaryta žala
klaidinant finansinės informacijos vartotojus. Priimant Įsakymą buvo pažeistas objektyvumo principas, kadangi 4 iš 7 narių dėl atstovaujamų juridinių asmenų vaidmens
Banko priežiūros, o vėliau nacionalizavimo, moratoriumo ir bankroto procese buvo
objektyviąja prasme šališki, o vienas narys išreiškė išankstinę nuomonę. Nurodo, kad
pareiškėjams nebuvo užtikrinta teisė būti išklausytiems tuo metu, kai Audito ir apskaitos tarnyba pristatė Komitetui atliktą tyrimą ir jo rezultatus, bei tuo metu, kai Komitetas svarstė Audito ir apskaitos tarnybos pasiūlytas sankcijas ir kai buvo konstatuotos
naujos Ataskaitoje neaptartos aplinkybės, dėl ko pareiškėjų atžvilgiu inicijuotos naujos
sankcijos. Taip pat nurodo, kad Metodikoje nėra nustatyti jokie metodai, kuriais remiantis turi būti vykdomas tyrimas, todėl pagal turinį ir tikslą Metodika yra tik procedūrinių taisyklių rinkinys, kuris negali būti laikomas Metodika. Be to, pareiškėjams nebuvo pateiktas tyrimo planas, taip pažeidžiant jų teisę įgyvendinti savo teisių gynybą
tyrimo metu, kadangi pareiškėjai negalėjo suprasti, kokius metodus taikant atliktas tyrimas. Ataskaitos išvados paremtos tik pačios tyrėjos subjektyviais profesiniais sprendimais. Tyrimą atlikusi auditorė yra nepraktikuojanti auditorė, todėl jos sprendimų negalima prilyginti auditoriaus profesiniams sprendimams, kaip jie apibrėžti 200–ame
TAS. Rengiant Ataskaitą nebuvo atsižvelgiama į pareiškėjų papildomus paaiškinimus
bei pateikiamus įrodymus. Audito ir apskaitos tarnybos tyrėja nebuvo objektyvi, ji nesugebėjo atsiriboti nuo viešoje erdvėje apie banką paskleistos informacijos, ypač oficialiai ir neoficialiai skleidžiamų įtarimų, rėmėsi naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kurios nebuvo žinomos audito atlikimo metu. Audito ir apskaitos tarnyba deramai
nepagrindė savo išvados, jog nebuvo laikytasi profesinio skepticizmo. Ataskaitoje siekiama plečiamai aiškinti audito komandos pareigas ir prievoles, jas išplėsti iki eksperto–tyrėjo pareigų, audito komandai priskirti pareigą abejoti oficialių pareigūnų patvirtintais dokumentais analizuojant sandorius. Audito ir apskaitos tarnyba nepateikė jokių
faktinio sukčiavimo ar melagingos informacijos teikimo įrodymų, kas leistų pagrįsti
Ataskaitos teiginius. Tvirtino, jog aplinkybių, kurios gali reikšmingai iškraipyti Banko
2010 metų finansines ataskaitas, rizika buvo identifikuota ir nustatytos procedūros, ši
rizika buvo įvertinta, įskaitant tinkamų pakankamų įrodymų surinkimą. Būtent audito
komanda identifikavo sandorius, į kuriuos koncentruojamasi Ataskaitoje, kaip reikalaujančius dėmesio. Komanda skyrė nemažai laiko šių sandorių analizei bei padarė tinkamus sprendimus, remdamasi tuo metu buvusia informacija. Pažymėjo, jog Ataskaitoje aprašytas sandoris su C (toliau – C sandoris) yra 2009 m. sandoris, kuris buvo
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vertinamas 2009 m. audito metu, ir 2010 m. jis buvo aktualus tik tuo, kad C (toliau – ir
C) turėjo sumokėti palūkanas. Kitas aspektas, kurio įtaka reikšminga 2010 m. auditui,
yra susijęs su gautinos sumos atgaunamumu. Audito komanda nustatė, kad C iki (duomenys neskelbtini) mokėtinos palūkanos buvo sumokėtos ir gavo mokėjimo patvirtinimą iš Banko vyriausiojo finansininko. Audito komanda 2011 m. vasario 19 d. vykusio
susitikimo, kuriame dalyvavo banko valdybos nariai, vyriausioji finansininkė, metu
gavo iš Banko vadovybės papildomą užtikrinimą dėl iš C gautinos sumos atgaunamumo. Audito komanda taip pat rėmėsi B suteikta asmenine rašytine garantija, kuri atitiko 2008 m. jo asmeninę garantiją. Suma pagal 2008 m. garantiją buvo apmokėta
2009 m. Be to, auditoriams buvo žinoma apie B asmeninį turtą, įskaitant jo turimą
reikšmingą Banko akcijų dalį, todėl audito komanda neturėjo jokių abejonių dėl šio asmens pajėgumo įvykdyti garantiją ir galėjo remtis šiuo audito įrodymu. Audito ir apskaitos tarnybos tyrėjos kritika audito darbui, susijusiam su C sandoriu, yra subjektyvi.
Tyrėja nepagrindė, kodėl nelaiko B suteiktos garantijos asmenine jo garantija. Be to, šį
argumentą tyrėja pateikė tik pasisakydama Komitete, kas aiškiai parodo, jog Audito ir
apskaitos tarnyba nesilaikė tinkamo proceso taisyklių. Audito komanda atskleidė, jog C
sandoris buvo susijusių šalių sandoris, todėl užtikrino, kad būtų padaryti atitinkami atskleidimai 2009 m. ir 2010 m. finansinėse ataskaitose. Pareiškėjas pažymėjo, jog auditoriams nekėlė abejonių sandorio su Z (toliau – ir Z sandoris) ekonominis pagrįstumas.
Buvo logiška, kad Bankas, kuris keletą metų finansavo A (toliau – ir A), buvo pakviestas teikti konsultavimo paslaugas Z (toliau – ir Z), kaip A restruktūrizavimo dalyviui.
Toks požiūris paremtas Banko vadovybės patvirtinimu, atskleistu vadovybės laiške
(Ataskaitos 16 priedas). Nurodė, jog Z sandoris buvo aiškiai atskleistas 2010 m. finansinėse ataskaitose. Audito komanda atliktų procedūrų metu įsitikino, kad Z mokėtinos
palūkanos buvo sumokėtos iki 2010 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. vasario 19 d. susitikimo metu gavo atitinkamą Banko vadovybės patvirtinimą dėl iš Z gautinos sumos atgaunamumo. Iš Z gautinos sumos atgaunamumas taip pat buvo užtikrintas asmenine B
garantija. Pažymėjo, jog vertindama sandorius su Y (toliau – Y sandoriai) audito komanda svarstė klausimus, ar jie galėtų būti bandymas manipuliuoti Banko finansiniais
rezultatais. Ji palygino apskaitytas pajamas su bendra hipotetine suma ir patikrino dokumentus, kuriuose užfiksuota, kad Y Limited (toliau – ir Y) ieškojo galimybės apdrausti valiutų svyravimo riziką Y sandoriais. Pastaroji aplinkybė, vertinant ją su informacija apie Y ir Banko istoriją, informacija, patvirtinančia, kad Y sumokėjo Bankui
mokėtinas sumas, Banko valdybos ir vadovybės narių patvirtinimas leido auditoriams
daryti išvadą, kad Y nėra susijusi šalis ir kad sandoriai buvo vykdomi įprastomis verslo
sąlygomis. Audito komandos gauti papildomi įrodymai patvirtino, kad galutinis Y sandorių naudos gavėjas buvo bendrovės akcininkas P. Audito ir apskaitos tarnybos tyrėja
nenurodo, kokius dar veiksmus audito komanda turėjo atlikti vertindama minėtus sandorius. Audito ir apskaitos tarnybos tyrėjos kritika dėl dviejų notaro patvirtintų įgaliojimų su apostile, kurių kopijas gavo audito komanda, ir kuriais U buvo įgaliotas sudaryti sandorius Y vardu, yra nepagrįsta, paremta vėliau paaiškėjusių aplinkybių
žinojimu. Tyrėja nepaaiškina, kodėl auditorius turėjo abejoti oficialių, valstybės
pareigūno patvirtintų įgaliojimų tikrumu. Vienintelis atvejis, kai auditorius turėtų tikrinti tokio pobūdžio dokumentus yra tas, kai nustatoma sukčiavimo požymių. Tokių
požymių audito metu nebuvo nustatyta. Audito ir apskaitos tarnybos tyrėja priskiria
audito komandai tam tikrų žinių ir įtarumo laipsnį dėl atitinkamų sąskaitų likučių,
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kurių audito komanda audito metu neturėjo ir negalėjo turėti. Ankstesnių metų audito
metu gautus patvirtinimus audito komanda vertino remdamasi 505–ju TAS. Nurodė,
jog negavus patvirtinimų paskoloms, kurios suteiktos nerezidentams, audito komanda
taikė alternatyvias procedūras, kaip numato 505–is TAS. (duomenys neskelbtini) eurų
depozito, esančio banke D, sąskaitos likutį šis bankas patvirtino 2009 m. Buvo atliekamos atitinkamos procedūros ir siekiant nustatyti sąskaitos likutį 2010 m. gruodžio 31 d. Audito komanda gavo banko sąskaitos išrašą ir nustatė visas operacijas, vykdytas sąskaitoje, įskaitant palūkanų apskaitymą pagal išrašą iš sąskaitos banke D. Šie
veiksmai atitiko 500-ojo TAS A1 pastraipą. Pažymėjo, jog audito komanda nebuvo atsakymus pateikiančių bankų informuota apie jokius apribojimus. Paaiškino, jog paprastai bankai, siekdami išvengti netinkamo patvirtinimo rizikos, informuoja subjektą,
kuris prašo patvirtinimo, apie bet kokius apribojimus. Be to, audito komanda peržiūrėjo Banko valdybos, stebėtojų tarybos, akcininkų susirinkimų, rizikos valdymo komiteto
protokolus ir nenustatė jokių sprendimų dėl vertybinių popierių ar lėšų įkeitimo buvimo. Banko vadovybė pateikė papildomą užtikrinimą, kad jokių apribojimų minėtam
turtui nėra. Audito bendrovė 2011 m. kovo mėn. gavo patvirtinimą dėl likučių, esančių
bankų D ir E depozitoriumuose, ir jokių abejonių dėl šių likučių nekilo. Daugeliu atvejų Audito ir apskaitos tarnyba remiasi klaidingomis prielaidomis dėl atlikto audito paskirties, apimties ir surinktų įrodymų. Ataskaitoje pateiktas aplinkybių vertinimas yra
klaidinantis, neparemtas objektyviais kriterijais. Be jokio pagrindo nenagrinėta didžioji
dauguma Auditoriaus argumentų, pateiktų atsiliepime į Ataskaitos projektą.
2. Atsakovas Audito ir apskaitos tarnyba atsiliepime (IV t., b. l. 125–133) su skundu nesutiko. Paaiškino, jog pagal Biudžetinių įstaigų įstatymo 1 straipsnio 1 dalį, šio
įstatymo ir specialiųjų biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų konkurencija sprendžiama taikant specialių įstatymų normas. Komitetas yra sudarytas vadovaujantis specialiojo Audito įstatymo 43 straipsnio nuostatomis, todėl priimant skundžiamą Įsakymą nebuvo pažeisti įstatymo viršenybės ir teisinės valstybės principai.
Atsakovo teigimu, Darbo reglamentas nustato Komiteto darbo organizavimo tvarką
Komiteto nariams. Pagal savo turinį Darbo reglamentas yra skirtas ne sukurti naujas
teisės normas, o techniškai įgyvendinti atitinkamus santykius reglamentuojančias Audito įstatymo nuostatas ir gali būti vertinamas tik kaip tam tikra tarnybinė instrukcija
Komiteto nariams. Darbo reglamentas yra nukreiptas į vidinį Komiteto veiklos organizavimą ir yra adresuojamas Komiteto nariams. Komiteto nariai turi būti ir yra paskirti
finansų ministro įsakymu bei apibūdinami individualiais požymiais. Darbo reglamentas atitinka kai kuriuos norminių administracinių aktų požymius (tai daugkartinio
naudojimo aktas), tačiau, skirtingai nei norminiams administraciniams aktams, Darbo
reglamentui nėra būdingas visuotinio privalomumo požymis, kylantis iš viešojo administravimo subjektų įgaliojimų savo aktais išreikšti valstybės valią ir nustatyti visiems
asmenims privalomas elgesio taisykles. Todėl Komiteto Darbo reglamentas nelaikytinas norminiu administraciniu aktu pagal ABTĮ ir dėl šios priežasties pareiškėjų teiginiai šiuo klausimu yra visiškai nepagrįsti. Paaiškino, jog Komitetas nevykdo viešojo
administravimo funkcijų ir nepriima individualių teisės aktų. Komitetas pagal Audito
įstatymo 43 straipsnį veikia tik kaip patariamasis direktoriaus ar struktūrinio padalinio
organas. Šio organo kompetencija susijusi tik su patarimais audito viešosios priežiūros klausimais, kurių vienas – Komiteto pritarimas skiriant drausminę nuobaudą auditoriui (Audito įstatymo 43 straipsnio 6 dalis). Atsižvelgiant į tai, jog Audito įstatymo
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43 straipsnyje nustatoma, kad Komitetas yra kolegialus patariamasis organas, Audito
įstatymo 43 straipsnio 6 dalies kontekste visiškai nereiškia, kad komitetas formaliai turi
akceptuoti direktoriaus siūlomą nuobaudą. Nagrinėjamu atveju, Komiteto nuomone,
siūloma drausminė nuobauda, atsižvelgiant į padarytų pažeidimų reikšmingumą, buvo
per švelni, todėl įspėjimui nebuvo pritarta, bet buvo pritarta griežtesnei drausminei
nuobaudai – nurodymui Auditorių rūmams panaikinti auditoriaus vardą. Analogiška
procedūra buvo pritarta ir Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 20 d. įsakymui dėl privalomo vykdyti nurodymo skyrimo pareiškėjui UAB „Ernst &
Young Baltic”. Komitetas, veikiantis kaip kolegialus patariamasis organas, neturi kompetencijos skirti nuobaudų ar teikti privalomų vykdyti nurodymų, tad Komiteto patarimai buvo realizuoti Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. VAA-18. Atsižvelgiant į tai, jog Komitetas tik pritarė direktoriaus skiriamai nuobaudai ir privalomam vykdyti nurodymui, nėra jokio teisinio pagrindo teigti,
kad Komitetas veikė viršydamas savo kompetenciją. Atsakovo manymu, pareiškėjai nepateikia jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie skundžiamą 2012 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. VAA-18 priėmusio Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus šališkumą ar interesų konfliktą, todėl pareiškėjų argumentai dėl Komiteto narių šališkumo
yra nesusiję su skundžiamu Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus sprendimu bei
neturi savarankiškos teisinės reikšmės. Pareiškėjams administracinės procedūros metu
buvo ne kartą suteikta galimybė išreikšti savo poziciją. Audito tyrimo metu pareiškėjams buvo užduoti klausimai, gauti pareiškėjų atsakymai į juos, vėliau pateiktas atlikto
audito tyrimo Ataskaitos projektas, į kurį 2012 m. gegužės 14 d. pareiškėjai pateikė atsakymą. Audito ir apskaitos tarnyba, gavusi 2012 m. gegužės 14 d. pareiškėjų atsakymą,
jį apsvarstė bei atitinkamai pakoregavo Ataskaitą. Šią Ataskaitą pateikus pareiškėjams,
2012 m. gegužės 30 d. buvo pateiktas raštiškas pareiškėjų atsiliepimas į ją. Įvertinus
minėtą atsiliepimą, 2012 m. birželio 13 d. sušauktas Komiteto posėdis, kuriame pareiškėjams buvo suteikta teisė dar kartą pasisakyti dėl Ataskaitos. Todėl pareiškėjų skundo
argumentai dėl objektyvumo ir teisės būti išklausytam principų pažeidimo turi būti atmesti. Pažymėjo, jog tyrimą atlikusi ir atlikto audito tyrimo ataskaitą surašiusi vyriausioji specialistė yra auditorė nuo 2001 metų, be to, per visą darbo auditore laikotarpį
neturėjo jokių nuobaudų. Pažymėjo, jog administracinių teisės pažeidimų, ir pažeidimų, už kuriuos įstatymai numato ekonominių sankcijų skyrimą, prigimtis, nuobaudų
tikslai skiriasi nuo Audito įstatymo 39 straipsnyje numatytų drausminių nuobaudų paskirties ir tikslų, todėl nėra jokio teisinio pagrindo Audito įstatymo 39 straipsnyje nurodytas drausmines nuobaudas prilyginti administracinės teisės pažeidimams. Tvirtino, jog pareiškėjai tyrimo metu kardinaliai keitė savo poziciją dėl aplinkybių, susijusių
su papildomų procedūrų dėl bankuose D laikytų vertybinių popierių, dėl dokumento,
pažymėto indeksu D.006.1 egzistavimo audito atlikimo metu. Nesivadovaujant profesinio skepticizmo principu, (duomenys neskelbtini) eurų sumos atgavimo ir palūkanų sumokėjimo tikimybė iš C sandorio buvo pagrįsta ne paties skolininko ar kitais išoriniais
patvirtinimais, o tik banko akcininko ir banko vadovybės patvirtinimais. Atsižvelgiant
į sandorio sumą, į tai, kad pareiškėjams buvo žinoma, kad minėtas sandoris sudarytas
tarp susijusių asmenų, jo ekonominis pagrįstumas buvo abejotinas, darytina išvada, jog
pareiškėjai nesurinko pakankamai tinkamų audito įrodymų, galinčių sumažinti šias rizikas iki priimtinai žemo lygio. Atsakovas nesutinka, kad (duomenys neskelbtini) B patvirtinimas raštu vertintinas kaip jo asmeninė garantija. Tokią pačią poziciją atsakovas
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išreiškė ir dėl garantijos Z sandoriui. Pareiškėjų nurodytas (duomenys neskelbtini) JAV
dolerių sumos atgavimo iš Z pagrindimas yra nepakankamas. Pažymėjo, jog dėl trijų
Y sandorių buvo gauta net (duomenys neskelbtini) visų Banko pajamų iš prekybos rezultatų už 2010 metų pirmą pusmetį. Pareiškėjai, suvokdami šių sandorių įtaką 2010 metų
Banko finansinių rezultatų pagerinimui, jų riziką, bei matydami, jog dviejuose įgaliojimuose skiriasi parašai, turėjo vadovautis profesinio skepticizmo požiūriu, rinkti kitus
ir nuo Banko vadovybės nepriklausančius išorinius audito įrodymus bei tokiu būdu
išvengti reikšmingų iškraipymų 2010 m. Banko finansinėse ataskaitose. Pažymėjo, jog
vertinant profesinio skepticizmo požiūriu aplinkybes, jog banko D viceprezidentas
T dirbo vadovaujančioje pozicijoje, o banko E atveju likučių patvirtinimą pasirašęs
S yra dirbęs šiame banke, audito įrodymai apie metų pabaigos likučių patvirtinimą,
vertinant juos profesinio skepticizmo požiūriu, laikytini nepakankamais. Atlikus pareiškėjų veiksmų ir audito įrodymų vertinimą, buvo prieita prie pagrįstos išvados, kad
atsižvelgiant į turimą informaciją apie minėtų asmenų įgaliojimus ir pačių likučių patvirtinimų turinį bei atsižvelgiant į aplinkybę, kad minėtų bankų depozitoriumuose
buvo laikomi (duomenys neskelbtini) banko turimų vertybinių popierių, laikytina, kad
pareiškėjai nesilaikė profesinio skepticizmo požiūrio, nesurinko pakankamai išorinių
audito įrodymų, nepagrįstai pasikliovė banko vadovybės pateikta informacija. Mano,
kad atlikto audito Ataskaitoje nebuvo remiamasi klaidingomis prielaidomis, buvo vertinami ir pareiškėjų papildomi paaiškinimai, ir pateikti dokumentai.
II.
3. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 8 d. sprendimu
(VI t., b. l. 2–23) pareiškėjų skundą atmetė. Nurodė, jog tyrimas pradėtas laikantis
nustatytos tvarkos. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 23 d.
įsakymu Nr. VAA-40 nurodyta atlikti audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ ir
auditoriaus R. B. atlikto Banko 2010 metųinių ataskaitų audito tyrimą. Tyrimui vadovauti ir jį atlikti paskirta Audito priežiūros padalinio vyriausioji specialistė V. V. Taip
pat nurodyta, kad atliekant tyrimą reikia pasitelkti Lietuvos banko paskirtus ekspertus,
jeigu kiltų klausimų jų kompetencijos ribose, t. y. pareiškėjai nepagrįstai prilygina atlikto audito kokybės tyrimą, kurį atlieka kontroliuojanti institucija, su pačiu auditu, jo
atlikimui taikomomis metodikomis. Šios metodikos negali būti vienodos ir šiuo atveju
tyrimui taikoma minėta Metodika. Taip pat teismas nurodė neturintis pagrindo abejoti
Audito ir apskaitos tarnybos paskirtos tyrėjos kompetencija ir kvalifikacija, nes tyrėja užima Audito ir apskaitos tarnyboje atitinkamas pareigas, kurioms užimti keliami
reikalavimai Audito įstatyme (35 straipsnis, 36 straipsnio 6 dalis). Teismas sprendė,
kad Tarnyba tyrimo metu pagrįstai laikėsi Metodikos nuostatų, tyrimo turinys atitiko
Metodikos 16 punkto reikalavimus. Vadovaujantis Metodikos nuostatomis pareiškėjai
buvo supažindinti su ataskaitos projektu, jie turėjo galimybę teikti atsiliepimus, kaip tai
nustato Metodikos 54 punktas, Auditorius ir audito įmonės vadovas dalyvavo komiteto
posėdyje, kuriame buvo svarstomas nurodymas dėl drausminės nuobaudos skyrimo,
teikė paaiškinimus. Pažymėjo, jog Metodikos nuostatos reiškia, kad, jeigu Komitetas
svarsto kitus, nors ir su tyrimu susijusius klausimus, auditoriai nebūtinai kviečiami.
4. Pažymėjo, jog reikalavimai Komiteto nariams nustatyti Audito įstatymo
43 straipsnio 5 dalyje. Būtent įstatyme ir nustatyta, kad į Komitetą po tris narius skiria
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Lietuvos bankas, vieną – Finansų ministerija ir kt. Iki 2012 m. gegužės 1 d. galiojo panaši nuostata. Audito įstatymo 43 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Komiteto pritarimas būtinas, kai tvirtinami šioje dalyje nurodyti tyrimo rezultatai. Taip pat pritarimas
būtinas taikant nurodymus ir drausmines nuobaudas. Byloje nustatyta, kad Komiteto 2012 m. birželio 19 d. posėdyje buvo svarstomas Audito ir apskaitos tarnybos Audito priežiūros skyriaus 2012 m. birželio 6 d. sprendimas Nr. 19-32 dėl atlikto audito
tyrimo rezultatų (dėl audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ ir auditoriaus R. B.
atlikto Banko 2010 m. finansinių ataskaitų audito). Posėdyje dalyvavo auditorius R. B.
ir audito įmonės prezidentas. Pareiškėjui buvo sudaryta galimybė pateikti atsiliepimą į
tyrimo Ataskaitą, pratęstas terminas nuo 5 iki 9 darbo dienų. Jis teikė atsakymą į Ataskaitos projektą. Pareiškėjo vadovas teikė raštu paaiškinimus. Posėdyje buvo įvertinti
pateikti rašytiniai atsiliepimai, kiti gauti prieštaravimai. Iš esmės tuos pačius argumentus pareiškėjai išsakė ir skunde teismui. Komiteto posėdyje pasisakė ir pareiškėjai,
jie atsakinėjo į klausimus ir davė paaiškinimus. Iš posėdžio protokolo matyti, kad dėl
nuobaudos buvo svarstomos dvi pasiūlytos alternatyvos – vadovaujantis Audito įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 punktu pareikšti auditoriui įspėjimą arba vadovaujantis šio įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu nurodyti Lietuvos auditorių rūmams
panaikinti auditoriaus vardą. Komiteto nariai dėl šių pasiūlymų balsavo už pasiūlymą
panaikinti auditoriaus vardą. Taip pat balsuota už nurodymą pareiškėjui. Visos šios
aplinkybės, o taip pat ir kitos bylos aplinkybės, kurios patvirtina, kad pareiškėjams tyrimo metu buvo duota galimybė atsikirsti į kaltinimus (teikė atsikirtimus į ataskaitos
projektus, atsakymus į tyrėjos klausimus), paneigia pareiškėjų skundo argumentus, jog
buvo pažeista jų teisė būti išklausytiems, kad nebuvo vertinami jų teikiami argumentai.
Argumentai buvo įvertinti kaip deklaratyvūs ir kaltinamojo pobūdžio, todėl jie nebuvo plačiau analizuojami, tačiau dėl pareiškėjų teiktų paaiškinimų plačiai yra pasisakyta
Ataskaitoje, kuria remiantis priimtas skundžiamas aktas.
5. Teismas darė išvadą, kad Audito ir apskaitos tarnybos nuostatai, patvirtinti
finansų ministro 2012 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1K-115, negali nustatyti Komiteto
teisių ir skyrimo bei veiklos tvarkos, nes Komitetas nėra Audito ir apskaitos tarnybos
struktūros dalis. Teismas pažymėjo, jog Darbo reglamentas skirtas tik Komitetui ir nėra
taikomas kam nors kitam. Darbo tvarka galioja Komitete svarstomais klausimais suinteresuotiems asmenims, bet tik tam, kad būtų užtikrinta jų teisė būti išklausytiems. Ši
teisė įtvirtinta Audito įstatymo pagrindu patvirtintoje Metodikoje. Tiesiogiai Komiteto
sprendimais jiems jokios kitos teisės ar pareigos nėra sukuriamos, t. y. jis skirtas individualiai apibrėžtam subjektui, Komitetui ir jo nariams, kurių skyrimo tvarka nustatyta
įstatyme. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad šiuo atveju būtina priimti norminį teisės
aktą. Be to, šio dalyko reglamentavimas neturi jokios įtakos pareiškėjų teisėms ir pareigoms, nes teisines pasekmes jiems sukelia skundžiamas Įsakymas. Tam, kad būtų pripažinta, jog pareiškėjams nebuvo suteikta teisė būti išklausytiems, visai neturėtų reikšmės Darbo reglamento nuostatos tuo klausimu. Tokiu atveju būtų vadovaujamasi kitais
įstatymais ir norminiais teisės aktais, ir bendraisiais teisės principais. Tačiau šiuo atveju
visai nėra pagrindo išvadai, kad pareiškėjai nebuvo išklausyti, o tai, kad jų paaiškinimai
buvo įvertinti ne taip, kaip jie norėtų, Komiteto veiklos negali daryti neteisėta. Dėl to
daroma išvada, kad Komiteto veikla buvo teisėta, pritarimas priimtam sprendimui gautas, todėl Audito įstatymo nuostatos nebuvo pažeistos.
6. Teismas pažymėjo, jog Komiteto nariai skiriami įstatyme nurodytų institucijų,
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todėl nėra pagrindo abejoti jų nešališkumu vien remiantis jų paskyrimo tvarka. Jokie
jų priimti sprendimai nepanaikintų ir jų atstovaujamų institucijų padarytų pažeidimų,
jeigu tokie būtų nustatyti. Šiuo konkrečiu atveju tai patvirtina ir atsistatydinimai, įvykę Lietuvos banke paaiškėjus realiai padėčiai Banke, t. y. Lietuvos bankas atsakomybės
nevengė. Taip pat nėra pagrindo abejoti narių nešališkumu, nes nemaža dalis Komiteto
narių pasisakė ir už švelnesnės nuobaudos skyrimą auditoriui. Teismo vertinimu, Auditoriui taikyta poveikio priemonė nėra nei administracinė nuobauda, nei tuo labiau
nuobauda, kuri atitinka baudžiamojoje teisėje taikomas bausmes.
7. Nurodė, jog vertinant sandorį su bendrove C, ataskaitoje išdėstyti tyrėjos nustatyti
faktai dėl šio sandorio, įvertinus Banko 2010 m. finansinių ataskaitų audito darbo dokumentus ir auditoriaus R. B. teiktus paaiškinimus. Įvertintas ne tik B raštas, bet ir kitos
aplinkybės, o būtent tai, kad pareiškėjas nepateikė konkrečių duomenų, kuo buvo pagrįstas Banko valdybos narių tikėjimas gautinos sumos pagal sandorį atgaunamumu. Prieš
padarant išvadas, analizuojami pareiškėjo 2012 m. kovo 23 d. paaiškinimai (suskirstyti
į 8 punktus), po to vertinamos atliktos Banko audito procedūros (4 punktai), kurias
aiškino atlikęs pareiškėjas, nurodomi konkretūs Banko audito darbiniai dokumentai,
kuriuos taip pat nurodė pareiškėjas. Įvertinti ir pareiškėjo paaiškinimai, susiję su
2009 m. gruodžio 15 d. susirašinėjimu elektroniniais laiškais tarp N. M. iš A ir V. O. iš C.
Pareiškėjai tyrimo metu nustatytų aplinkybių, susijusių su C sandoriu, nepaneigė jokiais
įrodymais, kurie buvo audito metu. Teismas pažymėjo, jog buvo vertinamas 2010 m. finansinių ataskaitų auditas, todėl visi reikiami patvirtinimai turėjo būti gauti atliekant
Banko auditą, o ne po to. Atsižvelgiant į tai, kad auditorių išvados nepagrindžiamos
jokiais kitais Banko audito dokumentais, atliktas Banko auditas paremtas tik tokiais
auditorių teiginiais, kad jie rėmėsi teisininkų susirašinėjimu, valdybos narių ir B raštu,
atliktas auditas ir jo išvada yra nepatikimi ta prasme, kad auditoriai nevykdė 200–ojo
TAS reikalavimo dėl profesinio skepticizmo principo taikymo, kai gaunami prieštaringi audito įrodymai, kai yra sąlygos, kurios gali parodyti galimą apgaulę. Teismas pažymėjo, jog auditoriaus išvada negali būti grindžiama prielaidomis ar iš viso negrindžiama jokias duomenimis. Auditoriams turi būti žinomi Audito įstatyme numatyti audito
tikslai ir uždaviniai, profesinės etikos principai, tai, kad audito rezultatais naudojasi
finansinių ataskaitų informacijos vartotojai (kredito įstaigos, valstybės institucijos, investuotojai ir kt.). Pareiškėjas nepaneigė, kad audito dokumentuose nėra jokių duomenų ar dokumentų, kurie patvirtintų bendrovės C mokumą. Teismas sprendė, kad
Ataskaitoje nurodytos išvados yra teisingos, nes pareiškėjai nepagrįstai pasikliovė B
raštu. Šis raštas skirtas Bankui, jame pasakyta, kad šiuo garantuojama, kad C galės sumokėti (duomenys neskelbtini) EUR už A paskolos sutartį AB bankui SNORAS pagal
(duomenys neskelbtini) „Perleidimo sutartį“. Teismas vertino, jog B nieko neįsipareigoja
dėl rašte nuodytos sumos, o tik garantuoja, kad C galės sumokėti šią sumą. Nėra jokio
įsipareigojimo bankui. Teismas sprendė, jog pareiškėjai nepaneigė Ataskaitos teiginių,
susijusių su Z sandoriu.
8. Teismas įsitikino, jog Y Limited direktoriaus P parašai, vertinant vizualiai, įgaliojimuose yra skirtingi: pvz., virš užrašo „P“ yra absoliučiai skirtingi parašai. Matyti
ir tai, kad (duomenys neskelbtini) įgaliojimo pirmajame lape, dešiniajame kampe yra
kažkieno parašas, kuris beveik visiškai atitinka (duomenys neskelbtini) įgaliojime esantį
parašą virš įrašo „P“. Tuo tarpu abiem atvejais pareigūnas V. M. tvirtina, kad šis asmuo jam pažįstamas ir pasirašė jo akivaizdoje. Pareiškėjai teigia, kad jie nėra ekspertai
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ar tyrėjai, tačiau Audito įstatymas kelia didelius reikalavimus auditorių žinioms, tarp
jų – buhalterinės apskaitos, įmonių teisės, valdymo ir pan. srityse, t. y. auditorius gali
įvertinti dokumento patikimumą, nes nuo to priklauso tolesnis dokumento (šuo atveju įgaliojimo) panaudojimas tvarkant įmonės finansus, sudarant sandorius ir kt. Todėl
Ataskaitoje pagrįstai įvertinama nurodyta aplinkybė, ir tai, kad tarp tyrimui pateiktų
Banko 2010 m. finansinių ataskaitų dokumentų nėra dokumento, patvirtinančio, kad
būtent P yra bendrovės akcininkas. Įgaliojimuose jis įvardijamas kaip direktorius, tačiau nėra duomenų, kas yra tos bendrovės akcininkai. Dėl to pagrįstai Ataskaitoje nesutinkama su auditorių išvada, jog pagrindinis šių trijų sandorių naudos gavėjas buvo
bendrovės akcininkas P. Pareiškėjai nepaneigė Ataskaitoje išsakytos tikimybės, kad
pagrindiniu naudos gavėju galėjo būti Bankas, kuris, tikėtina, siekė dirbtinai padidinti
2010 m. pirmo pusmečio veiklos finansinius rezultatus savo finansinėse ataskaitose. Tai,
kad Ataskaitoje išsakoma tikimybė, šiuo atveju nereiškia, kad Ataskaita pagrįsta prielaidomis. Ataskaitoje yra išdėstoma kontroliuojančios institucijos nuomonė, pagrįsta tirtais audito dokumentais. Būtent šie dokumentai neleido tyrėjui atsakyti į klausimus, į
kuriuos turėjo būti gautas aiškus atsakymas iš audito dokumentų. Pareiškėjai neįrodė,
kad audito dokumentai, kuriuos jie perdavė Audito ir apskaitos tarnybai, duoda aiškius
atsakymus į Ataskaitoje keliamus klausimus. Ataskaitoje taip pat pagrįstai teigiama, kad
auditoriai negavo ir neturėjo dokumentų, jog sandoriai nėra sudaryti tarp susijusių asmenų. Pareiškėjai įrodymu laiko tik vadovybės patvirtinimą. Kalbama apie tyrimui pateiktus dokumentus, o ne apie kokius nors dokumentus, gautus vėliau. Jeigu sandoriai
buvo tarp susijusių asmenų, akivaizdu, kad vadovybės patvirtinimas neturi jokios teisinės reikšmės.
9. Teismas nurodė, jog 2010 metų audito dokumentuose nėra teikiami 2010 m. ir
ankstesnių metų audito metu gautų patvirtinančių atsakymų palyginimai. Teismui taip
pat nebuvo teikiama įrodymų, kad atliekant 2010 metų Banko auditą, buvo atsižvelgiama į ankstesnių metų auditų rezultatus. Pareiškėjai, iš esmės neigdami Ataskaitoje nurodomas faktines aplinkybes, susijusias su metų pabaigos balansų patvirtinimo
procedūromis, dėl to, kad tyrėja jas netinkamai suprato, netinkamai vertino įrodymus,
nepateikia ir nenurodo jokių Banko finansinių ataskaitų audito darbo dokumentų, kurie paneigtų Ataskaitoje išvardintas aplinkybes. Teismas darė išvadą, kad Ataskaitoje
pakankamai atskleidžiama, kokie reikalavimai buvo pažeisti, daugeliu atvejų pasakyta,
kokie standartų reikalavimai buvo pažeisti.
10. Ataskaitos dalyje „Dėl profesinio skepticizmo atliekant AB banko SNORAS
2010 metų finansinių ataskaitų auditą“ netinkamai atlikto audito esmė atskleidžiama
pakankamai aiškiai. Ataskaitoje remiamasi 200-ojo TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“ 15 dalies,
A18 dalies, A20 dalies, A22 dalies reikalavimais ir kitų standartų reikalavimais. Šie reikalavimai paaiškinami ir konkrečiai pritaikomi esamai situacijai. Todėl pareiškėjų teiginiai, kad jiems neaiškūs konkretūs kaltinimai ir kaip jie turėjo elgtis, suprantami tik
kaip niekuo nepagrįsta gynybinė pozicija. Pareiškėjų atsakomybės nepanaikina faktas,
kad jie audito metu atkreipė dėmesį į tam tikrus sandorius, kurie jau buvo nurodyti,
siekė gauti patvirtinimus. Ataskaitoje pateikiamas padaryto pažeidimo teisinis įvertinimas, nurodoma, kad auditorius R. B. nesilaikė Audito įstatymo 27 straipsnio 3 dalies
1 punkto reikalavimų, nes nesivadovavo 200-ojo TAS 15 dalies nuostatomis. Teismas
darė išvadą, kad Ataskaitoje išdėstytos faktinės aplinkybės, auditorių paaiškinimų įver283
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tinimas, nurodytos standartų nuostatos patvirtina, jog pažeidimas kvalifikuotas tinkamai, teisėtai ir pagrįstai. Nurodyta 200–ojo TAS 15 dalis būtent ir kelia reikalavimus
laikytis profesinio skepticizmo požiūrio, pripažinimo, kad gali būti aplinkybių, dėl
kurių finansinėse ataskaitose gali būti reikšmingų iškraipymų. Visais Ataskaitoje nurodytais atvejais pareiškėjai tokio požiūrio nesilaikė, nes auditas buvo grindžiamas nepakankamais ir netinkamais įrodymais. Teismas kritiškai vertino pareiškėjų pateiktas
specialistų išvadas.
III.
11. Pareiškėjai apeliaciniame skunde (VI t., b. l. 27–80) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 8 d. sprendimą (toliau – ir Sprendimas) ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą tenkinti.
12. Pareiškėjai taip pat prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą,
kad būtų ištirta, ar Audito įstatymas (2011 m. rugsėjo 22 d. redakcija) ta apimtimi, kuria Audito įstatymas nereglamentuoja drausminių nuobaudų pagal Audito įstatymo
39 straipsnį taikymo terminų, neprieštarauja konstituciniam teisinio aiškumo, teisinės
valstybės principams bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsniui; ar Audito
įstatymo 43 straipsnio 5 dalis, numatanti Audito priežiūros komiteto sudarymo tvarką
ir struktūrą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai;
ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2011 m. birželio 21 d.
redakcija) 49 straipsnis, 60 straipsnis ta apimtimi, kuria nereglamentuoja, ar asmuo,
dalyvavęs administracinėje procedūroje kaip nešališkas specialistas ir administracinėje
byloje šaukiamas liudytoju, vėliau gali tapti vieno iš proceso dalyvio atstovu, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai; ar Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 137 straipsnio
1 dalis, numatanti absoliučią teismo diskreciją nuspręsti dėl žodinio apeliacinės instancijos proceso, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai,
117 straipsnio 1 daliai.
13. Nurodo, kad teismas tinkamai neįvertino šalių pateiktų įrodymų. Jis atkartojo
Ataskaitoje pateiktas išvadas ir vertinimus, neatlikdamas jokio objektyvaus ir nepriklausomo jų faktinio ir teisinio pagrįstumo vertinimo. Pažeidė visapusiško, išsamaus
įrodymų bei jų visumos ištyrimo ir vertinimo principą. Teismo sprendimo motyvai
nepagrįsti byloje esančiais įrodymais, kai kurie net jiems prieštarauja. Sprendime visiškai nepateikiamas bylos I tomo 150-252 lapuose, III tomo 66-70 lapuose, V tomo
180-183 lapuose esančių rašytinių įrodymų vertinimas. Teismas pažeidė įrodinėjimo
naštos paskirstymo taisyklę, teigdamas, kad pareiškėjai nepaneigė Ataskaitoje nurodytų
aplinkybių. Tvirtina, kad audito išvadų neteisingumą turėjo įrodyti Audito ir apskaitos
tarnyba. Teismas nebuvo aktyvus rinkdamas įrodymus: posėdžio metu neuždavė nei
vieno klausimo, susijusio su auditu, atsisakė apklausti kaip liudytoją Ataskaitos rengėją V. V., nepriklausomą audito specialistą R. B. Teismas, neturėdamas jokių specialiųjų
žinių, susijusių su audito atlikimu ir apskaita, klaidingai pasisakė dėl sandorių apskaitinio atvaizdavimo finansinėse ataskaitose. Sprendimo išvados padarytos atsižvelgiant į
vėliau, t. y. po audito atlikimo paaiškėjusias aplinkybes, susijusias su Banku bei jo akcininku B. Teismas nepagrindė išvados, kad pareiškėjai nesilaikė profesinio skepticizmo.
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Teismas nepagrįstai sprendė, jog audito išvada yra nemodifikuota. Teigia, jog audito
metu nenustatyta jokių iškraipymų, todėl nebuvo pagrindo modifikuoti audito išvadą
705 TAS 6 (a) dalies pagrindu. Teismas, vertindamas „C sandorį“ vadovavosi Ataskaitoje pateiktomis išvadomis, iš esmės nekreipdamas dėmesio į pareiškėjų argumentus,
nurodytus atsiliepime į Ataskaitos projektą ir Ataskaitą, taip pat teismui pateiktus paaiškinimus. Nesutinka su teismo išvadomis dėl šio ir kitų teismo vertintų dviejų sandorių. Nesutinka su teismo atliktu specialistų ataskaitų vertinimu. Pakartoja savo skundo
argumentus, susijusius su administracine procedūra.
14. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą (VI t., b. l. 121–130) su
apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog priešingai
nei nurodo pareiškėjai, teismo sprendimo išvados buvo grindžiamos ne viešąja nuomone, atsiradusia po Banko nacionalizavimo, o audito metu pareiškėjų padarytomis
klaidomis – profesinio skepticizmo principo netaikymu darant išvadas dėl sandorių
pakankamo užtikrinimo remiantis tik valdybos patvirtinimais ir B raštais. Pažymi, jog
A nuosavybės ir su tuo susijusių finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimas dėl F įsigijimo, pareiškėjų įvardijamas kaip panaikinantis visas abejones dėl C sandorio, yra nevertintinas, nes byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių šias aplinkybes. Atsakovas
nurodo, jog patys apeliantai pripažino, kad B finansinis pajėgumas buvo vertinamas tik
iš viešoje erdvėje skelbiamos informacijos. Atsakovo teigimu, audito metu nebuvo laikomasi profesinio skepticizmo požiūrio ir vertinant Z mokumą bei metų pabaigos likučių patvirtinimus. Atsakovui kelia abejones specialistų, kurių išvados buvo pateiktos
į bylą, šališkumo klausimas, kadangi specialistų tyrimai buvo atlikti pareiškėjų užsakymu. Atsakovas sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu šių specialistų ataskaitų
vertinimu. Pažymi, jog pareiškėjai nesiekė pašalinti jiems tyrimo metu kilusių abejonių
dėl tam tikrų sandorių, aklai pasitikėjo niekuo neparemtais Banko vadovybės patvirtinimais. Tinkamai identifikavę galimas rizikas, auditoriai nesurinkę ar negalėdami surinkti pakankamai tinkamų audito įrodymų, pareiškė nemodifikuotą nuomonę (705asis TAS) ir taip pažeidė Audito įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 1 punktą. Pakartojo
savo atsiliepimo į pareiškėjų skundą pateiktus argumentus, susijusius su audito procedūros taisyklių laikymusi, senaties terminu.
15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos auditorių rūmai pateikė atsiliepimą į
pareiškėjų apeliacinį skundą (VI t., b. l. 120). Prašė nagrinėti apeliacinį skundą teismo
nuožiūra.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

16. Byloje apeliantai prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2013 m. kovo 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti 2012 m. birželio 20 d. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. VAA-18 dėl privalomo
vykdyti nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo kartu su jo sudedamąja dalimi,
2012 m. gegužės 23 d. atlikto tyrimo ataskaita Nr. 19-27.
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Dėl senaties termino
17. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Audito įstatymas nereglamentuoja senaties termino, per kurį turi būti paskirtos Audito įstatyme numatytos
nuobaudos. Kaip savo praktikoje yra konstatavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, senaties terminas – tai laikotarpis, per kurį subjektui gali būti paskirtos sankcijos už tam tikrus pažeidimus. Senaties termino esmė yra ta, jog jis turi užtikrinti, kad
asmenys galėtų būti patraukti atsakomybėn tik per tam tikrą konkretų iš anksto apibrėžtą laikotarpį. Būtent senaties termino esmė nulemia, jog bylinėjimasis negali būti
begalinis ir subjekto padėtis negali būti neapibrėžta neribotą laiką. Greitas reagavimas
padarius teisės pažeidimą, greitai paskirta poveikio priemonė turi didesnį prevencinį poveikį tiek teisės pažeidėjui, tiek kitiems asmenims. Be to, ilgalaikis nusižengimą
padariusio asmens nebaudžiamumas yra neleistinas dėl jo teisinės padėties tokiu atveju neapibrėžtumo. Taigi negalima tokia situacija, kai asmeniui, padariusiam drausminį nusižengimą, neribotą laiką galėtų būti taikoma atsakomybė (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A520-2136/2012, „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 23,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1551/2013).
18. Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta taisyklė,
jog tais atvejais, kai nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi
bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo
kriterijais. Todėl byloje susidarius situacijai, kai Audito įstatymas nereglamentuoja senaties termino, per kurį gali būti skiriamos drausminės nuobaudos pagal Audito įstatymo 39 straipsnį, taikytinas įstatymas, reglamentuojantis panašius santykius. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog šiuo atveju yra sprendžiama dėl senaties
termino, per kurį gali būti taikoma drausminė atsakomybė auditoriui. Auditorius – tai
fizinis asmuo, turintis Audito įstatymo nustatyta tvarka suteiktą atestuoto auditoriaus
vardą. Audito įstatyme yra įtvirtinti specifiniai reikalavimai auditoriams bei jų veiklai (auditoriaus vardo suteikimo reikalavimai, profesinės etikos principai, inter alia
auditorių atsakomybės visuomenei principas, taip pat auditorių teisės, pareigos ir atsakomybė atliekant auditą). Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą, išplėstinės
teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju taikytinas Valstybės tarnybos įstatymas, kurio
30 straipsnyje (2010 m. gegužės 13 d. įstatymo Nr. XI-811 redakcija) nustatyta, jog
„tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio
nusižengimo paaiškėjimo dienos, neįskaitant laiko, kurį valstybės tarnautojas nebuvo
darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo, o iškėlus baudžiamąją bylą arba
Seimo kontrolieriui atliekant tyrimą, taip pat atliekant tarnybinį ar kitą kompetentingos institucijos patikrinimą – ne vėliau kaip per du mėnesius nuo baudžiamosios bylos
nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, Seimo kontrolieriaus pažymos surašymo, tarnybinio ar kito kompetentingos institucijos patikrinimo užbaigimo
dienos. <...> Negalima skirti tarnybinės nuobaudos, jeigu nuo nusižengimo padarymo
dienos praėjo 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba kai Seimo
kontrolierius atlieka tyrimą, taip pat kai atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos
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institucijos patikrinimas. Šiais atvejais tarnybinė nuobauda turi būti skiriama ne vėliau kaip per trejus metus nuo nusižengimo padarymo dienos.“ (Žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A261-1551/2013).
19. Nagrinėjamu atveju Auditoriaus išvada buvo pateikta 2011 m. kovo 10 d.
(I t., b. l. 77) Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymu
pavedė atlikti audito tyrimą (I t., b. l. 62). 2012 m. gegužės 23 d. buvo pateikta atlikto
audito tyrimo ataskaita (I t., b. l. 150). 2012 m. birželio 19 d. Audito priežiūros komitetas priėmė siūlymus dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo (I t., b. l. 63).
2012 m. birželio 20 d. buvo priimtas Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
dėl drausminės nuobaudos ir privalomo vykdyti nurodymo skyrimo (I t., b. l. 60). Taigi
šiuo atveju skiriant drausminę nuobaudą nebuvo praleistas dviejų mėnesių terminas
nuo nusižengimo paaiškėjimo dienos (Ataskaitos pateikimo dienos) bei trejų metų terminas nuo nusižengimo padarymo dienos (Auditoriaus išvados pateikimo dienos).
V.
Dėl pareiškėjų argumentų, susijusių su administracinės procedūros pažeidimais
Dėl Komiteto kompetencijos
20. Apeliantai nurodo, jog Komiteto veikla bei sprendimų priėmimas buvo vykdomi nesant tinkamo teisinio pagrindo, buvo nepagrįstai atmesti pareiškėjų skundo argumentai dėl Įsakymo neteisėtumo, kaip priimto negavus Audito įstatymo 43 straipsnio
6 dalyje bei Metodikos 67 punkte nurodomo teisėtai veikiančio Komiteto pritarimo.
Taip pat teigia, jog Komitetas viršijo įstatymų leidėjo jam suteiktą, išimtinai tik patariamojo Audito ir apskaitos tarnybos kolegialaus organo, kompetenciją bei viršijo
kompetenciją konstatuodamas aplinkybes, kurios nebuvo tiriamos tyrimo metu, t. y.
konstatuodamas, kad buvo pažeistas visuomenės interesas ir padaryta žala klaidinant
finansinės informacijos vartotojus.
21. Audito įstatymo (su procedūra susijusiems ginčo aspektams taikytina
2011 m. rugsėjo 22 d. įstatymo Nr. XI-1600 redakcija) 42 straipsnyje nustatyta: „Auditorių ir audito įmonių audito viešąją priežiūrą (toliau – audito viešoji priežiūra) atlieka Įstaiga.“ To paties įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog Įstaiga – Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įgaliota atlikti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą
įstaiga. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 20 d. nutarimo Nr. 802
(2012 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 415 redakcija) 1 punkte Vyriausybė įgaliojo
Audito ir apskaitos tarnybą atlikti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. Audito
įstatymo 43 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta: „Įstaigoje sudaromas kolegialus patariamasis organas – Audito priežiūros komitetas. Šis komitetas pataria direktoriui ir struktūriniam padaliniui, atliekančiam audito viešąją priežiūrą, audito viešosios priežiūros
klausimais. Audito priežiūros komitetą sudaro 7 nariai. Daugiau kaip pusė šio komiteto
narių privalo būti nepraktikuojantys asmenys. Audito priežiūros komiteto nariai privalo turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį audito, apskaitos, teisės ir (arba) finansų
srityse. Į Audito priežiūros komitetą 3 narius skiria Lietuvos bankas ir po vieną narį
skiria Finansų ministerija, Auditorių rūmai ir kitos auditorius vienijančios profesinės
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organizacijos. Kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų skiriamas (skiriami)
narys (nariai) atrenkamas (atrenkami) Įstaigos sprendimu ir turi būti atliekantis (atliekantys) auditus auditorius (auditoriai).“ 43 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatyta,
kad Audito priežiūros komiteto pritarimas būtinas, kai tvirtinami Įstaigos sprendimai
dėl atlikto šio įstatymo 36 straipsnyje nustatyto tyrimo rezultatų, dėl peržiūros rezultatų, kaip nurodyta šio įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje, įskaitant susijusius nurodymus ir
(arba) drausmines nuobaudas.
22. Kaip minėta, Audito įstatymas įtvirtina, jog Komitetas yra kolegialus patariamasis organas, o Komiteto pritarimas būtinas inter alia tais atvejais, kai yra sprendžiama dėl drausminių nuobaudų skyrimo. Nagrinėjamu atveju Komitetas nepritarė
Audito ir apskaitos tarnybos siūlytai drausminei nuobaudai ir balsų dauguma pasiūlė
skirti griežtesnę nuobaudą. Pažymėtina, kad, remiantis Audito įstatymu, Komitetas yra
patariamasis organas, o sprendimą dėl drausminės nuobaudos skyrimo priima Audito ir apskaitos tarnyba. Taigi būtent Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus sprendimu yra skiriama drausminė nuobauda, o Komiteto pritarimas ar patarimas Audito
ir apskaitos tarnybos direktoriui nėra privalomas. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju Komitetas nepritarė siūlomai drausminei nuobaudai, o pasiūlė kitą nuobaudą, atsižvelgiant į tai, jog Komiteto siūlymas direktoriui
neprivalomas, o Audito įstatyme Komitetas yra įvardytas kaip patariamasis organas,
nebuvo procedūrinis trūkumas, kuris būtų galėjęs lemti priimto sprendimo neteisėtumą. Priešingai, toks Komiteto sprendimas leido nevilkinti procedūros ir operatyviai
priimti galutinį sprendimą. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad Komitetas konstatavo naujas aplinkybes – jog buvo pažeistas visuomenės interesas ir padaryta žala klaidinant
finansinės informacijos vartotojus – ir taip viršijo savo kompetenciją. Išplėstinė teisėjų
kolegija šiuo aspektu nurodo, jog, viena vertus, įstatyme įtvirtinta Komiteto kompetencija – patarti direktoriui ir struktūriniam padaliniui, atliekančiam audito viešąją priežiūrą, audito viešosios priežiūros klausimais – nėra apribota tik atlikto audito tyrimo
ataskaitoje nurodytų aplinkybių patvirtinimu ar paneigimu. Antra vertus, kaip nurodė
pirmosios instancijos teismas, šiuo atveju, nustačius, jog buvo pateikta nepagrįstai nemodifikuota Auditoriaus išvada dėl viešojo intereso įmonės, tai savaime suponuoja, jog
buvo pažeistas visuomenės interesas bei suklaidinti finansinių ataskaitų informacijos
vartotojai, todėl šiuo atveju tai nelaikytina naujai nustatytomis aplinkybėmis. Taigi pareiškėjų argumentas, kad Komitetas viršijo savo kompetenciją konstatuodamas naujas
aplinkybes, atmetamas kaip nepagrįstas.
VI.
Dėl Darbo reglamento ir Komiteto sprendimų teisėtumo
23. Apeliantai nurodo ir tai, kad, jų įsitikinimu, Darbo reglamentas yra norminis
aktas, todėl privalėjo būti skelbiamas, to nepadarius jis neteisėtas, todėl ir jo pagrindu
veikusio Komiteto priimti Nutarimai yra neteisėti, o Įsakymas laikytinas priimtu negavus Komiteto pritarimo. Pareiškėjai remiasi Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio
2 dalimi ir teigia, kad Darbo reglamentas negali būti taikomas, todėl ir Komiteto Nutarimai, priimti Darbo reglamento pagrindu, yra neteisėti bei turi būti panaikinti.
24. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog remiantis Lietuvos Respu288
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blikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 3 straipsnio
2 dalimi, „Valstybės žiniose“ turi būti skelbiami kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai bei kiti teisės aktai, kurių skelbimą
„Valstybės žiniose“ nustato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai, išskyrus šio įstatymo
31 straipsnyje numatytus atvejus. Kaip minėta, Audito įstatymas įtvirtina, jog Komitetas yra kolegialus patariamasis organas, sudaromas Audito ir apskaitos tarnyboje. Taigi
tai nėra atskira kolegiali institucija, kaip tai nurodo pareiškėjas, todėl ir Darbo reglamentas pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo
tvarkos įstatymo 3 straipsnį neprivalėjo būti paskelbtas „Valstybės žiniose“.
25. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, jog biudžetinės įstaigos nuostatuose turi būti nurodyti kiti biudžetinės įstaigos organai, jei pagal kitus įstatymus ar Vyriausybės nutarimus tokie organai sudaromi, šių organų sudarymo tvarka ir kompetencija, sprendimų
priėmimo tvarka. Kaip minėta, Komiteto sudarymo tvarka ir kompetencija yra nustatyta Audito įstatyme. Komiteto sprendimų priėmimo tvarkai nesant nustatytai įstatyme, ji, remiantis Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 8 punktu, turėtų
būti nustatyta biudžetinės įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos nuostatuose. Audito ir
apskaitos tarnybos nuostatų, patvirtintų 2012 m. kovo 26 d. finansų ministro įsakymu
Nr. 1K-115, 22 punkte nustatyta, kad Komiteto darbo tvarka ir sprendimų priėmimo
tvarka nustatoma darbo reglamente, kurį tvirtina Komitetas. Audito priežiūros komiteto 2008 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. 25-2.1.21 patvirtintame Audito priežiūros darbo
reglamento 1 punkte nustatyta, jog šis reglamentas nustato Komiteto darbo organizavimo tvarką, jame inter alia nustatyta ir Komiteto sprendimų priėmimo tvarka. Atsižvelgiant į Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtintą imperatyvią
taisyklę, Komiteto, kuris yra pagal įstatymą sudaromas organas, sprendimų priėmimo
tvarka turėjo būti nustatyta Audito ir apskaitos tarnybos nuostatuose.
26. Spręsdama dėl ginčijamų Komiteto priimtų sprendimų teisėtumo, išplėstinė
teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog priimant ginčijamus sprendimus, dalyvavo
septyni iš septynių Audito priežiūros komiteto narių (I t., b. l. 60). Komiteto nariai
vienbalsiai pritarė siūlymui skirti nurodymą įmonei „Ernst & Young Baltic“ ištaisyti
nustatytus trūkumus. Už pasiūlymą Auditoriui panaikinti auditoriaus vardą balsavo
penki Komiteto nariai (I t., b. l. 72). Esant tokioms aplinkybėms, spręstina, ar sprendimų priėmimo tvarkos įtvirtinimas netinkamame teisės akte šiuo atveju galėjo lemti Komiteto sprendimų neteisėtumą. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai,
kad panašias funkcijas atliekančių garbės teismų sprendimai įprastai priimami posėdyje dalyvaujančių ar visų narių balsų dauguma (žr., pvz., Lietuvos Respublikos turto ir
verslo vertinimo pagrindų įstatymo 28 straipsnio 7 dalis, Notarų garbės teismo nuostatų, patvirtintų 2004 m. liepos 22 d. teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-184, 11 p.).
Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, t. y. į tai, kad ginčijami sprendimai buvo priimti
vienbalsiai arba aiškia balsų dauguma, dalyvaujant visiems Komiteto nariams, o Komiteto sudėtis ir kompetencija priimti atitinkamą sprendimą yra nustatyta Audito įstatyme, taip pat atsižvelgiant į tai, jog panašias funkcijas atliekančių garbės teismų sprendimai įprastai priimami posėdyje dalyvaujančių ar visų narių balsų dauguma, išplėstinei
teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad Komiteto sprendimas dėl pasiūlymo Auditoriui
panaikinti auditoriaus vardą bei privalomo nurodymo UAB „Ernst & Young Baltic“
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skyrimo buvo priimtas pakankama balsų dauguma. Taigi išplėstinė teisėjų kolegija
sprendžia, kad nagrinėjamu atveju tai, jog Komiteto sprendimų priėmimo tvarka nebuvo įtvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos nuostatuose, nelemia Komiteto sprendimo
neteisėtumo.
VII.
Dėl argumentų, susijusių su teise į tinkamą procesą
27. Apeliantai nurodo, kad, jų nuomone, Lietuvos banko ir Finansų ministerijos
paskirti Audito priežiūros komiteto nariai buvo šališki. Dėl Lietuvos banko atstovų pareiškėjai nurodo, jog už Lietuvoje veikiančių komercinių bankų priežiūrą atsako Lietuvos bankas, jo paskirti Komiteto nariai iš anksčiau turėjo žinių apie konkrečius Banko
veiklos aspektus, dėl neigiamo visuomenės požiūrio į Lietuvos banką bei Finansų ministeriją šių institucijų paskirti asmenys negalėjo išlikti nešališki.
28. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjai logiškais argumentais nepagrindžia, kodėl Lietuvos bankas, kurio viena iš funkcijų yra atlikti finansų rinkos
dalyvių, inter alia bankų, priežiūrą, būtų suinteresuotas konstatuoti, kad AB banko
SNORAS veikloje, 2010 m. finansinėse ataskaitose ar audito dokumentuose buvo akivaizdžių trūkumų. Išplėstinė teisėjų kolegija nepripažįsta pareiškėjų teiginių, kad tokių
aplinkybių konstatavimas būtų palankus Lietuvos bankui viešosios nuomonės požiūriu, pagrįstais. Pareiškėjai nepateikia jokių svarių argumentų dėl Komiteto narių subjektyvaus, t. y. kitokio nei su jų pareigomis susijusio, šališkumo. Taip pat pažymėtina,
kad Komiteto posėdžio metu pareiškėjams buvo suteikta galimybė pasisakyti dėl galimo Komiteto narių interesų konflikto, tačiau pareiškėjai nuo tokios galimybės susilaikė
(V t., b. l. 23), o UAB „Ernst & Young Baltic“ atstovas posėdžio metu pažymėjo: „Tikiu
jūsų nešališkumu“ (V t., b. l. 14). Pažymėtina ir tai, kad, kaip minėta, Audito priežiūros
komitetas yra patariamasis organas, o galutinį sprendimą dėl drausminės nuobaudos
skyrimo priima Tarnybos direktorius, kuris turi diskreciją neskirti jokios drausminės
nuobaudos. Taigi tiek apeliantų argumentai, susiję su tariamu Lietuvos banko paskirtų
Komiteto narių, tiek argumentai, susiję su tariamu Finansų ministerijos paskirtų Komiteto narių šališkumu, atmetami kaip nepagrįsti.
29. Apeliantai taip pat teigia, kad nebuvo užtikrinta jų teisė būti išklausytiems, kadangi jiems nebuvo leista dalyvauti viso Komiteto posėdžio metu, jiems leista pasisakyti tik ribotą laiką, neleista pasisakyti Komitetui siūlant naują sprendimą ir konstatuojant naujas aplinkybes.
30. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo atsakovas, pareiškėjams buvo pateiktas atlikto audito tyrimo ataskaitos projektas, į kurį 2012 m. gegužės 14 d. pareiškėjai pateikė atsakymą (I t., b. l. 170).
Galutinė atlikto audito tyrimo ataskaita taip pat buvo pateikta pareiškėjams, į kurią jie
2012 m. gegužės 30 d. pateikė atsiliepimą. 2012 m. birželio 19 d. Komiteto posėdyje pareiškėjams buvo suteikta teisė dar kartą pasisakyti. Iš pareiškėjų teismui pateiktos Komiteto posėdžio stenogramos (V t., b. l. 3–37) matyti, kad pareiškėjams buvo leista netrukdomai išdėstyti savo argumentus, jie nebuvo pertraukti, vėliau jiems buvo užduota
daug klausimų, taip pat jie paliko Komiteto nariams savo pasisakymų santrauką raštu
(V t., b. l. 24). Kaip Komiteto naujai nustatytas aplinkybes pareiškėjai nurodo tai, kad
290

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

Komitetas konstatavo, jog buvo pažeistas visuomenės interesas ir padaryta žala klaidinant finansinės informacijos vartotojus. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pažymi,
jog iš pareiškėjų pateiktos Komiteto posėdžio stenogramos bei Komiteto posėdžio garso įrašo matyti, kad, priešingai nei teigia pareiškėjai, jiems dalyvaujant posėdyje buvo
kalbama apie žalą klaidinant vartotojus (V t., b. l. 21, Komiteto posėdžio garso įrašas,
1 h 21 min.). Taip pat pritartina ir pirmosios instancijos teismo argumentams, jog
šiuo atveju buvo atliekamas ir vėliau tiriamas būtent viešojo intereso įmonės auditas.
Nepagrįstai nemodifikuota auditoriaus išvada dėl viešojo intereso įmonės finansinių
ataskaitų, kaip minėta, savaime suponuoja tai, kad pažeidžiamas visuomenės interesas,
klaidinami finansinių ataskaitų informacijos vartotojai. Taigi pareiškėjų argumentas,
jog jiems nedalyvaujant buvo konstatuotos naujos aplinkybės, dėl kurių jie neturėjo
galimybės pasisakyti, atmetamas kaip nepagrįstas.
31. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad audito komandos atlikto audito darbo įvertinimas buvo padarytas nesant objektyvių kriterijų ir metodų, reguliuojančių tyrimo
vykdymą. Šiuo aspektu pažymėtina, jog atlikto audito tyrimo kriterijai yra įtvirtinti
Audito įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje, taip pat Metodikos 46 punkte, todėl pareiškėjų
argumentas dėl atlikto audito tyrimo kriterijų nebuvimo atmetamas kaip akivaizdžiai
nepagrįstas. Taip pat pažymėtina, kad Audito įstatymo 36 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog „Įstaiga nustato Atlikto audito tyrimo metodiką ir darbuotojų, atliekančių tyrimą, parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarką.“ Metodika – metodų visuma
(sistema), skirta praktiniam ko nors vykdymui. Metodas – pažinimo būdas, gamtos ir
visuomenės gyvenimo reiškinių tyrimo būdas; veikimo būdas (Lietuvių kalbos žodynas, www.lkz.lt). Metodikoje yra aprašyta, kaip inicijuojamas tyrimas, parenkami darbuotojai, atliekantys tyrimą, detaliai aprašytas tyrimo organizavimas, tyrimą atliekančių ir jame dalyvaujančių darbuotojų teisės ir pareigos, tyrimo rezultatų įforminimas.
Taigi Metodikoje, kaip įtvirtinta įstatyme, yra nustatyta atlikto audito tyrimo atlikimo
eiga, tvarka, būdai. Pažymėtina, kad pareiškėjai nenurodo jų atlikto audito tyrimo metu
pritaikytų metodų trūkumų ar konkrečių metodų reikšmės atliktam tyrimui. Tai, jog,
kaip nurodo pareiškėjai, vėliau Metodika buvo papildyta tam tikrais kriterijais, savaime nereiškia, jog ji buvo ydinga, kadangi teisės aktų vystymasis yra natūralus ir nuolatinis procesas, kuris nereiškia, jog kiekvienas teisės aktas, kuris yra papildomas, prieš
tai buvo esmingai ydingas. Taigi pareiškėjų argumentai, susiję su atlikto audito tyrimo
metodais, atmetami kaip nepagrįsti. Išplėstinė teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo vertinimui, jog pareiškėjų argumentai dėl Audito ir apskaitos tarnybos
tyrėjos, rengusios ataskaitą, kvalifikacijos yra nepagrįsti. Išplėstinė teisėjų kolegija taip
pat pažymi, kad kiti pareiškėjų apeliaciniame skunde nurodyti argumentai dėl tariamų
administracinės procedūros trūkumų yra teisiškai nereikšmingi, todėl išplėstinė teisėjų
kolegija dėl jų nepasisakys.
VIII.
Dėl atsakomybės pagrindo bei įrodinėjimo naštos
32. Pareiškėjai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neanalizavo klausimo,
kokiu teisės aktu pareiškėjui nustatyta atsakomybė bei kokią teisinę galią turi Tarptautiniai apskaitos standartai.
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33. Išplėstinė teisėjų kolegija nesutinka su tokiais pareiškėjų teiginiais. Pirmosios
instancijos teismas detaliai nagrinėjo Ataskaitoje išdėstytas faktines aplinkybes, argumentus, analizavo nurodytą teisinį atsakomybės pagrindą – Audito įstatymo (su audito
turiniu susijusiems ginčo aspektams taikytina 2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1676
redakcija) 27 straipsnio 3 dalies 1 punktą, kuris nustato, kad „auditorius privalo atlikdamas auditą, vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, tarptautiniais audito standartais.“ Pirmosios instancijos teismas taip pat nagrinėjo Tarptautinių audito standartų
rinkinio (toliau – ir tarptautiniai audito standartai) 15 dalį, kiekvieno Ataskaitoje nurodyto sandorio atveju vertino, ar buvo laikytasi profesinio skepticizmo principo. Pirmosios instancijos teismas vertino ir Ataskaitoje padarytą išvadą, kad 2011 m. kovo 10 d.
pareikšta Auditoriaus nuomonė apie Banko 2010 m. finansines ataskaitas buvo nepagrįstai nemodifikuota. Todėl šie pareiškėjų teiginiai atmestini kaip visiškai nepagrįsti. Papildomai pažymėtina, kad Audito įstatyme yra įtvirtinta, jog tarptautiniai audito standartai – Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo
standartų valdybos parengti ir patvirtinti tarptautiniai standartai auditui, audito praktiniai nurodymai ir kiti su audito atlikimu susiję standartai (2 straipsnio 19 dalis), kvalifikacinių auditoriaus egzaminų metu tikrinamos tarptautinių audito standartų žinios
(11 straipsnio 8 dalies, 9 punktas). Auditorius, atlikdamas auditą, turi inter alia teises,
numatytas tarptautiniuose audito standartuose ir audito sutartyje (27 straipsnio 2 dalies 6 punktas). Auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus, o audito įmonė privalo laikytis Tarptautinio kokybės kontrolės standarto (29 straipsnio 2, 3 dalis).
34. Apeliantai nurodo, kad pirmosios instancijos teismo teiginys, jog pareiškėjai
nepaneigė atlikto audito tyrimo ataskaitoje nustatytų aplinkybių, prieštarauja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklėms, ypatingai principui, kad vykdomosios valdžios institucija privalo surinkti tokius įrodymus, kurie aiškiai, neprieštaringai ir pakankamai
įrodytų padarytus pažeidimus.
35. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Audito ir apskaitos tarnybai tenka pareiga aiškiai pagrįsti taikomą atsakomybę, t. y. nurodyti faktines aplinkybes, kurios pagrindžia, kad buvo padarytas pažeidimas. Vis dėlto tai nepaneigia pareiškėjų teisės aktyviai dalyvauti procese ir teikti įrodymus bei paaiškinimus, paneigiančius Ataskaitoje
nurodytas ir įrodymais pagrįstas išvadas. Taigi pirmosios instancijos teismo teiginys
neprieštarauja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklėms. Ar Ataskaitoje nurodytos
aplinkybės yra pakankamos Auditoriaus atsakomybei pagrįsti, taip pat ar pareiškėjų
pateikti įrodymai bei paaiškinimai paneigia Ataskaitoje nurodytas aplinkybes bei atsakomybės taikymo pagrįstumą, išplėstinė teisėjų kolegija detaliai nagrinės toliau.
IX.
Dėl audito tikslų
36. Audito tikslas – padidinti numatomų vartotojų pasitikėjimą finansinėmis ataskaitomis. Tai pasiekiama auditoriui pareiškus nuomonę apie tai, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką (200-ojo tarptautinio audito standarto „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus
tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“ (toliau – ir 200-asis
TAS) 3 punktas). Atliekant finansinių ataskaitų auditą, bendrieji auditoriaus tikslai yra
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tokie: a) gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose kaip visumoje nėra
reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos, ir tuo pagrindu pareikšti nuomonę, ar
finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką; b) parengti išvadą apie finansines ataskaitas ir ją paskelbti,
kaip to reikalaujama pagal tarptautinius audito standartus, remiantis auditoriaus pastebėjimais. Visais atvejais, kai pakankamo užtikrinimo gauti neįmanoma, o atsižvelgus į aplinkybes, sąlyginės auditoriaus nuomonės auditoriaus išvadoje teikiant ataskaitą numatomiems finansinių ataskaitų vartotojams nepakanka, pagal TAS reikalavimus
auditorius privalo atsisakyti pareikšti nuomonę arba atsisakyti toliau vykdyti užduotį
(arba atsistatydinti), jeigu atsisakymas galimas pagal taikomus įstatymus ar teisės aktus
(200-ojo TAS 11, 12 punktai). Kad galėtų susidaryti nuomonę, pagal TAS auditorius
privalo gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose kaip visumoje nėra
reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar dėl klaidos. Pakankamas užtikrinimas yra aukšto lygio užtikrinimas. Toks užtikrinimas gaunamas, kai auditorius surenka pakankamų
tinkamų audito įrodymų audito rizikai (rizikai, kad auditorius pareikš neteisingą nuomonę, kai finansinėse ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų) sumažinti iki priimtinai
žemo lygio. Tačiau pakankamas užtikrinimas nėra absoliutus užtikrinimo lygis, kadangi auditui būdingi įgimti apribojimai, dėl kurių dauguma audito įrodymų, kuriais remdamasis auditorius daro išvadas ir grindžia savo nuomonę, yra labiau įtikinamo nei
sprendžiamojo pobūdžio. Reikšmingumo sąvoką auditorius taiko tiek planuodamas,
tiek atlikdamas auditą, taip pat vertindamas nustatytų iškraipymų poveikį auditui arba,
jeigu yra, neištaisytų iškraipymų poveikį finansinėms ataskaitoms. Apskritai iškraipymai, įskaitant praleidimus, laikomi reikšmingais, jei gali būti numatoma, kad atskirai
arba visi kartu jie paveiks vartotojų ekonominius sprendimus, priimamus remiantis
finansinėmis ataskaitomis. Sprendimai dėl reikšmingumo priimami atsižvelgus į susijusias aplinkybes. Jiems poveikį daro auditoriaus supratimas apie tai, kokia finansinė
informacija reikalinga finansinių ataskaitų vartotojams, taip pat iškraipymo mastas ar
pobūdis arba abu šie veiksniai. Auditoriaus nuomonė teikiama apie finansines ataskaitas kaip visumą, todėl auditorius nėra atsakingas už iškraipymų, kurie nėra reikšmingi
finansinėms ataskaitoms kaip visumai, nustatymą (200-ojo TAS 5, 6 punktai).
37. Vadovaujantis 700-ojo Tarptautinio audito standarto „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“ (toliau – ir 700-asis TAS) 6 punktu, auditoriaus tikslai yra tokie: a) susidaryti nuomonę apie finansines ataskaitas vadovaujantis
išvadų, padarytų remiantis gautais audito įrodymais, įvertinimu ir b) aiškiai išreikšti
šią nuomonę rašytinėje išvadoje, kurioje aprašytas ir šios nuomonės pagrindas. Auditorius turi susidaryti nuomonę, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais
yra parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Kad susidarytų tokią
nuomonę, auditorius turi padaryti išvadą apie tai, ar jis gavo pakankamą užtikrinimą,
kad finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos nei dėl apgaulės, nei
dėl klaidos. Pagal 700-ojo TAS 16, 17 punktus, auditorius turi išreikšti nemodifikuotą
nuomonę, kai jis padaro išvadą, kad finansinės ataskaitos yra parengtos visais reikšmingais atžvilgiais pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Jei auditorius: a) padaro išvadą, kad, remiantis gautais audito įrodymais, finansinės ataskaitos kaip visuma
reikšmingai iškraipytos; arba b) negali gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad
padarytų išvadą, jog finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos, jis
turi modifikuoti nuomonę auditoriaus išvadoje pagal 705-ąjį TAS.
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X.
Dėl profesinio skepticizmo principo
38. Profesinio skepticizmo principo esmė yra detaliai atskleista Tarptautiniuose
audito standartuose (toliau – ir TAS). Pagal 200-ojo TAS 15 dalį, auditorius turi planuoti ir atlikti auditą laikydamasis profesinio skepticizmo požiūrio, pripažindamas,
kad gali būti aplinkybių, dėl kurių finansinėse ataskaitose gali būti reikšmingų iškraipymų. Profesinis skepticizmas – požiūris, kurio laikydamasis auditorius nuolat abejoja
ir stebi aplinkybes, galinčias rodyti iškraipymus dėl klaidos ar dėl apgaulės, ir kritiškai
vertina audito įrodymus (200-ojo TAS 13 dalies l punktas). Šio standarto aiškinamojoje
medžiagoje (A18–A22 punktai) nurodyta, jog pagal profesinio skepticizmo požiūrį būtina, kad auditorius atkreiptų dėmesį, pavyzdžiui, į audito įrodymus, kurie prieštarauja
kitiems gautiems audito įrodymams; informaciją, keliančią abejonių dėl dokumentų ir
atsakymų į paklausimus, numatytų naudoti kaip audito įrodymai, patikimumo; sąlygas, kurios gali parodyti galimą apgaulę; aplinkybes, rodančias, kad, be TAS nustatytų
audito procedūrų, būtina taikyti papildomas audito procedūras. Vadovautis profesiniu
skepticizmu viso audito metu būtina, jeigu, pavyzdžiui, auditorius nori sumažinti riziką, kad jis: nepastebės neįprastų aplinkybių; padarys pernelyg apibendrintas išvadas
iš pastebėjimų audito metu; nustatydamas audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką
ir apimtį bei vertindamas jų rezultatus, remsis netinkamomis prielaidomis. Profesinis skepticizmas yra būtinas norint kritiškai vertinti audito įrodymus. Laikydamasis
šio požiūrio, auditorius abejoja iš vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų gautais
prieštaraujančiais audito įrodymais bei dokumentų ir gautų atsakymų į paklausimus
bei kitos informacijos patikimumu. Be to, vertinamas audito įrodymų patikimumas ir
tinkamumas atsižvelgus į esamas aplinkybes, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai egzistuoja
apgaulės rizikos veiksniai ir vienas apgaulei jautrus dokumentas yra vienintelis reikšmingos sumos finansinėje ataskaitoje patvirtinimo įrodymas. Įrašus ir dokumentus auditorius paprastai priima kaip autentiškus, nebent jis turi priežasčių manyti priešingai.
Ir vis dėlto auditorius privalo vertinti informacijos, kuri bus naudojama kaip audito
įrodymas, patikimumą. Iškilus abejonėms dėl patikimumo arba esant galimos apgaulės
požymių (pavyzdžiui, audito metu nustatytos aplinkybės verčia auditorių manyti, kad
dokumentas gali būti netikras arba kad dokumente nustatytos sąlygos galėjo būti suklastotos), pagal TAS reikalaujama, kad auditorius tirtų išsamiau ir nustatytų, kaip reikėtų pakeisti ar papildyti audito procedūras klausimui išspręsti. Negalima tikėtis, kad
auditorius neatsižvelgs į ankstesnę patirtį dėl įmonės vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų dorumo ir sąžiningumo. Ir vis dėlto tikėjimas, kad vadovybė ir už valdymą
atsakingi asmenys yra dori ir sąžiningi, nereiškia, kad auditorius gali nesilaikyti profesinio skepticizmo ir, siekdamas pakankamo užtikrinimo, tenkintis nevisiškai įtikinamais audito įrodymais.
39. Auditorius turi parengti ir atlikti audito procedūras, kurios tinka tam tikromis
aplinkybėmis, siekiant surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų. Rengdamas ir atlikdamas audito procedūras, auditorius turi įvertinti informacijos, kuri yra naudotina
kaip audito įrodymai, tinkamumą ir patikimumą. Naudodamas įmonės parengtą informaciją, auditorius turi įvertinti, ar ji yra pakankamai patikima auditoriaus tikslams,
įskaitant, jei būtina, esant atitinkamoms aplinkybėms: a) audito įrodymų dėl informa294
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cijos tikslumo ir išsamumo surinkimą; b) įvertinimą, ar auditoriaus tikslams ši informacija yra pakankamai tiksli ir išsami (500-ojo tarptautinio audito standarto „Audito
įrodymai“ (toliau – 500-asis TAS) 6, 7, 9 punktai). Audito įrodymų pakankamumas ir
tinkamumas tarpusavyje susiję. Pakankamumas yra audito įrodymų kiekio matas. Reikalingas audito įrodymų kiekis priklauso nuo auditoriaus atlikto reikšmingo iškraipymo rizikos įvertinimo (kuo didesnė įvertinta rizika, tuo daugiau reikės audito įrodymų) ir nuo tokių audito įrodymų kokybės (kuo kokybiškesni audito įrodymai, tuo jų
reikės mažiau). Tačiau didesnis audito įrodymų kiekis gali nekompensuoti jų prastos
kokybės. Tinkamumas yra audito įrodymų kokybės matas, t. y. audito įrodymų tinkamumas ir patikimumas patvirtinant išvadas, kuriomis grindžiama auditoriaus nuomonė. Audito įrodymų patikimumas priklauso nuo audito įrodymų šaltinio bei pobūdžio
ir nuo konkrečių aplinkybių, kurioms esant audito įrodymai buvo renkami (500-ojo
TAS aiškinamosios medžiagos A4, A5 punktai). Paprastai daugiau užtikrinimo suteikia
nuoseklūs audito įrodymai, gauti iš skirtingų šaltinių, arba skirtingo pobūdžio audito
įrodymai negu audito įrodymai, vertinami atskirai. Pavyzdžiui, iš nuo įmonės nepriklausomo šaltinio gauta patvirtinanti informacija gali padidinti užtikrinimą, kurį auditorius gauna iš įmonės pateiktų audito įrodymų, pavyzdžiui, audito įrodymų, esančių apskaitos dokumentuose, susirinkimų protokoluose ar vadovybės pareiškimuose
(500-ojo TAS aiškinamosios medžiagos A8 punktas). Informacijos, kuri yra naudotina
kaip audito įrodymai, taigi ir pačių audito įrodymų, patikimumui turi įtakos informacijos šaltinis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis ji buvo surinkta, įskaitant, kur tinkama,
ir tokios informacijos parengimo ir palaikymo kontrolės priemones. Taigi apibendrinimams apie įvairių rūšių audito įrodymų patikimumą būdingos svarbios išimtys. Net
tais atvejais, kai informacija, naudotina kaip audito įrodymai, yra surinkta iš išorės šaltinių, gali egzistuoti tam tikros sąlygos, kurios galėtų paveikti patikimumą. Pavyzdžiui,
informacija, gauta iš nepriklausomo išorės šaltinio, gali būti nepatikima, jei šis šaltinis
nėra patikimas arba jei vadovybės ekspertas nėra pakankamai objektyvus. Nors ir pripažįstant, kad yra išimčių, gali būti vertingi tokie audito įrodymų patikimumo apibendrinimai: audito įrodymų patikimumas didėja, kai audito įrodymai surenkami iš nuo
įmonės nepriklausomų išorės šaltinių; audito įrodymų, kurie surenkami įmonėje, patikimumas didėja, kai įmonėje esančios kontrolės priemonės, taikomos ir jų paruošimui,
ir palaikymui, yra veiksmingos; audito įrodymai, kuriuos auditorius surinko tiesiogiai
(pavyzdžiui, stebėdamas taikomą kontrolę), yra patikimesni už įrodymus, surinktus netiesiogiai arba padarius išvadas (pavyzdžiui, įvertinus atsakymą į paklausimą dėl kontrolės taikymo); audito įrodymai, užfiksuoti dokumentuose (popieriuje, elektroniniu
formatu ar kitoje laikmenoje), yra patikimesni už žodžiu surinktus įrodymus (pavyzdžiui, susitikimo metu surašytas protokolas yra patikimesnis negu po jo įvykęs pokalbis apie susirinkime aptartus klausimus); audito įrodymai, surinkti iš dokumentų
originalų, yra patikimesni už audito įrodymus, surinktus iš dokumentų kopijų ar faksimilinių pranešimų, arba už dokumentus, įrašytus į skaitmeninę laikmeną ar kitaip
transformuotus į elektroninį formatą, kurių patikimumas gali priklausyti nuo šių dokumentų parengimo ir palaikymo kontrolės priemonių (500-ojo TAS aiškinamosios
medžiagos A31 punktas.)
40. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 200-ojo TAS 15 dalį
auditorius privalo laikytis profesinio skepticizmo požiūrio planuodamas ir atlikdamas
auditą, todėl vertinant, ar Auditorius, planuodamas ir atlikdamas Banko konsoliduo295

I. Administracinių teismų praktika

tų metinių finansinių ataskaitų už kalendorinius metus, kurie pasibaigė 2010 m. gruodžio 31 d., auditą, laikėsi profesinio skepticizmo požiūrio, bus atsižvelgiama į tuos duomenis, įrodymus, kuriais remiantis buvo atliktas auditas, tačiau ne į vėliau surinktus
duomenis.
XI.
Dėl sandorio su bendrove C
41. Vienas iš sandorių, nagrinėtų Ataskaitoje, buvo sudarytas (duomenys neskelbtini) tarp Banko ir (duomenys neskelbtini) registruotos bendrovės C (I t., b. l. 193–196).
UAB „Ernst & Young Baltic“ audito darbo dokumentuose (I t., b. l. 188–191) nurodyta,
kad (duomenys neskelbtini) banko SNORAS grupė pasirašė sutartį su A, (duomenys neskelbtini), pagal kurią dukterinė Banko įmonė K įsigijo (duomenys neskelbtini) bendrovės A akcijų. Dvejus metus iš eilės banko SNORAS grupė finansavo A ir 2009 m. gruodžio 22 d. K A suteiktos paskolos sudarė (duomenys neskelbtini) EUR. (duomenys
neskelbtini) 3 paskolos, suteiktos bendrovei A, kurių bendra vertė sudarė (duomenys
neskelbtini) EUR, buvo perleistos AB bankui SNORAS. (duomenys neskelbtini) AB bankas SNORAS pardavė šias paskolas bendrovei C, susijusiai su pagrindiniu AB banko
SNORAS akcininku B. Šios trys (duomenys neskelbtini) EUR vertės paskolos bendrovei C buvo perleistos už (duomenys neskelbtini) EUR, sandorio apmokėjimo terminas
buvo numatytas (duomenys neskelbtini), taip pat buvo numatytos (duomenys neskelbtini) metinės palūkanos. UAB „Ernst & Young Baltic“ audito darbo dokumentuose bei
2012 m. kovo 23 d. paaiškinime, pateiktame Audito ir apskaitos tarnybai, nurodyta, kad
bendrovei C perleistos skolos turėjo konvertavimo į akcijas galimybę, t. y. kiekvienas
paskolos euras galėjo būti konvertuotas į vieną bendrovės A akciją, o minėto sandorio atlygio dydis, kuris sudarė (duomenys neskelbtini) EUR, buvo pagrįstas bendrovės A
akcijų rinkos kaina ((duomenys neskelbtini) EUR už akciją) sandorio datą, taigi atlygio
pagrindimas buvo skaičiuojamas tokiu būdu: (duomenys neskelbtini)EUR × (duomenys
neskelbtini) EUR + (duomenys neskelbtini) EUR sukauptos palūkanos = (duomenys neskelbtini) EUR. Ataskaitoje pažymima, kad UAB „Ernst & Young Baltic“ audito darbo
dokumentuose nurodyta, jog C sandoris sudarė (duomenys neskelbtini) Banko 2009 m.
uždirbtų palūkanų ir komisinių pajamų bei padarė reikšmingą įtaką Banko 2009 m.
rezultatams.
42. 2012 m. kovo 23 d. atsakydamas į Audito ir apskaitos tarnybos užduotą klausimą Auditorius nurodė, kad AB banko SNORAS grupės 2009 ir 2010 metų auditų
metu buvo atliktos šios audito procedūros, pagrindžiančios minėtos gautinos sumos
egzistavimą: 1) (duomenys neskelbtini) EUR ((duomenys neskelbtini) Lt) paskolų su sukauptomis palūkanomis (duomenys neskelbtini) EUR ((duomenys neskelbtini)Lt) sumai,
kurios buvo parduotos bendrovei C, egzistavimas iš pradžių buvo tikrintas AB banko SNORAS dukterinės įmonės L 2007–2009 metų auditų metu, peržiūrint pasirašytas
šių paskolų sutartis; 2) buvo peržiūrėta (duomenys neskelbtini) paskolų perleidimo sutartis, pasirašyta AB banko SNORAS ir bendrovės C; 3) buvo įsitikinta, kad bendrovės A vienos akcijos rinkos kaina (duomenys neskelbtini) buvo (duomenys neskelbtini)
EUR; 4) buvo patikrinta, kad (duomenys neskelbtini) perleidimo sutartyje numatytos
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iki (duomenys neskelbtini) mokėtinos palūkanos buvo sumokėtos; 5) buvo peržiūrėtas
(duomenys neskelbtini) Banko valdybos posėdžio protokolas Nr. 38-09, patvirtinantis
trijų paskolų perleidimą iš L AB bankui SNORAS ir jų pardavimą už ne mažesnę nei
(duomenys neskelbtini) EUR sumą. Taip pat buvo peržiūrėtas AB banko SNORAS valdybos 2010 m. lapkričio 11 d. protokolas Nr. 27-10, kuriuo buvo patvirtinta su bendrove C (duomenys neskelbtini) atlikta transakcija; 6) peržiūrint bendrovės A ir bendrovės
C teisininkų komunikaciją, buvo gauti papildomi dokumentai, tvirtinantys paskolos
egzistavimą ir konversijos galimybę; 7) buvo gautas B laiškas – garantija, kuriame jis
patvirtino, kad minėta gautina suma egzistuoja; 8) 2011 m. kovo 10 d. buvo gautas
UAB „Ernst & Young Baltic“ adresuotas Banko vadovybės pareiškimų laiškas, kuriame
Banko vadovybė specifiškai patvirtino, kad informacija apie šio sandorio esmę ir įtaką
2010 metų AB banko SNORAS finansinėms ataskaitoms šiose ataskaitose buvo teisingai atskleista.
43. 2012 m. kovo 23 d. paaiškinime, pateiktame Audito ir apskaitos tarnybai, Auditorius taip pat teigė, kad Banko 2010 metų finansinių ataskaitų audito metu buvo atliktos šios audito procedūros, pagrindžiančios minėtos gautinos sumos atgaunamumą:
1) iki (duomenys neskelbtini) mokėtinos palūkanos, kurios numatytos paskolų perleidimo sutartyje 4 pastraipoje, buvo sumokėtos; 2) 2011 m. vasario 19 d. diskutuota apie
gautinos sumos iš bendrovės C atgaunamumą su banko SNORAS valdybos nariais.
Banko valdybos nariai išreiškė tikėjimą šios sumos atgaunamumu ir jokie nuostolio
įvykiai šiai sumai nebuvo identifikuoti; 3) auditoriams buvo pateiktas B laiškas – garantija, kuriame jis patvirtino, kad bendrovė C sugebės sumokėti (duomenys neskelbtini) EUR sumą pagal perleidimo sutartį. Be to, veiklos tęstinumo analizės dokumento
6 puslapyje (darbo dokumentas GAMx‘e „Z-SNORAS Going Concern Evaluation-2010.
doc“), yra dokumentuoti paieškos rezultatai spaudoje ir internete apie B veiklą ir atskleidžiamą bendrą jo turto dydį; 4) Auditoriaus teigimu, Banko 2010 metų finansinių
ataskaitų audito metu atlikę kitas susijusias audito procedūras auditoriai neidentifikavo
nuostolio įvykių, susijusių su gautina suma iš bendrovės C 2010 m. gruodžio 31 d.
44. Ataskaitoje pažymėta, kad Auditoriaus nurodytame dokumente nėra jokių
komentarų ar dokumentų kopijų, galinčių patvirtinti Auditoriaus teiginį, kad audito
metu buvo įsitikinta, jog iki (duomenys neskelbtini) bendrovės C mokėtinos palūkanos,
kurios numatytos paskolų perleidimo sutartyje, buvo sumokėtos. Ataskaitoje taip pat
pažymėta, kad Auditoriaus nurodytose skaidrėse nėra nurodyta, kuo buvo pagrįstas
Auditoriaus paaiškinime minimas Banko valdybos narių tikėjimas minėtos gautinos
sumos atgaunamumu. Be to, darbo dokumento GAMx‘e „Z-SNORAS Going Concern
Evaluation-2010.doc“ 5–6 puslapiuose UAB „Ernst & Young Baltic“ auditoriai teigia,
kad pagrindinis Banko akcininkas B turi įvairių bankų (tame tarpe M) ir Rusijos,
Ukrainos bei ofšorinėse zonose registruotų įmonių akcijų, todėl yra pakankamai sudėtinga įvertinti jo valdomo turto dydį bei galimybę, atsiradus būtinybei, investuoti
didelį likvidaus kapitalo kiekį. Minėtame audito darbo dokumente, remdamiesi keliais verslo spaudos straipsniais, skelbiamais internete ir aptariančiais B ketinimus investuoti į A ir F, bei įsigyti J, UAB „Ernst & Young Baltic“ auditoriai daro išvadą, kad
B turi pakankamai lėšų verslo plėtrai. Be to, kaip dar vieną minėtos išvados pagrindimą UAB „Ernst & Young Baltic“ nurodo internete skelbiamą 2011 metų Rusijos verslininkų reitingą, kuriame B užima (duomenys neskelbtini) vietą ir grynoji jo valdomo
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turto vertė sudaro (duomenys neskelbtini). Ataskaitoje teigiama, kad tyrimui pateiktuose dokumentuose taip pat nėra jokių nuorodų, patvirtinančių, kad B buvo įgaliotas
ir galėjo teikti garantijas dėl bendrovės C mokumo. (duomenys neskelbtini) sutartyje
nurodoma, kad bendrovė C yra registruota (duomenys neskelbtini), tačiau jokių kitų
duomenų apie šią bendrovę Banko 2010 m. finansinių ataskaitų darbo dokumentuose UAB „Ernst & Young Baltic“ nepateikia. Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad jokiais
audito darbo dokumentais nėra pagrįstas ir Auditoriaus paaiškinime minimas teiginys,
kad audito metu buvo peržiūrėta bendrovės A ir bendrovės C teisininkų komunikacija
ir buvo gauti papildomi dokumentai, patvirtinantys minėtos paskolos egzistavimą ir
konversijos į akcijas galimybę. Ataskaitoje minima, kad susipažinęs su Ataskaitos projektu Auditorius pateikė 2009 m. gruodžio 15 d. susirašinėjimo el. laiškais tarp N. M. iš
A ir V. O. iš C kopiją. Minėtame susirašinėjime į V. O. iš C klausimą dėl galimybės (duomenys neskelbtini) EUR įsiskolinimą konvertuoti į A akcijas santykiu 1 EUR už akciją,
N. M. iš A atsakė, kad tokia galimybė egzistuoja, tačiau būtina gauti direktorių valdybos pritarimą.
45. Pareiškėjai apeliaciniame skunde nurodo, kad įrodymai pagrindžia, jog audito
komandai buvo aišku, kad C sandoris buvo sudėtinė A sandorio reorganizavimo ir refinansavimo dalis. Tuo metu, kai UAB „Ernst & Young Baltic“ audito komanda pradėjo
2009 m. auditą 2009 m. pabaigoje, A pradėjo derybas su H dėl F perėmimo. Tai sąlygojo vėlesnį esminį A nuosavybės ir finansavimo reorganizavimą siekiant toliau vykdyti A vykdomą F įsigijimą, kuris turėjo toliau vykti (duomenys neskelbtini). C sandoris
buvo suprantamas kaip vykdomas tarp susijusių asmenų ir tai buvo atskleista, audito
komanda pagrįstai vadovavosi B asmenine garantija dėl sumų, kurias C buvo skolinga,
atgavimo pagrįstumo, pirmosios instancijos teismas tinkamai neišsiaiškino, kuo remdamasi audito komanda įsitikino sumų, kurias buvo skolinga C, atgaunamumu, pirmosios instancijos teismas Sprendime neišanalizavo įrodymų, kuriuos analizavo audito
komanda dėl konvertavimo opcijos, visumos.
46. Dėl pareiškėjų argumento, jog audito komandai buvo aišku, kad C sandoris
buvo sudėtinė A nuosavybės ir finansavimo reorganizavimo dalis, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog, viena vertus, pareiškėjai nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių
tokius jų teiginius, ir, antra vertus, jie nenurodo, kaip šio sandorio buvimas A nuosavybės ir finansavimo reorganizavimo dalimi savaime pagrindžia sumų, gautinų iš C sandorio, egzistavimą ir atgaunamumą. Apeliantai nurodo, kad „siekdama dokumentuoti
tai, kaip suprato C sandorį ir užfiksuoti savo išvadą dėl sandorio tinkamo atspindėjimo
apskaitoje, audito komanda parengė memorandumą, kuriame aptarė paskolų, perleistų
C, vertinimą ir už šias paskolas gautą atlyginimą; iš sandorio gautą naudą, užfiksuotą Banke, sąlygas, kuriomis paskolos buvo perleistos, ir audito komandos svarstymus
dėl esminių sandorio aplinkybių, apimančius klausimus, susijusius su sandorio turiniu, susijusiomis šalimis, konvertavimo opcijos egzistavimu ir jos įvertinimu ir gautos
naudos įvertinimu“ (VI t., b. l. 38). Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šiame memorandume (I t., b. l. 188, 189) nėra užsimenama apie A nuosavybės ir finansavimo
reorganizavimą dėl A derybų su H dėl F perėmimo. Jokie paaiškinimai ar įrodymai dėl
to, kad audito komanda įsitikino sumų, gautinų iš C sandorio, egzistavimu ir atgaunamumu, siedama jį su A nuosavybės ir finansavimo reorganizavimu, nebuvo pateikti ir
2012 m. kovo 23 d. Auditoriaus Audito ir apskaitos tarnybai pateiktuose paaiškinimuose. Todėl šie pareiškėjų teiginiai atmetami kaip nepagrįsti.
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47. Dėl B pasirašyto dokumento, kurį apeliantai teigia vertinę kaip asmeninę
B garantiją (I t., b. l. 212), išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šis dokumentas neatitinka garantijai keliamų turinio reikalavimų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
(toliau – ir Civilinis kodeksas) 6.90 straipsnyje įtvirtinta, kad garantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti
kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui
tapus nemokiam ir kitais atvejais). Taigi garantijoje garantas įsipareigoja pats atsakyti
kitam asmeniui, jei skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai. Tačiau
B minėtame dokumente garantuoja, kad C galės sumokėti (duomenys neskelbtini) eurus
už A paskolos sutartį AB bankui SNORAS pagal (duomenys neskelbtini) „Perleidimo
sutartį“. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, toks dokumento turinys negali būti laikomas garantija Civilinio kodekso 6.90 straipsnio prasme, kadangi šiame dokumente
nėra įsipareigota garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui. Pažymėtina, jog Audito įstatyme yra numatyti auditoriaus kvalifikacijos reikalavimai, inter alia civilinės ir komercinės teisės žinios, kiek jos susijusios su
auditu (Audito įstatymo 11 straipsnio 9 dalies 3 punktas), tad auditorius turėtų gebėti
įvertinti, kad tokio turinio dokumentas nėra garantija. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad tiek minėto B pasirašyto dokumento vertinimas kaip pakankamo (duomenys neskelbtini) eurų užtikrinimo, tiek Auditoriaus įsitikinimas B mokumu, remiantis
žiniasklaidos straipsniais apie B ketinimus investuoti ar Rusijos verslininkų reitingu,
aiškiai neatitinka profesinio skepticizmo principo, kuris, kaip minėta, reiškia, jog auditorius, tirdamas audito įrodymus, privalo nuolat abejoti ir stebėti aplinkybes, galinčias
rodyti iškraipymus dėl klaidos ar dėl apgaulės, ir kritiškai vertinti audito įrodymus.
48. Pažymėtina ir tai, kad tiek Audito ir apskaitos tarnyba, tiek pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino konvertavimo opcijos C sandoryje nepatikimumą. Iš Auditoriaus pateiktos (duomenys neskelbtini) susirašinėjimo el. laiškais tarp N. M. iš A ir
V. O. iš C kopijos (III t., b. l. 43–48) matyti, kad susirašinėjime nurodyta, jog konversijai įvykdyti reikalingas direktorių valdybos sprendimas. Informacijos apie tai, kad toks
direktorių valdybos sprendimas yra priimtas, audito darbo dokumentuose nėra. Atsižvelgiant į tai, kad C sandorio suma buvo tiesiogiai siejama su konvertavimo į akcijas
galimybe, ši informacija dėl būtinybės gauti direktorių valdybos sprendimą savaime
turėjo sukelti abejonių Auditoriui tiek dėl iš C sandorio gautinos sumos egzistavimo,
tiek dėl jos atgaunamumo. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi ir tai, jog rašytinis Banko
vadovybės patvirtinimas, kad informacija apie C sandorio esmę ir įtaką 2010 m. Banko finansinėms ataskaitoms buvo atskleista teisingai, bei žodžiu Banko valdybos narių
„išreikštas tikėjimas šios sumos atgaunamumu“ taip pat nėra pakankamas įrodymas,
kad iš C sandorio gautina suma egzistuoja ar bus atgauta. 580–ojo Tarptautinio audito
standarto „Rašytiniai pareiškimai“ 4 punkte įtvirtinta: „Nors rašytiniai pareiškimai suteikia būtinų audito įrodymų, jie patys savaime nesuteikia pakankamų tinkamų audito
įrodymų dėl visų su jais susijusių dalykų. Be to, tai, kad vadovybė pateikė patikimus
rašytinius pareiškimus, neturi įtakos kitų audito įrodymų, kuriuos auditorius surinko
dėl vadovybės pareigų vykdymo ar kitų konkrečių tvirtinimų, pobūdžiui ar apimčiai.“
49. Dėl palūkanų pagal C sandorį pažymėtina, kad, viena vertus, pareiškėjai nepateikė jokių dokumentų, rodančių palūkanų faktinį sumokėjimą. Antra vertus, atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes, t. y. į tai, kad audito metu nebuvo nustatyta
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jokių kitų duomenų, rodančių C mokumą, audito dokumentuose taip pat nėra C steigimo dokumentų ar duomenų, kad Auditorius būtų papildomai domėjęsis C įmonės
mokumu ar iš C sandorio gautinų sumų atgaunamumu, net jei ir būtų pateikti įrodymai, kad palūkanos buvo faktiškai sumokėtos, to savaime nepakaktų auditoriui įsitikinti gautinos sumos pagal C sandorį (duomenys neskelbtini) eurų) egzistavimu bei
atgaunamumu.
50. Kaip minėta, kad galėtų susidaryti nuomonę, pagal TAS auditorius privalo
gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose kaip visumoje nėra reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar dėl klaidos. Pakankamas užtikrinimas yra aukšto
lygio užtikrinimas. Toks užtikrinimas gaunamas, kai auditorius surenka pakankamų
tinkamų audito įrodymų audito rizikai (rizikai, kad auditorius pareikš neteisingą nuomonę, kai finansinėse ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų) sumažinti iki priimtinai
žemo lygio. Atsižvelgiant į išplėstinės teisėjų kolegijos nustatytas aplinkybes bei išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija pritaria Audito ir apskaitos tarnybos bei
pirmosios instancijos teismo išvadoms, jog Auditorius, vertindamas audito įrodymus,
susijusius su C sandoriu, nesilaikė profesinio skepticizmo principo bei nesurinko pakankamų tinkamų audito įrodymų audito metu nustatytoms rizikoms minimizuoti iki
priimtinai žemo lygio, todėl Auditoriaus pareikšta nuomonė apie Banko 2010 m. finansines ataskaitas buvo nepagrįstai nemodifikuota.
XII.
Dėl sandorio su bendrove Z
51. Antrasis sandoris, nagrinėjamas Ataskaitoje, yra (duomenys neskelbtini) Banko
ir bendrovės Z konsultacinių paslaugų sutartis (II t., b. l. 10–23), pagal kurią Bankas
turėjo Z suteikti konsultacines paslaugas, susijusias su A paskolų restruktūrizavimu
ir optimizavimu, o bendrovė už suteiktas paslaugas iki (duomenys neskelbtini) turėjo sumokėti bankui (duomenys neskelbtini) dolerių. (duomenys neskelbtini) AB bankas
SNORAS ir bendrovė Z pasirašė papildomą sutartį prie (duomenys neskelbtini) konsultacinių paslaugų sutarties, pagal kurią apmokėjimo už suteiktas paslaugas terminas
buvo pratęstas iki (duomenys neskelbtini). Taip pat buvo nustatyta, kad bendrovė mokės
bankui (duomenys neskelbtini) metines palūkanas. Atlikdama tyrimą Audito ir apskaitos tarnyba 2012 m. vasario 29 d. raštu kreipėsi į Auditorių prašydama paaiškinti, ar
atliekant Banko 2010 metų finansinių ataskaitų auditą iš bendrovės Z gautinos sumos
egzistavimas ir atgavimo tikimybė buvo patvirtinti kokiu nors kitu dokumentu, nei pagrindinio Banko akcininko B rašytiniu patvirtinimu, kad minėta iš bendrovės Z gautina suma bankui bus sumokėta.
52. 2012 m. kovo 23 d. atsakydamas į Audito ir apskaitos tarnybos užduotą klausimą Auditorius nurodė, kad Banko 2010 metų finansinių ataskaitų audito metu buvo
atliktos šios audito procedūros, pagrindžiančios minėtos gautinos sumos egzistavimą:
1) buvo peržiūrėta konsultacinių paslaugų sutartis, sudaryta tarp Banko ir Z, kurioje nustatytas atlygis už suteiktas paslaugas buvo lygus (duomenys neskelbtini) USD;
2) buvo peržiūrėtas perdavimo – priėmimo aktas, kuriame nurodyta, kad Banko suteiktos paslaugos bendrovės Z buvo priimtos „be jokių trūkumų“; 3) buvo peržiūrėtas
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(duomenys neskelbtini) papildomas susitarimas prie konsultacinių paslaugų sutarties,
kuriame buvo nustatytas gautinos sumos mokėjimo grafikas su pirmo mokėjimo data
(duomenys neskelbtini); 4) buvo peržiūrėtas (duomenys neskelbtini) Banko valdybos posėdžio protokolas Nr. 27-10, patvirtinantis, kad banko valdyba žinojo ir patvirtino šią
transakciją; 5) 2011 m. kovo 10 d. buvo gautas UAB „Ernst & Young Baltic“ adresuotas
Banko vadovybės pareiškimų laiškas, kuriame banko vadovybė specifiškai patvirtino,
kad informacija apie šio sandorio esmę ir įtaką 2010 metų Banko finansinėms ataskaitoms šiose ataskaitose buvo teisingai atskleista; 6) buvo peržiūrėtas B laiškas – garantija, kuriame referuojama į gautiną sumą ((duomenys neskelbtini) USD), konsultacinių
paslaugų sutartį ir sukauptas palūkanas pagal papildomą susitarimą.
53. Atsakydamas į klausimą dėl gautinos sumos iš bendrovės Z atgavimo tikimybės patvirtinimo, paaiškinime, pateiktame Audito ir apskaitos tarnybai, Auditorius teigė, kad atliekant Banko 2010 metų finansinių ataskaitų auditą, buvo atliktos šios audito
procedūros, pagrindžiančios gautinos sumos iš bendrovės Z atgaunamumą: 1) buvo
peržiūrėtas (duomenys neskelbtini) AB banko SNORAS valdybos posėdžio protokolas
Nr. 32-10, patvirtinantis apmokėjimo termino pratęsimą iki (duomenys neskelbtini) ir
(duomenys neskelbtini) palūkanų normos nustatymą vykdant papildomo susitarimo sąlygas; 2) buvo įsitikinta, kad sukauptos palūkanos pagal papildomą susitarimą (duomenys neskelbtini) buvo apmokėtos; 3) 2011 m. vasario 19 d. buvo diskutuota apie gautinos
sumos iš bendrovės Z atgaunamumą su AB banko SNORAS valdybos nariais. Banko
valdybos nariai išreiškė tikėjimą šios sumos atgaunamumu ir jokie nuostolio įvykiai
šiai sumai nebuvo identifikuoti; 4) buvo gautas B laiškas – garantija, kuriame jis patvirtino, kad bendrovė Z sumokės įsiskolinimą Bankui. Veiklos tęstinumo dokumento
6 puslapyje (darbo dokumentas GAMx’e „Z-SNORAS Going Concern Evaluation-2010.
doc“) yra dokumentuoti auditorių paieškos rezultatai spaudoje ir internete apie B veiklą ir atskleidžiamą bendrą jo turto dydį; 5) Auditoriaus teigimu, Banko 2010 metų
finansinių ataskaitų audito metu atlikę kitas susijusias procedūras auditoriai neidentifikavo nuostolio įvykių, susijusių su gautina suma iš bendrovės Z 2010 m. gruodžio 31 d.
54. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad tiek dėl B pasirašytos garantijos (II t.,
b. l. 31), tiek dėl Banko vadovybės pateiktų patvirtinimų, tiek dėl sukauptų palūkanų
sumokėjimo darytinos analogiškos išvados kaip ir C sandorio atveju, t. y. šios aplinkybės negali būti laikomos tinkamais ir pakankamais įrodymais audito rizikai (rizikai,
kad auditorius pareikš neteisingą nuomonę, kai finansinėse ataskaitose yra reikšmingų
iškraipymų) sumažinti iki priimtinai žemo lygio. Išplėstinė teisėjų kolegija pritaria Audito ir apskaitos tarnybos bei pirmosios instancijos teismo išvadai, kad šio sandorio
audito metu taip pat nebuvo laikytasi profesinio skepticizmo požiūrio, o Auditoriaus
pareikšta nuomonė apie Banko 2010 m. finansines ataskaitas buvo nepagrįstai
nemodifikuota.
XIII.
Dėl sandorių su bendrove Y
55. Ataskaitoje taip pat nagrinėti trys sandoriai su bendrove Y (toliau – ir Y) dėl
valiutos pirkimo–pardavimo: 1) (duomenys neskelbtini) išankstinis EUR keitimo į LVL
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sandoris Nr. OPT/1, kurio sutarta kaina (duomenys neskelbtini) LVL už 1 EUR, opciono kaina (duomenys neskelbtini) LVL už 1 EUR, galiojimo pabaigos data (duomenys
neskelbtini), sutartas keičiamos valiutos kiekis (duomenys neskelbtini) EUR; 2) (duomenys neskelbtini) išankstinis EUR keitimo į LTL sandoris Nr. OPT/2, kurio sutarta kaina
(duomenys neskelbtini) LTL už 1 EUR, opciono kaina (duomenys neskelbtini) LTL už
1 EUR galiojimo pabaigos data (duomenys neskelbtini), sutartas keičiamos valiutos kiekis (duomenys neskelbtini) EUR; 3) (duomenys neskelbtini) išankstinis EUR keitimo į
USD sandoris Nr. OPT/3, kurio sutarta kaina (duomenys neskelbtini) USD už 1 EUR,
opciono kaina (duomenys neskelbtini) USD, galiojimo pabaigos data (duomenys neskelbtini), sutartas keičiamos valiutos kiekis (duomenys neskelbtini) EUR (II t., b. l. 59–75).
Kadangi nei vienu iš šių sandorių iki jų pabaigos datos bendrovė Y nepasinaudojo,
(duomenys neskelbtini) ji sumokėjo Bankui minėtų opcionų premijas – iš viso (duomenys neskelbtini) Lt. Visi pinigai Bankui buvo pervesti (duomenys neskelbtini) ir tą pačią
dieną banko apskaitoje buvo užregistruota (duomenys neskelbtini) Lt iš minėtų sandorių uždirbtų pajamų (II t., b. l. 77). UAB „Ernst & Young Baltic“ darbo dokumente
(II t., b. l. 56–75) pažymėta, kad pajamos, gautos iš šio sandorio, sudarė (duomenys neskelbtini) Banko metinių pajamų, gautų iš verslo, todėl jis daro reikšmingą įtaką Banko
rezultatams.
56. Ataskaitoje pažymima, kad iš minėto Banko 2010 metų audito darbo dokumento ir jo priedų matyti, kad išvadą dėl to, jog išankstiniai valiutos pirkimo–pardavimo sandoriai tarp AB banko SNORAS ir bendrovės Y nėra sandoriai tarp susijusių
šalių, UAB „Ernst & Young Baltic“ auditoriai grindžia Banko vadovybės patvirtinimu ir
teiginiu, kad pagrindinis naudos iš minėto sandorio gavėjas yra bendrovės Y akcininkas P. Ataskaitoje taip pat nurodoma, jog kaip priedas prie minėto Banko 2010 metų
audito darbo dokumento yra pridėtos dviejų įgaliojimų kopijos. Vieno įgaliojimo data
yra (duomenys neskelbtini), kito – (duomenys neskelbtini). Šiais įgaliojimais (duomenys
neskelbtini) registruota bendrovė Y įgalioja Rusijos pilietį U atlikti sandorius bendrovės vardu. Taip pat pažymima, kad nors abu minėti įgaliojimai yra patvirtinti to paties
notaro ir pasirašyti bendrovės Y direktoriaus P, vertinant vizualiai, parašas, esantis ties
P pavarde (duomenys neskelbtini) įgaliojime, yra visai nepanašus į parašą, esantį ties
P pavarde (duomenys neskelbtini) įgaliojime. Be to, UAB „Ernst & Young Baltic“ auditoriai teigia, kad pagrindinis sandorių naudos gavėjas yra bendrovės Y akcininkas P,
tačiau tarp tyrimui pateiktų AB banko SNORAS 2010 metų finansinių ataskaitų dokumentų nėra dokumento, patvirtinančio, kad būtent P yra bendrovės Y akcininkas. Bendrovės Y įgaliojimuose šis asmuo yra įvardijamas jos direktoriumi, tačiau nenurodoma,
kas yra šios (duomenys neskelbtini) registruotos bendrovės akcininkai. Ataskaitoje nurodyta, kad tikėtina, jog šių sandorių pagrindiniu naudos gavėju galėjo būti ir Bankas, galimai siekiantis dirbtinai pagerinti 2010 m. pirmo pusmečio veiklos finansinius
rezultatus.
57. Apeliaciniame skunde pareiškėjai nurodo, jog atsižvelgiant į reikšmingą Y sandorių įtaką ir jų vykdymą laikotarpio pabaigoje, audito komanda siekė ir gavo daugiau
informacijos apie Y sandorius iš Banko vadovybės, įskaitant Y banko sąskaitos išrašą,
parodantį visus Y sandorius (duomenys neskelbtini), diskutavo su Banko vadovybe, paruošė atitinkamą memorandumą, įsitikino Y sandorių turiniu. Gavo iš Banko vadovybės dokumentą iš Banko „Pažink savo klientą“ dokumentacijos, kuriame buvo nuro302
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dyta, kad P yra akcininkas. Dėl parašų įgaliojimuose nurodo, kad vienintelė aplinkybė,
kuriai esant auditorius turėtų taip atidžiai tikrinti tokio pobūdžio dokumentus, yra apgaulė ar kita panaši aplinkybė, o tokių požymių audito metu nebuvo.
58. Vertindama aplinkybę, jog bendrovės Y išduoti įgaliojimai yra pasirašyti skirtingais parašais, išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog šie įgaliojimai yra
patvirtinti to paties notaro (įgaliojimuose pažymėta, jog jie pasirašyti notaro akivaizdoje) bei apostilizuoti. Be to, (duomenys neskelbtini) įgaliojimo pirmajame puslapyje yra tas pats parašas kaip ir (duomenys neskelbtini) įgaliojimo antrajame puslapyje. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat į tai, kad sandoris, lyginant su kitais tirtais
sandoriais, nebuvo itin didelės vertės bei audito metu jau buvo įvykdytas, išplėstinė
teisėjų kolegija daro išvadą, jog vien tik ši aplinkybė, kad antruosiuose įgaliojimų puslapiuose buvo skirtingi parašai (tačiau įgaliojimai buvo patvirtinti notaro bei apostilizuoti), nagrinėjamu atveju negali būti vertinama kaip profesinio skepticizmo principo
pažeidimas.
59. Pažymėtina, kad pagal 550-ojo tarptautinio audito standarto „Susijusios šalys“ (toliau – ir 550-asis TAS) 4 punktą, netgi tais atvejais, kai pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką nustatyti minimalūs arba nenustatyti jokie reikalavimai dėl susijusių šalių, auditorius turi tinkamai suprasti įmonės santykius ir sandorius su susijusiomis šalimis, kad galėtų padaryti išvadas, ar finansinės ataskaitos, tiek, kiek joms
turi įtakos šie santykiai ir sandoriai: a) yra teisingai pateiktos (pagal teisingo pateikimo
tvarką); arba b) nėra klaidinančios (pagal atitikties tvarką). Be to, įmonės santykių ir
sandorių su susijusiomis šalimis supratimas yra susijęs su auditoriaus įvertinimu, ar
egzistuoja vienas ar keli apgaulės rizikos veiksniai, kaip tai nustatyta 240-ajame TAS,
kadangi apgaulė lengviau įvykdoma pasitelkus susijusias šalis.
60. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, Auditorius nustatė, kad P yra akcininkas remdamasis Banko „Pažink savo klientą“ dokumentu (II t., b. l. 175). Kaip minėta, Auditorius turi parengti ir atlikti audito procedūras, kurios tinka tam tikromis
aplinkybėmis, siekiant surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų. Rengdamas ir
atlikdamas audito procedūras, auditorius turi įvertinti informacijos, kuri yra naudotina kaip audito įrodymai, tinkamumą ir patikimumą. Naudodamas įmonės parengtą
informaciją, auditorius turi įvertinti, ar ji yra pakankamai patikima auditoriaus tikslams, įskaitant, jei būtina, esant atitinkamoms aplinkybėms: a) audito įrodymų dėl informacijos tikslumo ir išsamumo surinkimą; b) įvertinimą, ar auditoriaus tikslams ši
informacija yra pakankamai tiksli ir išsami (500-ojo TAS 6, 7, 9 punktai). Kaip minėta, 580–ojo Tarptautinio audito standarto „Rašytiniai pareiškimai“ 4 punkte įtvirtinta:
„Nors rašytiniai pareiškimai suteikia būtinų audito įrodymų, jie patys savaime nesuteikia pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl visų su jais susijusių dalykų. Be to, tai, kad
vadovybė pateikė patikimus raštinius pareiškimus, neturi įtakos kitų audito įrodymų,
kuriuos auditorius surinko dėl vadovybės pareigų vykdymo ar kitų konkrečių tvirtinimų, pobūdžiui ar apimčiai.“ Šiuo atveju Auditorius padarė išvadą, jog sandoris yra sudarytas tarp nesusijusių šalių vien tik remdamasis banko vidaus dokumentu ir Banko
patvirtinimais. (duomenys neskelbtini) Įmonių registro skyriaus pažyma dėl Y akcininkų buvo gauta tik 2012 m. birželio 18 d., t. y., Audito ir apskaitos tarnybai jau pateikus
Ataskaitą. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, vien tik Banko vidaus dokumentas
negali būti vertinamas kaip tinkamas ir pakankamas įrodymas, leidžiantis Auditoriui
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pateikti išvadą, kad sandoris yra sudarytas tarp nesusijusių šalių. Atitinkamo registro
duomenys, gauti 2012 m. birželio mėn., nebuvo gauti audito atlikimo metu. Taigi Auditorius, šio sandorio atveju vertindamas šalių sąsajumą, nesilaikė profesinio skepticizmo
principo, kadangi nepakankamai kritiškai įvertino audito įrodymus, ir dėl to Auditoriaus išvada dėl šalių sąsajumo buvo pagrįsta nepakankamais įrodymais.
XIV.
Dėl metų pabaigos likučių patvirtinimo procedūrų
61. Ataskaitoje nurodoma, kad (duomenys neskelbtini) AB banko SNORAS finansinėse ataskaitose 2010 m. gruodžio 31 d. apskaitytų vertybinių popierių sudarė vertybiniai popieriai, laikomi dviejuose (duomenys neskelbtini) depozitoriumuose – D
ir E. Sprendžiant iš Banko 2010 metų finansinių ataskaitų audito darbo dokumentų,
2010 m. gruodžio 31 d. D depozitoriume buvo (duomenys neskelbtini) Lt vertės vertybinių popierių (arba (duomenys neskelbtini) viso vertybinių popierių likučio), o E depozitoriume – (duomenys neskelbtini) Lt vertės (arba (duomenys neskelbtini) viso vertybinių popierių likučio). (duomenys neskelbtini) likučių patvirtinimo aktą D vardu
buvo pasirašęs vykdantysis viceprezidentas T (duomenys neskelbtini) likučių patvirtinimo aktą E vardu buvo pasirašęs Rusijos ir Centrinės Azijos vykdantysis direktorius
S. Ataskaitoje pažymima, kad UAB „Ernst & Young Baltic“ audito komandai buvo kilę
tam tikrų abejonių dėl AB banko SNORAS vertybinių popierių likučių patvirtinimų,
gautų iš D ir E, patikimumo. Minėtų abejonių turinys ir jų pagrindas AB banko SNORAS 2010 metų finansinių ataskaitų audito darbo dokumentuose nėra dokumentuoti,
tačiau iš pateiktų šio audito darbo dokumentų matyti, kad būtent šiems likučių patvirtinimams UAB „Ernst & Young Baltic“ audito komanda atliko papildomas audito
procedūras. Apie papildomų audito procedūrų atlikimą minėtiems vertybinių popierių
depozitoriumams 2012 m. kovo 23 d. paaiškinime nurodė ir Auditorius. Jo teigimu, atliekant papildomas audito procedūras buvo palyginti parašai, esantys 2010 metų likučių patvirtinimo laiškuose, su parašais, esančiais tų pačių suderinusių šalių 2009 metų
patvirtinimo laiškuose ir nustatyta, kad asmenys, pasirašę 2010 metų patvirtinimo laiškus buvo tie patys asmenys, kurie pasirašė ir 2009 metų patvirtinimo laiškus. AB banko SNORAS 2010 metų finansinių ataskaitų audito darbo dokumentų byloje, kaip dokumentas, patvirtinantis T ryšį su D yra pateikiama ištrauka iš internete skelbiamos D
2009 metų ataskaitos, kur viename iš lapų nurodoma, kad minėtas asmuo yra vykdantysis viceprezidentas. Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad faktą, jog T 2009 metais užėmė D vykdančiojo viceprezidento pareigas, UAB „Ernst & Young Baltic“ audito komanda naudojo pagrįsti prielaidai, jog jis, tikėtina, dirbo minėtoje finansų institucijoje
ir 2010 metų pabaigoje ir turėjo įgaliojimus patvirtinti AB banko SNORAS D depozitoriume laikomus vertybinių popierių likučius (duomenys neskelbtini), kurie metų
pabaigoje sudarė (duomenys neskelbtini) visų AB banko SNORAS turimų vertybinių
popierių likučio. Kaip įrodymą, kad S turėjo įgaliojimus E vardu patvirtinti AB banko SNORAS šiame depozitoriume laikomų vertybinių popierių likučius 2010 m. gruodžio 31 d., UAB „Ernst & Young Baltic“ audito komanda pateikia ištrauką iš interneto šaltinio, kuriame yra nuoroda, kad šis asmuo dirbo banke E. Ataskaitoje taip pat
304

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

nurodoma, kad internete skelbiamą faktą, jog S kažkada dirbo E, nežinant nei darbo
periodo, nei buvusių minėto asmens pareigų ir jam suteiktų įgaliojimų, UAB „Ernst
& Young Baltic“ audito komanda naudoja pagrįsti prielaidai, kad minėtas asmuo turėjo įgaliojimus E vardu patvirtinti AB banko SNORAS vertybinių popierių likučius
2010 m. gruodžio 31 d. laikomus šiame depozitoriume, kurie 2010 metų pabaigoje sudarė net (duomenys neskelbtini) AB banko SNORAS turimų vertybinių popierių likučių. Ataskaitoje taip pat nurodoma, jog Banko (duomenys neskelbtini) EUR ((duomenys
neskelbtini) Lt) indėlio iki pareikalavimo likutį D ir aplinkybę, kad AB banko SNORAS
disponavimas minėta pinigų suma nėra laikinai apribotas, UAB „Ernst & Young Baltic“
audito komanda grindė tik AB banko SNORAS pateikta informacija ir faktu, kad šis
indėlis uždirba apie (duomenys neskelbtini) palūkanų.
62. Apeliaciniame skunde pareiškėjai nurodo, jog dėl vertybinių popierių jie pateikė užklausimus D ir E. Teigia, kad buvo gautas D atsakymas, pasirašytas T, vykdomojo
viceprezidento, o E atveju buvo gautas atsakymas, pasirašytas S, vykdomojo direktoriaus Rusijai ir Centrinei Azijai. Pareiškėjai nurodo, kad audito metu buvo atlikta tik
viena papildoma procedūra šių likučių atžvilgiu – t. y. šių bankų kreditingumo patikrinimas. Pareiškėjai apeliaciniame skunde, taip pat Audito ir apskaitos tarnybai pateiktuose paaiškinimuose nurodo, kad jie atliko paieškas internete dėl patvirtinimus
pasirašiusių asmenų bei atliko parašų palyginimą jau po audito atlikimo, „kai pasirodė
žinios spaudoje“ (VI t., b. l. 52), o audito metu jiems nebuvo kilę jokių abejonių dėl
vertybinių popierių likučių minėtose finansų institucijose.
63. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Auditorius teigia, jog vertindamas (duomenys neskelbtini) Lt vertės vertybinių popierių egzistavimą, rėmėsi dviem patvirtinimais ir atliko vieną papildomą procedūrą – patikrino šių bankų (D ir E) kreditingumą.
Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtų patvirtinimų turinį (II t., b. l. 93, 96) pažymi, kad
juose nėra įrodymų, kad pasirašę asmenys dirba šiose institucijose ar kad pasirašę asmenys turi įgaliojimus teikti patvirtinimus dėl vertybinių popierių egzistavimo. Kaip
minėta, profesinio skepticizmo principo esmė yra ta, kad auditorius privalo nuolat
abejoti ir stebėti aplinkybes, galinčias rodyti iškraipymus dėl klaidos ar dėl apgaulės, ir
kritiškai vertinti audito įrodymus (200-ojo TAS 13 dalies l punktas). Tokie patvirtinimai, kuriais rėmėsi Auditorius, neatitinka įrodymų tinkamumo bei pakankamumo kriterijų, ypač atsižvelgiant į šių vertybinių popierių vertės reikšmingumą. Atsižvelgiant į
profesinio skepticizmo principą Auditoriui turėjo kilti abejonė dėl šiais dviem dokumentais grindžiamo (duomenys neskelbtini) Lt vertės vertybinių popierių egzistavimo,
jis privalėjo kreiptis dėl papildomų patikimų duomenų, o tuo atveju, jei tokių duomenų būtų nepavykę gauti, jis turėjo modifikuoti savo išvadą. Pareiškėjų nurodoma atlikta
papildoma procedūra – šių bankų kreditingumo patikrinimas pagal internete paskelbtus reitingus (II t., b. l. 125) – akivaizdžiai savaime nepatvirtina, jog šiuose bankuose
egzistuoja Banko vertybiniai popieriai.
64. Dėl papildomų procedūrų, kurias pareiškėjai apeliaciniame skunde teigia atlikę
jau sužinoję apie Banko bankrotą (paieška internete bei parašų palyginimas), pažymėtina, kad nėra iki galo aišku, kada šios procedūros buvo atliktos (audito metu ar jau
po audito). Vis dėlto, net jei būtų laikoma nustatyta, kad šios procedūros buvo atliktos
audito metu, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tiek dėl S, tiek dėl T internete rasta
informacija nėra tinkami ar pakankami įrodymai, kurie galėtų pagrįsti, jog šie asme305
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nys iš tikrųjų dirbo minėtose finansų įstaigose ar turėjo tinkamus įgaliojimus pateikti atitinkamus patvirtinimus. Pareiškėjų nurodoma internete rasta informacija (II t.,
b. l. 99–106) nėra konkrečius įgaliojimus patvirtinanti informacija, kadangi S atveju,
tai nėra informacija, gauta iš oficialių šaltinių ar pačios finansinės įstaigos, taip pat, tiek
dėl informacijos apie S, tiek dėl informacijos apie T, šioje informacijoje nėra nurodoma,
kad atitinkamų patvirtinimų dėl vertybinių popierių pateikimo metu šie asmenys vis
dar dirbo minėtose finansų institucijose ar turėjo įgaliojimus teikti tokius patvirtinimus. Dėl pareiškėjų nurodytos parašų palyginimo procedūros pažymėtina, kad, viena
vertus, ji nebuvo dokumentuota, ir, antra vertus, vizualiai nustatytas parašų sutapimas
šiuo atveju nevertintinas kaip pakankamas įrodymas, kad 2010 m. audito procedūra
dėl vertybinių popierių buvo atlikta tinkamai, kadangi nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad 2009 m. audito metu S bei T įgaliojimai buvo patvirtinti tinkamai, taip pat
2010 m. audito dokumentuose nėra duomenų, įrodančių kad 2010 m. šie asmenys vis
dar dirbo minėtose finansinėse institucijose. Pareiškėjų pateiktas 2013 m. vasario 5 d.
dokumentas (V t., b. l. 180–183) šiuo atveju nevertintinas, kadangi jis nebuvo gautas
Banko audito metu. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog, kaip ir kitų nagrinėtų sandorių atveju, vien tik Banko vadovybės patvirtinimai, nesant kitų objektyvių
duomenų apie audito dalyko egzistavimą, negali būti vertinami kaip tinkami bei pakankami įrodymai auditoriaus nuomonei pagrįsti. Tai taikytina ir Auditoriaus atliktam
auditui dėl Banko indėlio, kurio egzistavimas audito metu buvo pagrįstas vien tik Banko pateiktais vidaus dokumentais, nors patvirtinimas iš D, kuriame buvo laikomas indėlis, Auditoriui užklausus, nebuvo gautas. Taigi išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,
kad ši audito dalis taip pat buvo atlikta nesilaikant profesinio skepticizmo požiūrio, o
Auditoriaus pareikšta nuomonė apie Banko 2010 m. finansines ataskaitas buvo nepagrįstai nemodifikuota.
XV.
Dėl į bylą pateiktų trečiųjų asmenų ataskaitų
65. Dėl pareiškėjų į bylą pateiktų trečiųjų asmenų ataskaitų (S. K. ataskaita, UAB
„Tezaurus auditas“ atsakymai į advokato užduotus klausimus, T. Ž. nuomonė) pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino jų turinį, tačiau
išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, jos laikytinos trečiųjų asmenų nuomonėmis, o
ne specialisto išvadomis. Pažymėtina, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą specialisto išvadai yra keliami tam tikri reikalavimai, inter alia nepriklausomumo
reikalavimai (ABTĮ 47, 59, 63 straipsniai). Nagrinėjamu atveju pritartina atsakovui,
jog pateiktos ataskaitos kelia abejonių dėl jų objektyvumo bei tirtų dokumentų apimties. Bet kuriuo atveju, šiose ataskaitose išdėstyti svarstymai nepaneigia ir nepakeičia
anksčiau išdėstyto išplėstinės teisėjų kolegijos faktinių aplinkybių vertinimo, tai nėra
ekspertų išvados pagal ABTĮ 62 straipsnį, dėl jų turinio atskirai pasisakoma nebus. Pažymėtina, kad pareiškėjai galėjo prašyti teismo skirti ekspertizę siekdami, kad būtų išvengta abejonių dėl eksperto šališkumo, tačiau su tokiu prašymu į teismą nesikreipė.
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XVI.
Dėl Auditoriui paskirtos sankcijos proporcingumo
66. Audito įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atlikto audito tyrimą atlikusi ir konstatavusi reikšmingus audito atlikimo trūkumus, Audito ir apskaitos tarnyba
gali skirti auditoriui ir (arba) audito įmonei vieną iš šių nuobaudų: 1) priimti sprendimą nurodyti Auditorių rūmams panaikinti auditoriaus vardą; 2) priimti sprendimą nurodyti Auditorių rūmams atimti audito įmonės pažymėjimą ir išbraukti audito įmonę
iš audito įmonių sąrašo. Nagrinėjamu atveju ginčijamame Įsakyme yra nurodyta, kad
jis priimtas remiantis inter alia Audito priežiūros komiteto 2012 m. birželio 19 d. Nutarimo Nr. 25-7-1-1 motyvais, kad tyrimo metu buvo nustatyti reikšmingi atlikto audito
trūkumai, kurie tiesiogiai nulėmė nepagrįstai nemodifikuotos auditoriaus nuomonės
apie Banko 2010 m. finansines ataskaitas pateikimą, taip pat į tai, kad šie reikšmingi
trūkumai buvo nustatyti dėl atlikto viešojo intereso įmonės audito.
67. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į įvertintus Auditoriaus padarytus
pažeidimus, t. y. profesinio skepticizmo principo nesilaikymą ir nepagrįstą auditoriaus
nuomonės nemodifikavimą net kelių reikšmingų sandorių atveju, taip pat ir atliekant
itin didelės vertės vertybinių popierių likučių auditą, taip pat atsižvelgdama į tai, kad
buvo atliekamas viešojo intereso įmonės auditas, kurias atliekantiems auditoriams ir
audito įmonėms Audito įstatyme (51–54 str.) yra nustatyti specialūs reikalavimai, daro
išvadą, jog audito atlikimo trūkumai pagrįstai buvo įvertinti kaip reikšmingi, atitinkamai pagal Audito įstatymo 39 straipsnio 2 dalį Auditoriui pagrįstai buvo skirta tokiais
atvejais taikytina nuobauda – sprendimas nurodyti Auditorių rūmams panaikinti auditoriaus vardą.
XVII.
Dėl UAB „Ernst & Young Baltic“ skirto įpareigojimo
68. Ginčijamu įsakymu nurodyta audito įmonei UAB „Ernst & Young Baltic“ iki
2012 m. gruodžio 15 d. ištaisyti trūkumus: 1) iki 2012 m. rugsėjo 1 d. su Audito ir apskaitos tarnyba suderinti planuojamų įgyvendinti priemonių, skirtų užtikrinti tinkamą
Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 45 ir 46 dalių nuostatų įgyvendinimą, planą;
2) iki 2012 m. gruodžio 15 d. Lietuvos auditorių rūmams pateikti su Audito ir apskaitos tarnyba suderinto priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą.
69. Ataskaitoje nurodoma, kad 2011 m. lapkričio 29 d. priėmimo–perdavimo aktu
UAB „Ernst & Young Baltic“ Audito ir apskaitos tarnybai perdavė su tiriamu atliktu
auditu susijusius dokumentus ir įrangą, inter alia audito darbo dokumentą Nr. D.006,
kurį sudaro 5 sunumeruoti lapai ir kuris yra sudarytas iš audito dokumento Nr. D.006
ir dokumento Nr. D.006.1 (II t., b. l. 123–127).
70. 2012 m. gegužės 14 d. rašte UAB „Ernst & Young Baltic“ prezidentas J. A. nurodė, kad dokumentas, pažymėtas D.006.1 nebuvo sudarytas audito metu ir nėra audito
darbo dokumentų bylos dalis, todėl į jį neturėtų būti atsižvelgiama. Pažymėjo, kad parašų palyginimo procedūra bei viešai internete prieinamos informacijos paieška dėl as307
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menų, pasirašiusių D vardu ir E vardu, audito metu nebuvo atliktos. Audito priežiūros
komiteto posėdžio metu UAB „Ernst & Young Baltic“ prezidentas dėl minėto dokumento paaiškino, kad viena audito procedūra buvo atlikta jau lapkričio mėnesį, prasidėjus Banko bankrotui, nurodė, kad dokumentas D006.1 atsirado per klaidą, įtemptoje
situacijoje ta informacija pasirodė naudinga ir buvo suformuota, pripažino, kad informacija neapdairiai ir klaidingai buvo pridėta prie tų pačių patvirtinimų, kurie buvo
gauti audito metu, pažymėjo, kad dėl to apgailestauja, tai buvo įmonės vidinių taisyklių
pažeidimas (V t., b. l. 17, 18).
71. 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 45 punkte numatyta, kad audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, pagal kurias užduoties grupės galėtų laiku
baigti sudaryti galutines užduoties bylas po to, kai užduoties ataskaitos buvo parengtos. 46 punkte įtvirtinta, jog Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas
užduoties dokumentų konfidencialumui, saugiam laikymui, vientisumui, pasiekiamumui ir atkūrimui užtikrinti.
72. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad audito įmonės elgesys, kai po audito atlikimo prie audito bylos yra pridedamas dokumentas, neatitinka minėtų Tarptautinio
kokybės kontrolės standarto reikalavimų. Atsižvelgiant į UAB „Ernst & Young Baltic“
prezidento pateiktus paaiškinimus Audito priežiūros komiteto posėdžio metu, akivaizdu, kad šiuo atveju nebuvo užtikrintas Tarptautinio kokybės kontrolės standarto 45 ir
46 dalių nuostatų įgyvendinimas, todėl išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB
„Ernst & Young Baltic“ minėtas nurodymas ištaisyti trūkumus buvo skirtas pagrįstai.
XVIII.
Dėl pareiškėjų prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą
73. Pareiškėjai pateikė prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti,
ar Audito įstatymas ta apimtimi, kuria nereglamentuoja drausminių nuobaudų pagal
Audito įstatymo 39 straipsnį taikymo senaties terminų, neprieštarauja konstituciniams
teisinio aiškumo, teisinės valstybės principams bei Konstitucijos 31 straipsniui, taip pat
– ar Audito įstatymo 43 straipsnio 5 dalis, numatanti Audito priežiūros komiteto sudarymo tvarką ir struktūrą, neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai.
74. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog 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. Administracinių bylų teisenoje šią tvarką detalizuoja ABTĮ 4 straipsnio 2 dalis, numatanti, jog, jeigu yra pagrindas
manyti, kad 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. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog
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.
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75. Dėl Audito įstatymo ta apimtimi, kuria jis nereglamentuoja drausminių nuobaudų pagal Audito įstatymo 39 straipsnį taikymo senaties terminų, pažymėtina, kad
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendime konstatavo, jog galutinai pašalinti teisės spragas (taip pat ir legislatyvinę omisiją) galima
tik teisę kuriančioms institucijoms išleidus atitinkamus teisės aktus. Teismai to padaryti negali, jie gali žemesnės galios teisės aktuose esančias spragas užpildyti tik ad hoc,
nes teismai vykdo teisingumą, bet nėra legislatyvinės institucijos. Tačiau visais atvejais
yra nepaneigiama galimybė teismams žemesnės galios teisės akte esančią teisės spragą
užpildyti ad hoc. Teismai turi konstitucinę pareigą užtikrinti asmens, kuris kreipiasi į
teismą dėl savo teisių ar laisvių pažeidimo, teises, laisves, kitas konstitucines vertybes;
taigi teismai neabejotinai turi ir iš Konstitucijos kylančius įgaliojimus taikyti inter alia
bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia Konstituciją – aukščiausiąją teisę. Jeigu tokie teismų įgaliojimai būtų neigiami, nepripažįstami, jeigu teismų galimybės taikyti teisę, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją,
priklausytų nuo to, ar tam tikras teisėkūros subjektas nepaliko savo nustatyto (teisės
aktuose) teisinio reguliavimo spragų, ir bylas galėtų išspręsti tik po to, kai tos teisės
spragos bus užpildytos teisėkūros būdu, tuomet tektų konstatuoti, kad teismai, spręsdami bylas, taiko ne teisę, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją, o tik įstatymą (apibendrinta šios sąvokos prasme), kad jie ne vykdo teisingumą pagal teisę, o tik
formaliai taiko teisės aktų straipsnius (jų dalis), kad konstitucinėms vertybėms, inter
alia asmens teisėms ir laisvėms, žala gali būti daroma (ir neatlyginama ar kitaip neatitaisoma) vien dėl to, kad atitinkamas teisėkūros subjektas tam tikrų santykių nesureguliuoja teisiškai (arba juos teisiškai sureguliuoja nepakankamai intensyviai), t. y.
kad nors Konstitucijoje ir yra įtvirtintos tam tikros vertybės, jos nėra deramai ginamos ir saugomos pagal Konstituciją. Tai nesiderintų su teismų socialine ir konstitucine
paskirtimi. Be to, tai reikštų, kad teisė yra traktuojama vien kaip jos tekstinė forma,
sutapatinama su ja. Atsižvelgiant į anksčiau paminėtus argumentus, išplėstinė teisėjų
kolegija nagrinėjamą individualų ginčą tarp pareiškėjo ir atsakovo išsprendė ad hoc
užpildydama teisinio reguliavimo spragą dėl drausminės nuobaudos taikymo senaties
termino. Taigi, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo su šiuo klausimu
kreiptis į Konstitucinį Teismą.
76. Dėl Audito įstatymo 43 straipsnio 5 dalies, numatančios Audito priežiūros komiteto sudarymo tvarką ir struktūrą, išplėstinė teisėjų kolegija jau išnagrinėjo pareiškėjų argumentus, susijusius su tariamu Audito priežiūros komiteto narių šališkumu.
Kaip išdėstyta anksčiau, išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl galimo Komiteto narių šališkumo dėl jų skyrimo tvarkos, kaip tai nustatyta ginčui aktualioje įstatymo
redakcijoje.
77. Apibendrindama išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškėjai nepateikė
pagrįstų argumentų, leidžiančių spręsti, kad Audito įstatymas ta apimtimi, kuria nereglamentuoja drausminių nuobaudų taikymo senaties terminų, ar Audito įstatymo
43 straipsnio 5 dalis prieštarauja Konstitucijai. Kita vertus, kaip minėta, išplėstinei teisėjų kolegijai, atsižvelgusiai į taikytiną teisinį reguliavimą, nekyla pagrįstų abejonių dėl
pareiškėjų nurodyto neatitikimo Konstitucijai ir joje įtvirtintiems principams, todėl
išplėstinė teisėjų kolegija, pasinaudodama jai suteikta diskrecijos teise, pareiškėjų prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą netenkina (ABTĮ 4 str. 2 d.).
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Uždarosios akcinės bendrovės „Ernst & Young Baltic“ ir R. B. apeliacinį skundą
atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 8 d. sprendimą palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.8.2. Dėl kompensacijos už teisėjo budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis
Teisėjų atlyginimų dydžius ir jų skaičiavimo tvarką nustato Teisėjų atlyginimų įstatymas (1 str.), kurio 6 straipsnyje (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymas Nr. X-177) nurodyta,
kad bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams metų pabaigoje už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis atliekant teisėjo funkcijas, nurodytas Baudžiamojo proceso kodekse, Civilinio proceso kodekse bei kituose įstatymuose, išmokama ne
didesnė kaip pareiginės algos dydžio vienkartinė priemoka. Ji mokama neviršijant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme teismui nustatytų asignavimų darbo užmokesčiui. Jeigu šių
lėšų nepakanka, taip pat jei teisėjas institucijoje nėra išdirbęs visų metų, priemokos dydis
perskaičiuojamas proporcingai esamoms darbo užmokesčio lėšoms ir tais metais dirbtam
laikui (1 d.).
Konstituciniam Teismui 2011 m. vasario 14 d. nutarimu pripažinus Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį prieštaraujančia Konstitucijai bei pabrėžus būtinybę tinkamai atlyginti už atliktą darbą, tačiau nesant jokių teisinio reguliavimo pakeitimų, be to,
byloje nesant duomenų, kad pareiškėjui buvo kompensuota už jo budėjimą pagal grafiką
poilsio dienomis ginčo laikotarpiu, konstatuotina, jog minėta teisinio reguliavimo spraga užpildytina taikant Darbo kodekso nuostatas (Administracinių bylų teisenos įstatymo
4 str. 6 d.).
Darbo kodekso 194 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog už darbą švenčių dieną pagal
grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas
Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalyje. Byloje nustačius, jog pareiškėjui yra neapmokėta
už budėjimus pagal grafiką poilsio dienomis, Darbo kodekso 194 straipsnio 2 dalis netaikytina.
Teisėjo budėjimas pagal grafiką poilsio dieną neturėtų būti tapatinamas su teisėjo
darbu poilsio dieną, atliekamu teismo pirmininko nustatyta tvarka ne pagal budėjimo
grafiką. Teisėjo budėjimas pagal teismo pirmininko ar jo įgalioto asmens patvirtintą grafiką yra skirtas užtikrinti neatidėliotinų veiksmų atlikimą ir yra nustatomas kaip garantija,
kad prireikus bus atlikti neatidėliotini procesiniai veiksmai, kurių atlikimas pagal įstatymus negali būti perkeltas į teismo vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą teismo darbo laiką.
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Pažymėtina, kad teisėjui budint pagal grafiką poilsio ar švenčių dienomis, neatidėliotini
procesiniai veiksmai, neiškilus tam poreikio, neatliekami. Atsižvelgiant į tai, kad pagal
Darbo kodekso normas budėjimas darbe ir namuose įeina į darbo laiką (Darbo kodekso
143 straipsnio 1 dalies 1 punktas), sprendžiant dėl kompensavimo teisėjui už budėjimą
pagal grafiką turi būti atsižvelgiama į Darbo kodekso 155 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad
budėjimas įmonėje prilyginamas darbo laikui, o budėjimas namuose – ne mažiau kaip
pusei darbo laiko.
Skirtingai nei teisėjo budėjimas pagal grafiką poilsio dieną, kurio metu neiškilus poreikio atlikti neatidėliotinus procesinius veiksmus, tokie veiksmai neatliekami, teisėjo darbas, atliekamas poilsio dieną ne pagal teismo pirmininko patvirtintą teisėjų budėjimo grafiką, o teismo pirmininko nustatyta tvarka, yra teisėjo funkcijų vykdymas poilsio dieną,
kai tokio darbo nebuvo galima numatyti ar suplanuoti iš anksto, taip pat dėl turimų atlikti veiksmų specifikos, nesant galimybės šį darbą atidėti darbo laikui, nustatytam teismo
vidaus tvarkos taisyklėse. Dėl kompensavimo teisėjui už darbą poilsio dieną ne pagal grafiką, nesant kito teisinio reguliavimo, turi būti sprendžiama atsižvelgiant į Darbo kodekso
194 straipsnio 1 dalies nuostatas.
Nustačius, kad bylai aktualiu laikotarpiu pareiškėjas budėjo pagal teismo pirmininko patvirtintą grafiką poilsio dienomis, bei Darbo kodekso 155 straipsnyje esant specialiosioms normoms, reglamentuojančioms budėjimo teisinius santykius, yra pagrindas vadovautis būtent šiuo teisiniu reguliavimu.
Iš Darbo kodekso 155 straipsnio 3 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo matyti, kad
apmokėjimo už budėjimą dydžiui nustatyti turi įtakos darbo laiko trukmės viršijimo faktas. Byloje nustačius, jog ginčui aktualiu laikotarpiu pareiškėjui budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo viršyta darbo laiko trukmė, turėtų būti sprendžiama dėl Darbo kodekso 155 straipsnio 3 dalies ir 193 straipsnio nuostatų taikymo išmokos už budėjimą pagal
grafiką poilsio dienomis dydžiui apskaičiuoti. Nesant duomenų, jog pareiškėjo darbo laiko
trukmė bylai aktualiu laikotarpiu buvo viršyta, turėtų būti sprendžiama dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už budėjimus pagal grafiką poilsio dienomis.
Išskirtinis teisėjo santykis su valstybe bei valstybės pareiga užtikrinti tinkamas teisėjų
materialines garantijas, inter alia tinkamą teisėjų atlyginimų mokėjimą, taip pat tinkamą
kompensavimą už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis atliekant teisėjo
funkcijas, taip pat įstatymų leidėjo neveikimas, suponuoja tai, kad būtent valstybė laikytina atsakinga ir už tokių garantijų realų įvykdymą.
Šiuo atveju yra pagrindas pagal analogiją taikyti Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei
įstatymo 51 straipsnio 1 dalį bei tinkamu atsakovo Lietuvos valstybės atstovu pripažinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybę. Pareiškėjui už budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis
atitinkama išmoka gali būti priteista iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o ne iš teismo, kuriame dirba pareiškėjas.
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Administracinė byla Nr. A146-1252/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03351-2012-0
Procesinio sprendimo kategorija 38

			

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. gegužės 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Ramūno Gadliausko, Stasio Gagio, Romano
Klišausko ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),
teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, apeliacinį
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 21 d. sprendimo
administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. A. skundą atsakovams Lietuvos valstybei,
atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, ir Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl neišmokėtos darbo
užmokesčio dalies priteisimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

1. Pareiškėjas V. A. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) priteisti iš Vilniaus rajono apylinkės teismo
nesumokėtą 2009–2011 metais atlyginimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis dalį
– 7 026,66 Lt; 2) įpareigoti Vilniaus rajono apylinkės teismą nuo 2013 metų mokėti
pareiškėjui ne mažesnį nei numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir
Darbo kodeksas) 193 straipsnyje ir 194 straipsnio 1 dalyje atlyginimą už darbą poilsio
bei švenčių dienomis; 3) įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę (toliau – ir Vyriausybė) skirti biudžeto asignavimus Vilniaus rajono apylinkės teismui nuo 2013 metų
mokėti pareiškėjui atlyginimą už darbą poilsio bei švenčių dienomis ne mažesnį nei
numatytas Darbo kodekso 193 straipsnyje ir 194 straipsnio 1 dalyje; 4) priteisti iš atsakovų 6 procentus metinių palūkanų už 7 026,66 Lt sumą nuo 2012 m. gruodžio 21 d.
iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
2. Pareiškėjas paaiškino, kad nuo 2004 m. balandžio 23 d. dirba teisėju Vilniaus
rajono apylinkės teisme. Darbo krūvis ir specifika lėmė tai, kad teko atlikti teisėjo
pareigas švenčių bei poilsio dienomis. Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo (toliau – ir Teisėjų atlyginimų įstatymas) 6 straipsnyje nustatytas atlyginimas už
tokį darbą. Reikalavimams dėl teisėjų atlyginimų priteisimo taikytinas Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas bendrasis trejų metų senaties terminas. Vilniaus
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rajono apylinkės teisme teisėjų darbas poilsio bei švenčių dienomis yra apskaitomas.
Pareiškėjas nurodė, jog už darbą poilsio bei švenčių dienomis 2009–2011 metais jis negavo jokio atlyginimo. Tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir
Konstitucija) 48 straipsniui, nustatančiam teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą.
Pareiškėjo teigimu, nesant Teisėjų atlyginimų įstatyme nustatytos kitos užmokesčio
už darbą poilsio bei švenčių dienomis skaičiavimo tvarkos ir laikantis Konstitucijos
29 straipsnyje įtvirtinto asmenų lygybės prieš įstatymą principo, už teisėjo darbą poilsio ir švenčių dienomis turi būti sumokėtas atlyginimas, ne mažesnis nei numatyta
Darbo kodekso 193 straipsnyje ir 194 straipsnio 1 dalyje, t. y. iš viso 7 026,66 Lt (iš
jų 3 597,40 Lt už 2009 metus, 584,38 Lt už 2010 metus ir 2 844,88 Lt už 2011 metus).
Remdamasis teisės analogija, pareiškėjas prašė priteisti iš atsakovo 6 procentus metinių
palūkanų nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo skundo teismui priėmimo dienos iki
teismo sprendimo įvykdymo dienos.
3. Be to, pareiškėjas skunde nurodė, kad jo reikalavimus turėtų įvykdyti atsakovas
Vilniaus rajono apylinkės teismas, tačiau jis galėtų vykdyti reikalavimus tik tuo atveju,
jei tam bus skirti valstybės biudžeto asignavimai. Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostatas valstybės biudžeto vykdymą organizuoja Vyriausybė. Atsižvelgdamas į tai ir siekdamas realaus pareikštų reikalavimų įvykdymo, pareiškėjas pareiškė reikalavimą Vyriausybei dėl atitinkamų biudžeto asignavimų skyrimo Vilniaus rajono apylinkės teismui.
4. Atsakovas Vilniaus rajono apylinkės teismas prašė priimti sprendimą teismo
nuožiūra.
5. Atsiliepime į pareiškėjo skundą atsakovas rėmėsi Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 straipsnio 1, 2 dalimis, Teisėjų tarybos 2009 m. balandžio 24 d. nutarimu
Nr. 13P-71-(7.1.2) patvirtintu Pavyzdiniu vienkartinių priemokų teisėjams mokėjimo
tvarkos aprašu (toliau – ir Pavyzdinis priemokų mokėjimo tvarkos aprašas), pažymėjo, jog pagal Pavyzdinio priemokų mokėjimo tvarkos aprašo 3 punktą ir Vilniaus
rajono apylinkės teismo įsakymus (2008 m. gruodžio 30 d. įsakymo „Dėl specializacijos nustatymo teisėjams ir bylų skirstymo tvarkos 2009 metais“ Nr. V-52 1.3 punktas; 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymo „Dėl specializacijos nustatymo teisėjams ir bylų
skirstymo tvarkos“ Nr. V-63 1.3.3 punktas; 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo „Dėl specializacijos nustatymo teisėjams ir bylų skirstymo tvarkos“ Nr. V-58 1.3.3 punktas)
ikiteisminio tyrimo teisėjai poilsio bei švenčių dienomis teisėjo pareigas atliko budėdami pagal patvirtintą grafiką. Atsakovas nurodė, jog iš 2009–2011 metų ikiteisminio tyrimo teisėjo pareigų atlikimo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių
matyti, jog teisėjas V. A. poilsio bei švenčių dienomis 2009–2011 metais budėjo taip:
2009 m. sausio 3 d., 2009 m. kovo 21 d., 2009 m. kovo 22 d., 2009 m. rugpjūčio 22 d.,
2009 m. rugpjūčio 23 d., 2009 m. lapkričio 7 d., 2009 m. lapkričio 8 d., 2009 m. gruodžio 6 d., 2010 m. vasario 28 d., 2010 m. balandžio 25 d., 2010 m. gegužės 16 d.,
2010 m. rugsėjo 26 d., 2010 m. spalio 31 d., 2011 m. vasario 6 d., 2011 m. kovo 20 d.,
2011 m. kovo 27 d., 2011 m. rugpjūčio 14 d., 2011 m. lapkričio 20 d. Už budėjimus
2009 m. kovo 21 d., 2009 m. kovo 22 d., 2010 m. vasario 28 d., 2010 m. balandžio 25 d.,
2010 m. gegužės 16 d. ir 2010 m. rugsėjo 26 d. pareiškėjui buvo suteiktos laisvos dienos.
Už likusias budėjimo dienas su pareiškėju nebuvo atsiskaityta, kadangi vadovaujantis
galiojusiu teisiniu reglamentavimu, vienkartinės priemokos už darbą poilsio ir švenčių
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dienomis atliekant teisėjo funkcijas 2009–2011 metais negalėjo būti išmokėtos dėl nepakankamų biudžeto asignavimų teismo darbuotojų darbo užmokesčiui. Pagal skirtus biudžeto asignavimus teismo darbuotojų darbo užmokesčiui trūko: 2009 metais –
185,9 tūkst. Lt, 2010 metais – 79,1 tūkst. Lt, 2011 metais – 41,1 tūkst. Lt. Atsižvelgiant
į tai, teismo darbuotojams buvo suteiktos neapmokamos atostogos (2009 metais – 426
dienos, 2010 metais – 64 dienos, 2011 metais – 48 dienos), o trūkstant lėšų darbo užmokesčiui negalėjo būti išmokėtos ir vienkartinės priemokos teisėjams už darbą poilsio ir švenčių dienomis.
6. Atsakovas nurodė, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir
Konstitucinis Teismas) 2011 m. vasario 14 d. nutarime pripažino, kad Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis tiek, kiek ribojama teisėjų teisė gauti teisingą atlyginimą už viršvalandinį darbą, už darbą švenčių ir poilsio dienomis, prieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą
apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui. Atsakovo teigimu,
įsigaliojus šiam Konstitucinio Teismo nutarimui, Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 straipsnis nebuvo pakeistas, papildomi asignavimai teisėjų darbo užmokesčiui už darbą poilsio ir švenčių dienomis Vilniaus rajono apylinkės teismui nebuvo skirti. Atsakovas,
vadovaudamasis Konstitucijos 48 straipsniu, sutiko su pareiškėjo skundo argumentais,
kad nesant Teisėjų atlyginimų įstatyme nustatytos kitos užmokesčio už darbą poilsio ir
švenčių dienomis tvarkos, taikytinos Darbo kodekso normos, reguliuojančios panašius
santykius. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo darbo santykiai nėra nutrūkę, atsakovas
pažymėjo, kad reikalavimas priteisti palūkanas yra nepagrįstas.
7. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, prašė pareiškėjo skundą
atmesti.
8. Atsiliepime į pareiškėjo skundą, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo
2011 m. vasario 14 d. nutarimą, atsakovas pažymėjo, kad byloje svarbus pats faktas,
kad nagrinėjamu laikotarpiu darbo užmokestis už darbą poilsio ir švenčių dienomis
galėjo būti mokamas. Pareiškėjo prašoma priteisti suma neviršija pareiginės algos dydžio, kuri galėjo būti išmokėta taikant Teisėjų atlyginimo įstatymo 6 straipsnio nuostatas, todėl byloje turėtų būti nustatytos aplinkybės, susijusios su priežastimis, dėl kurių
prašoma priteisti atlyginimo dalis nebuvo išmokėta. Jeigu teismas tenkintų pareiškėjo
reikalavimą dėl atlyginimo priteisimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis 2009–2011
metais, išieškojimas turėtų būti vykdomas iš Vilniaus rajono apylinkės teismui kiekvienais metais skiriamų ir jo valdomų biudžetinių asignavimų, nenustatant jokių papildomų įpareigojimų Vyriausybei. Skundo reikalavimas skirti pareiškėjui lėšas pagal individualų poreikį nėra teisėtas. Teismai gina pažeistas ar ginčijamas teises ar įstatymų
saugomus interesus, t. y. pažeidimas jau turi būti įvykęs. Ateityje galbūt įvyksiančių ar
neįvyksiančių veiksmų tikimybė negali būti ginama teismine tvarka. Atsakovo teigimu,
pareiškėjas skunde pats pripažino, kad šioje byloje nagrinėjami teisiniai santykiai kyla
iš darbo teisės; procesinės palūkanos yra ne darbo teisės, o civilinės teisės institutas,
todėl šioje byloje netaikytinas.
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II.
9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 21 d. sprendimu pareiškėjo V. A. skundą tenkino iš dalies: priteisė pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 3 513,33 Lt nesumokėtą atlyginimo dalį
už budėjimus poilsio bei švenčių dienomis; nutraukė bylos dalį dėl reikalavimo įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę skirti biudžeto asignavimus Vilniaus rajono
apylinkės teismui; likusią skundo dalį atmetė.
10. Pirmosios instancijos teismas sprendime rėmėsi Teisėjų atlyginimų įstatymo
6 straipsniu, Teisėjų tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 13P-211-(7.1.2) patvirtinto Vienkartinės priemokos teisėjams nustatymo ir išmokėjimo sąlygų bei tvarkos aprašo 2008 metams 3 punktu, Teisėjų tarybos 2009 m. balandžio 24 d. nutarimo
Nr. 13P-71-(7.1.2) „Dėl pavyzdinio vienkartinių priemokų teisėjams mokėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 3–6 punktais, Konstitucinio Teismo 2011 m. vasario 14 d. nutarimu. Teismas pažymėjo, kad teisėjų atlyginimo už viršvalandinį darbą bei darbą poilsio
ir švenčių dienomis atliekant teisėjo funkcijas tvarka nebuvo pakeista iki šios bylos nagrinėjimo teisme dienos.
11. Ištyręs įrodymus teismas nustatė, kad pareiškėjas V. A. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėju paskirtas Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. balandžio 28 d.
dekretu Nr. 277. Iš Vilniaus rajono apylinkės teismo pateiktų ikiteisminio tyrimo teisėjų pareigų atlikimo poilsio ir švenčių dienomis grafikų ir jų pakeitimų bei darbo laiko
apskaitos žiniaraščių teismas nustatė, kad pareiškėjas 2009–2011 metais budėjo pagal
grafiką poilsio ir švenčių dienomis.
12. Atsižvelgęs į tai, kad Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis Konstitucinio Teismo 2011 m. vasario 14 d. nutarimu buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, o Konstitucinio Teismo nutarime pažymėta būtinybė atlyginti už atliktą darbą,
taip pat į tai, kad teisinis reguliavimas nebuvo pakeistas, pirmosios instancijos teismas
konstatavo, jog teisėjų atlyginimo už darbą ne darbo metu teisinio reguliavimo nebuvimas laikytinas teisės spraga, kuri užpildytina pagal įstatymuose nustatytas taisykles.
Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau
– ir ABTĮ) 4 straipsnio 6 dalimi, nurodė, jog Lietuvos Respublikos teismų įstatymas
(toliau – ir Teismų įstatymas) teisėjų darbo ne darbo metu apmokėjimo nereguliuoja,
vadovavosi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir Valstybės tarnybos įstatymas) 261 straipsnio 1–2, 4, 5 dalimis. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Darbo kodeksas nenustato išskirtinės apmokėjimo už budėjimus tvarkos, todėl
vadovavosi normomis, kurios numato darbo užmokesčio už darbą poilsio ir švenčių
dienomis mokėjimo tvarką. Iš pateiktų įrodymų nustatęs, kad pareiškėjas dirbo pagal
grafiką, teismas konstatavo, kad šio pareiškėjo darbo apmokėjimui turėjo būti taikoma
Darbo kodekso 194 straipsnio 2 dalis, kurioje nurodyta, kad už darbą švenčių dieną
pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalyje.
13. Iš Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 14 d. pažymos Nr. 3R-29,
darbo poilsio ir švenčių dienomis grafikų teismas nustatė, kad pareiškėjas nuo
2009 m. sausio mėnesio iki 2011 m. lapkričio mėnesio budėjo pagal grafiką 18 dienų poilsio ir švenčių dienomis. Teismas nurodė, jog pareiškėjas prašė priteisti darbo užmokestį už 2009 m. sausio 3 d. (šeštadienis, 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymas
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Nr. (1.31)-R5-1404/2008), 2009 m. rugpjūčio 22 d. (šeštadienis, 2009 m. birželio
22 d. įsakymas Nr. (1.31-R5-656/2009), 2009 m. rugpjūčio 23 d. (sekmadienis,
2009 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. (1.31-R5-656/2009), 2009 m. lapkričio 7 d. (šeštadienis, 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. R3-131/2009), 2009 m. lapkričio
8 d. (sekmadienis, 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. R3-131/2009), 2009 m. gruodžio 6 d. (sekmadienis, 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. R3-131/2009), 2010 m.
spalio 31 d. (sekmadienis, 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. (1.31)-R5-996/2010),
2011 m. vasario 6 d. (sekmadienis, 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. (1.31)-R51422/2010), 2011 m. kovo 20 d. (sekmadienis, 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymas
Nr. (1.31)-R5-1422/2010), 2011 m. kovo 27 d. (sekmadienis, 2010 m. gruodžio 21 d.
įsakymas Nr. (1.31)-R5-1422/2010), 2011 m. rugpjūčio 14 d. (sekmadienis, 2011 m.
birželio 30 d. įsakymas Nr. (1.31)-R5-717/2011), 2011 m. lapkričio 20 d. (sekmadienis,
2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymas, numeris nenurodytas).
14. Ištyręs įrodymus teismas nustatė, kad darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose
dienos, kuriomis vyko budėjimas, pažymėtos tamsesne spalva, tačiau budėjimo trukmė nenurodyta; Vilniaus rajono apylinkės teismas nepateikė į bylą jokių kitų dokumentų, kuriuose būtų užfiksuotas budėjimo laikas. Atsižvelgęs į tai, Vilniaus apygardos administracinis teismas priėjo prie išvados, kad kitokia budėjimo laiko apskaita
teisme nebuvo atliekama. Teismas pažymėjo, jog atsakovo Vilniaus rajono apylinkės
teismo teigimu, budėjimo dieną darbo laiko trukmė yra ta pati, kuri nurodyta Vidaus
tvarkos taisyklėse. Vilniaus rajono apylinkės teismo Vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininko 2007 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-8,
6 punkte nustatyta, jog darbo laiko trukmė pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8 valandos iki 17 valandos, o penktadieniais – nuo 8 valandos iki 15.45 valandos. Vidaus
tvarkos taisyklių 7 punkte numatyta, kad pagal patvirtintą grafiką dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo poilsio ir švenčių dienomis budėjusiems teisėjams įstatymo
nustatyta tvarka suteikiamos papildomos atostogos. Vilniaus rajono apylinkės teismo
pirmininko 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-10 Vidaus tvarkos taisyklės papildytos 7a punktu, kuriame nurodyta, kad budėjimą poilsio ir švenčių dienomis pagal
patvirtintą budėjimo grafiką teisėjai atlieka savo darbo vietoje. Vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininko 2011 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. 50, 11 punkte nurodyta, kad budėjimą poilsio ir švenčių dienomis pagal
patvirtintą grafiką teisėjai atlieka savo darbo vietoje. Darbuotojų budėjimas poilsio
ir švenčių dienomis darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas sutartiniu žymėjimu
pagal Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 (toliau – ir DLA žiniaraščio pildymo tvarkos
aprašas), nuostatas. Vidaus tvarkos taisyklių 16 punkte nurodyta, kad už darbą poilsio ir švenčių dienomis mokama arba kompensuojama įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo
Vyriausybės nutarimu patvirtinta pavyzdinė darbo laiko apskaitos žiniaraščio forma,
kurioje numatytos budėjimo namuose ir budėjimo darbe grafos bei nustatytas žymėjimas BN (budėjimas namuose) ir BĮ (budėjimas įstaigoje). Ištyręs įrodymus teismas
nustatė, kad darbo laiko apskaitos žiniaraštis pildytas nesilaikant DLA žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo reikalavimų, nes nežymėta sutartiniais simboliais ir nefiksuota
budėjimo trukmė. Teismas konstatavo, kad šių darbdavio padarytų pažeidimų nustatymas negali apriboti asmens teisės gauti darbo užmokestį už darbą, kurį jis turėjo
atlikti pagal teismo pirmininko įsakymu patvirtintus grafikus, o nustatant šio darbo
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laiko trukmę turi būti vadovaujamasi Vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta darbo laiko
trukme. Teismas pažymėjo, jog Darbo kodekso 155 straipsnio 2 dalis nustato, kad budėjimas įmonėje prilyginamas darbo laikui, o budėjimas namuose – ne mažiau kaip
pusei darbo laiko. Pareiškėjas nurodė, kad jis turėjo budėti namuose, nebent būdavo
iškviečiamas į darbovietę atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmų. Teismas nustatė, kad Vidaus darbo tvarkos taisyklėse buvo nustatytas budėjimas darbovietėje, tačiau faktiškai
darbdavys tokio reikalavimo teisėjams nekėlė ir neprieštaravo, kad jie budėtų namuose. Atsižvelgęs į tai, teismas nusprendė, kad pareiškėjui turi būti atlyginta už realiai atliktą darbą, t. y. už budėjimą namuose, išskyrus dienas, kai pareiškėjas turėjo atvykti į
darbovietę atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmų. Iš pateiktų į bylą procesinių dokumentų teismas nustatė, kad ikiteisminio tyrimo veiksmus pareiškėjas atliko 2010 m. balandžio 25 d., tačiau už šią dieną pareiškėjas neprašė atlyginti. Todėl už pareiškėjo budėjimus pagal grafiką poilsio dienomis teismas skaičiavo po 4 darbo valandas ir nurodė,
kad už šį apskaičiuotą budėjimų laiką pareiškėjui turi būti atlyginama pagal Darbo
kodekso 194 straipsnio 2 dalį mokant ne mažesnį kaip dvigubą darbuotojo darbo užmokestį, nurodytą Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalyje. Įvertinęs nustatytas aplinkybes bei atsižvelgęs į Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 14 d. pažymą
Nr. R3-29, teismas nustatė, kad pareiškėjo V. A. reikalavimas dėl nesumokėtos atlyginimo dalies už 2009–2011 metų darbą poilsio ir švenčių dienomis tenkintinas, priteisiant pareiškėjui 3 513,33 Lt nesumokėtą atlyginimo dalį, t. y. kiekvieną budėjimo dieną
(budėjimą namuose) prilyginant 4 darbo valandoms, už kurias skaičiuojamas dvigubas
darbo užmokestis.
15. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2004 m.
kovo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A12-219/2004, 2009 m. rugsėjo 7 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A146-913/2009) ir konstatavo, kad atsakovo sprendimai dėl darbo užmokesčio mokėjimo yra neįvykdyti. Pažymėjo, kad nagrinėdamas ginčą turi taikyti sprendimo priėmimo metu galiojančius įstatymus, o vadovaujantis ABTĮ 4 straipsnio 1 dalimi, teismai negali taikyti įstatymų, kurie pripažinti
antikonstituciniais.
16. Spręsdamas dėl atsakovo, iš kurio pareiškėjui turėtų būti priteista nesumokėta atlyginimo dalis, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad ši nepriemoka
susidarė dėl tinkamo teisinio reguliavimo nebuvimo, o priėmus Konstitucinio Teismo
2011 m. vasario 14 d. nutarimą, Vilniaus rajono apylinkės teismui papildomas finansavimas nebuvo skirtas. Teismas, vadovaudamasis Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi,
atsižvelgė į faktinėmis aplinkybėmis panašioje byloje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. vasario 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-P-187/2007
suformuotą praktiką, kad teisėjams neišmokėtų atlyginimų bylose ginčo materialinių
teisinių santykių subjektu yra valstybė – Lietuvos Respublika. Atsižvelgdamas į tai, teismas pareiškėjui neišmokėtą atlyginimo dalį priteisė iš Lietuvos valstybės.
17. Pareiškėjo reikalavimą dėl 6 procentų metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo
priteistos sumos, priteisimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, teismas atmetė kaip nepagrįstą. Teismas nurodė, kad Teisėjų atlyginimų įstatymas nenumato palūkanų mokėjimo už uždelstą teisėjo atlyginimo išmokėjimą. Nuostatų dėl palūkanų
mokėjimo nėra ir Darbo kodekse bei Valstybės tarnybos įstatyme. Palūkanų taikymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir CK). Teismas
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nustatė, jog pareiškėjo V. A. pagrindinis reikalavimas priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį plačiąja prasme kilo iš darbo (tarnybos) teisinių santykių. CK 1.1 straipsnio
1 dalyje nustatyta, kad CK reglamentuoja asmenų turtinius santykius ir su šiais santykiais susijusius asmeninius neturtinius santykius, taip pat šeimos santykius; įstatymų
numatytais atvejais CK reglamentuoja ir kitokius asmeninius neturtinius santykius.
CK 1.1 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad darbo santykius reglamentuoja specialūs įstatymai. Šio kodekso normos darbo santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja specialūs įstatymai. Specialūs įstatymai, reglamentuojantys darbo santykius numato
darbdavio pareigą mokėti įstatymų nustatytus delspinigius, kai dėl darbdavio kaltės
pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos
(Darbo kodekso 207 straipsnis). Teismas pažymėjo, jog jokių kitų sankcijų specialūs
įstatymai nenustato, todėl reikalavimas priteisti palūkanas, atliekančias kompensavimo
funkciją civiliniuose (o ne darbo) teisiniuose santykiuose, šiuo atveju negali būti tenkinamas; be to, tokią praktiką formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
18. Teismas taip pat atmetė pareiškėjo reikalavimą dėl Vilniaus rajono apylinkės
teismo įpareigojimo nuo 2013 metų mokėti jam ne mažesnį nei numatytas Darbo kodekso 193 straipsnyje ir 194 straipsnio 1 dalyje atlyginimą už darbą poilsio bei švenčių dienomis. Teismas vadovavosi ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 1 dalimi,
pažymėjo, jog ABTĮ nuostatos nenustato galimybės ginti teisės nuo galimo pažeidimo
ateityje, o šiuo momentu nėra jokio pagrindo teigti, kad pareiškėjo teisė gauti teisės
aktais nustatytą atlyginimą bus ginčijama ateityje, todėl toks reikalavimas negali būti
tenkinamas.
19. Spręsdamas dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Vyriausybę skirti biudžeto
asignavimus Vilniaus rajono apylinkės teismui sumokėti pareiškėjui atlyginimą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi Konstitucijos 130, 131 straipsniais ir nurodė, jog Vyriausybė neturi teisės priimti sprendimų dėl valstybės biudžeto asignavimų skirstymo.
Reikalavimas skirti biudžeto asignavimus yra įstatymų leidybos iniciatyvos teisės įgyvendinimas, tačiau tokia teisė fiziniam asmeniui nėra suteikta ir pareikšti reikalavimą
Seimui, prašant įpareigoti priimti ar pakeisti teisės aktą, asmuo neturi teisės. Teismas
vadovavosi ABTĮ 16 straipsnio 2 dalimi, kuri nurodo, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Seimo veiklos, įskaitant ir įpareigoti pakeisti teisės aktus.
Remdamasis šiais motyvais, teismas bylos dalį dėl Vyriausybės įpareigojimo skirti biudžeto asignavimus Vilniaus rajono apylinkės teismui sumokėti pareiškėjui atlyginimą
nutraukė, vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu.
III.
20. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, apeliaciniame skunde
prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 21 d. sprendimo dalį,
kuria pareiškėjo reikalavimas buvo patenkintas iš dalies, pakeisti, nurodant, jog pareiškėjui atlyginimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis yra priteisiamas iš Vilniaus rajono apylinkės teismo.
21. Apeliaciniame skunde teigiama, jog nors Konstitucinis Teismas 2011 m. vasario 14 d. nutarimu pripažino, kad Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
nuostata tiek, kiek ribojama teisėjų teisė gauti teisingą atlyginimą už viršvalandinį dar318
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bą, už darbą švenčių ir poilsio dienomis, prieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai, tačiau byloje svarbus pats faktas, kad nagrinėjamu laikotarpiu darbo užmokestis už darbą poilsio ir švenčių dienomis galėjo būti mokamas, o ribojamas buvo
tik maksimalus jo dydis. Apelianto teigimu, byloje nėra duomenų, kad pareiškėjui už
darbą (budėjimus) poilsio ir švenčių dienomis turėjo būti mokama didesnė nei pareiginės algos dydžio priemoka, todėl minėtos Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 straipsnio
1 dalyje įtvirtintos teisės normos galiojimo laikotarpiu pareiškėjas turėjo teisę į apmokėjimą už budėjimus. Apelianto nuomone, pagrindinė priežastis, dėl kurios pareiškėjui
nebuvo sumokėta atlyginimo dalis, buvo ne teisinio reguliavimo nebuvimas, o Vilniaus
rajono apylinkės teismo administracijos sprendimai. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo aplinkybių, ar Vilniaus rajono apylinkės teismas, sudarydamas savo biudžeto
projektą, į jį įtraukė lėšas, skirtas sumokėti už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Tik
tuo atveju, jei tokių lėšų buvo prašoma ir jos nebuvo skirtos iš valstybės biudžeto, būtų
galima teigti, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios kilo šis ginčas, buvo valstybės veiksmai. Apeliantas daro prielaidą, kad asignavimai teismui buvo skirti, nes šią galimybę
teisės aktai numatė, tačiau jie galbūt buvo panaudoti kitu tikslu. Apelianto nuomone,
pirmosios instancijos teismas, priteisdamas pareiškėjui atlyginimą už darbą (budėjimus) poilsio ir švenčių dienomis iš Lietuvos valstybės, nepagrįstai rėmėsi Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. vasario 21 d. nutartimi civilinėje
byloje Nr. 3K-P-187/2007, kadangi skiriasi šių bylų faktinės aplinkybės.
22. Pareiškėjas V. A. atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad sutikti su atsakovo apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Pareiškėjo nuomone, abu atsakovai
neįvykdė ir nevykdo savo pareigų teisėjo darbui apmokėti ir jų formalūs argumentai
teisiškai nėra reikšmingi.
23. Atsakovas Vilniaus rajono apylinkės teismas atsiliepime į apeliacinį skundą
prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą
atmesti.
24. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas remiasi iš esmės tais pačiais argumentais apie nepakankamus biudžeto asignavimus 2009–2011 metams, kurie buvo išdėstyti atsiliepime pirmosios instancijos teismui. Atsakovas nurodo, kad skiriant teismui biudžeto asignavimus 2009–2011 metams, nebuvo numatyta lėšų sumokėti už
viršvalandinį darbą ir budėjimą poilsio bei švenčių dienomis. 2009 metų valstybės biudžetas buvo patikslintas, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės ir statutinių tarnautojų bei biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį, pakeitimus. Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2008 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. (2.33-01)-6K-0815232 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos vykdymo“ informavo, kad 2009 metų asignavimai valstybės įstaigoms sumažinti 12 procentų darbo užmokesčiui ir 15 procentų išlaidoms.
Būtent dėl to, kad nebuvo pakankamai lėšų darbo užmokesčiui, vienkartinės priemokos teisėjams už darbą poilsio ir švenčių dienomis nebuvo išmokėtos. Vyriausybės
2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo tarp teismų“ biudžeto asignavimai Vilniaus
rajono apylinkės teismui sumažinti 79 tūkst. Lt (iš jų 60 tūkst. Lt asignavimai darbo
užmokesčiui). Dėl to ir vėlesniu laikotarpiu nebuvo galimybės teisėjams išmokėti priemoką už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Remdamasis šiais argumentais, atsakovas
nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad atlyginimo dalis pareiškėjui nebuvo
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sumokėta dėl teismo administracijos sprendimų. Atsakovo teigimu, atlyginimo dalis
pareiškėjui nebuvo mokama nesant tinkamo teisinio reguliavimo. Teisėjų budėjimo
laikas teisme yra apskaitomas, o žiniaraščiuose budėjimo trukmė žymima visa darbo
diena, nes realiai taip ir yra budima.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

25. Byloje kilo ginčas dėl pareiškėjui V. A. (Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjui) neišmokėtos kompensacijos už budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis 2009–2011
metais. Nors pareiškėjas skunde nurodė, kad jam 2009–2011 metais buvo nesumokėta 7 026,66 Lt už darbą poilsio ir švenčių dienomis, o pirmosios instancijos teismas,
iš dalies tenkindamas pareiškėjo skundą, priteisė pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 3 513,33 Lt, nurodydamas, kad priteisia
nesumokėtą atlyginimo dalį už budėjimus poilsio bei švenčių dienomis, išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis apie pareiškėjo budėjimų datas (I t., b. l. 13–14,
20–35, 51–139), pažymi, jog visos budėjimo pagal grafiką dienos, už kurias pareiškėjas
prašo priteisti jam neišmokėtą atlygį, yra poilsio dienos. Atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjas ginčui aktualiu laikotarpiu švenčių dienomis nebudėjo, tačiau budėjo poilsio
dienomis, išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje pasisako tik dėl kompensavimo už budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis.
Dėl kompensavimo už budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis
26. Byloje nustatyta, jog pareiškėjas V. A. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėju paskirtas Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. balandžio 28 d. dekretu Nr. 277,
2010 m. balandžio 26 d. dekretu Nr. 1K-352. Bylos duomenys patvirtina (I t., b. l. 13–14,
20–35, 51–139), kad pareiškėjas 2009–2011 metais budėjo poilsio dienomis pagal teismo pirmininko (teismo pirmininko pavaduotojo) patvirtintus grafikus Baudžiamojo
proceso kodekse numatytoms ikiteisminio tyrimo funkcijoms atlikti, tačiau už tai jam
nebuvo kompensuota.
27. Teismų įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog teisėjų atlyginimas nustatomas įstatymu. Teisėjų atlyginimų dydžius ir jų skaičiavimo tvarką nustato Teisėjų atlyginimų įstatymas (1 str.), kurio 6 straipsnyje (2008 m. lapkričio 6 d.
įstatymas Nr. X-177) nurodyta, kad bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų
teisėjams metų pabaigoje už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis atliekant teisėjo funkcijas, nurodytas Baudžiamojo proceso kodekse, Civilinio proceso
kodekse bei kituose įstatymuose, išmokama ne didesnė kaip pareiginės algos dydžio
vienkartinė priemoka. Ji mokama neviršijant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme teismui nustatytų asignavimų darbo užmokesčiui. Jeigu šių lėšų nepakanka, taip
pat jei teisėjas institucijoje nėra išdirbęs visų metų, priemokos dydis perskaičiuojamas
proporcingai esamoms darbo užmokesčio lėšoms ir tais metais dirbtam laikui (1 d.);
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šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemokų dydžių nustatymo ir išmokėjimo sąlygas ir
tvarką nustato Teisėjų taryba (2 d.).
28. Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusiuose Teisėjų tarybos 2008 m. gruodžio 5 d.
nutarimu Nr. 13P-211-(7.1.2) patvirtinto Vienkartinės priemokos teisėjams nustatymo
ir išmokėjimo sąlygų bei tvarkos aprašo 2008 metams 3 punkte bei 2009 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 13P-71-(7.1.2) patvirtinto Pavyzdinio vienkartinių priemokų
teisėjams mokėjimo tvarkos aprašo 8 punkte buvo pakartotos pirmiau nurodytos Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 straipsnio nuostatos. Teisėjų taryba 2009 m. balandžio 24 d.
nutarimu Nr. 13P-71-(7.1.2) įpareigojo teismų pirmininkus patvirtinti teisėjų viršvalandinio darbo, darbo poilsio ir švenčių dienomis, apskaitos ir vienkartinės priemokos
apskaičiavimo ir išmokėjimo sąlygas bei tvarką. Šiuo nutarimu patvirtintame apraše
nustatyta, jog švenčių bei poilsio dienomis Baudžiamojo proceso kodekse, Civilinio
proceso kodekse bei kituose įstatymuose numatytoms funkcijoms atlikti, kurios negali
būti atliktos pagal teismo vidaus darbo tvarkos taisykles nustatytu teismo darbo metu,
teisėjai budi pagal teismo pirmininko patvirtintą teisėjų budėjimo grafiką (3 p.). Teisėjai dirbti teisme po darbo valandų, taip pat poilsio ir švenčių dienomis gali laikantis
teismo pirmininko nustatytos tvarkos (išskyrus atvejus, kai nagrinėjama byla, arba yra
būtina atlikti kitus neatidėliotinus veiksmus) (4 p.). Teisėjo pagal nustatytą tvarką dirbtų viršvalandžių, darbo poilsio ir švenčių dienomis ir budėjimo tikslus laikas žymimas
nustatytos formos pavyzdiniame teisėjų viršvalandžių, darbo poilsio ir švenčių dienomis (budėjimų) apskaitos žurnale (toliau – ir Žurnalas) (5 p.). Teisėjui atliekant teisėjo
funkcijas teisme poilsio ir švenčių dienomis bei po teismo darbo valandų, Žurnale pažymimas teisėjo atvykimo, išvykimo laikas ir kokie procesiniai veiksmai buvo atlikti.
Informaciją apie darbą po teismo darbo valandų, darbą poilsio ir švenčių dienomis ir
budėjimo laiką, taip pat apie atliktus veiksmus Žurnale įrašo teisėjas (6 p.).
29. Konstitucinis Teismas 2011 m. vasario 14 d. nutarime pripažino, kad Teisėjų
atlyginimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis (Žin., 2008, Nr. 131-5022) tiek, kiek ribojama
teisėjų teisė gauti teisingą atlyginimą už viršvalandinį darbą, už darbą švenčių ir poilsio dienomis, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies
nuostatai „Kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą
<...>“, konstituciniam teisinės valstybės principui. Konstitucinis Teismas, vertindamas
Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, pažymėjo, kad joje nustatytas teisinis
reguliavimas užkerta kelią individualizuoti teisėjų vienkartines priemokas pagal jų
dirbtus viršvalandžius, darbą poilsio bei švenčių dienomis. Pagal Konstituciją, inter alia
jos 48 straipsnio 1 dalį, negali būti tokios situacijos, kad teisėjui, vykdančiam Baudžiamojo proceso kodekse, Civilinio proceso kodekse ir kituose įstatymuose nurodytas teisėjo funkcijas, kurios turi būti vykdomos po darbo valandų, poilsio bei švenčių dienomis, būtų nemokama arba už šį darbą nebūtų apmokama teisingai. Nutarime nurodyta,
kad pagal Konstituciją, inter alia jos 48 straipsnio 1 dalį, konstitucinį teisinės valstybės
principą turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį teisėjams, vykdantiems Baudžiamojo proceso kodekse, Civilinio proceso kodekse bei kituose įstatymuose nurodytas teisėjo funkcijas, būtų teisingai atlyginama už darbą dirbant viršvalandžius, poilsio bei švenčių dienomis.
30. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad po minėto Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo Teisėjų atlyginimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatos nebuvo
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pakeistos, taip pat nebuvo priimtas kitas teisės aktas, kuriuo būtų nustatytas kompensavimas teisėjams už viršvalandinį darbą, už darbą švenčių ir poilsio dienomis, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2011 m. vasario 14 d. nutarimą.
31. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad žemesnės galios teisės aktuose esančias teisės spragas (neišskiriant nė legislatyvinės omisijos) galima užpildyti ad hoc,
teismams pagal savo kompetenciją sprendžiant bylas dėl individualaus visuomeninio
santykio ir taikant (bei aiškinant) teisę. Teismai turi konstitucinę pareigą užtikrinti asmens, kuris kreipiasi į teismą dėl savo teisių ar laisvių pažeidimo, teises, laisves, kitas
konstitucines vertybes; taigi teismai neabejotinai turi ir iš Konstitucijos kylančius įgaliojimus taikyti inter alia bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės
aktus, pirmiausia Konstituciją – aukščiausiąją teisę. Nors galutinai pašalinti teisės spragas (taip pat ir legislatyvinę omisiją) galima tik teisę kuriančioms institucijoms išleidus
atitinkamus teisės aktus, tačiau visais atvejais yra nepaneigiama galimybė teismams žemesnės galios teisės akte esančią teisės spragą užpildyti ad hoc. Jeigu tokie teismų įgaliojimai būtų neigiami, nepripažįstami, jeigu teismų galimybės taikyti teisę, pirmiausia
aukščiausiąją teisę – Konstituciją, priklausytų nuo to, ar tam tikras teisėkūros subjektas
nepaliko savo nustatyto (teisės aktuose) teisinio reguliavimo spragų, ir bylas galėtų išspręsti tik po to, kai tos teisės spragos bus užpildytos teisėkūros būdu, tuomet tektų
konstatuoti, kad teismai, spręsdami bylas, taiko ne teisę, pirmiausia aukščiausiąją teisę
– Konstituciją, o tik įstatymą (apibendrinta šios sąvokos prasme), kad jie ne vykdo teisingumą pagal teisę, o tik formaliai taiko teisės aktų straipsnius (jų dalis), kad konstitucinėms vertybėms, inter alia asmens teisėms ir laisvėms, žala gali būti daroma (ir neatlyginama ar kitaip neatitaisoma) vien dėl to, kad atitinkamas teisėkūros subjektas tam
tikrų santykių nesureguliuoja teisiškai (arba juos teisiškai sureguliuoja nepakankamai
intensyviai), t. y. kad nors Konstitucijoje ir yra įtvirtintos tam tikros vertybės, jos nėra
deramai ginamos ir saugomos pagal Konstituciją. Tai nesiderintų su teismų socialine ir
konstitucine paskirtimi (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas).
32. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
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. Nagrinėjamu atveju Konstituciniam Teismui 2011 m. vasario 14 d. nutarimu pripažinus Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį prieštaraujančia Konstitucijai
bei pabrėžus būtinybę tinkamai atlyginti už atliktą darbą, tačiau nesant jokių teisinio
reguliavimo pakeitimų, be to, byloje nesant duomenų, kad pareiškėjui buvo kompensuota už jo budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis ginčo laikotarpiu, konstatuotina,
jog minėta teisinio reguliavimo spraga užpildytina taikant Darbo kodekso nuostatas
(ABTĮ 4 str. 6 d.).
33. Darbo kodekso 142 straipsnyje nustatyta, jog darbo laikas – tai laikas, kurį
darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai. Pagal
šio kodekso 143 straipsnio, kuris nustato darbo laiko struktūrą, 1 dalį į darbo laiką įeina inter alia faktiškai dirbtas laikas, budėjimas darbe ir namuose (1 p.). Darbo kodekso
155 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog ypatingais atvejais, kai reikia užtikrinti įmonėje
darbo tvarką ar garantuoti, jog bus atlikti neatidėliotini darbai, darbdavys gali pavesti
darbuotojui ne dažniau kaip kartą per mėnesį, o darbuotojo sutikimu – ne dažniau
kaip kartą per savaitę budėti įmonėje arba namuose pasibaigus darbo dienai arba po322
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ilsio ir švenčių dienomis. Teismai turi užtikrinti įstatymuose numatytų teismų kompetencijai priskirtų neatidėliotinų veiksmų atlikimą poilsio ir švenčių dienoms. Veiksmų
atlikimo neatidėliotinumą lemia įstatymų nustatyti itin trumpi kai kurių veiksmų atlikimo terminai, dėl kurių atitinkamų veiksmų atlikimas negali būti perkeltas į teismo
vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą teismo darbo laiką. Pavyzdžiui, pagal Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, viena iš ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijų – skirti ir
sankcionuoti procesinių prievartos priemonių taikymą (Baudžiamojo proceso kodekso
173 str. 1 d. 1 p.). Baudžiamojo proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad
šio Kodekso 140 straipsnyje nustatyta tvarka sulaikytą asmenį, kuriam reikia skirti suėmimą, prokuroras ne vėliau kaip per keturiasdešimt aštuonias valandas nuo sulaikymo momento kartu su pareiškimu dėl suėmimo pristato tyrimo atlikimo vietos apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui. Teisėjas privalo pristatytą asmenį apklausti dėl
suėmimo pagrįstumo ir priimti atitinkamą nutartį: patenkinti prokuroro pareiškimą ir
priimti nutartį skirti suėmimą, kurioje nustatomas konkretus suėmimo terminas, arba
atsisakyti patenkinti pareiškimą ir priimti nutartį atsisakyti skirti suėmimą. Taigi teisėjų budėjimas poilsio bei švenčių dienomis pagal teismo pirmininko ar jo įgalioto asmens patvirtintą teisėjų budėjimo grafiką yra skirtas užtikrinti neatidėliotinų veiksmų,
kurių negalima atlikti teismo vidaus tvarkos taisyklėse nustatytu darbo laiku (darbo
dienomis), atlikimą. Įvertinus minėtus teisėjo budėjimo pagal grafiką poilsio bei švenčių dienomis užtikrinamus tikslus bei tai, kad pagal Darbo kodekso nuostatas budėjimas yra priskiriamas darbo laikui, darytina išvada, jog negalima tokia situacija, kad
už teisėjo budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis nebūtų kompensuojama jokiomis
priemonėmis.
34. Pareiškėjas, kuris pagal Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininko patvirtintą grafiką budėjo užtikrinant Baudžiamojo proceso kodekso numatytų ikiteisminio
tyrimo teisėjo kompetencijai priskirtų neatidėliotinų veiksmų atlikimą, šioje byloje
siekia apmokėjimo už 12 budėjimų pagal grafiką poilsio dienomis 2009–2011 metais
(I t., b. l. 3). Todėl nagrinėjamo ginčo atveju reikšmingas tik kompensavimo už budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis klausimas.
35. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl apmokėjimo pareiškėjui už budėjimus poilsio dienomis, vadovavosi Darbo kodekso 194 straipsniu, reglamentuojančiu mokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama
ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto
Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalyje, arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie
kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalyje. Darbo kodekso 194 straipsnio 1 dalyje numatytas teisinis reguliavimas nagrinėjamo ginčo atveju neaktualus, nes pareiškėjas budėjo pagal
grafiką. Darbo kodekso 194 straipsnio 2 dalis reglamentuoja tik apmokėjimą už darbą
švenčių dieną pagal grafiką. Minėta, kad ginčui aktualiu laikotarpiu pareiškėjui nebuvo
apmokėta už 12 budėjimų pagal grafiką poilsio dienomis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Darbo kodekso normas, yra konstatavęs, kad pagal Darbo kodekso
194 straipsnio 1 dalį už darbą poilsio dienomis mokama ne mažiau kaip dvigubai tik
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tuo atveju, kai darbas poilsio dienomis nenumatytas pagal grafiką, o dirbant poilsio
dienomis pagal darbo grafiką dvigubas apmokėjimas už darbą negali būti taikomas
(žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 14 d. nutartį civilinėje byloje
Nr. 3K-3-275/2004).
36. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pirmiau nurodytas Darbo kodekso
nuostatas bei minėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, aiškinant Darbo kodekso 194 straipsnio normas, įvertinusi tai, kad byloje nustatyta, jog pareiškėjui šio ginčo
atveju yra neapmokėta už budėjimus pagal grafiką poilsio dienomis, konstatuoja, kad
pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju Darbo kodekso 194 straipsnio 2 dalį
taikė nepagrįstai, todėl nepagrįstai priteisė pareiškėjui už budėjimą poilsio dienomis
pagal grafiką dvigubą darbo užmokestį.
37. Šiame kontekste išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad teisėjo budėjimas pagal grafiką poilsio dieną neturėtų būti tapatinamas su teisėjo darbu poilsio dieną, atliekamu teismo pirmininko nustatyta tvarka ne pagal budėjimo grafiką. Minėta, kad teisėjo budėjimas pagal teismo pirmininko ar jo įgalioto asmens patvirtintą grafiką yra
skirtas užtikrinti neatidėliotinų veiksmų atlikimą ir yra nustatomas kaip garantija, kad
prireikus bus atlikti neatidėliotini procesiniai veiksmai, kurių atlikimas pagal įstatymus
negali būti perkeltas į teismo vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą teismo darbo laiką.
Pažymėtina, kad teisėjui budint pagal grafiką poilsio ar švenčių dienomis, neatidėliotini procesiniai veiksmai, neiškilus tam poreikio, neatliekami. Atsižvelgiant į tai, kad
pagal Darbo kodekso normas budėjimas darbe ir namuose įeina į darbo laiką (Darbo
kodekso 143 straipsnio 1 dalies 1 punktas), sprendžiant dėl kompensavimo teisėjui už
budėjimą pagal grafiką turi būti atsižvelgiama į Darbo kodekso 155 straipsnio 2 dalies
nuostatą, kad budėjimas įmonėje prilyginamas darbo laikui, o budėjimas namuose – ne
mažiau kaip pusei darbo laiko.
38. Skirtingai nei teisėjo budėjimas pagal grafiką poilsio dieną, kurio metu neiškilus poreikio atlikti neatidėliotinus procesinius veiksmus, tokie veiksmai neatliekami,
teisėjo darbas, atliekamas poilsio dieną ne pagal teismo pirmininko patvirtintą teisėjų
budėjimo grafiką, o teismo pirmininko nustatyta tvarka, yra teisėjo funkcijų vykdymas
poilsio dieną, kai tokio darbo nebuvo galima numatyti ar suplanuoti iš anksto, taip pat
dėl turimų atlikti veiksmų specifikos, nesant galimybės šį darbą atidėti darbo laikui,
nustatytam teismo vidaus tvarkos taisyklėse. Pavyzdžiui, esant įstatyme nustatytam
įpareigojimui teismui išnagrinėti skundą per 48 valandas nuo jo padavimo (Lietuvos
Respublikos referendumo įstatymo 74 str. 2 d.) ir į šį terminą patenkant poilsio dienai.
Dėl kompensavimo teisėjui už darbą poilsio dieną ne pagal grafiką, nesant kito teisinio
reguliavimo, turi būti sprendžiama atsižvelgiant į Darbo kodekso 194 straipsnio 1 dalies nuostatas.
39. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad bylai aktualiu laikotarpiu pareiškėjas budėjo pagal teismo pirmininko patvirtintą grafiką poilsio dienomis, bei Darbo kodekso
155 straipsnyje esant specialiosioms normoms, reglamentuojančioms budėjimo teisinius santykius, yra pagrindas vadovautis būtent šiuo teisiniu reguliavimu. Byloje nėra
duomenų, kad pareiškėjui už ginčui aktualius budėjimus pagal grafiką poilsio dienomis buvo kompensuota suteikiant atitinkamą poilsio laiką, ar darbo laikui prilygintas
budėjimo laikas pridėtas prie kasmetinių atostogų išmokant vidutinį darbo užmokestį.
40. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad ištyręs ir įvertinęs įrodymus (darbo
laiko apskaitos žiniaraščius, Vilniaus rajono apylinkės teismo pateiktas Vidaus tvarkos
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taisykles, pareiškėjo paaiškinimus) bei nustatęs, jog nors Vidaus darbo tvarkos taisyklėse ir buvo numatytas budėjimas poilsio ir švenčių dienomis darbovietėje, tačiau
Vilniaus rajono apylinkės teismo administracijai tokio reikalavimo teisėjams nekeliant,
bei pačiam pareiškėjui nurodžius, kad jis turėjo budėti ir budėjo namuose, išskyrus
atvejus, kai būdavo iškviečiamas į darbovietę atlikti neatidėliotinas ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog pareiškėjui
turi būti atlyginama už budėjimą namuose. Pareiškėjui šioje byloje prašant atlyginti tik
už tas dienas, kuriomis jis nebuvo iškviestas atlikti neatidėliotinų veiksmų, pirmosios
instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad visi ginčui aktualūs pareiškėjo budėjimai
pagal grafiką poilsio dienomis vertintini kaip budėjimas namuose, kuris pagal Darbo
kodekso 155 straipsnio 2 dalį prilyginamas ne mažiau kaip pusei darbo laiko, t. y. kiekvienas budėjimas namuose poilsio dieną prilyginamas 4 darbo valandoms.
41. Be to, pirmosios instancijos teismas, nustatęs tam tikrus darbo laiko žiniaraščio pildymo pažeidimus (neatlikti žymėjimai sutartiniais simboliais ir nefiksuota budėjimo trukmė), pagrįstai konstatavo, jog tokių pažeidimų nustatymas negali apriboti
asmens teisės į teisingą kompensavimą už budėjimą pagal teismo pirmininko (jo pavaduotojo) patvirtintus grafikus.
42. Atkreiptinas dėmesys, kad Darbo kodekso 155 straipsnio, reglamentuojančio budėjimo teisinius santykius, 3 dalyje yra nustatyta, jog už budėjimą įmonėje, kai
viršijama darbo laiko trukmė (Darbo kodekso 144 straipsnio 1 ir 2 dalys, 145, 146
straipsniai ir 149 straipsnio 1 dalis), ar namuose per artimiausią mėnesį privalo būti
suteikiamas poilsio laikas tokios pat trukmės kaip budėjimas įmonėje ar darbo laikui
prilygintas budėjimo laikas (budint namuose), arba darbuotojo pageidavimu šis poilsio
laikas gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų, arba apmokama kaip už viršvalandinį darbą. Pirmiau minėta, kad byloje nesant duomenų, jog pareiškėjui už budėjimus 2009–2011 metais pagal grafiką poilsio dienomis buvo kompensuota kitais būdais
(suteikiant papildomą poilsio laiką ar jį pridedant prie atostogų ir išmokant vidutinį
darbo), o pareiškėjui prašant priteisti už ginčui aktualius budėjimo laikotarpius pinigines sumas, atsižvelgus į Konstitucinio Teismo išaiškinimus, šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė dėl apmokėjimo pinigais, tačiau teismas netinkamai
nustatė pareiškėjui priteistinos išmokos dydį.
43. Iš Darbo kodekso 155 straipsnio 3 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo matyti, kad apmokėjimo už budėjimą dydžiui nustatyti turi įtakos darbo laiko trukmės viršijimo faktas. Darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog darbo laikas negali
būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas Darbo kodekso 194 straipsnio 2 dalį nagrinėjamu atveju taikė nepagrįstai
ir nepagrįstai priteisė pareiškėjui už budėjimą poilsio dienomis pagal grafiką dvigubą
darbo užmokestį. Pagal nagrinėjamos bylos aplinkybes pirmosios instancijos teismas
turėjo nustatyti, ar tomis savaitėmis, kuriomis pareiškėjas budėjo pagal grafiką poilsio
dienomis, buvo (nebuvo) viršyta darbo laiko trukmė. Pažymėtina, kad byloje nustačius,
jog ginčui aktualiu laikotarpiu pareiškėjui budint pagal grafiką poilsio dienomis buvo
viršyta darbo laiko trukmė, turėtų būti sprendžiama dėl Darbo kodekso 155 straipsnio
3 dalies ir 193 straipsnio nuostatų taikymo išmokos už budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis dydžiui apskaičiuoti. Nesant duomenų, jog pareiškėjo darbo laiko trukmė
bylai aktualiu laikotarpiu buvo viršyta, turėtų būti sprendžiama dėl vidutinio darbo
užmokesčio priteisimo už budėjimus pagal grafiką poilsio dienomis.
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44. Apeliacinės instancijos teismas tikrina priimto pirmosios instancijos teismo
sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, o pirmosios instancijos teismas privalo ištirti visus įrodymus, nustatyti visas faktines bylos aplinkybes ir jas teisiškai įvertinti. Vien tik
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teisiškai įvertinus reikšmingus faktinius duomenis, kurie nebuvo tirti bei vertinti pirmosios instancijos teisme, būtų pažeista proceso šalies teisė į apeliaciją, o tai lemtų teisės bent kartą apskųsti nepalankų
teismo sprendimą instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka pažeidimą (žr., pvz.,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-374/2012, kt.). Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas,
spręsdamas pareiškėjo reikalavimą dėl apmokėjimo už budėjimus poilsio dienomis pagal grafiką, nenustatė pirmiau minėtų šio reikalavimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, kurios gali lemti priteistinos išmokos už budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis dydį, t. y. išnagrinėjo ne visus bylai reikšmingus faktinius ir teisinius klausimus
(ABTĮ 86 str.) ir dėl to galėjo būti šia apimtimi neteisingai išspręsta byla, pirmosios
instancijos teismo sprendimo dalis dėl pareiškėjui nesumokėtos išmokos už budėjimą
pagal grafiką poilsio dienomis 2009–2011 metais naikintina. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byloje turi būti nustatytos nutartyje nurodytos teisiškai
reikšmingos aplinkybės, kurioms nustatyti būtina rinkti naujus įrodymus, juos vertinti,
konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo padaryti procesinės teisės pažeidimai ir
materialiosios teisės taikymo klaidos negali būti ištaisyti apeliacinės instancijos teisme
ir kad yra faktinis ir teisinis pagrindas minėtą bylos dalį grąžinti nagrinėti iš naujo
pirmosios instancijos teismui, o ne priimti naują sprendimą (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p.,
142 str. 1 d., 143 str.).
Dėl tinkamo atsakovo
45. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjui neišmokėtą atlyginimą už budėjimą
poilsio dienomis priteisė iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Apeliaciniame skunde atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija, su šia teismo sprendimo dalimi nesutinka, mano, jog pareiškėjui ši išmoka
priteistina iš Vilniaus rajono apylinkės teismo.
46. Išplėstinė teisėjų kolegija, siekdama suvienodinti administracinių teismų praktiką šiuo klausimu (ABTĮ 13 str. 1 d.) bei įvertinusi tai, kad pagrindinis argumentas,
kuriuo atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, grindžia savo apeliacinį
skundą yra tai, jog, atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas priteisė pareiškėjui atlygį už budėjimą pagal grafiką poilsio dienomis iš netinkamo atsakovo, pasisako
dėl atsakovo tinkamumo pagal šį reikalavimą.
47. Kaip jau buvo minėta, Konstitucinis Teismas 2011 m. vasario 14 d. nutarimu
pripažino Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį tiek, kiek ribojama teisėjų teisė gauti teisingą atlyginimą už viršvalandinį darbą, už darbą švenčių ir poilsio
dienomis, prieštaraujančia Konstitucijai. Taigi nagrinėjamu atveju Lietuvos valstybė, o
konkrečiai Lietuvos Respublikos Seimas, netinkamai reglamentavo teisėjų atlyginimo
už viršvalandinį darbą, už darbą švenčių ir poilsio dienomis mokėjimo klausimus. Nepaisant minėtame Konstitucinio Teismo nutarime pateiktų išaiškinimų, Lietuvos Res326

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

publikos Seimas dėl netinkamai sureglamentuotų teisėjų atlyginimų už viršvalandinį
darbą, už darbą švenčių ir poilsio dienomis mokėjimo klausimų susidariusios teisės
spragos neužpildė. Jokie reikalingi teisinio reguliavimo pakeitimai nebuvo atlikti, t. y.
teisėjų atlyginimų už viršvalandinį darbą, už darbą švenčių ir poilsio dienomis mokėjimo sritį reglamentuojantys teisės aktai nebuvo suderinti su Konstitucijos imperatyvais.
Teisėjų atlyginimų įstatymo nuostatos, pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai,
nėra pakeistos iki šiol. Atsižvelgus į pirmiau šioje nutartyje prieitas išvadas, primintina,
jog šios teisinės spragos aktualios ir tinkamo apmokėjimo už budėjimą pagal grafiką
poilsio dienomis atveju.
48. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
kompensacija už budėjimą poilsio dienomis pareiškėjui nebuvo mokama būtent dėl
tinkamo teisinio reguliavimo nebuvimo, t. y. dėl to, jog valstybė nesukūrė tinkamo teisinio mechanizmo tokiam apmokėjimui atlikti. Pabrėžtina, kad teisėjui atlyginimą teisės aktais nustato būtent valstybė, o konkretus teismas, kuriame dirba teisėjas, tokios
galios neturi.
49. Pasisakydama dėl tinkamo atsakovo pagal reikalavimą dėl apmokėjimo už teisėjo budėjimą poilsio dienomis pagal grafiką, išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atsižvelgia į teisėjo bei teismų konstitucinį statusą ir padėtį.
50. Teismai – tai viena iš Konstitucijoje įtvirtintų valstybės valdžią vykdančių institucijų. Konstitucijos 5 straipsnyje yra įtvirtintas valdžių padalijimo principas: valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Konstitucijoje, įstatymuose kiekvienai valdžiai yra nustatyta jos prigimtį, paskirtį atitinkanti kompetencija. Taip yra įtvirtintas atskirų valdžių savarankiškumas, kiekvienos
valdžios vieta bendroje valdžių sistemoje, o kartu ir jų pusiausvyra. Kiekviena valdžia
remiasi Konstitucijoje nustatytais įgaliojimais (Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d. sprendimas). Teisminė valdžia – vienintelė iš valstybės valdžių, kuriai patikėta
vykdyti teisingumą. Šios funkcijos negali vykdyti jokia kita valstybės institucija ar pareigūnas. Tik savarankiška ir visavertė teisminė valdžia gali sėkmingai įgyvendinti jai
patikėtą funkciją. Teisminės valdžios savarankiškumas ir visavertiškumas neatskiriami
nuo Konstitucijoje įtvirtinto teisėjo ir teismų nepriklausomumo principo (Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas).
51. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra pabrėžęs, kad teisingumo
vykdymo funkcija lemia išskirtinį konstitucinį teisėjo statusą, kurį atskleidžia įvairios
Konstitucijos nuostatos, įtvirtinančios ne tik teisėjo ir teismų nepriklausomumą vykdant teisingumą (109 str. 2 d.), bet ir negalimumą teisėjui užimti jokių kitų renkamų ar
skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse,
gauti kitokį atlyginimą, išskyrus teisėjo atlyginimą bei užmokestį už pedagoginę ar kūrybinę veiklą, dalyvauti politinių partijų ir kitų politinių organizacijų veikloje (113 str.),
draudimą kištis į teisėjo veiklą, teisėjo asmens neliečiamybę (114 str.) ir kt. Teisėjo ir
teismų nepriklausomumas – ne savitikslis dalykas, bet vienas iš esminių demokratinės
teisinės valstybės principų, būtina žmogaus teisių ir laisvių apsaugos sąlyga. Teismai,
vykdydami teisingumą, privalo užtikrinti Konstitucijoje, jai neprieštaraujančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą (Konstitucinio Teismo
2007 m. spalio 22 d., 2010 m. birželio 29 d., 2011 m. vasario 14 d. nutarimai).
52. Teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus
teisių ir laisvių užtikrinimo garantija, būtina teisingo bylos išnagrinėjimo, taigi ir pa327
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sitikėjimo teismu, sąlyga. Konstitucijoje įtvirtintas teisėjo ir teismų nepriklausomumo
principas, taip pat asmens konstitucinė teisė, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas, suponuoja valstybės pareigą nustatyti teisėjo ir teismų nepriklausomumo garantijas (Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 12 d.
nutarimas).
53. Teisėjo atlyginimo ir kitų socialinių (materialinių) garantijų konstitucinės apsaugos imperatyvas kyla iš Konstitucijoje (inter alia jos 109 straipsnyje) įtvirtinto teisėjo ir teismų nepriklausomumo principo, kuriuo siekiama teisingumą vykdančius teisėjus apsaugoti tiek nuo įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių poveikio, tiek
nuo kitų valdžios įstaigų ir pareigūnų, politinių ir visuomeninių organizacijų, komercinių ūkinių struktūrų, kitų juridinių ir fizinių asmenų įtakos. Konstitucinis Teismas
2001 m. liepos 12 d., 2007 m. spalio 22 d., 2010 m. birželio 29 d. nutarimuose konstatavo, kad valstybei tenka pareiga nustatyti tokį teisėjo atlyginimą, kuris atitiktų teisminės
valdžios ir teisėjo statusą, vykdomas funkcijas ir atsakomybę.
54. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija, spręsdama ginčą, kilusį iš teisėjų valstybinių pensijų
mokėjimo santykių, yra pabrėžusi, kad Konstitucijoje teismai yra nurodyti kaip viena
iš valstybės valdžių, t. y. valstybės valdžios dalis. Teismams susidedant iš teisėjų, teisėjai
taip pat yra valstybės valdžios dalis. Teisėjų santykis su valstybe jų veiklos klausimais
yra itin tamprus. Teisėjo tarnybos santykiai susiklosto tarp valstybės ir teisėjo, kaip
valstybės pareigūno (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų
kolegijos 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-673/2013).
55. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog
išskirtinis teisėjo santykis su valstybe bei minėta valstybės pareiga užtikrinti tinkamas
teisėjų materialines garantijas, inter alia tinkamą teisėjų atlyginimų mokėjimą, taip pat
tinkamą kompensavimą už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis atliekant teisėjo funkcijas, taip pat šioje konkrečioje situacijoje aptartas įstatymų leidėjo
neveikimas, suponuoja tai, kad būtent valstybė laikytina atsakinga ir už tokių garantijų
realų įvykdymą. Esant tokioms aplinkybėms, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad
pareiškėjui neišmokėtą kompensaciją už budėjimą poilsio dienomis pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš Lietuvos valstybės, o ne iš Vilniaus rajono apylinkės
teismo.
56. Pagal Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo 51 straipsnio 1 dalį valstybei
teisme, arbitraže atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė, išskyrus šio straipsnio ir
kitų įstatymų numatytus atvejus, kai valstybei teisme atstovauja Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įgaliota ar kita įstatymų nustatyta institucija. Nors nagrinėjamu atveju pareiškėjui neišmokėtos kompensacijos už budėjimą poilsio dienomis priteisimas nėra
tiesiogiai kildinamas iš žalos atlyginimo teisinių santykių, tačiau šiuo atveju nesant teisės akto, įtvirtinančio atsakovą Lietuvos valstybę atstovaujantį subjektą, ir įvertinus tai,
kad kompensacija už budėjimą poilsio dienomis pareiškėjui nebuvo mokama dėl valstybės neveikimo (tinkamo teisinio reguliavimo nebuvimo) bei tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgyvendina vykdomąją valdžią Lietuvoje (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstatymo 2 str. 1 d.), darytina išvada, jog šiuo atveju yra pagrindas pagal
analogiją taikyti minėtą Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų
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neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo 51 straipsnio 1 dalį bei
tinkamu atsakovo Lietuvos valstybės atstovu pripažinti Lietuvos Respublikos Vyriausybę. Taigi konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjui už budėjimą pagal grafiką
poilsio dienomis atitinkama išmoka gali būti priteista iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o ne iš teismo, kuriame dirba pareiškėjas V. A.
57. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas
bylas dėl pareiškėjų (teisėjų) reikalavimų priteisti dėl Konstitucijai prieštaraujančiu
pripažinto teisinio reguliavimo, kuriuo buvo sumažinti teisėjų pareiginės algos koeficientai, taikymo neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, tinkamu atsakovu pripažino Lietuvos valstybę, atstovaujamą Vyriausybės (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS662-991/2013, 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1392/2010, 2010 m. spalio 25 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A858-82/2010, 2010 m. sausio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-57/2010, 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1285/2009, 2009 m. liepos 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-766/2009 ir kt.). Bylose dėl neišmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dalies priteisimo Konstituciniam Teismui pripažinus antikonstitucinėmis nuostatas, kurių pagrindu susidarė nepriemoka, tinkamu atsakovu, iš kurio priteistina pensijos nepriemoka, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat pripažino Lietuvos valstybę,
atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A502-673/2013, 2012 m. liepos 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2747/2012).
58. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinė sesija 2007 m. vasario 21 d. nutartyje
civilinėje byloje Nr. 3K-P-187/2007, kurioje buvo nagrinėjamas ginčas dėl teisėjų atlyginimų sumažinus pareiginės algos koeficientą, konstatavo, jog vienas iš ginčo materialinių teisinių santykių subjektų yra Lietuvos valstybė. Nurodytos bylos ir nagrinėjamos
bylos faktinės aplinkybės nėra analogiškos, tačiau tai, jog pirmosios instancijos teismas
vadovavosi nurodytoje byloje pateiktu išaiškinimu, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad
dėl to buvo netinkamai nustatytas atsakovas nagrinėjamoje byloje.
Dėl palūkanų priteisimo
59. Skunde teismui pareiškėjas prašė priteisti iš atsakovų 6 procentus metinių palūkanų už 7 026,66 Lt sumą nuo 2012 m. gruodžio 21 d. iki teismo sprendimo visiško
įvykdymo.
60. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad procesinės palūkanos yra civilinių teisinių santykių institutas. CK 1.1 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad darbo santykius reglamentuoja specialūs įstatymai. Šio kodekso normos darbo santykiams taikomos tiek,
kiek jų nereglamentuoja specialūs įstatymai. Nagrinėjamu atveju viešosios teisės normos, reglamentuojančios teisėjų atlyginimų mokėjimo santykius (Teisėjų atlyginimų
įstatymas), dėl atlyginimo (kompensacijos) neišmokėjimo nenustato tokios teisinės
pasekmės kaip palūkanų mokėjimas. Tokios teisinės pasekmės nenustato ir šioje byloje taikytos Darbo kodekso nuostatos. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, jog palūkanos
pareiškėjui negali būti priteisiamos. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios
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instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo reikalavimą dėl palūkanų priteisimo.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas šiuo aspektu atitinka Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktiką (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009 m. lapkričio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1058/2009, 2010 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-40/2010, 2010 m. kovo 8 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A756-22/2010, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3291/2011 ir kt.).
Dėl kitų pareiškėjo reikalavimų
61. Išplėstinė teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, sutinka su pirmosios instancijos
teismo sprendime išdėstytais argumentais bei motyvais, kuriais remdamasis pirmosios
instancijos teismas atmetė pareiškėjo reikalavimą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo
įpareigojimo nuo 2013 metų mokėti jam ne mažesnį nei numatytas Darbo kodekso
193 straipsnyje ir 194 straipsnio 1 dalyje atlyginimą už darbą poilsio bei švenčių dienomis bei nutraukė bylos dalį dėl reikalavimo įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę skirti biudžeto asignavimus Vilniaus rajono apylinkės teismui. Išplėstinė teisėjų
kolegija nenustatė pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų
vertinimu ir padarytomis išvadomis (ABTĮ 57 str. 6 d.). Remdamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Nr. 16034/90 V. de H. prieš Nyderlandus, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Nr. 20772/92 H. prieš Suomiją, 1999 m. sausio 21 d.
sprendimą byloje Nr. 30544/96 G. R. prieš Ispaniją), išplėstinė teisėjų kolegija nekartoja
pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytų argumentų bei padarytų išvadų dėl
nurodytų pareiškėjo reikalavimų.
62. Išplėstinė teisėjų kolegija, apibendrindama nutartyje išdėstytus argumentus,
konstatuoja, kad atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, apeliacinis
skundas tenkinamas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria
teismas pareiškėjui V. A. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, priteisė 3 513,33 Lt nesumokėtą atlyginimo dalį už budėjimus poilsio bei
švenčių dienomis, naikinama ir ši administracinės bylos dalis perduodama pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kita pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis paliekama nepakeista.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 21 d. sprendimo dalį,
kuria teismas pareiškėjui V. A. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, priteisė 3 513,33 Lt nesumokėtą atlyginimo dalį už budėjimus poilsio
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bei švenčių dienomis, panaikinti ir šią administracinės bylos dalį perduoti pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.8.3. Dėl informacinės sistemos trūkumų, kaip pagrindo viešojo administravimo
subjektui atsisakyti atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus
Kadangi asmens teisės turi būti ginamos efektyviai, informacinės sistemos nepakankamos techninės galimybės, kurios tiesiogiai susijusios su asmens teisių ir pareigų įgyvendinimu, negali būti kliūtis įgyvendinti teisės aktais garantuojamas teises. Tam tikro
mechanizmo nebuvimas negali būti kliūtimi asmeniui įgyvendinti savo teises. Kai atsisakymas atlikti veiksmus dėl administracinio pobūdžio priežasčių tiesiogiai trukdytų įgyvendinti teises ir pareigas, viešojo administravimo subjektų asmenims garantuojamų teisių
neužtikrinimas tokiu pagrindu būtų nepateisinamas ir negalimas.
Administracinė byla Nr. A602-660/2014
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00550-2013-0
Procesinio sprendimo kategorija 13.6

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. gegužės 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų
Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Skirgailės
Žalimienės,
teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo
suinteresuoto asmens R. Z. apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. J. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimų
panaikinimo.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas K. J. (toliau – ir pareiškėjas) 2013 m. birželio 5 d. su skundu (b. l. 5–6),
kurį patikslino (b. l. 57) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas)
2013 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. R-15-316 (toliau – ir skundžiamas sprendimas)
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bei įpareigoti atsakovą tinkamai išnagrinėti pareiškėjo skundą, įvertinus visas faktines
aplinkybes ir taikytinus teisės aktus.
Paaiškino, jog po R. Z. mirties paveldėjęs turtą, kreipėsi į atsakovą, prašydamas
2007 m. rugsėjo 21 d. statybos leidimą Nr. 383GN600-569, išduotą R. Z. ir R. Z. vykdyti
statybos darbus adresu (duomenys neskelbtini), Kaune, perregistruoti, nurodant statytojus K. J. ir R. Z. Skundžiamu sprendimu atsakovas prašymo netenkino, nurodydamas,
jog pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir SĮ) 2 straipsnio 41 dalį
statytoju gali būti įregistruotas tik vienas asmuo, kad informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – ir IS „Infostatyba“) nėra techninės galimybės statytojais registruoti kelis
fizinius ar juridinius asmenis. Skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas,
kadangi SĮ niekaip neriboja statinio statytojų skaičiaus. SĮ 3 straipsnio 1 dalis aiškiai
nustato, kad teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, t. y. įstatymas aiškiai nurodo, jog statytoju gali būti
ir grupė asmenų. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – ir CK) jungtinės
veiklos sutarties dalyviai veikia kartu kaip asmenų daugetas ir sprendimus priima bendru sutarimu. Teisės aktai neįpareigoja statytojų daugėto įgalioti vieną iš jų būti visų
jų atstovu. Priešingas aiškinimas prieštarautų CK 2.134 straipsnio 3 daliai, pagal kurią
atstovas negali atstovaujamojo vardu sudaryti tokio sandorio, kurio sudaryti neturi teisės pats atstovaujamasis. Be to, prašomas perregistruoti statybos leidimas buvo išduotas dviejų asmenų vardu pagal tuo metu galiojusius teisės aktus. Šis statybos leidimas
galioja ir šiuo metu, todėl ir turėtų būti perregistruotas dviejų asmenų vardu.
Atsakovas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime į skundą (b. l. 19–22) paaiškino, jog šiuo metu gyvenamasis namas
(duomenys neskelbtini), Kaune, nuosavybės teise priklauso K. J. (66/100 dalis) ir R. Z.
(34/100 dalis). Pareiškėjas 2013 m. kovo 5 d. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos leidimų skyrių su prašymu 2007 m. rugsėjo 21 d. statybos
leidimą Nr. 383GN600-569, išduotą R. Z. ir R. Z., perregistruoti K. J., kaip R. Z. turėto turto pagal testamentą paveldėtojo, ir R. Z. vardu. Atsakovas informavo pareiškėją,
kad norint perregistruoti statybos leidimą kitu vardu, į naują (perregistruotą) statybos
leidimą galima įrašyti tik vieną statytoją, todėl, prašant perregistruoti statybos leidimą, reikia pateikti statinio bendraturčio sutikimą. Pareiškėjas 2013 m. kovo 19 d. raštu
dar kartą kreipėsi į atsakovą, kuris ginčijamu administraciniu aktu nurodė, jog atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, t. y. SĮ 2 straipsnio 41 dalį,
45 straipsnį, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu
Nr. D1-502 patvirtintų IS „Infostatyba“ nuostatų 17.2 punktą, STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, statybą leidžiantys dokumentai išduodami ir perregistruojami vieno asmens vardu. Taip pat buvo pažymėta, kad, kaip nurodė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Aplinkos ministerija), išduoti ir perregistruoti
statybą leidžiančius dokumentus kelių asmenų vardu nėra techninės galimybės IS „Infostatyba“. Paaiškino, kad teismo sprendimo, tenkinančio pareiškėjo skundą, nebūtų
galima įgyvendinti ir dėl objektyvių, nuo atsakovo nepriklausančių techninių priežasčių. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad buvo perleista nebaigto statyti
statinio dalis, todėl šiuo atveju statybos leidimas neperregistruojamas, o perleistos dalies savininkas įgyja statytojo teises ir pareigas tęsti statinio projekte numatytus darbus
jam perleistoje statinio dalyje pagal Statybos įstatymo 34 straipsnio 4 dalies nuostatas.
Trečiojo suinteresuoto asmens Aplinkos ministerijos atstovė su skundu nesutiko
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ir prašė atmesti kaip nepagrįstą, kadangi pagal SĮ 2 straipsnio 41 dalį statytoju gali būti
įregistruotas tik vienas asmuo. IS „Infostatyba“ nėra techninės galimybės statytojais registruoti kelis fizinius ar juridinius asmenis. Pareiškėjui buvo perleista nebaigto statyti
statinio dalis, todėl šiuo atveju statybos leidimas neperregistruojamas, o perleistos dalies savininkas įgyja statytojo teises ir pareigas tęsti statinio projekte numatytus darbus
jam perleistoje statinio dalyje.
Trečiasis suinteresuotas asmuo R. Z. ir jo atstovė G. Z. su skundu nesutiko, prašė
skundą atmesti kaip nepagrįstą.
II.
Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino – panaikino atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos
2013 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. R-15-316 ir įpareigojo atsakovą per vieną mėnesį
nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išnagrinėti pareiškėjo K. J. 2013 m. kovo 19 d.
skundą dėl 2007 m. rugsėjo 21 d. statybos leidimo Nr. 383GN600-569,
išduoto R. Z. ir R. Z. vykdyti statybos darbus adresu (duomenys neskelbtini), Kaune,
perregistravimo, nurodant statytojus K. J. ir R. Z.
Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad sprendžiant pareiškėjo reikalavimus
dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo pagrįstumo nagrinėjamoje byloje, aktualu,
kad konkretaus asmens atžvilgiu priimtas vienkartinis teisės taikymo aktas paprastai
turėtų būti pripažįstamas individualiu administraciniu aktu (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 2 str. 9 d.), o jo turiniui turėtų būti taikomi VAĮ reikalavimai. Kauno miesto savivaldybės administracija yra viešojo administravimo subjektas ir privalo laikytis VAĮ nuostatų, gero administravimo principo, kuris
apima teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, asmens dalyvavimo priimant atitinkamus sprendimus, skaidrumo ir kitus reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2011 m. balandžio 18 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A146-71/2011). Įstatymo viršenybės (teisėtumo) principas reikalauja, kad viešojo administravimo subjekto veikla remtųsi įstatymu ir atitiktų jo reikalavimus (VAĮ 3 str. 1 d.).
Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia
tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgaliojimus, kurie jiems yra
suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, ir svarbu, kad tokios institucijos, vykdydamos įstatymais joms priskirtą veiklą, veiktų tik taip, kaip numato teisės aktai.
VAĮ 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad individualus administracinis sprendimas
turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Ši teisės norma siejama
su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai
savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Tai reiškia, kad kiekviename sprendime turi
būti nurodytos jo priėmimo priežastys, aiškiai nurodyti atitinkami faktai, argumentai
ir įrodymai bei pateikiamas juridinis pagrindas, individuali argumentacija (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1624/2006). Motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas, o
taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame
akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, nurodyta akto apskundimo tvarka. Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas
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jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto
vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu.
Teismas sprendė, kad ginčijamas 2013 m. gegužės 6 d. raštas Nr. R 15-316 neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų bendrųjų reikalavimų. Šiame akte
nurodyta neišsami, neparemta faktinėmis aplinkybėmis rašytinio nepritarimo argumentacija, kiti motyvai, kitas teisinis pagrindas (teisės akto norma), nei juos nurodė
atsakovo atstovė teismo posėdžio metu, motyvuodama priežastis ir pagrindą, dėl kurių
buvo priimtas ginčijamas raštas. Kolegijos vertinimu, iš esmės sprendimas dėl pareiškėjo prašymo yra nepriimtas, todėl pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Ištyręs byloje esančią medžiagą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad
objektyvūs ir neginčijami įrodymai patvirtina, jog atsakovas atsisakė perregistruoti statybos leidimą dviejų asmenų vardu, motyvuodamas tuo, kad Statybos įstatymo
2 straipsnio 41 dalyje numatyta, jog statytoju gali būti tik vienas fizinis ar juridinis
asmuo. Statybos įstatymo 45 straipsnyje nustatyta, kad šio įstatymo 20, 23, 24, 27, 28,
33 ir 34 straipsniuose nurodytas procedūras viešojo administravimo subjektai atlieka
naudodamiesi IS „Infostatyba“ šios sistemos nuostatuose nustatyta tvarka arba kita
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. IS „Infostatyba” veikia pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-502 patvirtintus IS
„Infostatyba“ nuostatus, kurių 17.2 punkte nurodyta, kad IS „Infostatyba“ duomenų
bazėje tvarkomi statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys
dokumentai“ 1-8 prieduose nurodyti duomenys. Tarp jų tvarkomi ir šiame reglamente
nurodyti statybą leidžiančio dokumento perregistravimo duomenys. STR 1.07.01:2010
„Statybą leidžiantys dokumentai“ ir jo prieduose pateiktose statybą leidžiančių dokumentų formose nenustatyta galimybė išduoti ar perregistruoti statybą leidžiančius dokumentus kelių asmenų vardu, todėl tai atlikti nėra ir techninės galimybės.
Atsakovo atstovė bei trečiojo suinteresuoto asmens Aplinkos ministerijos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog šiuo atveju pareiškėjui buvo perleista nebaigto
statyti statinio dalis, todėl statybos leidimas neperregistruojamas, o perleistos dalies
savininkas įgyja statytojo teises ir pareigas tęsti statinio projekte numatytus darbus
jam perleistoje statinio dalyje pagal Statybos įstatymo 34 straipsnio 4 dalies nuostatas.
Pirmosios instancijos teismas vertino, kad šios aplinkybės pareiškėjo atstovams tapo
žinomos tik teismo posėdžio metu, kad jos nebuvo vertintos ir analizuotos nei ginčijamame rašte, nei atsakovo susirašinėjimuose su minėtomis institucijomis, taip pat nėra
aišku, kaip atsakovas nustatė ginčo statinių dalis, kokiais duomenimis rėmėsi.
Atsakovas, spręsdamas pareiškėjo prašymą, turėjo labai aiškiai, nedviprasmiškai
išsakyti savo poziciją ir priimti konkretų sprendimą, įvertinęs visas faktines ir teisines aplinkybes bei taikytinus šioje ginčo situacijoje teisės aktus, tenkindamas pareiškėjo prašymą arba motyvuotai atsisakydamas jį tenkinti. Tuo tarpu atsakovo priimtas
skundžiamas sprendimas yra nepriimtas. Toks atsakovo veikimo būdas yra iš esmės
ydingas, prieštaraujantis viešojo administravimo subjekto veiklos objektyvumo, įstatymo viršenybės (teisėtumo) principams. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad
skundžiamame sprendime nustatyti turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) esminiai trūkumai, kurie sukliudė šio individualaus administracinio akto adresatui suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių,
pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai
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įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų
nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (galimai) pažeistų teisių ir teisėtų interesų
gynybą. Šis vertinimas turi būti atliekamas individualaus administracinio akto adresato požiūriu, t. y. būtent to, kuris turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties ir
kuo remiantis priimtas konkretus sprendimas, be kita ko, atsižvelgiant ir į pastarajam
asmeniui žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą. Atsižvelgdamas į tai, jog
skundžiamas sprendimas priimtas vertinus ir analizavus tik aplinkybes ir galimybes
perregistruoti išduotą statybos leidimą dviejų asmenų vardu, tačiau nevertinus faktinių
ir teisinių aplinkybių dėl statybos leidimo neperregistravimo, kai perleidžiama nebaigto statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuojamo statinio dalis, teismas sprendė, jog
skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.
III.
Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – ir apeliantas) 2013 m. spalio 11 d. apeliaciniame skunde (pagal spaudą ant voko) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Apeliaciniame skunde (b. l. 74–79) dėsto argumentus, kuriuos nurodė atsiliepime
į skundą pirmosios instancijos teismui (b. l. 19–22). Papildomai paaiškina:
1. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina priešingas aplinkybes pirmosios
instancijos teismo padarytai išvadai, kad aplinkybės dėl SĮ 34 straipsnio 4 dalies nuostatų, kurios numato, kad „kai perleidžiama nebaigto statyti, rekonstruoti ar kapitališkai
remontuojamo statinio dalis, statybos leidimas neperregistruojamas. Perleisto dalies
savininkas įgyja statytojo (užsakovo) teises ir pareigas tęsti statinio projekte numatytus darbus jam perleistoje statinio dalyje“, pareiškėjo atstovams tapo žinomos tik
teismo posėdžio metu, jos nebuvo vertintos ir analizuotos nei ginčijamame rašte, nei
atsakovo susirašinėjimuose. Kaip nustatyta teismo sprendime, pareiškėjo įgaliotas atstovas 2013 m. kovo 5 d. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos
leidimų skyrių su prašymu 2007 m. rugsėjo 21 d. statybos leidimą Nr. 383GN600-569,
išduotą R. Z. ir R. Z., perregistruoti K. J., kaip R. Z. turėto turto pagal testamentą paveldėtojo, ir R. Z. vardu. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų
skyriaus 2013 m. kovo 13 rašte Nr. 38-2-163, kuriuo atsakyta pareiškėjui, buvo išdėstyta ir nurodyta SĮ 34 straipsnio 4 dalies nuostata. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
57 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad „įrodymai administracinėje byloje yra visi
faktiniai duomenys, priimti bylą nagrinėjančio teismo ir kuriais remdamasis teismas
įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybės, pagrindžiančios proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra“, šio dokumento nevertino bei neanalizavo, nors šis raštas
buvo administracinėje byloje pateiktas su atsakovo atsiliepimu. Raštai buvo parengti
atsižvelgiant į tai, ko pareiškėjas prašė. Pareiškėjas pakartotiniame prašyme, dėl kurio
priimtą sprendimą skundė šioje byloje, buvo nurodytas prašymas perregistruoti statybos leidimą pareiškėjo ir jo bendraturčio vardu. Todėl darytina išvada, kad pareiškėjui
buvo žinomos atsakovo 2013 m. kovo 13 d. rašte Nr. 38-2-163 SĮ 34 straipsnio 4 dalyje
numatytos aplinkybės.
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2. Teismo padaryta pirmiau nurodyta išvada, kuri buvo vienas iš esminių argumentų priimant teismo sprendimą tenkinti pareiškėjo reikalavimus, yra prieštaraujanti byloje surinktiems rašytiniams įrodymams. Tai, kad pareiškėjas ginčija ne šį, t. y.
2013 m. kovo 13 d. raštą Nr. 38-2-163, o paskesnį atsakovo raštą, t. y. 2013 m. gegužės 6 d. Nr. R15-316, nesudaro pagrindo manyti, kad pareiškėjas nebuvo informuotas
apie šiuo atveju taikytiną teisės normą.
3. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 37 punkte nurodyta, kad
asmuo, įsigijęs nuosavybės teise statinį, kuriame nebuvo užbaigti statybos darbai ir kuriems vykdyti buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, norėdamas tęsti ar pradėti statybą pagal minėtą statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiantį dokumentą
išduodančiam subjektui tiesiogiai ar pasinaudodamas IS „Infostatyba“ gali pateikti prašymą perregistruoti jo (šio asmens) vardu minėtą statybą leidžiantį dokumentą (Reglamento 8 priedas). Prie prašymo privalo būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis,
kad buvęs statytojas asmeniui perleido nuosavybės teisę į atitinkamą Statybos įstatymo
20 straipsnio 1 dalyje nurodytą statinio projektą, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas.
4. 2013 m. kovo 22 raštu Nr. R15-214-(R26-J28) kreipėsi į Aplinkos ministeriją ir
Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl tarnybinės pagalbos nagrinėjamu klausimu, kodėl negalima statybą leidžiančiame dokumente, jį išduodant naujai
ir perregistruojant, šiuos veiksmus atliekant IS „Infostatyba“, įrašyti daugiau nei vieną
statytoją. Aplinkos ministerija 2013 m. balandžio 19 d. raštu Nr. (13.2)-D8-3273 atsakė, kad pagal SĮ 2 straipsnio 41 dalį, statybą leidžiantys dokumentai išduodami vienos
asmens vardu. Nors teismas nenagrinėjo aplinkybių dėl atsakovo galimybės perregistruoti statybos leidimą vieno ar kelių asmenų vardu, pažymėtina, kad atsakovas neturėjo pagrindo nesivadovauti Aplinkos ministerijos raštuose išsakyta pozicija dėl ginčo
klausimo, kadangi Aplinkos ministerijos kompetencijai yra priskirta nagrinėti statybos
klausimus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138
patvirtintų Aplinkos ministerijos nuostatų 7.2., 8.2.1. p.).
5. Pirmosios instancijos teismo sprendimo tenkinti pareiškėjo skundą negalėtų
įgyvendinti dėl objektyvių ne nuo atsakovo valios priklausančių aplinkybių, t. y. dėl to,
kad IS „Infostatyba“ tokios galimybės neturi, taip pat dėl teisės aktų pakeitimų, įsigaliosiančių 2014 m. sausio 1 d., pagal kuriuos 23 straipsnis papildomas 37 dalimi, kurioje numatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas išduodamas vieno asmens vardu.
Trečiasis suinteresuotas asmuo R. Z. (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo)
2013 m. spalio 15 d. gautame apeliaciniame skunde (b. l. 86–88) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas pažeidžia jo turtines teises ir teisėtus interesus, todėl turi
būti naikinamas:
1. Teismas neišanalizavo visų reikšmingų aplinkybių ir priėmė sprendimą, neišnagrinėjęs bylos iš esmės. Pareiškėjo skundas dėl 2007 m. rugsėjo 21 d. statybos leidimo Nr. 383GN600-569, išduoto R. Z. ir R. Z. vykdyti statybos darbus adresu (duomenys
neskelbtini), Kaune, perregistravimo, nurodant statytojus K. J. ir R. Z., yra neteisėtas ir
nepagrįstas, kadangi pareiškėjas formaliai paveldėjo teisę pagal minėtą leidimą statyti
gyvenamojo namo 1A1m priestatą 2a1p. Pareiškėjas jokių statybų nevykdo, nes gyvenamojo namo 1A1m rekonstrukcija – priestato 2a1p statyba yra trečiojo suinteresuoto
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asmens pastatyta 90 proc. iki R. Z. mirties, kuriai nuosavybės teise priklausiusią 66/100
dalį pagal testamentą paveldėjo pareiškėjas. Nurodo, kad R. Z. leidime nurodyta statytoja, tačiau ji neprisidėjo prie statybos nei lėšomis, nei darbu. R. Z. davė sutikimą vykdyti gyvenamojo namo rekonstrukciją. Statybos buvo vykdytos trečiojo suinteresuoto
asmens lėšomis.
2. Atsakovo priimtas skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, kadangi
STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ numato, kad dokumentai išduodamai ir perregistruojami vieno asmens vardu; pagal SĮ 2 straipsnio 41 dalį statytoju gali
būto įregistruotas tik vienas asmuo, todėl IS „Infostatyba“ nėra techninės galimybės
statytojais registruoti kelis fizinius ar juridinius asmenis.
Apeliantas Kauno miesto savivaldybės administracija 2013 m. spalio 24 d. gautame atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 165–168) sutinka su trečiojo suinteresuoto asmens apeliaciniu skundu, prašo jį tenkinti ir Kauno apygardos administracinio teismo
2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą panaikinti. Nurodo, kad palaiko savo apeliaciniame
skunde išdėstytus argumentus ir motyvus. Papildomai paaiškina, kad apeliaciniame
skunde nurodyti argumentai dėl to, kad faktiškai statybos darbus atliko tik trečiasis
suinteresuotas asmuo, apelianto nuomone, nėra reikšmingi nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į byloje keliamus reikalavimus bei įvertinant tai, kad teisės aktai nenumato pareigos savivaldybės administracijai, perregistruojant statybą leidžiančius dokumentus, tikrinti, kas faktiškai atlieka statybos darbus pagal išduotą statybą leidžiantį
dokumentą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo 2013 m. lapkričio 4 d. gautu atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 174, 175) sutinka su apelianto Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliaciniu skundu, prašo jį tenkinti ir Kauno apygardos administracinio teismo
2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą panaikinti. Nurodo, kad palaiko savo apeliaciniame
skunde išdėstytus argumentus ir motyvus.
Pareiškėjas K. J. 2013 m. spalio 24 d. atsiliepime į atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus (pagal spaudą ant voko) prašo atmesti atsakovo ir
trečiojo suinteresuotojo asmens apeliacinius skundus kaip nepagrįstus ir Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepime į atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus
(b. l. 170-172) pareiškėjas nurodo argumentus, kuriuos išdėstė skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai paaiškina, kad atsakovas nepagrįstai vadovaujasi SĮ
34 straipsnio 4 dalimi, teigdamas, kad statinio rekonstrukcijos atveju statybos leidimas
nėra perregistruojamas, jei asmuo įsigyja tik dalį rekonstruojamo statinio, nes šis asmuo pagal įstatymą perima visas buvusio statytojo teises ir pareigas. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad ginčo statybos leidimas buvo išduotas ne statinio, kurio
dalį paveldėjo pareiškėjas, rekonstrukcijai, o naujo statinio (priestato) statybai, todėl
šiuo atveju netaikytina SĮ 34 straipsnio 4 dalis, nes ginčo statybos leidimas yra išduotas
naujai statybai. SĮ niekaip neriboja statinio statytojų skaičiaus, taip pat tada, kai statybą
vykdo grupė asmenų, pvz., jungtinės veiklos sutarties pagrindu. SĮ 2 straipsnyje vienaskaitos forma pateiktas statytojo apibrėžimas yra bendrinis ir niekaip neapriboja teisės grupei statytojų statyti vieną statinį. Paaiškina, kad trečiojo suinteresuoto asmens
argumentai dėl naujai statomo statinio nuosavybės teisės ir jo pasidalinimo tarp bendraturčių nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.
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Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Šioje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos
2013 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. R-15-316 (b. l. 8), kuriuo buvo netenkintas pakartotinis pareiškėjo K. J. 2013 m. kovo 19 d. prašymas (b. l. 25, 26) 2007 m. rugsėjo 21 d.
statybos leidimą Nr. 383GN600-569 (b. l. 50), išduotą R. Z. ir R. Z., perregistruoti K. J.,
kaip R. Z. turėto turto pagal testamentą paveldėtojo, ir R. Z. vardu.
Byloje nustatyta, kad 2007 m. rugsėjo 21 d. statybos leidimas Nr. 383GN600-569
vykdyti statybos darbus adresu (duomenys neskelbtini), Kaune, žemės sklypo kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus statinio Nr. (duomenys neskelbtini), buvo išduotas R. Z. ir R. Z. Statybos objektas – gyvenamojo namo rekonstravimas. Priestatas.
Projekto pakeitimas; statybos rūšis, indeksas – nauja statyba (GN), statinio kategorija
– neypatinga. 2011 m. lapkričio 13 d. R. Z. mirė (b. l. 12). 2012 m. vasario 29 d. R. Z.
priklausiusį turtą paveldėjo pareiškėjas K. J. Šiuo metu gyvenamasis namas (duomenys
neskelbtini), Kaune, nuosavybės teise priklauso pareiškėjui K. J. (66/100 dalis) ir R. Z.
(34/100 dalis) (b. l. 52–56). Pareiškėjas 2013 m. kovo 5 d. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų skyrių su prašymu 2007 m. rugsėjo 21 d.
statybos leidimą Nr. 383GN600-569, išduotą R. Z. ir R. Z., perregistruoti K. J., kaip R. Z.
turėto turto pagal testamentą paveldėtojo, ir R. Z. vardu (b. l. 33). Kauno miesto statybos administracijos Leidimų skyriaus 2013 m. kovo 13 d. raštu Nr. 38-2-163 buvo
atsisakyta perregistruoti leidimą pareiškėjo, kaip R. Z. turėto turto pagal testamentą
paveldėtojo, ir R. Z. vardu, motyvuojant tuo, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo 34 straipsnio 4 dalį, perleidžiant nebaigto rekonstruoti statinio dalį, statybos
leidimas neperregistruojamas. Perleistos dalies savininkas įgyja statytojo (užsakovo)
teises ir pareigas tęsti statinio projekte numatytus darbus jam perleistoje statinio dalyje.
Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis atsakovas nustatė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini), Kaune (66/100 dalis),
kita dalis (34/100 dalis) nuosavybės teise priklauso trečiajam suinteresuotam asmeniui
R. Z. Rašte taip pat nurodė, kad norint perregistruoti statybos leidimą kitu vardu, į
naują (perregistruotą) statybos leidimą galėtų įregistruoti tik vieną statytoją, tačiau tokiu atveju būtina pateikti statinio bendraturčio rašytinį sutikimą (b. l. 39). Pareiškėjas,
nesutikdamas su atsakovo priimtu raštu, iš esmės su pakartotiniu prašymu dėl minėto
leidimo perregistravimo 2013 m. kovo 19 d. kreipėsi į atsakovą (b. l. 25, 26), nurodydamas, kad SĮ 2 straipsnio nuostatos neriboja grupės statytojų statyti vieną statinį. Atsakovas, atsakydamas į pastarąjį pareiškėjo prašymą, priėmė skundžiamą 2013 m. gegužės 6 d. sprendimą, kuriuo ir vėl atsisakė perregistruoti statybos leidimą pareiškėjo
ir trečiojo suinteresuoto asmens vardu, t. y. atsisakė perregistruoti leidimą dviejų statytojų vardu (b. l. 8), motyvuodamas tuo, kad apie atsisakymo priežastis pareiškėjas
buvo informuotas 2013 m. kovo 13 d. raštu Nr. 38-2-163, taip pat nurodė, kad pagal
Aplinkos ministerijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos atsakovui suteiktą informaciją minėtu klausimu ir pagal statybą
reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, statybą leidžiantys dokumentai išduodami ir
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perregistruojami vieno asmens vardu; išduoti ar perregistruoti statybą leidžiančius dokumentus kelių asmenų vardu nėra ir techninės galimybės IS „Infostatyba“.
V.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2012 m. birželio 12 d. redakcija Nr. XI-2064,
galiojusi nuo 2013 m. sausio 9 d. iki 2013 m. liepos 1 d.) 34 straipsnis reglamentuoja
nebaigto statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinio perleidimo teisinius
santykius. Šio straipsnio 2 dalis reglamentuoja fizinio ar juridinio asmens, kuris įgijo
nebaigtą statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinį, statytojo teisių ir prievolių perėjimo momentą, kuris siejamas su leidimo perregistravimu statinį įgijusio asmens vardu. Tuo tarpu SĮ 34 straipsnio 4 dalis nustato, jog kai perleidžiama nebaigto
statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuojamo statinio dalis, statybos leidimas neperregistruojamas. Perleistos dalies savininkas įgyja statytojo (užsakovo) teises ir pareigas tęsti statinio projekte numatytus darbus jam perleistoje statinio dalyje. Darytina
išvada, kad statytojo teises ir pareigas perleistos statinio dalies savininkas įgyja nuo
perleistos statinio dalies perleidimo momento. Byloje esantys duomenys patvirtina,
kad pareiškėjas pagal testamentą 2012 m. vasario 29 d. paveldėjo gyvenamojo namo
(duomenys neskelbtini), Kaune, 66/100 dalį (b. l. 25, 26), todėl nagrinėjamu atveju taikytina SĮ 34 straipsnio 4 dalis. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad šiuo atveju netaikytina SĮ 34 straipsnio 4 dalis, nes ginčo statybos leidimas yra išduotas naujai statybai, o
ne rekonstrukcijai. Nors atsakovas ankstesniame rašte atsisakė perregistruoti leidimą,
nurodydamas, kad perleidžiant nebaigto rekonstruoti statinio dalį, statybos leidimas
neperregistruojamas (b. l. 39), pažymėtina, kad SĮ 34 straipsnis taikomas ne tik rekonstruojamo, bet ir nebaigto statyti ar kapitališkai remontuojamo statinio dalies perleidimo atveju. Perleistos dalies savininkas įgyja statytojo (užsakovo) teises ir pareigas tęsti
statinio projekte numatytus darbus jam perleistoje statinio dalyje. Pagal SĮ 8 straipsnio 1 dalies 6 punktą statybos techniniai reglamentai yra teisės aktai, kurie privalomi
visiems statybos dalyviams, taip pat ir viešojo administravimo subjektams. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“
(2012 m. gruodžio 10 d. redakcija Nr. D1-1069) (toliau – ir Reglamentas) X skyrius reglamentuoja statybą leidžiančių dokumentų perregistravimo procedūras. Reglamento
37 punktas nustato, kad asmuo, įsigijęs nuosavybės teise statinį, kuriame nebuvo užbaigti statybos darbai ir kuriems vykdyti buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, ar įsigijęs nuosavybės teise arba valdydamas ir naudodamas kitais teisės aktų nustatytais pagrindais žemės sklypą, kuriame pagal išduotą statybą leidžiantį dokumentą
naujo statinio statyba dar nepradėta, norėdamas atitinkamai tęsti ar pradėti statybą
pagal minėtą statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiantį dokumentą išduodančiam subjektui tiesiogiai ar pasinaudodamas IS „Infostatyba“ gali pateikti prašymą
perregistruoti jo (šio asmens) vardu minėtą statybą leidžiantį dokumentą (Reglamento
8 priedas). Minėta Reglamento nuostata taikoma statinio perleidimo atveju, kadangi
statinio dalies perleidimo atveju leidimas neperregistruojamas (SĮ 34 str. 4 d.). Kadangi
Reglamento 37 punkto nuostata reglamentuoja tiek statinio, kuriame nebuvo užbaigti statybos darbai, įsigijimo atvejus, tiek žemės sklypo, kuriame statybos darbai dar
339

I. Administracinių teismų praktika

nepradėti, perleidimo ar valdymo ir naudojimosi kitais teisės aktų nustatytais pagrindais atvejus, sistemiškai aiškinant minėtą Reglamento nuostatą ir SĮ nuostatas, darytina
išvada, kad SĮ 34 straipsnio 4 dalis taikoma tiek naujos statybos atveju, kai statybos
darbai dar nebuvo pradėti, tiek ir nebaigtos statybos atveju.
Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes darytina išvada, kad nors pareiškėjas pirmosios instancijos teismui apskundė tik atsakovo 2013 m. gegužės 6 d. raštą Nr. 15-316,
vertinant atsakovo poziciją faktų ir teisės klausimais, turi būti atsižvelgiama ir į atsakovo 2013 m. kovo 13 d. raštą Nr. 38-2-163, kadangi pareiškėjas iš esmės pakartotiniu
prašymu dėl leidimo perregistravimo į atsakovą kreipėsi du kartus su tuo pačiu reikalavimu, be to, skundžiamame sprendime atsakovas nurodė, kad atsisakymo perregistruoti leidimą priežastys nurodytos atsakovo 2013 m. kovo 13 d. rašte Nr. 38-2-163
(b. l. 8), taigi skundžiamame sprendime atsakovas dalies motyvų nekartojo. Pirmosios
instancijos teismas neatsižvelgė į šias aplinkybes, byloje esančius rašytinius duomenis
ir nustatė, jog atsakovo atstovė bei trečiojo suinteresuoto asmens Aplinkos ministerijos
atstovė tik teismo posėdžio metu, o ne anksčiau nurodė, jog šiuo atveju pareiškėjui
buvo perleista nebaigto statyti statinio dalis, todėl statybos leidimas neperregistruojamas, o perleistos dalies savininkas įgyja statytojo teises ir pareigas tęsti statinio projekte numatytus darbus jam perleistoje statinio dalyje pagal SĮ 34 straipsnio 4 dalies
nuostatas. Dėl to teismas nepagrįstai konstatavo, kad šios aplinkybės pareiškėjo atstovams tapo žinomos tik teismo posėdžio metu, kad jos nebuvo vertintos ir analizuotos
ginčijamame rašte bei atsakovo susirašinėjimuose su minėtomis institucijomis. Teismas
sprendė, kad nėra aišku, kaip atsakovas nustatė ginčo statinių dalis, kokiais duomenimis rėmėsi, tačiau tokia išvada prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams,
kadangi atsakovas 2013 m. kovo 13 d. rašte Nr. 38-2-163 nurodė, kad vadovaujasi Nekilnojamojo turto registro duomenimis (b. l. 39). Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas iš esmės nepriėmė
sprendimo, kad skundžiamame sprendime turėjo būti priimtas konkretus ir motyvuotas sprendimas, kadangi atsakovas priėmė sprendimą iš esmės – atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl leidimo perregistravo. Teismas nepagrįstai nustatė skundžiamo
sprendimo esminius turinio trūkumus, kurie skundžiamo sprendimo adresatui, t. y.
pareiškėjui, sukliudė suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir
apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (galimai) pažeistų teisių
ir teisėtų interesų gynybą. Byloje esantys rašytiniai duomenys leidžia daryti priešingą
išvadą. 2013 m. kovo 19 d. pareiškėjas atsakovui pateikė pakartotinį prašymą, kuriame vėl prašė perregistruoti leidimą K. J., kaip R. Z. turėto turto pagal testamentą paveldėtojo, ir R. Z. vardu. Minėtas prašymas buvo pavadintas skundu dėl atsisakymo
perregistruoti statybos leidimą (b. l. 25-26), o tai patvirtina, kad pareiškėjui buvo suprantamas atsakovo 2013 m. kovo 13 d. rašte Nr. 38-2-163 priimtas sprendimas dėl jo
pirminio prašymo.
Apibendrinant konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo
sprendė, kad viešojo administravimo subjektas privalėjo priimti administracinį sprendimą dėl statybos leidimo perregistravimo. Teisės aktai (tuo metu galiojusi SĮ 34 str.
4 d. norma) nenustatė galimybės priimti sprendimą dėl statybos leidimo perregistravimo, kai perleidžiama nebaigto statyti statinio dalis, todėl viešojo administravimo su340
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bjekto atsisakymas priimti minėtą administracinį sprendimą buvo teisėtas, nes atitiko sprendimo priėmimo metu galiojusį reglamentavimą bei nagrinėjamu atveju akto
priėmimo (šiuo atveju atsisakymo priimti) metu nustatytas faktines aplinkybes (ABTĮ
3 str.).
Vadovaujantis teisės mokslo doktrina, norminių teisės aktų galiojimo ribų laike
teisingas nustatymas yra būtina teisėto administracinės teisės normų įgyvendinimo sąlyga. Pagal bendrą taisyklę administracinės teisės norma taikoma tik tiems administraciniams teisiniams santykiams, kurie susiklosto po jos įsigaliojimo ir iki normos galiojimo pabaigos, išskyrus atitinkamas išimtis. Normų galiojimo laike bendrasis principas
yra normos perspektyvaus galiojimo principas, kuris reiškia, kad administracinės teisės
norma nuo įsigaliojimo momento galioja tik „į priekį“ ir iki jos įsigaliojimo kilusioms
teisėms ir pareigoms yra netaikoma. Atsakovas nepagrįstai apeliaciniame skunde vadovaujasi SĮ 23 straipsnio 37 dalies norma, kuri numato, kad statybą leidžiantis dokumentas išduodamas vieno asmens vardu, kadangi ši teisės norma įsigaliojo po skundžiamo
sprendimo, t. y. SĮ 23 straipsnis papildytas 37 dalies norma 2013 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. XII-424 ir ši norma įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d. Tuo tarpu nagrinėjamoje
byloje pareiškėjas apskundė teismui atsakovo 2013 m. gegužės 6 d. priimtą sprendimą,
kuris priimtas tada, kada minėta teisės norma dar nebuvo priimta ir įsigaliojusi. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo atveju minėta teisės norma netaikytina, atsakovas negalėjo
atsisakymo perregistruoti leidimą grįsti šia nuostata. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį,
jog atsakovas, atsisakydamas perregistruoti leidimą, netinkamai aiškina SĮ 2 straipsnio
41 dalį tuo aspektu, kad statytojas gali būti tik vienas asmuo. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši teisės norma negali būti aiškintina, kaip numatanti apribojimą statytojais tapti
keliems asmenims, t. y. statytojų daugetui.
Atsakovas savo poziciją atsisakyti perregistruoti leidimą grindžia ne teisiniu, o
administracinio pobūdžio argumentu, kad tokios galimybės neturi IS „Infostatyba“,
kuria naudojantis viešojo administravimo subjektai vykdo savo funkcijas, susijusias su
leidimo išdavimu ir perregistravimu. Taip pat nurodo, kad dėl minėtos priežasties negalėtų įvykdyti ir teismo sprendimo, kuris įpareigotų viešojo administravimo subjektą
perregistruoti leidimą kelių asmenų vardu.
Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms,
kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 9 str. 1 d., ABTĮ 14 str.
1 d.).
Kadangi asmens teisės turi būti ginamos efektyviai, informacinės sistemos nepakankamos techninės galimybės, kurios tiesiogiai susijusios su asmens teisių ir pareigų
įgyvendinimu, negali būti kliūtis įgyvendinti teisės aktais garantuojamas teises. Tam
tikro mechanizmo nebuvimas negali būti kliūtimi asmeniui įgyvendinti savo teises,
nagrinėjamu atveju įgyvendinti konstitucinę teisę į nuosavybę, teisę investuoti lėšas į
statybą keliems asmenims, ir tokiu būtu sukurti bendrosios nuosavybės teisės objektą.
Pažymėtina, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT), aiškindamas Europos Sąjungos teisę, savo praktikoje laikosi pozicijos, kad asmens teisių ribojimo negali pateisinti administracinio pobūdžio priemonės. ESTT 2000 m. spalio 3 d.
sprendime Corsten byloje C-58/98 yra išaiškinęs, kad administracinio pobūdžio priežastys negali pateisinti valstybės narės prisiimtų įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos
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teisę nevykdymo, ypatingai tada, kai tai susiję su laisvu prekių, asmenų, paslaugų ir
kapitalo judėjimo ribojimu. Nors nagrinėjamu atveju skundžiamas sprendimas, kuriuo
atsisakyta perregistruoti leidimą, nepažeidžia pareiškėjo teisių, kadangi statytojo teisės
ir prievolės pareiškėjui perėjo paveldėjus dalį statinio ir pagal SĮ 34 straipsnio 4 dalį
leidimas neperregistruojamas, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad priešingu atveju, kai
toks atsisakymas atlikti veiksmus dėl administracinio pobūdžio priežasčių tiesiogiai
trukdytų įgyvendinti teises ir pareigas, viešojo administravimo subjektų asmenims garantuojamų teisių neužtikrinimas tokiu pagrindu būtų nepateisinamas ir negalimas.
Bendraturčių nuosavybės teisinius santykius reglamentuoja Civilinis kodeksas,
todėl sutiktina su pareiškėjo ir atsakovo argumentais, kad tokie klausimai negali būti
nagrinėjami šioje administracinėje byloje. Ginčai, kylantys iš nuosavybės teisinių santykių, sprendžiami Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
Todėl teismas plačiau nepasisako dėl trečiojo suinteresuoto asmens R. Z. nurodomų
argumentų, susijusių su tuo, kieno lėšomis buvo vykdomi statybos darbai bei kieno
nuosavybės teisės galėjo atsirasti į pastatytą objektą. Dėl minėtų motyvų neturi reikšmės šios bylos išsprendimui ir R. Z. pateikti įrodymai (1993 m. balandžio 27 d. Nr. 50;
kvitai; R. Z. sutikimas; statinio projektas; žemės sklypo planas; mokestis už žemę; dovanojimo sutartis; 2007 m. rugpjūčio 31 d. leidimas Nr. 38-3GN600-569; projektas), kurie
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartimi nebuvo
pridėti prie bylos.
Teismas gali priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą tik įvykdęs ABTĮ 81 straipsnyje įtvirtintą pareigą išsamiai, visapusiškai ir objektyviai išanalizuoti visas bylai svarbias aplinkybes (ABTĮ 86 str.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2014 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-52/2014).
ABTĮ 86 straipsnyje nurodyta, kad teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas (1 dalis), 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 byloje.
Teismas, priimdamas sprendimą, nustatęs bylai reikšmingas faktines aplinkybes, turi
pritaikyti joms tinkamas teisės normas.
Pirmosios instancijos teismas neištyrė atsakovo 2013 m. kovo 13 d. rašto Nr. 38-2-163
esmės. Šiame rašte atsakovas įvertino faktines aplinkybes, vadovavosi Nekilnojamojo
turto registro duomenimis, taikė susiklosčiusiems santykiams SĮ 34 straipsnio 4 dalį.
Kadangi teismas neišanalizavo šio rašytinio dokumento ir reikšmingų bylai aplinkybių,
o tai buvo esminė aplinkybė, kuri lėmė teismo sprendimą pripažinti atsakovo sprendimą nepagrįstu ir neteisėtu, remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą, kuriame buvo neteisingai
sprendžiama dėl viešojo administravimo subjekto taikytų materialinės teisės normų.
Pirmosios instancijos teismas, įpareigodamas viešojo administravimo subjektą priimti
sprendimą, neteisingai sprendė, kad viešojo administravimo subjektas gali ginčijamu
atveju priimti pareiškėjo prašomą sprendimą. Konstatavus, kad viešojo administravimo subjektas negali ginčijamu atveju priimti administracinio akto, būtent negali priimti sprendimo dėl įgytos dalies nebaigtos statybos statinio statybos leidimo perregistravimo, nes to nenumato teisės aktai, konstatuotina, kad pareiškėjo reikalavimas yra
nepagrįstas, todėl yra atmetamas (ABTĮ 90 str.). Nustačius, kad viešojo administravimo
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subjektas neturėjo teisinio pagrindo priimti administracinį sprendimą, neturi esminės
reikšmės šios bylos išsprendimui aplinkybė, jog vienas iš atsisakymo pagrindų – atsisakymas priimti administracinį sprendimą dėl administracinio pobūdžio kliūčių, šiuo
teismo sprendimu pripažintas neteisėtu. Pažymėtina, kad be teisinio pagrindo priimtas
sprendimas prieštarautų teisėtumo principui, todėl teismas negalėjo įpareigoti viešojo
administravimo subjektą priimti tokį sprendimą, todėl apeliaciniai skundai tenkintini, o pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimant naują sprendimą
(ABTĮ 143 str.).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo suinteresuoto asmens R. Z. apeliacinius skundus tenkinti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo K. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimas neskundžiamas.

2.9. Administracinių bylų teisena
2.9.1. Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos išvados, kuria įvertinama turto
vertinimo ataskaita, teisinio statuso
Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma
teisinga, kol Turto vertinimo priežiūros tarnyba (toliau – ir Tarnyba) nėra nustačiusi jos
neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra
nuginčyta teisme. Ši nuostata savaime nereiškia, kad Tarnybos išvada paneigia ataskaitą.
Tarnybos išvada dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos yra Tarnybos nuomonė dėl šios
ataskaitos atitikties Įstatymo 22 straipsnyje įtvirtintiems reikalavimams. Tarnybos išvada dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos atitikties Įstatymo 22 straipsnio reikalavimams yra įrodomąją reikšmę turintis dokumentas, kuris padėtų ginče dėl tam tikro turto
arba verslo vertinimo nustatyti tikrąją tam tikro turto arba verslo vertę. Tokia išvada gali
būti laikoma ir administracinės procedūros, kurios metu priimamas asmeniui teisines pasekmes sukeliantis individualus administracinis aktas, dalimi. Tarnybos išvada dėl turto
arba verslo vertinimo ataskaitos yra viena iš nuomonių, kurios gali turėti įtaką, nustatant
su turto arba verslo vertinimo ataskaita susijusių asmenų teisinę padėtį. Tad pagal formuojamą teismų praktiką pareiškėjų ginčijamos išvados negali būti administracinės bylos
dalyku.
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Administracinė byla Nr. AS602-162/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02251-2013-9
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1

NUTARTIS
2014 m. gegužės 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D. B. ir uždarosios akcinės bendrovės „Resolution valuations“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų D. B. ir
uždarosios akcinės bendrovės „Resolution valuations“ skundą atsakovui Turto vertinimo priežiūros tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. S., uždarajai akcinei
bendrovei „VG-3“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Litectus“ dėl išvadų panaikinimo.
Išplėstinė teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

1. Pareiškėjas turto vertintojas D. B. pagal užsakovų A. S., uždarosios akcinės bendrovės „VG-3“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Litectus“ užsakymus atliko poilsio
pastatų ir prekybos paskirties pastato vertinimą ir pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Resolution valuations“ (toliau – ir UAB „Resolution valuations“) vardu parengė turto vertinimo ataskaitas Nr. 6327, Nr. 6349 ir Nr. 6328 (toliau – ir Ataskaitos).
2. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – ir Registrų centras) prašė Turto vertinimo priežiūros tarnybos (toliau – ir Tarnyba, TVPT) pateikti išvadas dėl UAB „Resolution valuations“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitų Nr. 6328, Nr. 6327 bei
Nr. 6349 atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo
(toliau – ir Įstatymas) 22 straipsnio ir Turto ir verslo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159
(toliau – ir Metodika), reikalavimams.
3. Turto vertinimo priežiūros tarnyba raštais kreipėsi į pareiškėją D. B. ir prašė pateikti atsakymus į nurodytus klausimus, susijusius su Ataskaitų rengimu. Dėl informacijos apie Ataskaitų rengimą buvo kreiptasi ir į UAB „Resolution valuations“ bei gauti
šios bendrovės atsakymai.
4. Išanalizavusi surinktą medžiagą, Tarnyba surašė 2013 m. gegužės 7 d. išvadą
Nr. GT-36(13)-I, kurioje konstatavo, kad ataskaita Nr. 6328 parengta nesilaikant Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 13 punkto ir Metodikos 62.3 punkto reikalavimų. Atsakovas 2013 m. gegužės 14 d. išvadoje Nr. GT-41(13)-I nurodė, kad rengiant ataskaitą
Nr. 6327, nesilaikyta Įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 22 straipsnio 4 dalies
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13 punkto bei Metodikos 29, 57, 58, 62.4, 73 ir 76 punktų reikalavimų, o rengiant
ataskaitą Nr. 6349 – Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 13 punkto bei Metodikos 29 ir
62.4 punktų reikalavimų.
5. TVPT kreipėsi į Turto arba verslo vertintojų garbės teismą (toliau – ir Garbės
teismas) ir prašė iškelti turto vertintojui drausmės bylą. Garbės teismas 2013 m. gegužės 16 d. vykusiame parengiamajame posėdyje nutarė iškelti D. B. drausmės bylą ir
ją nagrinėti Garbės teismo posėdyje. Atsakydama į pareiškėjo D. B. prašymą, Tarnyba
2013 m. gegužės 20 d. raštu ir 2013 m. gegužės 24 d. raštu pateikė su drausmės byla susijusią medžiagą. Garbės teismas, išnagrinėjęs drausmės bylą 2013 m. gegužės 30 d. posėdyje, priėmė sprendimą Nr. GT-35(13)-S, kuriame konstatavo, kad turto vertintojas
ataskaitas Nr. 6328 ir Nr. 6349 parengė nesilaikydamas Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies
13 punkto bei Metodikos 62.4 bei 83.5 punktuose nustatytų reikalavimų, o ataskaitą
Nr. 6327 parengė nesilaikydamas Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies bei Metodikos 29, 62.4
ir 83.5 punktų reikalavimų. D. B. nutarta skirti drausminę nuobaudą – pastabą.
6. TVPT 2013 m. gegužės 31 d. priėmė byloje prašomas panaikinti išvadas
Nr. RC-31(13) (IV t., b. l. 27–29), Nr. RC-32(13) (IV t., b. l. 29–30) ir RC-33(13)
(IV t., b. l. 32–33) (toliau – ir Išvados). Išvadoje Nr. RC-31(13) konstatuota, kad ataskaita Nr. 6328 neatitinka Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 13 punkto ir Metodikos 62.4 bei
83.5 punktų, o išvadose Nr. RC-32(13) ir RC-33(13) nurodyta, kad ataskaitos Nr. 6327
ir Nr. 6349 neatitinka Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 13 punkto ir Metodikos 29, 62.4
bei 83.5 punktų reikalavimų.
7. Pareiškėjai D. B. ir UAB „Resolution valuations“ kreipėsi į teismą su skundu
(I t., b. l. 1–12), kuriame prašė panaikinti Tarnybos 2013 m. gegužės 31 d. išvadas
Nr. RC-32(13), Nr. RC-33(13) ir RC-31(13).
8. Atsakovas Turto vertinimo priežiūros tarnyba atsiliepime (II t., b. l. 43–52) prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.
9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Litectus“ atsiliepime (IV t., b. l. 42–43) pareiškėjų skundą palaikė visiškai ir prašė jį tenkinti.
10. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepime (IV t., b. l. 46–47) su pareiškėjų
skundu sutiko visiškai ir prašė jį tenkinti.
II.
11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi
(IV t., b. l. 76–84) bylą nutraukė.
12. Teismas konstatavo, kad ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013 m. gegužės 31 d. išvadų Nr. RC-32(13), Nr. RC-33(13)
ir RC-31(13) teisėtumo ir pagrįstumo.
13. Teismas sprendė, kad TVPT priėmus sprendimą dėl Išvadų atitikimo Turto
ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsniui, šis sprendimas pats savaime pareiškėjo teisių ir pareigų turinio nekeičia. Šioje byloje ginčijamos Ataskaitos sudarytos
nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo tikslu, tai reiškia, kad teisinę reikšmę pareiškėjui turi ne pati ataskaita, tačiau mokesčių administratoriaus sprendimas sumažinti
ar atsisakyti sumažinti nekilnojamojo turto mokestį. Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjamos administracinės bylos dėl valstybės įmonės Registrų
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centro sprendimų, kurie paremti turto vertinimo ataskaitų taikymu (Nr. I-4750/2013,
I-4753/2013).
14. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2013 m. lapkričio 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS502-988/2013 išaiškinta, jog Turto vertinimo priežiūros tarnybos išvada dėl vertinimo ataskaitos atitikties
Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams negali būti administracinės bylos
dalyku, kaip nesukelianti teisinių pasekmių. Nors šioje nutartyje nurodyta, kad turto
vertinimo ataskaita yra tarpinis dokumentas priimant Garbės teismo sprendimą, kai
išvados dėl turto vertinimo ataskaitos atitikimo Turto ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymo 22 straipsniui parengiamos su Garbės teismo veikla nesusijusiu tikslu pagal
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnį, nustatantį teisinį turto vertinimo ataskaitos statusą, ir nėra dokumentas, kuriuo remiamasi Garbės teismui priimant sprendimą dėl drausminės atsakomybės taikymo, tačiau yra konstatuota, jog
išvadoje nėra privalomų nurodymų suinteresuotiems asmenims. Išvada nepanaikina
turto vertinimo ataskaitos, tačiau po išvados priėmimo pasikeičia ataskaitos teisinis
statusas, nes ataskaita nelaikoma teisinga, o neteisinga ataskaita negali būti pateikiama
kitiems administravimo subjektams administraciniams sprendimams priimti.
15. Teismas pažymėjo, kad teisėjų kolegija Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS502-988/2013 išaiškino turto vertinimo ataskaitos teisinį statusą ir nurodė, kad turto vertinimo ataskaita yra vienas iš įrodymų, neturintis teismui iš anksto nustatytos galios ir gali būti
atmestas, jeigu yra duomenų dėl jos nepagrįstumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo. Teismas konstatavo, kad dokumentas, kuriame nėra privalomų nurodymų suinteresuotiems asmenims, nėra administracinio teismo nagrinėjimo dalyku. Dėl tokio
dokumento panaikinimo iškelta administracinė byla turi būti nutraukiama Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1
punkto pagrindu.
III.
16. Pareiškėjai D. B. ir uždaroji akcinė bendrovė „Resolution valuations“ pateikė
atskirąjį skundą (IV t., b. l. 89–92), kuriame prašo Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikinti.
17. Atskirajame skunde nurodoma, kad TVPT išvada patenka į administracinių
teismų kompetenciją, nes TVPT nagrinėja turto vertinimo ataskaitos atitiktį Turto ir
verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimams ir priima individualų
administracinį aktą (išvadą), kurioje konstatuoja, kad ataskaita atitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus, arba priešingai – kad ataskaita šių reikalavimų neatitinka. Tokio vertinimo rezultatas – Turto ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymo 23 straipsnio 1 dalies taikymas, ten nustatyta, kad turto ir verslo vertinimo
ataskaita laikoma teisinga, kol TVPT nėra nustačiusi jos neatitikties Turto ir verslo
vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimams.
18. Skundžiamos nutarties motyvai yra prieštaringi. Nėra aišku, kurių iš šių motyvų pagrindu teismas nusprendė nutraukti bylą. Nutartis neatitinka vieno iš esminių
reikalavimų – nėra tinkamai motyvuota. Viena vertus, teismas bylą nutraukė tuo pagrindu, jog Išvados neva nesukelia teisinių padarinių, t. y. vadovaudamasis Lietuvos
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vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartyje administracinėje
byloje Nr. AS502-988/2013 pateiktu išaiškinimu, tačiau, kita vertus, teismas toje pačioje nutartyje pasisakė, jog po išvados priėmimo pasikeičia ataskaitos teisinis statusas,
nes ataskaita nelaikoma teisinga, o neteisinga ataskaita negali būti pateikiama kitiems
administravimo subjektams administraciniams sprendimams priimti. Teismas laiko,
jog priėmus TVPT išvadas, ataskaitų statusas pasikeičia iš galiojančių ir teisingų į negaliojančias ir neteisingas, tad išvados sukelia teisinius padarinius. Be to, Išvadų priėmimas lemia turto vertintojo bendrovės civilinę atsakomybę, nes jis laikomas neįvykdžiusiu arba netinkamai įvykdžiusiu vertinimo sutartį. Taigi teismo įsitikinimas, jog
Ataskaitos nuo Išvadų priėmimo tampa nebegaliojančios, kartu reiškia ir įsitikinimą,
kad Išvados sukelia teisinius padarinius, vadinasi, Išvados gali būti skundžiamos administraciniam teismui.
19. Išvados sukelia teisines pasekmes tiek vertinimą atlikusiam turto vertintojui
D. B., tiek turto vertinimo bendrovei UAB „Resolution valuations“ (turto vertinimo
paslaugų teikėjai). Pareiškėjas UAB „Resolution valuations“ su užsakovu sudarė Vertinimo sutartį, kuria susitarė dėl turto vertinimo paslaugų suteikimo. Ataskaitų pripažinimas neteisingomis turi įtakos tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui su iš
to kylančiomis civilinėmis teisinėmis pasekmėmis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. 1 dalis, 6.222 str. 1 d. ir kt.). Jeigu sutartis būtų laikoma neįvykdyta ar
netinkamai įvykdyta, kiltų klausimas dėl sutarties nutraukimo ir restitucijos.
20. Nepagrįstas teismo įsitikinimas, jog skundžiamos Išvados nesukelia jokių teisinių pasekmių pareiškėjui D. B., nes jam dėl nagrinėjamų Ataskaitų neatitikties Įstatymo ir Metodikos reikalavimams iškelta drausmės byla, kurioje priimtas Garbės teismo
sprendimas skirti D. B. drausminę nuobaudą.
21. Išvadose nurodyta ir jų apskundimo tvarka. Taigi, remiantis skundžiamų Išvadų turiniu, galima spręsti, jog jos priskirtinos individualiems administraciniams teisės
aktams ir kad pati TVPT laiko jas individualiais administraciniais aktais (sprendimais),
kuriuos galima skųsti ABTĮ nustatyta tvarka.
22. Tai, kad nagrinėjamos Išvados gali būti ginčo dalyku administracinėje byloje, be kita ko, patvirtina aplinkybė, jog TVPT sprendimų, įskaitant ir išvadas dėl turto vertinimo ataskaitų, apskundimo galimybė ir skundo padavimo tvarka bei terminas
numatytas pačiame turto vertinimo santykius reglamentuojančiame Įstatyme. Pagal šio
Įstatymo 30 straipsnio 2 dalį TVPT sprendimai skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 30 dienų nuo jų paskelbimo TVPT tinklapyje.
23. Atsakovas, nesutikdamas su atskiruoju skundu, pateikė atsiliepimą į atskirąjį
skundą (IV t., b. l. 96–99), kuriame prašo pareiškėjų atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.
24. Atsiliepime pažymima, kad pareiškėjai teisinių padarinių atsiradimą vertinimo
įmonei UAB „Resolution valuations“ grindžia tuo, jog Ataskaitų pripažinimas neteisingomis turi įtakos tinkamam įmonės sutartinių įsipareigojimų vykdymui ir iš to kylančiomis civilinėms teisinėms pareigoms. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė,
nustatanti dvi prielaidas kreiptis į administracinį teismą, viena iš kurių yra asmens suinteresuotumas. Nagrinėjamu atveju vertinimo įmonė negali būti laikoma suinteresuotu asmeniu, nes Išvados dėl Ataskaitų jai nesukuria jokių teisių ir nenumato jokių pareigų, todėl nėra pagrindo teigti, kad Išvados dėl Ataskaitų pažeidžia vertinimo įmonės
materialines teises ar įstatymo saugomus interesus. Pareiškėjų nurodomas materialinis
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teisinis suinteresuotumas yra hipotetinio pobūdžio, t. y. menamas. Pareiškėjai nepateikia jokių įrodymų, kad jiems kilo atitinkamos materialinės teisinės pasekmės.
25. Tarnyba pažymi, kad Išvadose dėl Ataskaitų konstatuojama Ataskaitų neatitiktis Įstatymo ir Metodikos reikalavimams, tačiau šios Išvados vertintojui nesuteikia
jokių teisių ir nenumato jokių pareigų. Pažymėtina, kad vertintojui, kaip Ataskaitų rengėjui, konkrečias teisines pasekmes sukelia Garbės teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiama vertintojo drausmės byla ir nustatoma, ar vertintojo veikloje, rengiant Ataskaitas, buvo teisės aktų pažeidimų. Vertintojui nesutinkant su Garbės teismo sprendimu,
Įstatymo 30 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir terminais jis turi teisę tokį sprendimą skųsti.
26. Galutinį sprendimą dėl mokesčio mokėtojo pateikto prašymo pakeisti nekilnojamojo turto mokestinę vertę pagal atitinkamą individualaus turto vertinimo ataskaitą, priima valstybės įmonė Registrų centras. TVPT išvados dėl ataskaitų vertinimo
užsakovams (mokesčių mokėtojams) tiesiogiai nesukelia jokių teisinių pasekmių. Šiuo
atveju tai yra tik tarpinis dokumentas, sudarantis tam tikras prielaidas priimti galutinį
valstybės įmonės Registrų centro sprendimą.
27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. vasario 26 d. nutartimi
(IV t., b. l. 102–107) atidėjo bylos nagrinėjimą ir pasiūlė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkui sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją bylai išnagrinėti.
Išplėstinė teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

28. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl galimybės administraciniame teisme ginčyti Turto vertinimo priežiūros tarnybos išvadas dėl turto vertinimo ataskaitų atitikties Įstatymo ir Metodikos reikalavimams.
29. Byloje keliamas klausimas – ar Turto vertinimo priežiūros tarnybos išvada,
kurioje konstatuota, kad tam tikro turto vertintojo parengta ataskaita neatitinka Turto
ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimų, gali būti ginčo administraciniame teisme objektu.
30. Nagrinėjamu klausimu, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, būtina pateikti
išaiškinimą dėl Tarnybos išvados, kuria įvertinama turto arba verslo vertinimo ataskaitos atitiktis Įstatymo 22 straipsniui, statuso. Šis poreikis kyla dėl galbūt nevienodai
suprantamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos administracinėse
bylose Nr. AS261-807/2013, Nr. AS502-988/2013, Nr. AS143-876/2013 ir administracinėse
bylose Nr. AS858-1011/2013, Nr. AS858-78/2014.
31. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos principas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
yra pabrėžęs, kad konstitucinė teisė kreiptis į teismą reiškia, kad teisinėje valstybėje kiekvienam užtikrinama galimybė savo teises ginti teisme tiek nuo kitų asmenų,
tiek nuo neteisėtų valstybės institucijų ar pareigūnų veiksmų (Konstitucinio Teismo
2003 m. kovo 4 d. nutarimas). Teisės aktais negalima nustatyti tokio reguliavimo, kuriuo būtų paneigta asmens, manančio, kad jo teisės ir laisvės pažeistos, teisė ginti savo
teises ir laisves teisme (Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d., 2005 m. vasario 7 d.,
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2004 m. gruodžio 29 d. nutarimai). Jeigu būtų neužtikrinta asmens konstitucinė teisė
kreiptis į teismą, būtų nepaisoma ir visuotinai pripažinto bendrojo teisės principo ubi
ius, ibi remedium – jeigu yra kokia nors teisė (laisvė), turi būti ir jos gynimo priemonė
(Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 6 d. nutarimas).
32. Nurodyto su veiksmingos asmens teisminės gynybos principu susijusio požiūrio laikosi ir administraciniai teismai. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, 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 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012, Administracinė jurisprudencija Nr. 24, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011). Tad skundo dėl teisinių pasekmių nesukeliančio akto ar veiksmo nenagrinėjimas nepažeistų veiksmingos teisminės gynybos ir
ubi ius, ibi remedium principų, nes jis spręstų klausimą, kuris nelemia asmens pažeistos
teisės gynimo.
33. Atsižvelgiant į nurodytą jurisprudenciją, šioje byloje pirmiausiai būtina nustatyti, ar atitinkama Turto vertinimo priežiūros tarnybos išvada sukelia asmenims teisines pasekmes. Siekiant tai nustatyti, būtina analizuoti ir šios išvados pateikimo teisines prielaidas bei išvados vietą turto vertinimo priežiūros veikloje. Analizuojamas
teisinis reguliavimas, galiojęs byloje skundžiamų Išvadų priėmimo metu (2013 m. gegužės 31 d.), t. y. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcija, galiojusi nuo
2012 m. gegužės 1 d. Pabrėžtina, kad nors 2013 m. liepos 13 d. įsigaliojo nauja Turto ir
verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcija, joje nėra esminių šioje nutartyje nagrinėjamų nuostatų pakeitimų, esminiai turto vertinimo priežiūros reglamentavimo pakeitimai buvo įtvirtinti 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojusioje Įstatymo redakcijoje.
V.
34. Tarnybos išvada, priimta pagal Įstatymo 23 straipsnio 1 dalį, siekiama įvertinti, ar konkreti turto arba verslo vertinimo ataskaita atitinka Įstatymo 22 straipsnio
reikalavimus. Tarnyba nagrinėja turto arba verslo vertinimo įmonių sudarytų ir jose
registruotų arba nepriklausomo turto arba verslo vertintojo sudarytų ne ilgesnio kaip
trejų praėjusių metų laikotarpio turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams pagal Tarnybos patvirtintą tų metų
veiklos planą (Įstatymo 26 str. 3 d. 2 p.). Tad turto arba verslo vertinimo ataskaitos
atitiktis Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams yra viena iš Tarnybos
vykdomų funkcijų. Tarnyba yra viešąjį administravimą vykdanti institucija, nes ir Įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytu atveju vykdo į viešojo administravimo
sampratą patenkančią funkciją – įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo
kontrolę (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 str. 1 d.). Vis dėlto
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ne kiekvienas viešojo administravimo subjekto veiksmas yra galutinis ir sukelia teisines pasekmes. Viešojo administravimo subjektų veiksmus būtina vertinti sistemiškai,
analizuoti jų prasmę, atsižvelgiant į su jais tiesiogiai susijusių viešojo administravimo
subjektų veiksmų turinį.
35. Tarnybos išvados dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos atitikties Įstatymo 22 straipsnio reikalavimams yra vienas iš turto arba verslo vertinimo, kaip ūkinės veiklos, ribojimo formų, pasireiškiančių Tarnybos pateikiama nuomone dėl turto
arba verslo vertinimo ataskaitų. Turto vertinimo ataskaitos reikšmė susijusi su šios
ataskaitos tikslais. Turto arba verslo vertinimo ataskaitoje pateikiama tam tikro turto arba verslo vertė. Šis procesas nėra paliktas savireguliacijai ir ribojamas teisės aktų
reikalavimais (pirmiausiai, Įstatymo). Turto vertinimo, kaip ūkinės veiklos, ribojimas
nėra savitikslis, jis susijęs su šios veiklos svarba, siekiu užtikrinti tinkamai atliekamą
turto ir (ar) verslo vertės nustatymą. Įstatymo 5 straipsnyje nustatyti turto arba verslo vertės nustatymo principai. Turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitiktis Įstatyme
numatytiems reikalavimams prisideda prie tinkamo ir skaidraus rinkų veikimo, mažina galimybes išvengti informacijos trūkumo ar netikslumo, galinčių lemti su įvairaus
pobūdžio turtu ar verslu susijusių rinkos sutrikimų, taip pat išvengti išvestinių su turto
vertinimu susijusių procesų netikslumų, pavyzdžiui, nepagrįsto mokestinių prievolių
nustatymo ir surinkimo. Todėl Įstatymu Tarnybai suteikta pareiga pateikti išvadas dėl
turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Įstatymo 22 straipsnio reikalavimų.
36. Tarnybos išvada dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos atitikties Įstatymo
22 straipsnio reikalavimams leidžia išvengti Įstatymo 22 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų neatitinkančių ataskaitų sukeliamų padarinių susijusiose rinkose, tarp jų – rizikų,
kylančių dėl netinkamai nustatyto turto vertės ir tai lemiančių mokestinių prievolių
pokyčių. Tad Tarnybos išvada yra valstybės vykdoma intervencija į ūkio subjektų veiklą, kuria valstybė siekia kritiškai pažvelgti į rinkoje esančias turto arba verslo vertinimo ataskaitas, kuri vertintina, kaip susijusi su esminėmis šios ūkinės veiklos sąlygomis.
Tokia Tarnybos išvada savaime nepakeičia atitinkamos turto arba verslo vertinimo
ataskaitos, jei tam nėra įstatymo galią turinčiame akte numatyto pagrindo tokiu būdu
riboti turto arba verslo vertintojų veiklą. Priešingu atveju tai būtų aiškus ūkinės veiklos ribojimas, kuris pagal Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 5 d., 2008 m. kovo 15 d.
nutarimais formuojamą jurisprudenciją, gali būti įtvirtinamas tik įstatymais. Tad atsižvelgiant į esamą aktualų reguliavimą, Tarnybos išvada dėl turto arba verslo vertinimo
ataskaitos yra Tarnybos nuomonė dėl šios ataskaitos atitikties Įstatymo 22 straipsnyje
įtvirtintiems reikalavimams.
37. Įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad turto arba verslo vertinimo
ataskaita laikoma teisinga, kol Tarnyba nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo
22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme. Ši
nuostata savaime nereiškia, kad Tarnybos išvada paneigia ataskaitą. Tarnybos išvada
dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos atitikties Įstatymo 22 straipsnio reikalavimams yra įrodomąją reikšmę turintis dokumentas, kuris padėtų ginče dėl tam tikro
turto arba verslo vertinimo nustatyti tikrąją tam tikro turto arba verslo vertę. Pavyzdžiui, kilus ginčui dėl turto vertės, tokia išvada galėtų padėti išspręsti kelių skirtingų
turto arba verslo vertinimo ataskaitų nesuderinamumą. Kita vertus, tokia išvada gali
būti laikoma ir administracinės procedūros, kurios metu priimamas asmeniui teisines
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pasekmes sukeliantis individualus administracinis aktas, dalimi. Tarnybos išvada dėl
turto arba verslo vertinimo ataskaitos yra viena iš nuomonių, kurios gali turėti įtaką,
nustatant su turto arba verslo vertinimo ataskaita susijusių asmenų teisinę padėtį.
38. Įstatymo 23 straipsnio 1 dalis aiškintina sistemiškai ir suprantama kaip nuostata, apibrėžianti prielaidas atvejams, kai įstatymo galią turinčiame akte numatoma
pareiga vadovautis išvada kaip ataskaitos paneigimą konstatuojančiu aktu. Nuo tokio
įtvirtinimo galėtų keistis ir Tarnybos išvados dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos
statusas jos sukeliamų teisinių pasekmių aspektu. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, toks Tarnybos išvados statusas turi būti aiškiai įtvirtintas įstatymo galią turinčiame akte, o išvada be tokio įtvirtinimo reiškia Tarnybos nuomonę dėl turto arba verslo
vertinimo ataskaitos atitikties Įstatymo 22 straipsnio reikalavimams.
39. Tais atvejais, jei Tarnybos išvada dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos
atitikties Įstatymo 22 straipsnio reikalavimams pagal įstatymuose įtvirtintą reguliavimą savaime lemtų kokį nors asmenų teisinės padėties pasikeitimą (t. y. sukeltų teisines
pasekmes), nepriimant jokio tokį asmens teisinės padėties pasikeitimą lemiančio individualaus administracinio akto, ši išvada būtų laikoma sukeliančia teisines pasekmes
ir asmuo turėtų teisę ją skųsti. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo nagrinėjami atvejai, kai asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalį būdavo priimama neigiama tarnybinio
patikrinimo išvada. Teismas, pripažindamas, kad nors ši išvada yra konstatuojamojo
pobūdžio, nustatė, jog ji sukelia asmenims, dėl kurių ji priimta, teisines pasekmes, nes
pagal teisinį reguliavimą tokia išvada be papildomų individualių administracinių aktų
lemdavo atitinkamos kompensacijos pareigūnui nemokėjimą (žr. 2009 m. kovo 17 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A143-67/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 17). Todėl jei Tarnybos išvada reikštų asmens teisinės padėties
pokytį, nepriimant jokio papildomo individualaus administracinio akto, nesuteikimas
teisės skųsti šios išvados tokiu pagrindu reikštų konstitucinio veiksmingos teisminės
gynybos principo pažeidimą.
40. Kita vertus, Tarnybos išvada gali iš dalies lemti tolesnių teisines pasekmes sukeliančių aktų, veiksmų buvimą, tačiau šie aktai, veiksmai gali būti visiškai skirtingi
savo turiniu, adresatais ir sukeliamomis teisinėmis pasekmėmis. Išplėstinė teisė kolegija pažymi, kad Tarnybos išvada dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos gali lemti
skirtingo pobūdžio pasekmes keliančius skųstinus individualius administracinius aktus. Tarp tokių teisines pasekmes sukeliančių individualių administracinių aktų gali
būti aktai, susiję su profesine turto arba verslo vertinimo ataskaitos rengėjų atsakomybe. Taip pat tai gali būti aktai, sukeliantys teisines pasekmes asmenims, kurių turtas
arba verslas buvo įvertintas atitinkama turto arba verslo vertinimo ataskaita.
41. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad teisė skųsti galutinį tam tikros procedūros metu priimamą administracinį aktą turi būti įvertinama, atsižvelgiant ir į tokį
aktą priimančios institucijos diskrecijos ribas. Būtina skirti atvejus, kai galutinį administracinį aktą priimanti institucija vykdo pagalbinę (techninę) funkciją, ir atvejus, kai
tokį aktą priimanti institucija turi tam tikrą sprendimo baigtį lemiančią kompetencijos dalį. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažinta, kad tuo atveju, jei Valstybinei mokesčių inspekcijai įstatymų nustatyta tvarka paliekama tik techninė valstybės lėšų išieškojimo funkcija, kuri realiai priklauso nuo tokią
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sumą konstatuojančio ankstesnio kitos institucijos sprendimo, tai Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas dėl lėšų išieškojimo gali būti skundžiamas tik formalių šio
sprendimo elementų atitikties Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
reikalavimams prasme, t. y. tik toje siauroje apimtyje, kurioje kompetenciją turi ši institucija (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012, Administracinė jurisprudencija Nr. 24).
Tačiau tokiu atveju būtina konstatuoti, kad vėlesnis institucijos sprendimas nėra tiek
savarankiškas, kad galėtų būti laikomas visą procedūrą lemiančiu galutiniu administraciniu aktu. Tai gali priklausyti tiek nuo galiojančio reguliavimo, tiek nuo individualios situacijos specifikos.
42. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualus galėtų būti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme įtvirtintas reguliavimas. Pavyzdžiui, pagal Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusi
įstatymo redakcija) 10 straipsnio 2 dalį, asmenys gali pateikti prašymą Registrų centrui
nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą. Šiuos prašymus Registrų centras išnagrinėja ir priima sprendimą, kuris yra skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Tad asmeniui nesutinkant dėl Registrų
centro sprendimo dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo, jis gali skųsti
tokį Registrų centro sprendimą administraciniam teismui, o teismas turi nagrinėti būtent Registrų centro individualų administracinį aktą, apimdamas ir Registrų centro atliktos analizės dėl Tarnybos išvados, ir turto vertinimo ataskaitų pagrįstumo klausimą.
43. Nenustačius teisinių pasekmių, kurias savaime sukeltų Tarnybos išvada, galimybė ją skųsti lemtų papildomą teismo procesą, kurio baigtis savaime neužkirstų kelio
tiesiogiai susijusio administracinio akto, sukeliančio teisines pasekmes, priėmimui. Tai
lemtų papildomas sąnaudas, susijusias su kelių ginčų tuo pačiu klausimu nagrinėjimu.
44. Šioje byloje pareiškėjai nurodo, kad Ataskaitų pripažinimas neteisingomis turi
įtakos tinkamam jų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad tokio pobūdžio pasekmės šios bylos kontekste yra civilinio pobūdžio ir ginčas dėl jų yra civilinio, bet ne administracinio teisinio pobūdžio.
45. Turto arba verslo vertinimo ataskaitos ginčijimas administraciniame teisme
neišspręstų tarp šalių kilusio civilinio ginčo, atsirandančio iš tarp šalių sudaryto sandorio, kurio pagrindu pareiškėjams pavesta atlikti turto vertinimą. Tarnybos išvada
dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos, teikiama civilinėje ar baudžiamojoje byloje,
laikytina oficialiu rašytiniu įrodymu – prima facie įrodymu, išduotu kompetentingos
institucijos, ir gali būti naudojama nagrinėjant teisme bylas dėl žalos atlyginimo ar dėl
kitų reikalavimų, tiesiogiai turinčių įtakos suinteresuotų asmenų teisėms ir pareigoms
(plačiau žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A602-1249/2012). Ne visi oficialūs rašytiniai įrodymai turi
būti ginčijami teisme, inicijuojant dėl to atskirą administracinį procesą. Oficialūs rašytiniai įrodymai gali būti ginčijami civiliniame arba baudžiamajame procese, ginčijant
jų turinį kitais įrodymais. Tad pagal formuojamą teismų praktiką (pagal kurią, be kita
ko, nustatoma, kurie administraciniai sprendimai gali būti skundžiami teismui) pareiškėjų ginčijamos Išvados negali būti administracinės bylos dalyku.
46. Be to, pabrėžtina, kad, kaip minėta, Tarnybos išvada dėl turto arba verslo ver352
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tinimo ataskaitos nepaneigia šios ataskaitos, o tik išreiškia Tarnybos nuomonę dėl ataskaitos atitikties Įstatymo 22 straipsniui. Todėl, kilus ginčui dėl ataskaitos, būtent teismas, atsižvelgdamas į Įstatymo 23 straipsnio 1 bei 2 dalį (Iškilę ginčai dėl turto arba
verslo vertės sprendžiami šalių susitarimu arba teismo tvarka, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip), turėtų kompetenciją pateikti turto arba verslo vertinimo ataskaitos analizę, susijusią ir su jos atitiktimi Įstatymo 22 straipsniui.
47. Pareiškėjai taip pat siekia išspręsti klausimus, susijusius su jų profesine atsakomybe, norėdami pagrįsti, kad jie nepažeidė specifinių taisyklių, kurios yra privalomos
tam tikrai profesinei grupei, t. y. turto vertintojams. Pareiškėjų, kurie nėra valstybės
tarnautojai, keliamas profesinės atsakomybės klausimas gali būti siejamas su sprendimo priėmimu dėl civilinių teisių ir pareigų Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio prasme. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjų ginčijamas sprendimas nelaikytinas sprendimu dėl jų teisių ir pareigų, kuris gali
būti ginčijamas teisme. Dėl to bylos nutraukimas, konstatavus, kad byla nenagrinėtina
teisme, nepažeidžia pareiškėjų teisės kreiptis į teismą. Minėta, kad pareiškėjų kreipimasis į teismą nelaikytinas viena iš Įstatyme numatytų priemonių, kuriomis vykdoma
turto arba verslo vertinimo ataskaitų rengėjų dalyvavimo turto arba verslo ataskaitų
rengimo rinkoje kontrolė. Už Įstatymo, Tarptautinio vertinimo standartų, Europos
vertinimo standartų, Turto ir verslo vertinimo metodikos, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos pažeidimus Turto arba verslo vertintojų garbės teismas turto arba
verslo vertintojui gali paskirti drausmės nuobaudą; Turto arba verslo vertintojų garbės
teismo sprendimai skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Įstatymo 29 str. 1 d., 30 str. 1 d,). Atitinkamai turto arba verslo vertinimo įmonė turi teisę
skųsti sprendimus, susijusius su jos teisinę padėtį keičiančiais Tarnybos aktais, pavyzdžiui, išbraukimą iš nepriklausomų turto vertintojų sąrašo Įstatymo 13 straipsnio 5 dalies pagrindu.
48. Pareiškėjų kreipimasis į teismą nėra susijęs su Įstatyme numatyta galimybe kontroliuoti turto arba verslo vertinimo ataskaitų rengėjų dalyvavimą turto arba
verslo ataskaitų rengimo rinkoje. Pavyzdžiui, Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta Tarnybos teisė įrašyti juridinį asmenį arba jo filialus ar nepriklausomą turto arba
verslo vertintoją į nepriklausomų turto arba verslo vertintojų (išorės vertintojų) sąrašą.
Šio straipsnio 8 dalyje numatyta Tarnybos teisė išbraukti tokį asmenį iš nepriklausomų
turto arba verslo vertintojų sąrašo. Tuo tarpu Įstatymo 29 straipsnis įtvirtina galimybę turto arba verslo vertintojui iškelti drausmės bylą. Būtent šios procedūros, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, gali lemti teisines pasekmes sukeliančius individualius
administracinius aktus, kurių apskundimas galėtų apimti ir jų iš dalies nulemtų išvadų
dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų kvestionavimą.
49. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytus argumentus, konstatuoja, kad šioje byloje nėra pagrindo konstatuoti pareiškėjų teisinio suinteresuotumo, nes
byloje skundžiamos Išvados nesukelia teisinių pasekmių. Išvados dėl turto arba verslo
vertinimo ataskaitų galėtų būti kvestionuojamos, jei būtų skundžiami jų iš dalies nulemti, teisines pasekmes sukeliantys administraciniai aktai, tačiau savaime šios išvados,
atsižvelgiant ir į šios bylos kontekstą, nesukelia jokių teisinių pasekmių pareiškėjams,
nes yra tik Tarnybos nuomonę dėl pareiškėjų ataskaitos išreiškiantys dokumentai. Todėl pareiškėjų atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis
paliktina nepakeista.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
151 straipsnio 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija
n u t a r i a:
Pareiškėjų D. B. ir uždarosios akcinės bendrovės „Resolution valuations“ atskirąjį
skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti
nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos reikšmė pabėgėlių apsaugai1
Prof. Dr. Jan Bergmann, LL.M.eur.
pirmininkaujantis teisėjas Štutgarto administraciniame teisme,
profesorius Štutgarto universitete
http://www.ivr.uni-stuttgart.de/institut/honorarprofessoren/bergmann.html
A. Įvadas
2009 m. gruodžio 1 d. kartu su Lisabonos sutartimi įsigaliojo ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (toliau – ir Chartija). Tiek prieš, tiek po jos įsigaliojimo, turint omenyje jau egzistuojančią pakankamą ir efektyvią su pagrindinėmis teisėmis susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas)
jurisprudenciją, buvo svarstoma2, ar Chartija iš tiesų atneš realių naujovių Europos
Sąjungos (toliau – ir ES, Sąjunga) pagrindinių teisių apsaugos srityje, ar tik padarys
minėtą teismų praktiką labiau matoma piliečiams. Šiandien jau neabejotina, jog integracijos politikos požiūriu Chartija žymi tolimesnio Sąjungos bei jos pagrindinių teisių
vystymosi kelią. Iki 2009 m. Teisingumo Teismas Sąjungos pagrindines teises tikrindavo tik pavieniais atvejais, retai pripažindamas jų pažeidimą. Tuo tarpu nuo šios datos retai berasime su piliečių teisėmis susijusį sprendimą, kuriame daugiau ar mažiau,
remiantis Chartijos nuostatomis, nebūtų atlikta pagrindinių teisių analizė. Be to, vis
dažniau konstatuojami esminiai pagrindinių teisių pažeidimai3. Akivaizdu, jog didesnis
pagrindinių teisių regimumas prisideda prie vis intensyviau vykstančių diskusijų, susijusių su Sąjungos pagrindinėmis teisėmis bei jų problematika. Savaime suprantama,
kad atsakymus į diskusijose iškeltus klausimus pateikia teisėjas.
Šiame straipsnyje pirmiausia analizuojama, kokiu būdu Chartija tampa reikšminga tokioje politikos srityje kaip pasienio kontrolė, prieglobstis bei imigracija ir, atitinkamai, kokią reikšmę ji turi pabėgėlių apsaugai4.
1
2
3

4
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Straipsnį iš vokiečių kalbos vertė Airė Antanaitytė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo
padėjėja.
Palyginimui žr.: T. Stein, in: Cremer/Giegerich/Richter/Zimmermann, FS-Steinberger, 2002, p. 1425
(1425); J. Bergmann, Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg, 2011, p. 169.
Ryškus to pavyzdys yra, pvz., ESTT 2010 m. lapkričio 9 d. sprendimas Schecke und Eifert, C-92/09
ir C-93/09, susijęs su duomenų apsauga paramos žemės ūkiui srityje; taip pat sensacingas 2014 m.
balandžio 8 d. sprendimas Digital Rights Ireland Ltd prieš Minister for Communications, Marine and
Natural Resources ir kt. ir Kärntner Landesregierung ir kt., C-293/12 ir C-594/12, dėl direktyvos
2006/24/EB. Palyginimui taip pat žr.: 2014 m. balandžio 14 d. Komisijos ataskaitą (COM(2014) 224
final) apie Chartijos taikymą 2013 metais [Žiūrėta 2014-04-16]. Prieiga per internetą: < http://ec.europa.
eu/justice/fundamental-rights/files/com_2014_224_de.pdf >.
Šiuo aspektu taip pat žr.: M. Hoppe, Eilrechtsschutz gegen Dublin II-Überstellungen, 2013.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos reikšmė pabėgėlių apsaugai

B. Chartijos potencialas pabėgėlių teisėje
Siekiant apibrėžti Chartijos potencialą pabėgėlių srityje, pirmiausia būtina išsiaiškinti Chartijos pritaikomumą:
Iš tikrųjų, kaip nustatyta Chartijos (kuri pagal Europos Sąjungos Sutarties (toliau – ir ESS) 6 straipsnį turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir Sutartys) 51 straipsnio
1 pastraipoje, jos nuostatos pirmiausia yra skirtos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir
organams. Valstybių narių atžvilgiu Chartija – aiškiai ir apgalvotai – galioja „tik tais
atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę“, ir žinoma, iš principo tik šios Europos
Sąjungos teisės atžvilgiu, o ne taikant visiškai nacionalinę teisę5.
I. Teismo sprendimuose Wachauf ir ERT suformuota kryptis
Dar neseniai buvo itin neaišku, kokią reikšmę tai turi valstybėms narėms ir nacionaliniams teismams konkrečioje situacijoje. Iš principo iki šiol Teisingumo Teismas
šiuo aspektu nagrinėjo tik dvi bylas6:
Pagal Wachauf7 byloje suformuotą teismų praktikos liniją, Sąjungos pagrindinės
teisės valstybių narių organus įpareigoja tuomet, kai šie įgyvendina arba perkelia iš Europos Sąjungos teisės kylantį aktą, tai yra vadinamojoje „tarpininkavimo situacijoje“
(angl. agency situation)8. Pavyzdžiui, jei nacionalinė institucija tiesiogiai taiko Europos
Sąjungos reglamentą, remiantis teisės taikymo viršenybe, privaloma laikytis Chartijoje
įtvirtintų teisių.
Pagal ERT9 byloje suformuotą kryptį, prioritetinę padėtį užimančios Europos Sąjungos pagrindinės teisės valstybių narių organus – greičiausiai Schranken-Schranken
prasme – įpareigoja ir tuomet, kai šie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau
– ir SESV) garantuojamas pagrindines teises nori apriboti nacionalinėmis priemonėmis10. Šios pagrindinės teisės iš principo laikytinos esmine, plačiai Europos Sąjungos
teisės saugoma vidaus rinkos dalimi.
Iš tikrųjų ERT sprendime suformuluota teismų praktika migracijos sričiai turi tik
antraeilę reikšmę, kadangi pabėgėliai, prašantys garantuoti apsaugą, paprastai negali
remtis Europos Sąjungos pagrindinėmis teisėmis.
Wachauf sprendime suformuluota praktika pirmiausia yra reikšminga Dublino ir
Eurodac11 reglamentų srityse, taip pat Šengeno sienų kodeksui ir, atitinkamai, Šengeno acquis. Sąjungos teisės įgyvendinimas ypač akivaizdus tuomet, kai valstybės narės
šioje srityje leidžia vykdomuosius aktus. Šiame kontekste Europos Sąjungos teisei priskiriama visa formaliai veikianti įsigaliojusi pirminė Europos Sąjungos teisė, tai yra iš
Teisingumo Teismo 2010 m. spalio 5 d. sprendimas J. McB. prieš L. E., C-400/10PPU, 52 punktas.
Pagrindimui žr.: C. Ladenburger, in: Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur GRCh, Art. 51 Rn. 20.
Palyginimui taip pat žr.: M. Gebauer, Parallele Grund- und Menschenrechtsschutzsysteme in Europa?,
2007, p. 195 ir toliau einantys.
7 1989 m. liepos 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wachauf, 5/88.
8 Šios sąvokos autorius yra J. Weiler. Žr. J. Weiler. The Constitution of Europe, 1999, p. 120.
9 Teisingumo Teismo 1991 m. birželio 18 d. sprendimas ERT, C-260/89.
10 Teisingumo Teismo sprendimas ERT, 42-44 paragrafai. Ypač ryškus pavyzdys, susijęs su teise
apsigyventi šeimos nariams, yra Teisingumo Teismo 2002 m. liepos 11 d. sprendimas Carpenter,
C-60/00.
11 Vertėjų pastaba: turimas omenyje 2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000 dėl
Eurodac sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją.
5
6
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esmės visa pirminė teisė, įskaitant protokolus ir priedus (ESS 51 str.), visa antrinė teisė
(SESV 288 str.), Europos Sąjungai privalomi tarptautiniai susitarimai (SESV 216 str.
2 d.), taip pat delegavimo pagrindu priimti teisės aktai, tai yra ypač pagal komitologijos procedūras priimta vadinama „tretinė teisė“ (SESV 290 str.). Europos Sąjungos
politikos sritis, kurioje priimamas teisės aktas, yra nereikšminga. Taip pat neaktualu
ir tai, ar valstybė narė analizuojamo įgyvendinančio akto atžvilgiu puoselėja „ketinimą įgyvendinti“. Priešingai teisės politika pagrįstam skatinimui, išreikštam generalinės advokatės Zambrano bylos12 išvadoje, vien Europos Sąjungos įgaliojimai priimti
teisės aktus pagal SESV 2-4 straipsnius patys savaime, kaip ir koordinavimo bei papildomoji kompetencija pagal SESV 5 ir 6 straipsnį, nepagrindžia Chartijos taikymo.
Chartija pagal jos 51 straipsnio 2 pastraipą expressis verbis nenumato kompetencijų
(vok. Verbandszuständigkeiten) perėjimo tarp Europos Sąjungos ir valstybių narių13.
Visgi jei valstybė narė veikia pasienio kontrolės, prieglobsčio bei imigracijos srityje
(palyginimui žr. SESV 77-80 str.) Europos Sąjungos reglamento pagrindu, Chartijos
51 straipsnio 1 pastraipos 1 sakinio 2 dalies prasme ji bet kokiu atveju įgyvendina
Europos Sąjungos teisę. Taigi Chartija jai privaloma visa apimtimi. Žinoma, taip pat
pati Europos Sąjunga pagal Chartijos 51 straipsnio 1 pastraipos 1 sakinio 1 dalį, leisdama antrinę teisę, privalo laikytis Chartijos nuostatų. Tai reiškia, kad ir su pabėgėlių
teise susiję reglamentai bei direktyvos privalo atitikti Chartijoje įtvirtintas garantijas.
II. Byla Akerberg Fransson
Tokioje politiškai jautrioje srityje kaip „prieglobstis ir imigracija“ Europos Sąjunga
pirmiausia (vien jau dėl subsidiarumo principo) naudojasi direktyvomis. Galėtų būti
paminėta atnaujinta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos
(toliau – ir Direktyva 2013/32), taip pat 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos
prašytojų priėmimo (toliau – ir Direktyva 2013/33), 2011 m. gruodžio 13 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be
pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams
arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio
reikalavimų (toliau – ir Direktyva 2011/95) arba 2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva
2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą
esant masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų, priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius, pusiausvyrą
(toliau – ir Direktyva 2001/55). Šiame kontekste kyla klausimas, ar ir kiek vis dar egzistuoja „Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas“ Chartijos 51 straipsnio 1 pastraipos 1
sakinio 2 dalies prasme [„Šios Chartijos nuostatos skirtos <...> valstybėms narėms tais
atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę“] tais atvejais, kai direktyva vienu atveju
buvo perkelta į nacionalinę teisę. Šiuo aspektu aktualus Badeno-Viurtembergo (vok.
Baden-Württemberg) administracinio teismo Teisingumo Teismui pateiktas prašymas
12 2010 m. rugsėjo 30 d. išvada byloje C-34/09, 163 punktas.
13 Išsamiau žr.: Chr. Ohler, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2013, p. 1433, su tolimesnėmis
nuorodomis.
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dėl prejudicinio sprendimo priėmimo byloje Iida14. Šiame prašyme minėtas teismas iškėlė klausimą, ar Chartija jau taikytina, kai ginčo objektas priklauso nuo nacionalinio įstatymo (ar jo dalies), kuriuo taip pat – tačiau ne tik – buvo perkeltos direktyvos.
2012 m. lapkričio 8 d. priimtame sprendime Teisingumo Teismas į šį klausimą neatsakė – šis teismas taip „supaprastino“ bylos aplinkybes, kad minėto klausimo toje byloje
paprasčiausiai nebekilo15. Vis dėlto dalinis atsakymas buvo pateiktas 2013 m. vasario
13 d. šiuo atžvilgiu kryptį nurodančiame sprendime Akerberg Fransson16. Šioje byloje
Teisingumo Teismas akcentavo:
„Iš tiesų, iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos iš esmės matyti, kad Sąjungos teisės sistemoje užtikrinamos pagrindinės teisės gali būti taikomos visose situacijose, kurias reglamentuoja Sąjungos teisė, tačiau negali peržengti šių situacijų ribų.
<...>. Kadangi Chartija garantuojamų pagrindinių teisių turi būti laikomasi, kai nacionalinės teisės aktai patenka į Sąjungos teisės taikymo sritį, negali būti atvejų, kurie priskirtini Sąjungos teisei, tačiau netaikomos minėtos pagrindinės teisės. Sąjungos teisės
taikymas lemia Chartija garantuojamų pagrindinių teisių taikymą.“
Tokiu būdu galioja principas, kad „ten, kur siekia Europos Sąjungos teisė, galioja
Sąjungos pagrindinės teisės“ ir atitinkamai šio principo rezultatas – „dramblys kambaryje“ (angl. Elephant in the room17)18. [Akerberg Fransson] byla, be kita ko, buvo susijusi su įprastu baudžiamuoju procesu ir nacionaline baudžiamosios teisės norma dėl
mokesčių slėpimo. Ši norma buvo išleista net ne Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl
pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos perkėlimui. Tačiau ji taip pat gali būti taikoma pridėtinės vertės mokesčio slėpimui, su kuriuo direktyva, be kita ko, siekia kovoti, norėdama apsaugoti finansinius ES interesus. Jei net tokios, išimtinai nacionalinės,
tačiau ES interesus užtikrinančios normos, taikymas reiškia „Europos Sąjungos teisės
įgyvendinimą“ Chartijos 51 straipsnio prasme, galima daryti išvadą, jog beveik kiekvienu nacionaliniu įstatymu, kuriuo taip pat (tačiau ne tik) buvo perkeltos direktyvos,
yra įgyvendinama Europos Sąjungos teisė. Taigi Chartija taikoma visa apimtimi, o nacionalinis konstitucinis teismas šiuo atžvilgiu iš karto pašalinamas.
Visgi pagrindinės direktyvos „prieglobsčio ir imigracijos“ srityje gali būti apibūdinamos kaip „nustatančios būtiniausius reikalavimus direktyvos“, tai yra valstybėms
narėms jos suteikia teisę išleisti ar išlaikyti palankesnes nuostatas19. Vadinasi, valstybių
narių veiksmai šiuo atžvilgiu galutinai nenurodomi, joms paliekama diskrecija. Šiuo
aspektu Teisingumo Teismas sprendime Akerberg Fransson paslaptingai pažymėjo20:
„Todėl kai valstybės narės teismo prašoma patikrinti, ar pagrindines teises atitinka nacionalinės nuostatos ar priemonės, kurios, esant situacijai, kai valstybės narės
veiksmus nevisiškai apibrėžia Sąjungos teisė, įgyvendina šią teisę, kaip tai suprantama
14 VGH Bad.-Württ., B. v. 20.2.2011 - 11 S 1069/10 - juris / Europäische GRUNDRECHTE-Zeitschrift
2011, p. 96.
15 Teisingumo Teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimas byloje Yoshikazu Iida, C-40/11.
16 Teisingumo Teismo 2013 m. vasario 26 d. sprendimas Akerberg Fransson, C-617/10.
17 Vertėjų pastaba: anglų kalbos idioma „dramblys kambaryje“ (angl. an elephant in the room) reiškia,
kad kalbama apie sudėtingą situaciją arba akivaizdžią problemą, apie kurią žmonės nenori kalbėti arba
pripažinti.
18 Prieiga per internetą: <http://www.verfassungsblog.de/de/eugh-akerberg-fransson-mangold-reloaded/>
(Žiūrėta: 2014-04-16).
19 Palyginimui žr.: Direktyvos 2013/32 4 str., Direktyvos 2013/33 5 str., Direktyvos 2011/95 5 str.
20 Teisingumo Teismo 2013 m. vasario 26 d. sprendimas Akerberg Fransson, C-617/10, 29 ir 30 punktai.
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pagal Chartijos 51 straipsnio 1 pastraipą, nacionalinės valdžios institucijos ir teismai
gali taikyti nacionalinius pagrindinių teisių apsaugos standartus, jei toks taikymas nepažeidžia Chartijoje numatyto apsaugos lygio, kaip tai aiškina Teisingumo Teismas,
Sąjungos teisės viršenybės, vieningumo ir veiksmingumo (dėl šio aspekto žr. 2013 m.
vasario 26 d. Sprendimo Melloni, C‑399/11, 60 punktą). Todėl kai nacionalinis teismas
privalo aiškinti Chartijos nuostatas, jis turi galimybę ir, prireikus, pareigą kreiptis į Teisingumo Teismą, kad šis priimtų prejudicinį sprendimą pagal SESV 267 straipsnį.“
Taigi Teisingumo Teismas daro išvadą, kad net ir egzistuojant perkėlimo diskrecijai, kuri valstybėms narėms priklauso pagal SESV 288 straipsnio 3 dalį, Chartija iš
principo yra taikoma, ir teisinis vertinimas šiuo aspektu patenka į jo [Teisingumo Teismo] kompetenciją. Prieglobsčio teisėje jis tai praktikavo jau anksčiau. Iš tikrųjų, Teisingumo Teismas, pavyzdžiui, sprendimo Brahim Samba Diouf21 įžangoje pastebėjo: „Prieš
nagrinėjant šį klausimą pirmiausia reikia pažymėti, kad Direktyva 2005/85 įtvirtintos
įvairios procedūros sudaro būtiniausius reikalavimus ir kad valstybės narės daugeliu
aspektų turi diskreciją įgyvendinti šias nuostatas atsižvelgdamos į nacionalinę teisę“.
Tačiau po to paprasčiausiai nurodė, kad: „Pateiktas klausimas taip pat susijęs su prieglobsčio prašytojo teise į veiksmingą teisės gynimo priemonę teisme pagal Direktyvos
2005/85 39 straipsnį, o Sąjungos teisėje – su veiksmingos teisminės gynybos principu.
Šis principas yra bendrasis Sąjungos teisės principas, kuris šiuo metu įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje.“ Ir galiausiai po to šį aspektą
patikrino, apskritai neliesdamas Chartijos taikymo problematikos: „Todėl reikia patikrinti, ar pagrindinėje byloje ginčijamomis nacionalinių teisės aktų nuostatomis įtvirtinta sistema nepažeidžia veiksmingos teisminės gynybos principo <...>.“
Sprendime N. S.22 dėl Dublino reglamento tai įvardyta dar aiškiau: „Šie argumentai patvirtina aiškinimą, kad pagal Reglamento Nr. 343/2003 3 straipsnio 2 dalį valstybėms narėms suteikta diskrecija yra vienas iš pagal šį reglamentą numatytų už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymo mechanizmų ir
todėl tėra bendrosios Europos prieglobsčio sistemos dalis. Taigi pripažintina, kad valstybė narė, kuri naudojasi šia diskrecija, įgyvendina Sąjungos teisę, kaip tai suprantama
pagal Chartijos 51 straipsnio 1 pastraipą.“
III. Vokietijos Federalinio konstitucinio teismo reakcija
Ne itin stebina, jog tokį požiūrį – ES antrinės teisės aktų suteiktos diskrecijos įgyvendinimas nacionalinėje teisėje kartu yra Sąjungos teisės įgyvendinimas Chartijos 51
straipsnio 1 pastraipos prasme – palaiko ne visos valstybės narės. Pavyzdžiui, Vokietijos Federalinis konstitucinis teismas, nepraėjus 2 mėnesiams po Akerberg Fransson bylos, sprendime dėl Kovos su terorizmu duomenų įstatymo (vok. Antiterrordateigesetz)
minėtam požiūriui pasipriešino23:
„Konstitucinis skundas nesudaro jokio pagrindo kreiptis į Teisingumo Teismą
dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Neabejotina24, kad Kovos su terorizmu duome21 Teisingumo Teismo 2011 m. liepos 28 d. sprendimas, C-69/10.
22 Teisingumo Teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimas, C-411/10, ir kt.
23 Vokietijos Federalinio konstitucinio teismo 2013 m. balandžio 24 d. sprendimas, 1 BvR 1215/07, 88-91
punktai.
24 Nepaisant Sutarties dėl ES veikimo 16 straipsnyje įtvirtintų asmens duomenų apsaugos nuostatų, 1995 m.
spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens
360

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos reikšmė pabėgėlių apsaugai

nų įstatymas ir jo pagrindu atliekama veikla nėra Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 pastraipos 1 sakinio
prasme. Kovos su terorizmu duomenų įstatymas siekia nacionalinės teisės nustatytų
tikslų, kurie Europos Sąjungos teisei priskirtiems teisiniams santykiams gali daryti tik
netiesioginę įtaką. Todėl Europos pagrindinės teisės nėra iš karto taikomos, o Teisingumo Teismas šiuo aspektu nelaikytinas teisėju Pagrindinio įstatymo 101 straipsnio 1
pastraipos 2 sakinio prasme. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Akerberg Fransson
(2013 m. vasario 26 d., C-617/10) nesudaro pagrindo daryti priešingą išvadą. Kolektyvinio darbo prasme šis sprendimas negali būti interpretuojamas taip, kad jis akivaizdžiai būtų kvalifikuojamas kaip ultra vires aktas ar keltų grėsmę valstybių narių
pagrindinių teisių apsaugai ir įgyvendinimui tokiu būdu, kad tai lemtų abejones dėl
Pagrindiniu įstatymu nustatytos konstitucinės tvarkos. Senatas daro išvadą, kad Teisingumo Teismo sprendimas remiasi pridėtinės vertės mokesčio ypatumais, o ne išreiškia
esminį požiūrį. Senato sprendimas priimtas vieningai.“
Tokiu būdu Vokietijos Federalinis konstitucinis teismas palaiko savo požiūrį, pagal kurį nacionaliniu lygmeniu panaudota įgyvendinimo diskrecija, kuri nėra „sąlygota“ (vok. determiniert) Sąjungos teisės, vertintina Pagrindinio įstatymo aspektu. Paskutinė teisminė instancija išlieka Vokietijos Federalinis konstitucinis teismas. Tokiu būdu
vėlgi25 susiduria skirtingos Teisingumo Teismo ir Vokietijos Federalinio konstitucinio
teismo nuomonės. Atsižvelgę į tai, suinteresuoti asmenys gali tikėtis dvigubo pagrindinėmis teisėmis paremto teisinio vertinimo. Pozicijoms išsiskyrus, galutinį žodį, remiantis ES teisės taikymo viršenybe, visgi tartų Teisingumo Teismas, jei dėl to nebus
pažeistas (vargu, ar tai įmanoma) Pagrindinio įstatymo „identitetas“ Lisabonos sprendimo26 prasme.
IV. Atskyrimo galimybės
Tam, kad būtų pasiektas šiek tiek aiškesnis kompetencijų atskyrimas, prasminga priešingas pozicijas harmonizuoti išbandytu – praktinės atitikties (vok. praktische
Konkordanz) – būdu. Tam teisės mokslas siūlo „sąveikaujančių vamzdžių sistemą“
(vok. System kommunizierender Röhren) formulės „juo..., tuo...“ prasme, kuri teisininkus27 tenkina: kuo intensyviau konkreti aplinkybė yra nulemta Sąjungos teisės, tuo labiau yra patvirtintinas Chartijos taikymas. Tuo tarpu Europos Žmogaus Teisių Teismo
suformuotos marge d’appréciation praktikos prasme, nacionalinės pagrindinės teisės
pirmesnės yra tuomet, kai konkreti aplinkybė tik nežymiai sąlygota Sąjungos teisės
normos28.

25
26
27
28

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 2005/671/
TVR dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje, 2001 m. gruodžio
27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems
asmenims ir subjektams, siekiant kovoti su terorizmu.
„Saga apie pagrindines teises“ nuo Solange I ir II, per Maastricht, Bananenmarktordnung ir Lissabon iki
Mangold / Honeywell sprendimų, palyginimui žr. in: J. Bergmann, Handlexikon der EU, 4. Aufl. 2012.
Palyginimui žr. 2009 m. birželio 30 d. sprendimą, 2 BvE 2/08, 240 punktas ir toliau.
Visuomet tinka: „Tai priklauso nuo“.
Tai taip pat nurodyta Teisingumo Teismo 2014 m. kovo 6 d. sprendime Siragusa, C-206/13, 26 punktas
ir toliau; instruktyviai: Chr. Ohler, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2013, p. 1433.
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C. Reikšmė pabėgėlių teisei
Tokioje ES politikos srityje kaip sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija tai reiškia, jog Chartija čia taikoma visiškai, kadangi dabar ši bendra politikos sritis visiškai
„perreguliuota“ Europos Sąjungos teisės. Nuo Hagos programos valstybės narės siekia
vis platesnės harmonizacijos ir tokiu būdu – apibrėžimo Sąjungos teisėje29. Šie procesai
aukščiausią tašką pagal SESV 78 straipsnį turėtų pasiekti bendroje Europos prieglobsčio sistemoje, kuri šiuo metu jau plačiai realizuota. Tokiu būdu netgi konstitucinio
teismo jurisprudencijos prasme yra aišku, kad iš tiesų šioje politikos srityje visuomet
įgyvendinama ir ES teisė, išskyrus visai išimtinius vienkartinius atvejus, kai siekiama
grynai nacionalinės teisės užtikrintos subsidiarios arba papildančios apsaugos. Vadinasi, mažų mažiausiai, pagal Chartijos 51 straipsnio 1 pastraipos 1 sakinio 2 dalį pabėgėlių teisėje Chartija iš principo taikoma visa apimtimi30.
I. Chartijos vaidmuo teismų praktikoje
Ši išvada, priešingai nei pilietinių teisių srityje, neatitinka praktikos. Iki šiol nei
Teisingumo Teismo praktikoje, nei valstybių narių nacionaliniuose teismuose Chartija
neužima svarbios vietos31. Ir tai taikoma ne tik Chartijos 18 straipsniui, kuris įprastai
gali būti skaitomas tik kaip nuoroda į teisę, ypač į Ženevos pabėgėlių konvenciją, o
ne kaip reali pagrindinė teisė. Faktinė Chartijos reikšmė prieglobsčio teisei (taip pat
ir atsižvelgiant į kitas Chartijos teises) atrodo labiau marginalinė, tačiau, šiaip ar taip,
ji turi potencialą didėti. Sprendime Elgafaji32 Teisingumo Teismas daugiausia pasisakė
dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsnio, visgi tuo metu Chartija dar nebuvo įsigaliojusi. Sprendime Salahadin
Abdulla33 tik glaustai nurodoma, kad aiškinant antrinę teisę turėtų būti „atsižvelgiama į
pagrindines teises ir ypač Chartijoje įtvirtintus principus“, nors vėliau Chartijos turinys
netiriamas. Analogiška išvada darytina ir dėl sprendimo Bolbol34. Byloje I. B35 Chartija
pasirodo ne kartą, nekalbant jau apie intensyvią diskusiją dėl Chartijos 6 straipsnio.
Sprendime B ir D36 iš naujo pakartojama tik glausta sprendimų Salahadin Abdulla /
Bolbol citata. Tik sprendime Samba Diouf37 pirmą kartą tikrinama Chartijos 47 straips29 Išsamiai: G. Renner/J. Bergmann/K. Dienelt, Ausländerrecht, 10. Aufl. 2013, Art. 16a GG 131 punktas
ir toliau.; taip pat M. Hoppe, in Lenz/Borchardt, EU-Verträge, 6. Aufl. 2012, Vorb. Art. 67, 2 punktas ir
toliau.
30 Didesnį suglumimą Solange II bylos kontekste kelia tai, kad Vokietijos Federalinis konstitucinis
teismas, akivaizdžiai nesuvokdamas problematikos, su pabėgėlių teise susijusias bylas ir toliau tikrina
Vokietijos pagrindinių teisių kontekste; palyginimui, pvz., Vokietijos Fedralinio konstitucinio teismo
2012 m. gruodžio 4 d. sprendimas, 2 BvR 2954/09, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2013, 500 p.
arba Vokietijos Federalinio konstitucinio teismo 2013 m. birželio 5 d. sprendimas, 2 BvR 586/13, Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2013, 1207 p.
31 Išimtimi laikytinas, pavyzdžiui, Austrijos Konstitucinio teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimas,
U 1175/12, Migralex 2013, S. 50 m. Anm. F. Gratzl.
32 Teisingumo Teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimas, C-465/07.
33 Teisingumo Teismo 2010 m. spalio 2 d. sprendimas, C-175/08, 54 punktas.
34 Teisingumo Teismo 2010 m. birželio 17 d. sprendimas, C-31/09, 38 punktas.
35 Teisingumo Teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimas, C-306/09.
36 Teisingumo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. sprendimas, C-57/09.
37 Teisingumo Teismo 2011 m. liepos 28 d. sprendimas, C-69/10, 49 punktas ir toliau.
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nyje įtvirtinta efektyvi teisė į gynybą prieglobsčio procedūrose, greičiausiai dėl to, kad
generalinis advokatas Cruz Villalon tai pagrindė savo išvadoje. Sprendime N. S.38 į ES
teisinę erdvę perimamas Graikijos sprendimas M. S. S. ir pirmą kartą aiškinamas Chartijos 4 straipsnis, taip pat pasisakoma dėl Chartijos 1, 18 ir 47 straipsnių. Sienų kodekso sprendime ANAFE39 Chartija vėlgi ne kartą cituojama. Byloje Y ir Z40 pirmiausia
nurodoma žymioji Salahadin Abdulla / Bolbol citata, vis dėlto po to visa apimtimi tikrinama religijos laisvė pagal Chartijos 10 straipsnį. Sprendime M. M41 pirmą kartą pasinaudojama teise į gerą administravimą pagal Chartijos 41 straipsnį. Sprendime Karem
El Kott42 seka tik bendra formuluotė, kad Direktyvos 2011/95 aiškinimas turi užtikrinti Chartijoje pripažintus principus. Sprendime Zakaria43 Teisingumo Teismas grąžina
prejudicinį sprendimą dėl Chartijos 47 straipsnio prašiusiam priimti nacionaliniam
teismui klausimą išaiškindamas, kad pirmiausia turėtų būti patikrintas Chartijos taikomumas pagal Chartijos 51 straipsnį, jį patvirtinus – keliamas klausimas dėl Chartijos 47 straipsnio, paneigus – dėl Konvencijos. Sprendime H. I. D.44 Chartija paminima du kartus, tačiau pagrindinės teisės iš esmės neanalizuojamos nė karto. Sprendime
Halaf į klausimą dėl prieglobsčio teisės turinio pagal Chartijos 18 straipsnį neatsakoma45. Sprendime MA46 Chartijos 24 straipsniu pasiremiama tik siekiant patvirtinti jau
prieš tai padarytas išvadas. Sprendime X, Y, Z47 Chartija vėlgi daug kartų remiamasi
tik papildomai. Pagaliau sprendime Puid48 dėl teisės į skubų jurisdikcijos nustatymą
Chartijos 4 straipsnis, kad ir vėlgi menkai, tačiau panaudojamas sprendimo N. S. prasme. Be to, sprendime Abdullahi49 nepaminimas nei Dublino byloms nuolat itin reikšmingas Chartijos 7 straipsnis, nei, pavyzdžiui, su Dublino terminais susijęs Chartijos
47 straipsnis50.
II. Potencialas vystytis pabėgėlių teisėje
Iki šiol Teisingumo Teismas pabėgėlių teisėje klasikine Chartijoje įtvirtintų pagrindinių teisių analize, paremta saugomu objektu, intervencija (įsikišimu) ir ribomis,
pastebimai nesinaudojo. Žinoma, tą gali sąlygoti prancūzišku modeliu paremta argumentavimo tradicija ir tai neprivalo reikšti, kad Chartijos teisės ten, kur jos bent jau
paminimos, iš tikrųjų nebuvo visa apimtimi atskleistos ir patikrintos. Nežiūrint to, galėtų būti teigiama, kad Chartijos reikšmė pabėgėlių teisėje geba plėstis. Viena vertus,
Chartija galėtų būti išnaudota galiojančių antrinės teisės aktuose nustatytų taisyklių
atžvilgiu ten, kur ji [Chartija] galioja visa apimtimi pagal Chartijos 51 straipsnio 1 pas38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Teisingumo Teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimas, C-411/10, 88, 106, 114 punktai.
Teisingumo Teismo 2012 m. birželio 14 d. sprendimas, C-606/10.
Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. sprendimas, C-71/11, 48 punktas ir toliau.
Teisingumo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimas, C-277/11, 82 punktas ir toliau.
Teisingumo Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas, C-364/11, 43 punktas.
Teisingumo Teismo 2013 m. sausio 17 d. sprendimas, C-23/12, 39 punktas ir toliau.
Teisingumo Teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimas, C-175/11, 58, 80 punktai.
Teisingumo Teismo 2013 m. gegužės 5 d. sprendimas, C-528/11, 40 punktas ir toliau.
Teisingumo Teismo 2013 m. birželio 6 d. sprendimas, C-648/11, 56 ir 57 punktai.
Teisingumo Teismo 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimas, C-199/12, 40, 54 punktai ir toliau.
Teisingumo Teismo 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimas, C-4/11, 30 punktas.
Teisingumo Teismo 2013 m. gruodžio 10 d. sprendimas, C.394/12, 42 punktai ir toliau.
Šiuo aspektu palyginimui: Štutgarto administracinio teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimas, A 12 K
383/14 - juris.
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traipos 1 dalį. Antra, Chartija galėtų būti gausiau naudojama aiškinant antrinės teisės
aktus, kur ji bent įprastai galioja pagal Chartijos 51 straipsnio 1 pastraipos 2 dalį.
Tai iliustruojant, galima panaudoti iš naujo kodifikuotą Direktyvą 2013/33. Pavyzdžiui, Direktyvos 2013/33 8 straipsnio 3 pastraipoje raidėje b nustatyta, kad prašytoją
galima sulaikyti „siekiant nustatyti tuos elementus, kuriais grindžiamas jo tarptautinės
apsaugos prašymas, kurie asmens nesulaikius negalėtų būti gauti, ypač jei yra pavojus,
kad prašytojas pasislėps“. Šios taisyklės problematiką galima atskleisti, remiantis Chartijos 6 straipsnyje įtvirtinta „teisės į laisvę ir saugumą“ garantija. Chartijoje naudojama
sąvoka „laisvė“ apima ir fizinę judėjimo laisvę. „Saugumo“ aspektas šiame kontekste papildomai apima ir apsaugą nuo savavališko sulaikymo51. Atsižvelgiant į tai, Direktyvos
2013/33 8 straipsnio 3 pastraipos raidės b prasme sulaikius ir atėmus laisvę, intervencija iš tikrųjų egzistuoja. Ar tai pateisintina pagal Chartijos 52 straipsnį – abejotina. Visgi
valstybė narė iš tikrųjų gali būti abejinga tam, ar prieglobsčio įrodymai sunaikinami.
Tokiu atveju prašymas atmetamas. Kodėl šiuo atžvilgiu prieglobsčio prašytojas privalo
būti sulaikytas tam tikra prasme savo paties apsaugai, atsiskleidžia ne iš karto. Tačiau,
šiaip ar taip, šiuo atžvilgiu Direktyvos 2013/33 8 straipsnio 3 pastraipos raidę b galėtų
būti privaloma aiškinti Chartijos kontekste siaurai, kad būtų apimti tik tokie atvejai,
kaip „paslėptas pasas oro uosto tualete“, tai yra atvejai, kai faktiškai (taip pat) egzistuoja svarus viešas interesas užtikrinti įrodymų apsaugą.
Arba dėl teisės į užimtumą Direktyvos 2013/33 15 straipsnio kontekste: ši teisė
galėtų būti aiškinama Chartijos 15 straipsnio kontekste. Pagal Direktyvos 2013/33 15
straipsnio 1 pastraipą, valstybės narės užtikrina, kad prieglobsčio prašytojas turėtų
galimybę patekti į darbo rinką per 9 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos. Pagal
šios normos 2 pastraipą, „valstybės narės nustato sąlygas, kuriomis prašytojui suteikiama galimybė patekti į darbo rinką, pagal nacionalinę teisę ir užtikrinant, kad prašytojas turėtų veiksmingas galimybes patekti į darbo rinką. Valstybės narės darbo rinkos
politikos sumetimais gali teikti pirmenybę Sąjungos piliečiams arba valstybių, kurios
yra Susitarimo dėl Europos ekonominės erdvės šalys, piliečiams, ir šalyje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams.“ Tačiau šiuo metu pagal Chartijos 15 straipsnį
prieglobsčio prašytojas taip pat turi pagrindinę „teisę į darbą ir teisę užsiimti laisvai
pasirinkta profesija ar veikla“. Tai galėtų aiškiai sustiprinti jų poziciją normuotame priėjime prie nacionalinės darbo rinkos. Be to, į tai galėtų būti privaloma tinkamai atsižvelgti effet utile prasme, tikrinant pirmenybę.
Be to, Chartijos 18 straipsnyje nustatyta teisė į prieglobstį bent jau šiuo atžvilgiu
galėtų būti aiškinama taip, kad prieglobsčio prašytojas visoje ES turi teisę reikalauti
palyginamo apsaugos standarto. Iš tikrųjų nepriimtina, kad, pavyzdžiui, irakiečių atžvilgiu vidutinis Europos Sąjungoje taikomas bendros apsaugos rodiklis yra lygus 53,7
procentams, tačiau Italijoje ir Austrijoje jis yra lygus neįtikėtiniems 92,3 ir atitinkamai
75,3 procentams, o Danijoje ir, atitinkamai, Graikijoje, priešingai, tik 10 ir 2, 9 procentams. Panašūs skirtumai šiuo metu egzistuoja ir afganų bei somaliečių atžvilgiu52. Ši
problematika nukreipia į Chartijos reikšmingumą pabėgėlių politikai.
51 Palyginimui G. Renner/J. Bergmann/K. Dienelt, Ausländerrecht, 10. Aufl. 2013, Art. 6 GRCh, par. 1.
52 Žr.: S. Angenendt/M. Engler/J. Schneider, Europäische Flüchtlingspolitik - Wege zu einer fairen
Lastenverteilung, SWP-Aktuell 65 November 2013; p. 2 - http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/
products/aktuell/2013A65_adt_engler_schneider.pdf (Žiūrėta: 2014-04-16).
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D. Reikšmė pabėgėlių politikai
Pagrindinis politinis reikalavimas pabėgėlių apsaugos srityje, kurį ypač kelia
Dublino sistemos paveiktos išorinės Sąjungos sienos valstybės narės, yra „naštos pasidalinimas“, taigi – teisingas Sąjungai tenkančios naštos paskirstymas tarp valstybių narių. Teisiniu požiūriu šis reikalavimas pirmiausia gali remtis SESV 80 straipsniu. Šiuo
atžvilgiu jame expressis verbis nurodyta, kad sienų kontrolės, prieglobsčio bei imigracijos politikai „ir jos įgyvendinimui taikomas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principas, įskaitant jo finansinius padarinius“. Dublino
sistema proteguojamos valstybės narės tam prieštarauja teigdamos, kad be šios Dublino
sistemos būtų akivaizdžiai susilpnintos paskatos efektyviai saugoti savo išorines sienas.
Be to, jų nuomone, tarp visų valstybių narių faktiškai vykstantis paskirstymas iš esmės
yra gana tinkamas.
I. „Kionigštainerio (vok. Königsteiner) metodas“
Įdomų pagrindą tam, kad būtų patikrintas teiginys, ar iš tikrųjų vyksta „tinkamas
paskirstymas“, išvedė tyrėjų komanda, vadovaujama konstanciečio Europos teisės specialisto Daniel Thym53. Komanda iškėlė klausimą, kaip atrodytų situacija Europoje, jei
– grynai hipotetiškai – Europos Sąjungoje būtų taikomos tokios pačios paskirstymo
taisyklės, kurios yra taikomos Vokietijoje. Vokietijoje prieglobsčio prašytojai paskirstomi po Vokietijos žemes pagal vadinamąjį „Kionigštainerio metodą“ (vok. Königsteiner
Schlüssel). Šis metodas remiasi mokesčiais (2/3) ir gyventojų skaičiumi (1/3). Panaudojus prieinamus Eurostato duomenis dėl bendro vidaus produkto ir 2012 metais Europos Sąjungoje registruotų prieglobsčio prašymų, iš tikrųjų pasirodo, jog Europos prieglobsčio sistema stokoja solidarumo. Iš dalies tarp valstybių narių egzistuoja žymūs
skirtumai. Tyrėjų komanda nurodė: „Paskirstymas yra visiškai stebinantis. Pagal mūsų
skaičiavimo modelį pagrindinė našta jokiu būdu netenka vien išorines Sąjungos sienas
turinčioms valstybėms pietuose ir rytuose, tačiau kaip tik tenka ir tokioms valstybėms
kaip Belgija arba Švedija, kurios nuo Lampedūzos nutolę virš tūkstančio kilometrų.
Tokios šalys kaip Malta ir Kipras iš tiesų yra perkrautos. Tuo tarpu daugelis rytų Europos valstybių, taip pat Italija ir Ispanija, palyginus turi mažai prašymų dėl prieglobsčio
suteikimo. Iš viso buvo apskaičiuoti tokie nukrypimai nuo Kionigštainerio metodo54:
Malta (0,1% / 0,5%) +1019%55, Švedija (2,7% / 3,22%) +449%, Kipras (0,1% / 0,55%)
+266%, Austrija (2,1% / 2,45%) +178%, Liuksemburgas (0,3% / 0,76%) + 166%, Belgija
(2,7% / 2,46%) +136%, Graikija (1,7% / 2,09%) +87%, Danija (1,6% / 1,74%) +27%,
Vokietija (19,1% / 15,8%) +15%, Prancūzija (14,7% / 13,11%) +25%, Vengrija (1,2%
/ 1,6%) -98%, Portugalija (1,5% / 1,83%) -94%, Ispanija (8,3% / 8,3%) -90%, Čekija
53 Palyginimui: D. Tym/C. Beverungen/S. Gies, Ein „Königsteiner Schlüssel“ für die EU-Flüchtlingspolitik, in:
http://www.verfassungsblog.de/de/ein-koenigsteiner-schluessel-fuer-die-eu-fluechtlingspolitik/ (Žiūrėta
2014-04-16).
54 Panašus daug faktorių apimantis modelis su apibrėžtomis priėmimo normomis paskelbtas: S. Angenendt /
M. Engler / J. Schneider, Europäische Flüchtlingspolitik - Wege zu einer fairen Lastenverteilung,
SWP-Aktuell 65 November 2013; p. 2 - http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/
aktuell/2013A65_adt_engler_schneider.pdf (Žiūrėta: 2014-04-16).
55 Šiuo metu aktualių priėmimo normų nagrinėjimas priveda prie „per didelio kiekio“ (+) arba „per mažo
kiekio“ (-) prieglobsčio prašytojų prasme.
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(1,5% / 1,94%) -88%, Estija (0,2% / 0,5%) -85%, Latvija (0,2% / 0,57%) -74%, Slovakija (0,7% / 0,98%) -74%, Airija (1,1% / 1,28%) -72%, Slovėnija (0,3% / 0,74%) -72%,
Rumunija (2,1% / 3,06%) -60%, Italija (12,0% / 10,78%) -56%, Lietuva (0,4% / 0,72%)
-48%, Bulgarija (0,7% / 1,27%) -39%, Didžioji Britanija (14,1% / 11,54%) -34%, Lenkija
(4,5% / 5,19%) -31%, Suomija (1,3% / 2,14%) -26%, Olandija (4,2% / 3,98%) -21%“.
II. Paskirstymo asimetriškumas
Tyrėjų komanda logiškai konstatuoja, kad, taikant modelį, paskirstymo asimetrija iš dalies būtų sumažinta (pavyzdžiui, Italijos atveju), visgi kitais atvejais (Belgijos
ir Maltos atveju) – iš dalies padidėtų. Be to, tapo aišku, kad sunkumai, apie kurių egzistavimą Italijos, Vengrijos ir Bulgarijos prieglobsčio sistemose kalba nevyriausybinės
organizacijos, gali būti susiję ne vien tik su geografine padėtimi ir, spėjama, dideliu
prašymų skaičiumi. Atrodo, kad kai kuriose šalyse daug labiau trūksta valios ir pasiruošimo savo jėgomis sukurti pajėgią ir patikimą prieglobsčio sistemą. Panašaus pobūdžio griežto užduočių paskirstymo, kaip, pavyzdžiui, pagal Kionigštainerio metodą,
pridedamoji vertė galėtų vesti prie to, kad valstybės narės iš priešų taptų partnerėmis.
Be to, tokie abipusiai kaltinimai galėtų sušvelnėti ir atitinkamai būti pakeisti bendromis teisingo sprendimo ir tinkamo proceso paieškomis. Solidarumo idėja visiškai atitinka ypatingą politinę (palyginus su kitais žmogaus teisių dokumentais) Chartijos56
funkciją.
E. Reikšmingumas pabėgėlių etikos aspektu
Ir moralės požiūriu Chartija laikytina integracijos politikos gaire ES ir ES žmogaus teisių apsaugai. Pirmą kartą Europos istorijoje politinės, ekonominės ir socialinės,
taip pat pilietinės ir teisminės teisės, suformuluotos iš esmės be spragų, itin moderniai,
įvairiapusiškai turinio požiūriu, bei skųstinos teisme, egzistuoja viename tarpnacionaliniame žmogaus teisių dokumente. 1958 metais Romos sutartis homo oeconomicus
požiūriu sukūrė „rinkos pilietį“, 1993 metais Mastrichto sutartis, žvelgiant iš homo politicus perspektyvos, sukūrė „Europos Sąjungos pilietį“. Šiuo metu Lisabonos sutarties
ir Chartijos pagrindu Europos Sąjungos centru tapo visapusiškai apsaugotas „žmogus“.
Tai eksplicitiškai nurodo Chartijos preambulė. Šis „žmogus“ įprasmina ypatingą žmogaus idėją. Pagrindinės teisės nėra vien tik subjektyvūs piliečių reikalavimai. Pagrindinės teisės aprėpia tam tikras vertybes, šios teisės taip pat pasižymi objektyvių normų
charakteriu. Šį objektyvų turinį jos gauna kaip visuomenės vertybių rezultatą, taip pat
kaip vertybinių sprendimų išraišką, kuriuos savo pačios atžvilgiu priima ši visuomenė. Esminiai ES vertybiniai sprendimai, kurie atsispindi specifiniame Chartijos pagrindinių teisių kataloge, suformuluoti ESS 2 straipsnyje: „Sąjunga yra grindžiama šiomis
vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir
pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Šios vertybės yra bendros valstybėms narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje vyrauja
pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei
vyrų lygybė.“
56 Palyginimui žr.: Chartijos IV antraštinę dalį Solidarumas (kurią, be kita ko, Didžioji Britanija ir Lenkija,
remdamosi 30 Lisabonos sutarties protokolu, staigiai atmetė).
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I. Europos žmogaus idėja
Ši ES vertybių sistema taip pat gali būti suprasta kaip ypatingos „Europos žmogaus idėjos“ išraiška. Trumpai tariant57, čia kalbama apie žmogų, kuris yra ori ir laisva
asmenybė savarankiško ir nepriklausomo asmens prasme. Toks asmuo pasižymi laisva valia ir laisvo moralinio apsisprendimo siekiu. Jo dvasią ir elgesį charakterizuoja
tiek neabejotinas plastiškumas, tiek polinkis į institucionalizaciją. Skatinamas proto
ir sąmoningumo, individas visapusiškai ieško jame glūdinčios individualybės, siekdamas išvystyti nesuardomą kūno, sielos ir dvasios vienybę, kuri įveiks įgimtus trūkumus
(ydas). Susiejant su „demokratinės visuomenės“ principais ir direktyvomis, žmogus
siekia suderinti apsisprendimo (autonomiškumo, savarankiškumo) maksimumą su minimumu heteronomiško būtinumo. Pagaliau, kaip šios visuomenės „pilietis“, šis asmuo
išsiskiria „demokratiniu protu ir pilnametyste“ ir į visuomenės gerovę, atsakomybę už
save ir kitus nukreiptu mąstymu bei veiksmais.
II. Paralelės su žmogaus idėja Vakarų krikščionybėje
Šią „europietiško žmogaus idėją“ sulyginus su „Vakarų krikščionybės idėja“58, atsiskleidžia aiškios paralelės: visų pirma, Vakarų krikščionybės žmogaus idėjoje viską nustelbia Dievas trijuose asmenyse. Tada Dievo sukurtas, kaip kūną, sielą ir dvasią turinti
asmenybė, žmogus pasirodo kaip ori esybė. Savo proto dėka žmogus pasižymi valios
laisve. Dėl žmogaus sukūrimo pagal Dievo paveikslą jis yra lygus tarp lygių. Žmogus
yra be galo mylinti ir todėl atsakingai gyvenanti esybė. Jis nori nugalėti savo nuolatinį
nuodėmingumą ir netobulumą, todėl visuomet siekia vystytis ir save pralenkti. Kadangi jis esti tarp gėrio ir blogio, žmogus suvokiamas kaip morali ir politiška esybė, turinti
teises ir pareigas. Jo sociali prigimtis pasireiškia tuo, kad jis jaučia savo priklausomybę
visai žmonijai, visuomenei, šeimai ir monogamiškai santuokai. Pagaliau žmogus gali
užtikrinti žemės našumą, materialius dalykus paversti savo nuosavybe ir šiais tikslais
dirbti. Visgi darbas ir materialūs gėriai niekuomet nėra tikslai per se, tačiau visuomet
turi būti suprantami ir išgyvenami socialumo dimensijoje. Šiuo būdu krikščioniška asmenybė, mylint ir jaučiant atsakomybę, paskirta Dievui ir jo sukurtai tvarkai59.
Paralelės su „Europos žmogaus idėja“ ypač atsiskleidžia tuomet, kai žmogus suprantamas kaip potenciali asmenybė. Krikščionišką žmogaus orumo supratimą iš
esmės galima palyginti su asmeninėmis vertybėmis, taip pat valios laisvės ir atsakomybės, žmogaus teisių ir tam tikrų jas atitinkančių pareigų, šeimos ir monogamiškos
santuokos reikšmingumu arba moralinėmis vertybėmis bei nuosavybe. Skirtumai pirmiausia pasireiškia akcentuojant Dievą60, Trejybės mokyme, požiūryje į meilės vertę ir,
atitinkamai, socialumo dimensijoje. Krikščionybėje pagrindinės Europos vertybės tam
tikru būdu „radikalizuojamos“.
57 Išsamiau žr.: J. Bergmann, Das Menschenbild der EMRK, Saarbrücker Studien zum Internationalen
Recht (hrsg. u.a. v. T. Stein), Bd. 1, 1995.
58 Aišku, kad, viena vertus, krikščionybės kaip vieningo bloko nėra, ir, žinoma, kita vertus, krikščioniškos
vertybės nėra uždarame (izoliuotame) sąryšyje, tačiau jos – Vakarų krikščionybės teologijoje – yra
atskirtos kreacionizme, išsigelbėjimo, gailestingumo teologijose ir eschatologijoje.
59 Išsamiai žr.: J. Bergmann, Das Menschenbild der EMRK, 1995, 257 ir tolesni puslapiai.
60 Prancūzija užkirto kelią tam, jog Chartijos preambulėje atsirastų tekstinė nuoroda į religinį kontekstą.
Šiuo metu preambulėje kalbama tik apie „dvasinį ir dorovinį paveldą“.
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III. Krikščioniška pabėgėlių etika
Dėl glaudaus ryšio su krikščionybe Chartija taip pat gali būti reikšminga ir pabėgėlių etikos aspektu. Dėl raiškios Chartijos užtikrinamos žmogaus orumo, gyvenimo,
fizinės ir dvasinės neliečiamybės apsaugos ir ypatingo, ypač vaikų61, teisių akcentavimo
yra logiška, kad pabėgėlių rūpesčiai Europos išorės sienų valdymo agentūros62 efektyviai saugomų ES išorės sienų kontekste gali būti traktuojami kaip aiški priešingybė Sąjungos nustatytoms vertybėms. Krikščionių pareiga padėti nelaimėje galioja ne tik šv.
Martyno dieną. Be to, Chartija draudžia pabėgėlių suskirstymą „persekioti krikščionys
viršuje, sintai ir romai apačioje“ prasme. Ji sustiprina, pavyzdžiui, popiežiaus Pranciškaus kalbą, kuris, kaip pasaulio sąžinė, spontaniško apsilankymo Lampedūzoje metu
kaip „gėdą“ pasmerkė masines moterų, vyrų ir vaikų mirtis Viduržemio jūroje dėl ES
pabėgėlių politikos. Jis kalbėjo apie „abejingumo globalizaciją“, taip pat reikalavo „susivienyti tam, kad tuo būtų išvengta šios tragedijos“. Moralinė Chartijos reikšmė lygiai
taip pat sustiprina evangelikų bažnyčios apeliavimą į Vokietiją, reikalaujant suvokti pabėgėlių santykius kaip „rimtą esaties bažnyčios išbandymą“. Helmut Gollwitzer ir Pinchas Lapide63 judėjų-krikščionių teologijos prasme, būtų logiška dar labiau sustiprinti
– ir Jėzus Kristus buvęs „pabėgėlis“. Remdamasis Evangelija pagal Matą (2, 14), Štutgarto sinodas 2013 metų spalį pažymėjo: „Jei Biblijos laikais toks kraštas kaip Egiptas būtų
buvęs suskirstytas tokiu būdu, kuriuo tai daro ES, palaiminta šeima nebūtų galėjusi pabėgti nuo karaliaus Herodo žiaurumo“64.
Žinoma, paprasti sprendimai neegzistuoja, o staigus Sąjungos atvėrimas visiems
pasaulio migrantams Europai sukeltų neatsakingas pasekmes. Vis dėlto šiuo aspektu Chartija pirmiausia turėtų būti skaitoma kaip moralinis pastiprinimas popiežiaus
Pranciškaus minimam didesniam susivienijimui, siekiant surasti bendrų ir veiksmingų,
tačiau pirmiausia – humaniškų sprendimų bendroms su pabėgėliais susijusioms Europos problemoms.
F. Miegančioji gražuolė vis dar snaudžia
Kaip atskleista, šiandieninė Chartijos reikšmė nei pabėgėlių teisės, nei pabėgėlių
politikos, nei pabėgėlių etikos kontekste neparodo viso, šiuo metu snaudžiančio, savo
potencialo. Daugeliu aspektų Chartija galėtų tapti „drambliu“, elegantiškai kalbant –
„miegančiąja gražuole“, kuri taip pat gali būti pabudinta bučiniu pabėgėlių apsaugos
labui.

61
62
63
64
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Palyginimui žr. Chartijos 24 str.
Žr.: http://www.frontex.europa.eu/.
H. Gollwitzer/P. Lapide, Ein Flüchtlingskind - Auslegungen zu Lukas 2, 1981.
Žr.: Viurtembergo evangelikų bažnyčia, 2013 m. spalio 24 d. sinodo pranešimas, 2 p.
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Laimutis Alechnavičius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas
Veslava Ruskan
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja
Diana Ličkuvienė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teisinės analizės ir informacijos
departamento direktoriaus pavaduotoja
Žygimantas Surgailis
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teisinės analizės ir informacijos
departamento teisėjo padėjėjas
Statyba – viena svarbiausių ūkio šakų, kartu tai bene svarbiausias ir didžiausias
ekonomikos sektorius. Statybos plėtrą nusakantys rodikliai atspindi ir bendrą šalies
ekonomikos lygį. Reiktų pažymėti, jog nors statybos mastai sunkmečio metu ir po jo
žymiai sumažėjo, tačiau bylų dėl statybos ir teritorijų planavimo kiekis Vyriausiajame
administraciniame teisme išlieka beveik stabilus: 2009 m. – 302 bylos, 2010 m. – 283
bylos, 2011 m. – 245 bylos, 2012 m. – 286 bylos, 2013 m. – 268 bylos.
Statyba – tai kompleksinė sritis, aprėpianti aplinkosauginius, ekonominius, socialinius, techninius ir teisinius aspektus, kas lemia detalų ir gausų norminį iš šios srities
kylančių visuomeninių santykių reglamentavimą tiek privatinės, tiek viešosios teisės
normomis. Svarbus vaidmuo statybos procese tenka ir įvairioms administracinėms bei
kitoms procedūroms, kurios užbaigiamos viešojo administravimo subjektų priimamais
sprendimais, paprastai darančiais poveikį statybos dalyvių teisių bei pareigų apimčiai,
apsprendžiančiais kitų suinteresuotų asmenų teises bei teisėtus interesus. Kartais viešosios valdžios dalyvavimas statybos teisinių santykių vystymesi lemia ir ginčus tarp
su statyba susijusių santykių dalyvių, todėl svarbus vaidmuo sprendžiant juos tenka
teismams. Ypač platus aptariamų santykių spektras, tiesiogiai susijęs su statytojo (užsakovo) bei kitų suinteresuotų asmenų nuosavybės teisių įgyvendinimu, lemia tai, kad į
šiuos santykius įsitraukia tiek bendrosios kompetencijos, tiek specializuoti teismai.
Straipsnio tikslas – apžvelgti bei atskleisti būtent administracinių teismų praktiką, aiškinant ir taikant statybos teisinius santykius reglamentuojančias nuostatas. Šiuo
aspektu pastebėtina, kad 2010 m. buvo parengtas Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikos, taikant statybos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas,
apibendrinimas1, kuriame aprėptos tos sritys, kurias tiesiogiai palietė pagrindinis statybos teisinius santykius reguliuojantis teisės aktas – Statybos įstatymas. Minėtame apibendrinime pateikta sisteminga Vyriausiojo administracinio teismo praktikos šioje srityje apžvalga, didesnį dėmesį skiriant materialinės teisės taikymo atvejams, analizuojant
1

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 8(18), 2009 m., 370–447 P.
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ir pateikiant išaiškinimus iš procesinių teismo sprendimų, priimtų iki 2009 m. gruodžio 31 d. Tačiau per pastaruosius kelerius metus Statybos įstatymas ir kiti statybos
santykius reglamentuojantys teisės aktai buvo dažnai keičiami ir pildomi. Vieni reikšmingiausių aptariamų santykių reglamentavimo pakeitimai buvo padaryti 2010 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28,
33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 281 straipsniu,
keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymu (toliau – 2010 m. liepos 2 d. Pakeitimo
įstatymas) bei 2013 m. birželio 27 d. priimtu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1,
2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 281, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 541 straipsniu įstatymu (toliau – 2013 m.
birželio 27 d. Pakeitimo įstatymas). Įsigaliojusios naujos Statybos įstatymo nuostatos
pareikalavo ir Statybos įstatymą lydinčių bei kitų norminių aktų, reglamentuojančių
statybos santykius, pasikeitimo. Todėl nenuostabu, kad reikšmingai pasikeitęs iš statybų kylančių santykių teisinis reguliavimas lėmė ir administracinių teismų praktikos
raidą individualiose bylose formuojant naujai įsigaliojusių įstatymų bei juos lydinčių
teisės aktų nuostatų aiškinimo ir taikymo taisykles.
Įdomumo dėlei norėtųsi paminėti, jog, pavyzdžiui, statybos ir teritorijų planavimo bylų kategorija visame 2013 metais Vyriausiajame administraciniame teisme gautų
bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų pasiskirstymo kontekste užima tik 5 proc. nuo 2516 gautų bylų, tačiau išanalizavus 2013 m.
išnagrinėtų bylų pagal apeliacinius skundus rezultatus, matyti, jog mažiau nei pusė
pirmosios instancijos teismo sprendimų palikti nepakeisti (apie 48 proc., 2012 m. –
61 proc.), kai visų kategorijų bylose šis dydis siekia apie 65 procentus. Visa tai tik patvirtina, jog šios kategorijos bylos sudėtingos, teisinės diskusijos ir probleminiai aspektai, kylantys iš statybos teisinių santykių sureguliavimo, nemažėja ir kyla tiek teismams,
tiek proceso šalims. Be to, šios kategorijos bylų ypatybė ta, jog iš statybų kylančius ginčus nagrinėja tiek specializuoti, tiek bendrosios kompetencijos teismai. Taigi, įvertinus
tai, kas pasakyta pirmiau, bei gausėjant šios kategorijos bylų nagrinėjimo praktikai,
plečiantis jose kylančių ir nedelstino sprendimo reikalaujančių probleminių tiek materialinių, tiek procesinių klausimų spektrui, kilo poreikis pristatyti šios srities aktualius
Vyriausiojo administracinio teismo procesiniuose sprendimuose pateiktus išaiškinimus, kurie supažindins su vyraujančios praktikos šioje srityje tendencijomis, atkreips
dėmesį į dažniausiai pasitaikančias teisės normų taikymo klaidas bei galbūt padės jų
išvengti.
Straipsnis parengtas ir paremtas administracinių bylų, atrinktų nuo 2010 m. sausio iki 2014 m. birželio mėnesio, analize. Dėl teisinio reguliavimo dinamiškumo atitinkamo teismo procesinio sprendimo citavimas kartais reikalauja pateikti nuorodas į jau
nebegaliojančias ar pakeistas teisės normas ir atskleisti jų turinį (reikia turėti omenyje,
jog paskutiniai Statybos įstatymo pakeitimai įsigaliojo tik 2014 m. sausio 1 d.), todėl
skaitytojas turėtų būti atidus, nes 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. Straipsnyje pirmiausia siekiama pristatyti šiandien aktualiausius Vyriausiojo
administracinio teismo procesinius sprendimus, pradedant nuo procesinių klausimų
problematikos ir toliau pristatant materialinės teisės normų taikymo ypatybes.
370

Statybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų
aiškinimo ir taikymo administraciniuose teismuose aktualijos

I. Procesinių teisės normų taikymas
Teismingumo klausimai
Aptariant statybos bylų teismingumą, pirmiausia reikėtų atskleisti administracinių teismų kompetenciją, nagrinėjant iš statybos teisinių santykių kylančius ginčus, bei
apibrėžti šių ginčų nagrinėjimo ribas. Tokį poreikį nulemia tai, jog šiuos ginčus, įskaitant ir tuos, kuriuose dalyvauja viešojo administravimo subjektai, nagrinėja tiek bendrosios kompetencijos, tiek administraciniai teismai. Be to, be bendrųjų administracinių teismų kompetenciją apibrėžiančių proceso įstatymo nuostatų (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 15 str.), reglamentuodamas su statyba susijusius visuomeninius
santykius, įstatymų leidėjas nustatė ir specialias tam tikrų iš šių santykių kylančių ginčų rūšinio teismingumo taisykles.
Viena iš svarbesnių tokių taisyklių, atskleidžiančių, kaip matysime vėliau, ir bendrą
įstatymų leidėjo poziciją dėl administracinių teismų kompetencijos aptariamo pobūdžio bylose, yra įtvirtinta Statybos įstatymo 28(1) straipsnyje, kurio 1 dalis nustato, jog
kai byloje yra ginčijamas statybą leidžiantis dokumentas, tokia byla administraciniams
teismams yra priskiriama tik tuomet, kai statyba pagal šį dokumentą nėra pradėta. Kai
statyba pagal minėtą dokumentą jau yra pradėta (vyksta, yra užbaigta), kompetentingos institucijos bei suinteresuoti asmenys privalo kreiptis į bendrosios kompetencijos
teismus ne tik dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento panaikinimo, bet
ir statybos padarinių šalinimo. Teismų praktikoje akcentuojama, kad būtent statybos
pradėjimas yra ta juridiškai reikšminga faktinė aplinkybė, kuri apsprendžia konkrečios
bylos dėl minėtoje Statybos įstatymo nuostatoje nurodyto individualaus administracinio akto panaikinimo priskirtinumą administraciniam ar bendrosios kompetencijos
teismui (2011 m. rugpjūčio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-253/2011,
2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-252/2012,
2012 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS552–307/2012). Todėl aptariamos rūšinio teismingumo taisyklės taikymui nėra reikšminga, kad į teismą
kreipiamasi tik siekiant panaikinti neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento
galiojimą, bet neprašoma pašalinti pradėtos statybos padarinių (2013 m. vasario 6 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS552-224/2013).
Minėtos faktinės aplinkybės – statybos pradėjimas – kontekste pastebėtina, kad
iš lingvistinės bei loginės Statybos įstatymo 28(1) straipsnio 1 dalyje įtvirtintų nuostatų konstrukcijos galima pagrįstai manyti, kad bylos dėl statybą leidžiančio dokumento
panaikinimo nagrinėjimas priskirtinas bendrosios kompetencijos teismui tik tokiais
atvejais, kai statyba pradėta (konkretūs statybos darbai atlikti) siekiant įgyvendinti būtent šiuo dokumentu suteiktą teisę, t. y. egzistuoja tiesioginis ryšys tarp pradėtos
statybos ir ginčijamo dokumento. Šiuo aspektu pastebėtina, kad tokio ryšio buvimo
savaime negali paneigti, pavyzdžiui, aplinkybė, kad ginčijamas statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas siekiant pašalinti savavališkos statybos padarinius. Vyriausiajam
administraciniam teismui nagrinėjant atskirąjį skundą buvo nustatyta, kad valstybinę
statybos priežiūrą atliekančiai institucijai pareikalavus pašalinti savavališkos statybos
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padarinius, per nustatytą šio reikalavimo įvykdymo terminą statytojai kreipėsi dėl statybos leidimo išdavimo, siekdami įteisinti savavališką statybą. Dėl tokio statytojų prašymo išduoto statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo tenkinimo kilus
ginčui, administraciniai teismai sprendė, kad šis ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teismuose (2013 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS552-224/2013).
Aptariamų Statybos įstatymo 28(1) straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo kontekste būtina pastebėti, kad ji, su tam tikrais pakeitimais, galioja nuo 2010 m. spalio 1 d.
Tačiau tai nereiškia, kad jose įtvirtintos rūšinio teismingumo taisyklės netaikomos
teisme kvestionuojant iki minėtos datos išduotus statybą leidžiančius dokumentus.
Kaip yra pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas, šios nuostatos – procesinės
normos (2012 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-287/2012), todėl jei skundas (prašymas) dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo
yra pateikiamas jau galiojant Statybos įstatymo 28(1) straipsnio 1 dalyje įtvirtintoms
rūšinio teismingumo taisyklėms, šio skundo (prašymo) priėmimo klausimas turi būti
sprendžiamas pagal šias taisykles, nepriklausomai nuo to, kada priimtas skundžiamas
statybą leidžiantis dokumentas (2012 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-297/2012). Ir priešingai, po to, kai toks skundas (prašymas) buvo priimtas
nagrinėti administraciniame teisme pagal jo (skundo, prašymo) priėmimo metu galiojusias rūšinio teismingumo taisykles, vėlesni (bylos nagrinėjimo metu) įvykę šių taisyklių pasikeitimai nebėra reikšmingi. Administracinėje byloje Nr. A438-85/2012 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nesutiko su pareiškėjo apeliacinio skundo
argumentu, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą pažeisdamas rūšinio
teismingumo taisykles, nustatytas nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusio Statybos įstatymo 28(1) straipsnio 1 dalies nuostatomis. Šioje byloje nagrinėtu atveju pareiškėjas
kreipėsi į teismą dėl statybos leidimo panaikinimo 2010 m. birželio 4 d., t. y. iki įsigaliojant minėtai Statybos įstatymo nuostatai. Todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, jog pareiškėjo skundas priimtas ir byla dėl statybos leidimo
panaikinimo administraciniame teisme buvo pradėta nagrinėti nepažeidžiant aptariamų bylų rūšinio teismingumo taisyklių (2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A438-85/2012, taip pat 2012 m. spalio 3 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-1621/2012).
Galima rasti ir kitų įstatymų nuostatų, kurios ne tik aiškiai nustato, kokiam – bendrosios kompetencijos ar administraciniam – teismui atitinkamas ginčas priskirtinas
nagrinėti, bet ir apibrėžia tam tikras proceso taisykles nagrinėjant tokius ginčus. Pavyzdžiui, viena tokių yra numatyta Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – TPSVPĮ) 23 straipsnio 2 dalyje, numatančioje administracinių teismų pareigą skubos tvarka nagrinėti statybos valstybinę priežiūrą vykdančios
institucijos prašymus dėl leidimo įeiti į tikrinamus statinius ir (ar) patalpas išdavimo.
Vis dėlto tenka pripažinti, kad įstatymų leidėjas, reglamentuodamas aptariamus
santykius, paprastai apsiriboja bendromis nuostatomis dėl suinteresuotų asmenų teisės
skųsti viešojo administravimo subjektų priimamus sprendimus (veiksmus ir neveikimą) teismui, konkrečiai neįvardindamas tokius ginčus nagrinėti kompetentingo teismo. Toks reguliavimas kartais sukelia klausimų, nes nesant nustatytų specialių rūšinio
teismingumo taisyklių, platus su statyba susijusių visuomeninių santykių spektras ne
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visada leidžia aiškiai ir vienareikšmiškai identifikuoti konkrečioje byloje kilusio ginčo
pobūdį bei nuspręsti, kuris – bendrosios kompetencijos ar administracinis – teismas
yra kompetentingas nagrinėti šią bylą. Todėl šiais klausimais yra reikšminga tiek formuojama teismų praktika, tiek specialios teisėjų kolegijos bylų rūšinio teismingumo
bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti (toliau –
Specialioji teisėjų kolegija) priimamos nutartys. Tačiau pastebėtina, kad ši kolegija nepatenka tarp vienodą teismų praktiką formuojančių subjektų, o rūšinio teismingumo
klausimus ji sprendžia tik konkrečioje byloje, todėl šio subjekto nutartyse dėstoma pozicija dėl tam tikrų bylų rūšinio teismingumo kartais skiriasi ir (ar) turi tendenciją kisti. Vis dėlto tai nepaneigia galimybės atsižvelgti į Specialiosios teisėjų kolegijos nutartis
kaip į gaires, sprendžiant aptariamus klausimus.
Minėta, jog Statybos įstatymas nustato aiškias rūšinio teismingumo taisykles, kai
siekiama panaikinti statybą leidžiančio dokumento galiojimą. Bendrosios teismų kompetenciją apibrėžiančios proceso įstatymo normos taip pat leidžia pripažinti, jog ginčas
dėl kompetentingo subjekto atsisakymo išduoti tokį dokumentą paprastai yra teismingas administraciniams teismams (2012 m. sausio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr.A662-25/2012, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A602-2605/2012,
2013 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-549/2013, 2013 m. gruodžio
5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2322/2013 ir kt.). Įdomu ir tai, kad Specialioji teisėjų kolegija aptariamo pobūdžio ginčus administraciniams teismams priskiria
ir tais atvejais, kai kompetentingi subjektai atsisako tenkinti prašymą išduoti statybą
leidžiantį dokumentą, kai toks prašymas pateikiamas siekiant pašalinti savavališkos
statybos padarinius (įteisinti savavališką statybą). Kaip buvo nustatyta Specialiosios
teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartimi byloje M. G. A. prieš Kauno miesto
savivaldybės administraciją (T-210-2012), nors ginčytu 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,
kolegijos vertinimu, šiuo sprendimu ieškovei nebuvo sukelti jokie civiliniai teisiniai
padariniai, šis reikalavimas turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme. Taigi
nors, kaip minėta, ginčas dėl statybą leidžiančio dokumento, išduoto siekiant pašalinti
savavališkos statybos padarinius, galiojimo yra priskiriamas bendrosios kompetencijos
teismui, tačiau kompetentingo viešojo administravimo subjekto atsisakymas tokį dokumentą išduoti – administraciniam teismui.
Ginčai dėl savavališkos statybos ir jų padarinių šalinimo, įskaitant ginčus dėl
šiais klausimais priimamų viešojo administravimo subjektų administracinių aktų, sudaro reikšmingą dalį teismuose nagrinėjamų bylų. Dėl valstybinę statybų priežiūrą
vykdančios institucijos priimamų reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius paminėtina, kad Specialioji teisėjų kolegija ne kartą yra konstatavusi, kad reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra susijęs su statinio savininko
nuosavybės teisių ribojimu, t. y. civiliniais teisiniais santykiais. Savavališkos statybos
civilinės teisinės pasekmės reglamentuotos Civiliniame kodekse, taip pat specialiuose Statybos ir TPSVP įstatymuose. Bylų, susijusių su statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo, teismingumo klausimai yra aptarti Statybos įstatymo 28(1) straipsnyje, tuo tarpu savavališkos statybos atveju (kai
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statybą leidžiančio dokumento nėra), nurodytu TPSVPĮ 14 straipsnyje2, tokių bylų
teismingumo klausimas nėra reglamentuotas. Todėl Specialioji teisėjų kolegija laikosi pozicijos, kad ginčijant valstybinę statybų priežiūrą vykdančios institucijos reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius (t. y. statyba jau yra pradėta), pagal
analogiją taikytinas Statybos įstatymo 28(1) straipsnio 1 dalies 1 punktas, nustatantis, kad kilęs ginčas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo priskirtinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m.
vasario 21 d. nutartį byloje UAB „Utenos vandenys“ prieš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyrių, T-3/2013, ir joje nurodytas šios kolegijos nutartis). Identiškos pozicijos laikosi ir administraciniai teismai (2012 m. gruodžio 19 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2989/2012, 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A502-1660/2013, 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-330/2013, 2014 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-154/2014).
Atskirai paminėtina ir tai, kad, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, bendrosios
kompetencijos teismams teismingi ir ginčai dėl valstybinę statybos priežiūrą atliekančios institucijos sprendimo panaikinti savo anksčiau surašytą savavališkos statybos
aktą ir reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius (Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 24 d. nutartis byloje Y. V. prieš Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyrių, T-100/2013, 2013 m. liepos 9 d. nutartis byloje R. A. prieš
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, T75/2013). Šiems teismams
teismingi ir ginčai dėl valstybinę statybos priežiūrą vykdančios institucijos atsisakymo
panaikinti reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius (Specialiosios teisėjų
kolegijos 2013 m. balandžio 9 d. nutartis byloje K. M. prieš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, T-50/2013). Aptariamų santykių kontekste paminėtina ir tai, kad 2012 m. birželio 1 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-287/2012
Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog ginčai dėl valstybinę statybos priežiūrą vykdančios institucijos įpareigojimo imtis priemonių savavališkos statybos padariniams pašalinti (surašyti savavališkos statybos aktą bei pareikalauti iš statytojo savo
sąskaita pašalinti savavališkos statybos padarinius), taip pat yra teismingi bendrosios
kompetencijos teismui.
Tačiau analizuojant teismų praktiką matyti, kad vis dėlto ne visi su savavališka
statyba susijusių procedūrų metu priimami viešojo administravimo subjektų sprendimai (atliekami veiksmai) yra skundžiami bendrosios kompetencijos teismams.
Administraciniai teismai nagrinėja ginčus dėl savavališkos statybos akto, kuriame
yra įtvirtinamas reikalavimas sustabdyti statybą ir nebeatlikti visų ar dalies statybos
veiksmų (2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1123/2010,
2
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Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusio TPSVPĮ 13 straipsnio 4 dalies ir 14 straipsnio nuostatos,
kiek tai susiję su valstybinę statybų priežiūrą atliekančios institucijos (jos pareigūnų) surašomu
savavališkos statybos aktu bei reikalavimu pašalinti šios statybos padarinius, iš esmės yra
identiškos toms, kurios buvo įtvirtintos iki šios datos galiojusiame Statybos įstatymo 28 straipsnyje
(2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija). Todėl atskleidžiant TPSVPĮ nuostatų turinį,
atsižvelgtina į teismų praktiką aiškinant ir taikant minėtą Statybos įstatymo nuostatą.
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2013 m. balandžio 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-138/2013, 2013 m.
birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1336/2013). Žinoma, toks savavališkos statybos aktas savarankišku administracinės bylos dalyku, be kita ko, atsižvelgiant į minėtą teismų praktiką ir Specialiosios teisėjų kolegijos nutartis dėl reikalavimų
pašalinti savavališkos statybos padarinius rūšinio teismingumo, pripažįstamas iš esmės
tais atvejais, kai nėra keliamas klausimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tęsiant temą dėl ginčų rūšinio teismingumo, paminėtina, kad po 2010 m. liepos
2 d. Pakeitimo įstatymo reikšmingai pasikeitė statybos užbaigimo procedūrą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos. Šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 24 straipsnis,
priklausomai nuo statybos rūšies ir pobūdžio, iš esmės numato trijų rūšių dokumentus,
kuriais įforminamas statybos užbaigimo faktas: 1) statybos užbaigimo aktas; 2) statytojo surašoma deklaracija, kuri patvirtinama ir įregistruojama Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje bei 3) statytojo surašoma deklaracija, kuri nėra
tvirtinama ir registruojama minėtoje inspekcijoje. Po 2014 m. sausio 1 d. šios įstatymo
nuostatos šiek tiek pakito, tačiau esminiai reguliavimo aspektai išliko panašūs, todėl iki
šios dienos suformuota teismų praktika nėra praradusi savo aktualumo.
Tiek laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2014 m. sausio 1 d., tiek šiuo metu
galiojančios nuostatos numato statybos deklaraciją, kaip vieną iš statybos užbaigimą
įforminančių dokumentų. Spręsdama klausimą dėl ginčų dėl šios deklaracijos rūšinio
teismingumo, Specialioji teisėjų kolegija iš esmės laikosi pozicijos, kad pati deklaracija apie statybos užbaigimą yra dokumentas, parengiamas ir pasirašomas statytojo. Kadangi statytojas nėra viešojo administravimo subjektas, deklaracija negali būti laikoma
viešojo administravimo veiksmu, o ginčai dėl jos panaikinimo – administracinio teisinio pobūdžio ginčais. Ši deklaracija, kaip statytojo parengiamas ir pasirašomas dokumentas, įstatymų nustatyta tvarka sukuria tam tikras civilines teises ir pareigas, todėl
pripažintina vienašaliu sandoriu (Civilinio kodekso 1.63 str.). Ginčai dėl jos panaikinimo – civilinio teisinio pobūdžio ginčais (Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. liepos
16 d. nutartis byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos prieš UAB „Palemono keramika“, T-126/2012, 2013 m. liepos 16 d. nutartis
byloje UAB „Ramunėlės vaistinė“ ir kt. prieš UAB „Šiaulių lyrą“, T83/2013).
Pabrėžtina, kad minėtos taisyklės taikomos tik tuo atveju, kuomet deklaracijos
apie statybos užbaigimą nėra tvirtinamos ir teisme ginčijamos tik statytojo surašytos
bei pasirašytos deklaracijos apie statybos užbaigimą. Tačiau tais atvejais, kuomet pagal teisės aktų reikalavimus deklaraciją apie statybos užbaigimą yra privaloma užregistruoti ir / ar patvirtinti, viešojo administravimo subjektas – Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos teritorinio padalinys, patvirtindamas ir / ar užregistruodamas deklaraciją, priima administracinį sprendimą. Viešojo administravimo subjekto veikla (šiuo atveju – deklaracijos tvirtinimas ir / ar užregistravimas) priimant
administracinius sprendimus priskiriama viešojo administravimo sričiai, o ginčai, kilę
šioje srityje, nagrinėjami administraciniuose teismuose. Taigi reikalavimas panaikinti
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sprendimus, kuriais buvo užregistruotos ir patvirtintos atitinkamų asmenų deklaracijos apie statybos užbaigimą,
teismingas administraciniam teismui (Specialiosios teisėjų kolegijos 2014 m. rugpjūčio
14 d. nutartis byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir kt., T-101/2014).
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Priskirtinumo klausimai
Kalbant apie administracinių teismų kompetenciją, akcentuotina, kad viešojo
administravimo subjektai viena ar kita forma iš esmės dalyvauja iš statybos kylančiuose santykiuose nuo statybos parengiamųjų darbų iki jau pastatyto statinio priežiūros pabaigos, kai statinys nugriaunamas. Dalyvaudami šiuose santykiuose, jie priima
įvairius sprendimus (atlieka veiksmus), tačiau ne visi šie veiksmai (aktai, kuriuose šie
veiksmai įforminami) gali būti savarankišku skundo (ginčo) administracinėje byloje
dalyku.
Iš tiesų administracinių teismų kompetencijai nėra priskiriama nagrinėti ginčų,
pavyzdžiui, dėl faktų, taip pat aktų ar veiksmų, kuriais akivaizdžiai nėra pakeičiama
asmens subjektinių teisių ir (ar) pareigų apimtis. Subjektinė procesinė teisė kreiptis į
teismą yra siejama su asmens pažeistų teisių ir interesų gynimu, ir šia teise negali būti
naudojamasi vien formaliam bylinėjimuisi, administraciniame teisme apsiribojant tik
juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo klausimais, ar ginčijant tik
tuos aktus, kurie patys savaime jokių materialių pasekmių pareiškėjams nesukelia. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-1619/2013 nagrinėtu skundu pareiškėjas, be
kita ko, ginčijo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos surašytą statybą
leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą ir faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą. Vertindamas kilusį ginčą,
Vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad jokių valinio pobūdžio patvarkymų,
reikalavimų, kurie sukeltų vienokias ar kitokias pasekmes pareiškėjui ar jį įpareigotų
vienaip ar kitaip elgtis, minėtuose aktuose nebuvo. Todėl apeliacinės instancijos teismo
teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nutraukė
administracinės bylos dalį dėl minėtų aktų panaikinimo (2013 m. lapkričio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1619/2013, taip pat 2013 m. liepos 3 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS492-330/2013, 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-25/2013, 2013 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS662-396/2013). Teismų praktikoje analogiškai vertinamos ir valstybinę statybos
priežiūrą vykdančios institucijos išvados dėl galimų su statyba susijusių administracinių aktų (ne)teisėtumo, pateiktos pagal jai pateiktus teismų, prokurorų, kitų asmenų
prašymus (2012 m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-3025/2012).
Paminėtų proceso taisyklių administracinių teismų praktikoje taip pat paprastai laikomasi bylose dėl savavališkos statybos aktų (žr. skyrių – Savavališkos statybos).
Administraciniai teismai taip pat nenagrinėja ir informacinio pobūdžio dokumentų, tačiau pastebėtina, jog kartais viešojo administravimo subjektai jų sprendimus
įforminančius dokumentus klaidingai ir nepagrįstai vertina kaip informacinio pobūdžio, kurie negali būti ginčo administracinėje byloje dalyku. Štai vienoje byloje buvo
nustatyta, kad daugiabučio namo buto savininkai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu išduoti pritarimą paprastojo remonto aprašui (leisti
atjungti buto šildymo sistemos įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo sistemos ir
pakeisti buto šildymo būdą). Išnagrinėjęs šį pareiškėjų prašymą, atsakovas raštu informavo, kad jų pateiktame projekte (apraše) nėra visų privalomų dokumentų, nurodytų
atsakovo anksčiau siųstuose raštuose, todėl projektas nepriimamas derinti ir statybą
leidžiantis dokumentas (rašytinis pritarimas) negali būti išduotas. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, be kita ko, teigė, kad šiuo raštu nebuvo nustatomos, pakei376
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čiamos ar naikinamos tam tikros teisės ar pareigos. Jis buvo tik informacinio pobūdžio pranešimas apie pareiškėjų siekiamų atlikti statybos darbų įgyvendinimo tvarką
bei būtinus pateikti dokumentus. Tačiau atmesdama šiuos atsakovo argumentus, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog ginčytame rašte viešo
administravimo institucija išdėstė aiškų ir konkretų valinį patvarkymą – jai suteiktos
kompetencijos ribose priėmė sprendimą neišduoti pareiškėjams statybą leidžiančio
dokumento. Taigi šiuo sprendimu atsakovas paneigė vieną pagrindinių Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų statytojo teisės įgyvendinimo prielaidų. Statybos įstatymo 23 straipsnio 33 dalis nustato, kad atsisakymą išduoti statybą leidžiantį
dokumentą statytojas (užsakovas) turi teisę apskųsti teismui. Atsakovais šiose bylose
laikomi subjektai, kurių atstovai nepritarė statybą leidžiančio dokumento išdavimui.
Todėl, kaip pažymėjo apeliacinės instancijos teismas apžvelgiamoje byloje, pareiškėjai,
manydami, jog nurodytais veiksmais Vilniaus miesto savivaldybės administracija pažeidė jų subjektines teises ar įstatymų saugomus interesus, pagrįstai kreipėsi teisminės
gynybos, siekdami panaikinti tiesioginį poveikį jiems sukeliantį individualų administracinį aktą (2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1799/2013,
taip pat 2012 m. sausio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-25/2012, 2013 m.
rugpjūčio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-856/2013, 2013 m. balandžio
22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-658/2013). Šiame kontekste paminėtina
ir kita byla, kurioje ginčytu raštu atsakovas informavo pareiškėją apie tai, kad administracinės procedūros, pradėtos pagal pastarojo prašymą specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti, netęs ir galutinio sprendimo nepriims, kol pareiškėjas
nepateiks projektinių pasiūlymų, suderintų su atitinkamais subjektais. Kaip vertino
Vyriausiasis administracinis teismas, taip atsakovas atsisakė spręsti jo kompetencijai
priskirtą klausimą iš esmės. Atitinkamai šioje byloje buvo iš esmės išspręsta dėl tokio
atsisakymo teisėtumo ir pagrįstumo (2012 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2673/2012, taip pat 2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS602-82/2012).
Teisės kreiptis į teismą realizavimo ypatybės
Šiuo aspektu pirmiausia primintina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo
5 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka ir terminais kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista
ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Bylose dėl iš statybos teisinių
santykių kilusių ginčų aptariamas suinteresuotumas paprastai nekvestionuojamas, kai
planuojama, vykdoma ar užbaigta statyba daro akivaizdžią ir tiesioginę įtaką į teismą
besikreipiančio asmens teisėms ir įstatymų saugomiems interesams, pavyzdžiui: pažeidžiami norminių aktų nustatyti minimalūs atstumai nuo statinio iki suinteresuotam
asmeniui priklausiančio gretimo sklypo ribos (2012 m. spalio 25 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2083/2012); be suinteresuoto asmens
sutikimo siekiama prisijungti (prisijungiama) prie jo valdomų ir naudojamų inžinerinių tinklų (2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-85/2012).
Bet kuriuo atveju, siekiant identifikuoti į teismą besikreipusio asmens materialinį teisinį suinteresuotumą, yra atliekamas individualus kiekvienos ginčo situacijos vertinimas konkrečioje administracinėje byloje (2010 m. lapkričio 2 d. nutartis
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administracinėje byloje Nr. A662-1333/2010, 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2951/2011, 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556-2322/2011).
Statybos teisinius santykius reguliuojantys įstatymai numato ir viešojo administravimo įgaliojimus turinčių subjektų teisę kreiptis į administracinius teismus dėl
statybos santykiuose dalyvaujančių asmenų priimamų sprendimų ir veiksmų. Viena iš
tokių nuostatų yra įtvirtinta Statybos įstatymo 23 straipsnio 30 dalyje, kurioje toks subjektų (institucijų) sąrašas nuo 2014 m. sausio 1 d. išplėstas, ir kurioje nustatyta, jog
kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo turi teisę ne
tik asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, bet ir šių asmenų skundų
ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ar statinio saugos ir paskirties
valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją.
Taigi vienas iš pagrindų Statybos įstatymo 23 straipsnio 30 dalyje nurodytoms
institucijoms kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo yra
suinteresuoto asmens šiai institucijai pateiktas skundas ar prašymas. Kitaip tariant,
kreipiantis į teismą šiuo pagrindu, būtina, jog šį skundą ar prašymą institucijai būtų
pateikęs ne bet koks asmuo, bet tas, kuris turi materialinį teisinį suinteresuotumą atitinkamu statybą leidžiančiu dokumentu. Būtent tokį vertinimą iliustruoja baigiamasis Vyriausiojo administracinio teismo aktas administracinėje byloje Nr. A502-120/2012.
Šioje byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija gavo juridinio asmens paklausimą dėl rangovo ir jo paskirtų projektuotojų
bei statybos darbų vadovo atsakomybės vykdant statybų veiklą pagal techninį projektą,
kuris neatitinka teisės aktų bei detaliojo plano sprendinių. Jį ištyrusi minėta inspekcija pareiškė teismui reikalavimą dėl statybos leidimo (statybą leidžiančio dokumento) panaikinimo. Tačiau patikrinusi bylos aplinkybes įrodymų vertinimo aspektu, teisėjų kolegija nenustatė, kad ginčijamas individualus administracinis aktas galėjo kaip
nors lemti minėto juridinio asmens teises ar įstatymo saugomus interesus ir turėti jam
tiesioginių teisinių pasekmių. Todėl teisėjų kolegija konstatavo, jog juridinio asmens
raštas nesudarė Valstybinei teritorijų ir statybos inspekcijai pagrindo teismui apskųsti
minėtą statybą leidžiantį dokumentą (2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-120/2012).
Kita vertus, Statybos įstatymo 23 straipsnio 30 dalyje nurodyti viešojo administravimo subjektai (valstybinės priežiūros institucijos) į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo gali kreiptis ne tik esant suinteresuoto asmens skundui
(prašymui), bet ir savo iniciatyva. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto
paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo
suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo
ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Atkreiptinas dėmesys į
tai, jog iki TPSVPĮ įsigaliojimo (2014 m. sausio 1 d.) jokių specialių nuostatų, siekiant
realizuoti šią teisę (ir pareigą) savo iniciatyva kreiptis į teismą dėl minėto dokumento panaikinimo, nebuvo, todėl paminėti subjektai privalėjo laikytis bendrųjų proce378
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so taisyklių, įskaitant reikalavimą paisyti įstatymuose nustatytų procesinių terminų
skundui (prašymui) teismui pateikti. Pavyzdžiui, jau minėtoje administracinėje byloje
Nr. A502120/2012 buvo nustatyta, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija su prašymu panaikinti statybą leidžiantį dokumentą į teismą kreipėsi praėjus
beveik vieneriems metams po to, kai šis dokumentas šiai inspekcijai buvo įteiktas. Kadangi pareiškėjas dėl statybos leidimo (statybą leidžiančio dokumento) panaikinimo į
teismą kreipėsi praleidęs įstatyme nustatytą terminą ir atnaujinti jo neprašė, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, buvo pakankamas pagrindas atsisakyti priimti valstybinės statybų priežiūros institucijos skundą (2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-120/2012).
Šiuo metu galiojančio TPSVPĮ 23 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, vykdydama statybos valstybinę priežiūrą, turi teisę šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais
atvejais kreiptis į teismą. Prašymas dėl administracinio sprendimo panaikinimo pateikiamas teismui per 2 mėnesius nuo institucijos, kuri kreipėsi, dokumento, kuriame
konstatuojami nustatyti pažeidimai (pvz., patikrinimo akto arba kt.), priėmimo dienos,
išskyrus atvejus, kai prieš kreipimąsi į teismą pateikiamas privalomasis nurodymas neteisėtą administracinį aktą išdavusiai institucijai. Be to, iš to paties įstatymo 10 straipsnio, reglamentuojančio statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo tikrinimo
procedūrą, išplaukia, jog asmeniui pateikus skundą dėl statybą leidžiančio dokumento
išdavimo teisėtumo, atliekamas patikrinimas, kuris gali tęstis iki 40 darbo dienų, po
patikrinimo akto pasirašymo sprendimas dėl kreipimosi į teismą gali būti priimtas dar
ne vėliau kaip po 5 darbo dienų (TPSVPĮ 10 str. 6 d., 7 d.). Taigi matyti, jog terminai
kreiptis į teismą skiriasi ir nuo skundą paduodančių subjektų statuso (privatus asmuo
ar viešo administravimo institucija), ir nuo to, kokiu būdu atitinkamas subjektas pasirenka kreiptis į teismą (tiesiogiai pačiam subjektui ginčijant aktą ar per Valstybinę
teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos).
Į administracinius teismus dėl aptariamoje srityje atliekamų viešojo administravimo subjektų veiksmų (neveikimo) teisėtumo kreipiasi ir subjektai, ginantys viešąjį
interesą. Pasisakant dėl procesinių prielaidų kreiptis į teismą su prašymu apginti viešąjį
interesą, pirmiausia būtina pažymėti, kad vadovaujantis administracinių bylų teiseną
reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų nuostatomis, tik įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos,
tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į administracinį teismą su pareiškimu, kad
būtų apgintas viešasis interesas. Tai reiškia, kad aptariama galimybe gali pasinaudoti
tik tie subjektai, kuriems teisė ginti viešąjį interesą yra numatyta jų veiklą ir įgaliojimus reguliuojančiuose įstatymuose. Vien tai, jog atitinkamas asmuo priklauso kuriai
nors iš paminėtų asmenų kategorijų, savaime nereiškia, jog jis gali kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą. Pastebėtina ir tai, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas asmenų
teisę ir (ar) pareigą kreiptis į administracinį teismą su prašymu apginti viešąjį interesą,
paprastai apibrėžia ir šios teisės (pareigos) ribas, tokiu būdu apribodamas šių asmenų
galimybę aptariamą interesą teismine tvarka ginti tik konkrečioje visuomeninių teisinių santykių srityje ar konkrečiais klausimais. Administraciniai teismai yra saistomi šių
imperatyvių proceso taisyklių, todėl asmenų, kuriems įstatymu nėra suteikta teisė ginti
viešąjį interesą atitinkamoje srityje, prašymai nepriimami. Atskirai būtina akcentuoti,
kad, kaip minėta anksčiau, įstatymai įtvirtina institucijų, įstaigų ar pareigūnų subjekti379
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nę teisę tam tikrais atvejais kreiptis į teismą dėl atitinkamų individualių administracinių aktų panaikinimo, šios teisės įgyvendinimo netapatinant su viešojo intereso teisme
gynimu proceso teisės normų prasme. Pavyzdžiui, jau minėta, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija ir kitos institucijos tam tikrais atvejais turi teisę
kreiptis į teismą savo iniciatyva ir įstatymas nesieja šios teisės realizavimo su viešojo
intereso gynimu.
Nustačius, kad pareiškėjas turi įstatyme numatytą teisę kreiptis į teismą dėl viešo
intereso gynimo, nepakanka vien deklaravimo, kad jis į teismą kreipėsi gindamas viešąjį interesą. Iš tiesų, šie subjektai, prašydami viešo intereso gynimo tikslais panaikinti
statybų procese priimamus viešojo administravimo subjektų sprendimus, kartais ima
ginti trečiųjų asmenų privačius interesus (2013 m. lapkričio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1542/2013), kas, nenustačius jų individualaus materialinio
teisinio suinteresuotumo, paneigia jų teisę kreiptis į teismą šiais klausimais.
Aptariamu klausimu paminėtina ir tai, kad nagrinėjant ginčus, susijusius su viešojo intereso gynimu, dažnai susiduriama su problema, kad įstatymų leidėjas, administracinę teiseną reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtindamas asmenų teisę kreiptis
į teismą su prašymu apginti viešąjį interesą, neapibrėžė viešojo intereso, kaip teisinės
kategorijos, sąvokos. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo suformuota taisyklė, kad viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės
asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija. Viešasis interesas,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas
objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (2008 m. liepos
25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008).
Taigi viešasis interesas gali apimti įvairias sritis, šios sąvokos turinio atskleidimas gali
būti susijęs su tam tikrais atvejais net nesuderinamų vertybių pasvėrimu, o tai gali
lemti visuomeninių santykių dalyvių klaidingą supratimą, ar iš tiesų atitinkamas interesas yra viešasis. Neginčytina ir tai, kad vertybių, kurios yra reikšmingos, reikalingos
ir vertingos visuomenei, turinys yra pakankamai platus, visuomenė ir visuomeniniai
santykiai nėra statiški, jie nuolat kinta, kartu keisdami ir vertybių, kurios turėtų būti
ginamos, turinį bei tarpusavio balansą. Tačiau administracinių teismų praktikoje kartu
su minėtu viešojo intereso sąvokos apibrėžimu, t. y. kumuliatyviai, yra taikoma taisyklė,
kad kiekvieną kartą, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso,
būtų pažeistos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės. Tokia teismų praktika patikslina viešojo intereso sąvokos turinį, iš jos eliminuodama vertybes,
kurios nėra saugomos ir ginamos Konstitucijos, bei vertybes, kurias nors ir saugo bei
gina Konstitucija, tačiau kurios konkrečioje byloje objektyviai nėra reikšmingos, reikalingos, vertingos visuomenei ar jos daliai. Ginčų, kylančių iš statybos teisinių santykių,
kontekste, paminėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas, panaikindamas statybą leidžiančius dokumentus ir kitus administravimo subjektų priimamus sprendimus,
viešuoju interesu pripažino tokias vertybes, kaip, pavyzdžiui, kultūros vertybių apsaugą
(2013 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-752/2013, 2014 m. sausio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-923/2013).
Aplinkos apsaugos srityje veikiančios visuomeninės organizacijos savo teisę
kreiptis į teismus ginant viešąjį interesą dažnai kildina iš Konvencijos dėl teisės gauti
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informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus
aplinkos klausimais (Orhuso konvencijos). Tačiau pasitaiko ir atvejų, kai šia teise jie
nori pasinaudoti tose srityse, kurios nepatenka į šio tarptautinio dokumento reguliavimą, kiek tai susiję su viešojo intereso gynimu teismine tvarka. Pavyzdžiui, administracinėje byloje pareiškėjas visuomeninė organizacija „Žvėryno bendruomenė“ siekė
panaikinti gyvenamųjų namų statybą leidžiantį dokumentą, o savo teisę ginčyti tokį
dokumentą, be kita ko, kildino iš minėtos Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 ir 3 dalių. Iš šioje byloje priimtos išplėstinės teisėjų kolegijos nutarties matyti, kad atsisakymą
pripažinti pareiškėjo teisę ginti viešąjį interesą minėtos konvencijos 9 straipsnio 3 dalies pagrindu teismas grindė aplinkybe, jog ši tarptautinės sutarties nuostata nėra tiesioginio taikymo. Vėliau analogišką išvadą šiuo klausimą padarė ir Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas3. Tačiau to paties straipsnio 2 dalies pagrindo nebuvimą išplėstinė
teisėjų kolegija motyvavo tuo, jog ginčytame statybos leidžiančiame dokumente numatyta gyvenamųjų namų statyba nepateko į Orhuso konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a
ir b punktų taikymo sritį, t. y. tokia veikla – gyvenamųjų namų statyba – nepateko nei į
šios konvencijos priede numatytų, nei nacionalinės teisės aktuose apibrėžtų didelį poveikį aplinkai darančių veiklų sąrašą (2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartis administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, taip pat 2011 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2683/2011).
Pasisakius dėl asmenų teisės kreiptis į teismą, primintina, kad pagal bendrąsias
administracinių bylų teiseną reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atsakovu administraciniame teisme laikomas administravimo subjektas, priėmęs skundžiamą aktą ar
atlikęs skundžiamą veiksmą arba atsisakęs ar vilkinęs atitinkamus veiksmus atlikti. Tačiau statybos teisinius santykius reglamentuojančiuose įstatymuose galima rasti specialių nuostatų dėl atitinkamų viešojo administravimo subjektų ir kitų asmenų procesinės padėties. Pavyzdžiui, bylose dėl neteisėtai išduotų statybą leidžiančių dokumentų
galiojimo panaikinimo atsakovais laikomi asmenys, neteisėtai pritarę statybą leidžiančio dokumento išdavimui (Statybos įstatymo 23 str. 30 d.). Pabrėžtina, jog Vyriausiasis
administracinis teismas yra pažymėjęs, jog šioje nuostatoje yra įtvirtinta proceso teisės
norma, todėl ji taikoma ir tais atvejais, kai į teismą kreipiamasi dėl po šios normos
įsigaliojimo išduotų statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo (2011 m. liepos 21 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2447/2011).
Pastebėtina ir tai, kad statybą leidžiančio dokumento išdavimo procese pagal
kompetenciją dalyvauja įvairios institucijos ir subjektai (jų padaliniai), be kita ko, nurodyti Statybos įstatymo 23 straipsnio 15–17 dalyse. Šiems nepritarus aptariamo dokumento išdavimui – statybą leidžiantis dokumentas negali būti išduodamas (Statybos įstatymo 23 str. 20 d.). Tokiais atvejais atsakovais laikomi subjektai, kurių atstovai
nepritarė statybą leidžiančio dokumento išdavimui (Statybos įstatymo 23 str. 33 d.).
Todėl atsakovais tokio pobūdžio administracinėse bylose būna ne vien išduoti statybą
leidžiantį dokumentą atsisakiusios savivaldybių administracijos (2012 m. lapkričio 8 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2605/2012, 2013 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-549/2013, 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2322/2013 ir kt.), bet ir, pavyzdžiui, nepritarę šių dokumentų išdavimui regionų aplinkos apsaugos departamentai, saugomų teritorijų direkcijos bei kiti
3

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2011 m. kovo 8 d. sprendimas Lesoochranárske zoskupenie VLK
byloje, C240/09.
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subjektai (2012 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2368/2012,
2013 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2322/2013).
Kiti procesiniai klausimai bylose, kuriose nagrinėjami iš statybos teisinių santykių
kylantys ginčai, neskaitant kai kurių įstatymuose numatytų ir apžvelgtų išimčių, iš esmės yra sprendžiami pagal bendrąsias administracinių bylų teiseną reglamentuojančių
teisės aktų nustatytas taisykles.
***
Apibendrinant teismų praktiką dėl procesinių klausimų, kylančių nagrinėjant su
statybos teisiniais santykiais susijusius ginčus, pirmiausia matyti, kad pastaraisiais metais teisėkūros subjektai, reglamentuodami aptariamus santykius, vis daugiau dėmesio
skiria ne tik materialiosioms, bet ir proceso normoms. Žinoma, didžioji dalis proceso
klausimų paliekami teismams spręsti pagal bendrąsias administracinių bylų teiseną ir
(ar) civilinį procesą reglamentuojančias nuostatas, o tai, atsižvelgiant į statybos teisinių
santykių kompleksiškumą bei dažną teisinio reguliavimo kaitą, suponuoja teismų pareigą suformuoti bei pateikti naujas proceso normų aiškinimo ir taikymo taisykles, kas
gali lemti ir esamos teismų praktikos kaitą bei nuolatinę jos raidą.
II. Materialinių teisės normų taikymas
Statinio projektavimas
Statyba, kaip ji apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje, yra sudėtingas
ir paprastai ilgas tęstinis procesas, susidedantis iš tam tikrų etapų, kurių vienas pirmųjų, o kartu užimantis ypatingą bei esminę vietą – statinio projektavimas. Pagal Statybos
įstatymo 2 straipsnio 28 dalį statinio projektavimas – architektūrinė inžinerinė veikla,
kurios tikslas parengti statinio projektą. Taigi projektavimo rezultatas yra statinio projektas – tai normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma
(Statybos įstatymo 2 str. 27 d.). Statinio projekto rengimo tvarką ir sudedamąsias dalis,
ypatingo statinio projekto, į valstybės investicijų programą įrašyto statinio projekto ir
tipinio statinio projekto tvirtinimo tvarką, visuomenei svarbių statinių sąrašą, informavimo ir visuomenės dalyvavimo svarstant šių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų
planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo
dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, projektinius pasiūlymus, tvarką,
statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalies vadovo teises ir pareigas nustato
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708
(su pakeitimais galiojančiais šiuo metu) patvirtintas Statybos techninis reglamentas
STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“. Iki 2010 m. spalio 1 d. viena iš svarbiausių
statinio projektavimo etapo kategorijų buvo projektavimo sąlygų sąvadas (savivaldybės
administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrasis dokumentas), kurio parengimo ir išdavimo tvarka buvo detalizuota Lietuvos Respublikos
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aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 patvirtintame Statybos
techniniame reglamente STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“.
Šiuo metu tokios sąvokos nebeliko priėmus 2010 m. liepos 2 d. Pakeitimo įstatymą, o
2013 m. birželio 27 d. Pakeitimo įstatymu statinio projektavimo teisiniame reglamentavime buvo patvirtinta ir daugiau naujovių.
Dokumentų, privalomų rengiant statinio projektą, sąrašas pateikiamas Statybos
įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, kur įtvirtinta, jog statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrinėjimų (jeigu juos atlikti privaloma) dokumentais, kultūros paveldo vertybės
tyrimų medžiaga, galiojančiais teisės aktais, prisijungimo sąlygomis ir: 1) savivaldybės
administracijos išduotais specialiaisiais architektūros reikalavimais, kurie neprieštarauja šios dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems reikalavimams; 2) Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, taikomais kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros
paveldo statiniui, statiniui, esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose; 3) saugomos teritorijos direkcijos išduotais
specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, taikomais konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-997 (įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d.)
patvirtintas Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Specialiųjų reikalavimų aprašas), kuris nustato savivaldybės administracijos direktoriaus bei
saugomos teritorijos direkcijos kompetenciją išduodant atitinkamus reikalavimus.
Minėta, jog įstatymų ir juos lydinčių norminių aktų nustatytais atvejais vienas iš
privalomųjų statinio projekto dokumentų yra atitinkamas teritorijų planavimo dokumentas. Dėl šių dokumentų svarbos statybos teisinių santykių kontekste Vyriausiasis
administracinis teismas yra nurodęs, jog, pavyzdžiui, nustatyta tvarka patvirtintas detalusis planas (juo nustatytas teritorijos juridinis statusas) įeina į juridinių faktų sudėtį,
būtiną tam tikriems santykiams atsirasti, o jo būdingas bruožas yra tas, kad kiti teisės
aktai priimami po to, kai patvirtinamas detalusis planas ir remiantis juo. Teisėjų kolegija taip pat yra pastebėjusi, jog Teritorijų planavimo įstatymas, įtvirtindamas būtinuosius detaliojo plano komponentus, nenustato reikalavimo detaliajame plane nurodyti
konkretų statinio statybos būdą (tipinė ar netipinė statyba) bei konkretesnių architektūrinių sprendimų, priešingai – tas yra padaroma projektuojant statinį, o būtent – užsiimant architektūrine inžinerine veikla, kurios tikslas yra parengti statinio projektą
(Statybos įstatymo 2 str. 28 d.). Detaliuoju planu nėra sprendžiami tie patys klausimai,
kurie turėtų būti sprendžiami išduodant statybos leidimą, detalusis planas yra dokumentas, kurio sprendinių pagrindu atsiranda galimybė gauti statybą leidžiantį dokumentą (2013 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-658/2013).
Štai byloje, kurioje pareiškėjas UAB „Kristiana“ ginčijo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atsisakymą išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimus kapitalinio remonto darbams Trakų mieste atlikti, Vyriausiasis administracinis teismas nustatė, jog nurodyta teritorija ir statiniai patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko Rekreacinės zonos rekreacijos įstaigų teritoriją, kurioje
pastatai, įrenginiai statomi, aplinka tvarkoma pagal detalius projektus, todėl pareiškėjui
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nustatytas reikalavimas parengti prašomiems darbams detalųjį planą. Teismas konstatavo, jog teritorijos tvarkymo darbų neapima statinio kapitalinio remonto sąvoka,
numatyta Statybos įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje, pagal kurią statinio kapitalinis remontas – statybos rūšis, kurios tikslas – pertvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio ir pan.),
pareiškėjo valdoma teritorija ir joje esantys statiniai yra Trakų istorinio nacionalinio
parko planavimo schemos, Trakų istorinio nacionalinio parko (kompleksinės saugomos teritorijos) rekreacinėje zonoje, o šios teritorijos tikslą, naudojimą ir tvarkymą reglamentuoja Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos skyriaus „Trakų
istorinio nacionalinio parko zonos“ III skirsnio „Rekreacinė zona“ 3 punktas, kuriuo
nustatyta, kad šioje teritorijoje aplinka tvarkoma pagal detalius projektus, patvirtintus nustatyta tvarka. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija pripažino, kad atsakovas nustatė teisėtą ir pagrįstą reikalavimą aplinkos sutvarkymui rengti detalųjį planą
(2013 m. spalio 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1167/2013).
Byloje, kurioje Marijampolės savivaldybės administracija atsisakė išduoti statybą
leidžiantį dokumentą dėl to, jog statytoja negavo naujų specialiųjų architektūrinių reikalavimų, buvo iškilęs klausimas dėl būtinybės gauti naujus specialiuosius architektūrinius reikalavimus dėl pasikeitusios faktinės situacijos, t. y. pareiškėja siekė įteisinti savavališkai rekonstruotą gyvenamąjį namą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog Marijampolės
savivaldybės administracijos nustatyti specialieji architektūros reikalavimai susieti su
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, tačiau nei jame, nei
Statybos įstatymo paminėtų reikalavimų galiojimo laikas neapibrėžtas, todėl teisėjų
kolegijos nuomone, argumentas dėl pareigos gauti specialiuosius architektūrinius reikalavimus galėtų būti pripažįstamas teisiškai pagrįstu tuo atveju, kai tokių specialiųjų
reikalavimų išduota nebuvo, nors pagal galiojantį reguliavimą juos buvo privalu gauti.
Tokia situacija galima ir tais atvejais, kai iš esmės keičiasi faktinė situacija, kuri objektyviai turėtų sąlygoti ir kitokius pakoreguotus specialiuosius architektūrinius reikalavimus. Į faktinio momento pasikeitimą ir buvo nukreiptas reikalavimas dėl kitų specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo nagrinėjamoje byloje, tačiau Marijampolės
savivaldybės administracijos atsisakyme išduoti statybą leidžiantį dokumentą nėra
net užsiminta, kaip pasikeitė faktinė situacija nuo tada, kai 2011 m. buvo išduoti tokie
reikalavimai, todėl teisėjų kolegija padarė išvadą, jog nebuvo jokių kliūčių statybą leidžiančio dokumento išdavimui (2014 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-336/2014).
Pažymėtina, jog nei Statybos įstatymas, nei Specialiųjų reikalavimų aprašas neįtvirtina išduotų reikalavimų galiojimo ir jų keitimo, tiesiog Specialiųjų reikalavimų
aprašo 2 ir 3 prieduose nurodyta, jog patvirtinti specialiųjų architektūros reikalavimų,
specialiųjų saugomos teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų dokumentai netaisomi, netikslinami ir nepapildomi, išskyrus techninių klaidų taisymą nustatyta tvarka.
Norėdamas keisti išduotus reikalavimus, statytojas (užsakovas) teikia laisvos formos
prašymą dėl patvirtinto dokumento anuliavimo ir užpildo 1 priede nurodytos formos
prašymą naujiems reikalavimams išduoti. Nauji specialieji architektūros, specialieji
saugomos teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai išduodami tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
Pagal STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ 7.2.1 punktą projektas rengiamas,
be kita ko, vadovaujantis projektiniais pasiūlymais. Projektiniai pasiūlymai – pasiūlymai,
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kurių tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui ir
(ar) informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą bei gali būti naudojami specialiesiems architektūros reikalavimams, specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos reikalavimams
parengti (Statybos įstatymo 2 str. 31 d.). Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą
buvo susidūręs su projektinių pasiūlymų statuso klausimu. Štai byloje, kurioje pareiškėja skundė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos sprendimo „Dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų” 1 ir 8 punktus, kuriais ši
nutarė nepritarti bendrovės pateiktiems projektiniams pasiūlymams, pirmosios instancijos teismas atmesdamas pareiškėjos skundą konstatavo, jog sprendimo 1 ir 8 punktai, priimti išnagrinėjus pareiškėjos projektinius pasiūlymus, bendrovei nesukelia jokių teisinių pasekmių, o sprendimas laikytinas tarpiniu dokumentu rengiant statinio
projektą. Nurodė, jog teisines pasekmes pareiškėjai sukels tik statinio projektas, todėl
skundžiamas sprendimas galės būti įvertintas ateityje sprendžiant dėl galutinio sprendimo, t. y. statinio projekto teisėtumo ir pagrįstumo. Kitaip tariant, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog nėra būtinybės vertinti skundžiamo sprendimo atitinkamus punktus, nes juose pasisakyta dėl pareiškėjos nurodomų projektinių siūlymų,
kurie pagal Statybos įstatymą tik „gali būti naudojami specialiesiems architektūros reikalavimams, specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams,
specialiesiems paveldosaugos reikalavimams parengti“, t. y. jie atitinkamus reikalavimus išduodančio subjekto neįpareigoja. Nagrinėdamas apeliacinį skundą, Vyriausiasis
administracinis teismas konstatavo, jog su pozicija, kad projektiniai pasiūlymai neturi
privalomojo pobūdžio, nesutinka, nes nors iš Statybos įstatymo 2 straipsnio 31 dalies
nuostatos negalima daryti išvados, kad projektiniai pasiūlymai yra privalomojo pobūdžio, tačiau teigtina, jog projekto rengimo metu reikia į juos atsižvelgti, jei jie yra parengti, kadangi projektiniai pasiūlymai, remiantis STR „Statinio projektavimas“ 7.2.1
punktu, yra priskiriami projekto rengimo dokumentams. Teismas pabrėžė, jog skundžiamas sprendimas, kuriuo nustatyti Pastato rekonstrukcijos specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir nesivadovaujama pareiškėjos pateiktais
Pastato projektiniais pasiūlymais, yra svarbus Pastato projekto rengimo dokumentas.
Teismas pabrėžė, kad nėra nustatyta, jog direkcijos nustatytais reikalavimais projekto
rengimo metu neturės būti vadovaujamasi. Atsižvelgiant į tai, kad skundžiamo sprendimo 8 punkte nustatyti esminiai reikalavimai, taikomi Pastato rekonstrukcijos projektui rengti (tokie, taip Pastato aukštis, stogo šlaito kampas ir kt.), kurie yra privalomi
pareiškėjui, konstatuota, jog jie pareiškėjui sukelia teisines pasekmes. Taigi atsisakymas vertinti pareiškėjos skundžiamas sprendimo dalis ir siūlymas vertinti skundžiamą sprendimą ateityje sprendžiant statinio projekto teisėtumą ir pagrįstumą neatitinka
teisingumo ir protingumo principų. Jeigu, atsižvelgiant į sprendime nurodytus reikalavimus parengus Pastato rekonstravimo projektą, sprendimas vėliau būtų pripažintas
neteisėtu ar nepagrįstu, tai sukeltų sunkesnes teisines pasekmes, projektas turėtų būti
keičiamas pagal naujai nustatytus reikalavimus. Teismas pažymėjo, jog tai būtų neracionalu (2012 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2231/2012).
Kitoje byloje, kurioje pareiškėja prašė panaikinti Kultūros paveldo departamento
prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sprendimo dalį, kuria ši atsisakė vertinti projektinį siūlymą ir dėl tokio siūlymo reikšti savo poziciją, Vyriausiasis adminis385
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tracinis teismas pažymėjo, jog pagal esamą teisinį reguliavimą projektiniai pasiūlymai
yra tik papildoma medžiaga rengiant statinio projektą ir šio ginčo apimtyje projektinio siūlymo teikimas nėra privaloma procedūra, kurią būtina atlikti rengiant statinio
rekonstrukcijos projektą. Todėl tokiam dokumentui nekeliami tokie reikalavimai, kaip
statinio projektui, kurį nustatyta tvarka turėtų derinti suinteresuotos institucijos. Statybos įstatymas, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir juos įgyvendinantys teisės aktai nenustato pareigos statinio projektą tikrinančioms institucijoms
ir subjektams derinti projektinius pasiūlymus, tačiau atsižvelgiant į teritorijos reikšmingumą dėl jai suteiktų paminklosauginių reikalavimų statuso, kad nagrinėjamoje
teritorijoje yra kompleksinis kultūros paveldo objektas, kuris yra paskelbtas valstybės
saugomu kultūros paveldo objektu, projektinis siūlymas kaip iki projektinis pozicijų
derinimas yra priimtinas ir taikytinas praktikoje. Tokia siūlymo vertinimo procedūra sutrumpintų projekto rengimo laiką ir būtų naudinga statytojui, todėl toks veiksmas atitinka Lietuvos Respublikos 5 straipsnio nuostatą, kad valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms, ir priimtina vadovaujantis gero administravimo principais (2012 m. gegužės
18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1960/2012).
Pažymėtina, jog bet koks viešojo administravimo subjektas yra saistomas inter
alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms, reikalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip
pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų (2013 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-708/2013, 2014 m.
balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-816/2014). Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, matyti, jog teisėjų kolegija sprendė, kad ir nesant įstatymuose nustatyto aiškaus teisinio reguliavimo, institucijos (savo įgaliojimų ribose) privalo veikti taip,
kaip pirmiausia naudinga žmogui. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog tokios žmogui palankios praktikos tendenciją pagrindžia ir vėliau atsiradęs reglamentavimas. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-997 patvirtinto
Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo 9.2. p. numatyta, jog specialiesiems architektūros reikalavimams gauti statytojas (užsakovas), turintis statytojo teisę
asmuo (toliau – statytojas (užsakovas), savivaldybės administracijai pateikia projektinius pasiūlymus, kurie turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedu, jiems turi būti pritarta
vadovaujantis šio reglamento VIII skyriaus nuostatomis. Aprašo 16.3. punkte numatyta, jog specialieji architektūros reikalavimai neišduodami, kai pateiktiems projektiniams pasiūlymams nepritarta statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priede nustatyta tvarka. Reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ VIII skyriuje numatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius
(jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) per 5 darbo dienas po
kompiuterinės laikmenos su viešo susirinkimo vertinant pateiktus projektinius pasiūlymus protokolo ir jo priedų įrašais gavimo ar protokolo su priedais paskelbimo IS
„Infostatyba“ pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiūlymams, apie tai
paskelbia IS „Infostatyba“, savivaldybės interneto svetainėje ir informuoja Statytoją
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(67 p.), ir toks jo priimtas sprendimas gali būti skundžiamas administracinių ginčų
komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka (68 p.). Be to, reikia pažymėti, jog STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedo nuostatos dėl
projektinių pasiūlymų sudėties, rengimo užduoties ir jo derinimo bei tvirtinimo taikomos rengiant projektinius pasiūlymus Reglamento 60 punkte nurodytais atvejais (visuomenei svarbaus statinio ir (ar) statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20
straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba
konkrečiame žemės sklype leidžiama), o rengiant projektinius pasiūlymus minėtame
punkte nenurodytais atvejais, 13 priedo reikalavimai yra rekomendacinio pobūdžio.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog statinio projekto rengimo tvarka reglamentuojama
ir specialiais įstatymais. Štai byloje kilus ginčui dėl atsakovo išduotų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ginčo statiniams – registruotoms kultūros vertybėms, kuriems
pareiškėjas ruošė kapitalinio remonto projektą, teisėjų kolegija pažymėjo, kad ginčo
santykius reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, kurio 9 straipsnis vienareikšmiškai numato, kokiu būdu turi prasidėti
viešojo administravimo procedūra siekiant atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos
darbus, t. y. objekto valdytojas, planuojantis atlikti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes galinčius pažeisti tvarkybos darbus (planuojantis atlikti ginčo statinių
kapitalinį remontą), turi pateikti savivaldybės paveldosaugos padaliniui projektinius
siūlymus arba raštu išdėstytus numatomus darbus. Teismas nustatė, jog nagrinėjamoje byloje pareiškėjas šios nustatytos pareigos neįvykdė, tačiau teisėjų kolegija nurodė,
kad tokiu atveju savivaldybės paveldosaugos padalinys, vadovaudamasis bendraisiais
gero viešojo administravimo principais bei siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo paskirtį (išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei
jį pažinti ir juo naudotis), turėtų papildomai pareikalauti iš objekto valdytojo pateikti
projektinius siūlymus ar numatomų statybos darbų sąrašą, o tuo atveju, jei objekto valdytojas nepateiks prašomos informacijos, atsisakyti išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus. Paminėtoje byloje atsakovui – Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui – išdavus pareiškėjui ginčijamus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus negavus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatytos būtinos
informacijos apie numatomos statybos darbus, teismas juos panaikino kaip išduotus
objektyviai neįvertinus faktinės situacijos (2013 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1368/2013).
Statinio projektas rengiamas, be kita ko, vadovaujantis ir prisijungimo sąlygomis.
Statybos įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje apibrėžta, jog prisijungimo sąlygos – statinio,
žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie
kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygos, jeigu jos nenustatytos teritorijų planavimo dokumentuose. Statybos įstatymo
20 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti, ar jis
naudosis komunaliniais inžineriniais tinklais, ar ties vietinius, jeigu pasirinkti galima
pagal teritorijų planavimo dokumentus arba jeigu teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniai, kuriuose numatomas komunalinių tinklų tiesimas, dar nėra įgyvendinti.
Aiškindamas šios nuostatos turinį bei spręsdamas byloje klausimą, kada pasirinkimo
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teisė gali būti realizuota, Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog čia statytojo (užsakovo) teisė pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais tinklais,
ar ties vietinius, yra sąlygojama dviejų alternatyvių aplinkybių: pirma, jeigu pasirinkti
galima pagal teritorijų planavimo dokumentus; antra, jeigu teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, kuriuose numatomas komunalinių tinklų tiesimas, dar nėra
įgyvendinti. Spręsdamas byloje klausimą dėl pastarosios alternatyvios aplinkybės teismas pažymėjo, jog nustatant, ar atitinkami sprendiniai įgyvendinti, būtina atsižvelgti
ir vertinti visumą faktų, t. y. ginčo byloje įvertinęs detaliuoju planu suplanuotoje teritorijoje esamą padidintą aplinkosauginį dėmesį, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus apie lauko vandentiekio ir buitinės nuotekynės vamzdynų
98 procentų baigtumą, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, kuriuose numatomas komunalinių tinklų tiesimas, realiai yra įgyvendinti (2012 m. liepos 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2336/2012).
Statybos įstatymo 20 straipsnio 8 dalis numato, jog viešojo administravimo subjektai išduoda prisijungimo sąlygas ar specialiuosius reikalavimus per 15 darbo dienų
nuo statytojo (užsakovo) prašymo išduoti šias sąlygas ar specialiuosius reikalavimus
gavimo dienos. Toje pačioje straipsnio dalyje įtvirtintos tokio termino nesilaikymo
pasekmės – administracinio teisės pažeidimo bylos inicijavimas. Reikia pažymėti, jog
anksčiau paminėtas terminas (tik 20 darbo dienų) buvo nustatytas projektavimo sąlygų sąvado išdavimui, ir kuris buvo vertinamas kaip pirmiausia nustatytas siekiant apsaugoti statytojo interesus, todėl šiam jokių pretenzijų dėl tokio termino praleidimo
nekeliant, toks pažeidimas vertinamas kaip formalus, neturintis įtakos vėliau išduotų
dokumentų teisėtumui ir pagrįstumui (2010 m. birželio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502 -566/2010). Matyt, analogiškai turėtų būti vertinamas ir dabar galiojančio termino praleidimas.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Statybos įstatymo
20 straipsnio 8 dalies pakeitimas leidžia išduotų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų neteisėtumą arba atsisakymą išduoti šias sąlygas ir specialiuosius reikalavimus statytojui (užsakovui) teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti savo pasirinkimu arba
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, arba
teismui.
STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ numato, jog projekto tvirtinimas – statytojo pritarimas parengtam projektui (52 p.), o projekto patvirtinimas reiškia statytojo pritarimą parengtam projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už
normatyvinę projekto kokybę (55 p.). Remdamasis šiomis nuostatomis, Vyriausiasis
administracinis teismas pripažino Panevėžio miesto savivaldybės administraciją –statytoją – atsakinga už tai, jog ši neužtikrino, kad rekonstrukcinis techninis gatvių projektas būtų ruošiamas atidžiai ir rūpestingai, įvertinant ir faktinius, ir kadastro duomenis. Šioje byloje pareiškėjui nebuvo įrengta nuovaža į jam priklausantį žemės sklypą,
nors tokios nuovažos įrengtos prie kitų gatvės gyventojų sklypų (2011 m. gruodžio
15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-3425/2011).
Taigi, visi paminėti (privalomi rengiant statinio projektą) dokumentai statybų teisiniuose santykiuose yra ypatingai svarbūs, o iš sisteminės Statybos įstatymo analizės
matyti, kad statinio projektas yra būtinas dokumentas statybą leidžiančiam dokumentui gauti (Statybos įstatymo 23 str.).
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Statybą leidžiantys dokumentai
Išskyrus įstatyme numatytus atvejus, prieš pradėdamas statybos darbus statytojas privalo gauti statybą leidžiantį dokumentą. Teisinius santykius, susijusius su šio
dokumento išdavimu, galiojimu bei panaikinimu pirmiausia reguliuoja Statybos įstatymas. Šio įstatymo 23 straipsnio 26 dalyje numatyta, jog prašymų išduoti statybą
leidžiantį dokumentą turinį, statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikiamo statinio projekto apimtį ir statybą leidžiančių dokumentų turinį nustato Aplinkos ministerija. Taigi Statybos įstatymo nuostatos detalizuojamos Statybos techniniame reglamente STR 1.07.1:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. (su vėlesniais pakeitimais) įsakymu
Nr. D1-826.
Iki 2010 m. spalio 1 d. galiojęs Statybos įstatymas kaip vieną iš dokumentų, suteikiančių teisę atlikti atitinkamus statybos darbus, nurodė statybos leidimą, kuris savo
esme ir paskirtimi yra šiuo metu galiojančiame Statybos įstatyme numatyto statybą
leidžiančio dokumento atitikmuo. Nors įstatymų leidėjas statybos leidimo apibrėžimo
nebuvo pateikęs, bet Vyriausiasis administracinis teismas šį dokumentą apibrėžė kaip
specialia tvarka kompetentingo subjekto išduodamą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti jame nurodytus statybos darbus ir kuriam negali būti prilyginti jokie kiti viešojo
administravimo subjektų priimami administraciniai aktai (2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-1265/2006, „Administracinių teismų praktika“
Nr. 10, 2006 m., 200–210 p., 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2740/2011). Po 2010 m. liepos 2 d. Pakeitimo įstatymo Statybos įstatymo
2 straipsnio 92 dalyje įtvirtinta, jog statybą leidžiantis dokumentas – leidimas statyti
naują (naujus) statinį (statinius); leidimas rekonstruoti statinį (statinius); leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (pastatus); statinio projektas, kuriam raštu pritarė įgaliotas (įgalioti) valstybės tarnautojas (tarnautojai); rašytinis (rašytiniai) žemės sklypo
ar gretimų žemės sklypų savininko (savininkų) ar valdytojo (valdytojų) sutikimas (sutikimai) dėl statybos; leidimas tęsti sustabdytą statybą. Iš čia matyti, jog teismų praktikos suformuotas apibrėžimas dar ganėtinai aktualus, nes galiojantis Statybos įstatymas,
apibrėžiantis statybą leidžiantį dokumentą, tik išvardija jų galimas rūšis.
Statybos įstatyme įtvirtinta bendra nuostata, jog statytojo teisė įgyvendinama, kai
statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo
ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais (Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p.). Todėl asmuo, siekiantis gauti statybą leidžiantį dokumentą, turi
teisėtai naudotis žemės sklypu, pateikti tai patvirtinančius dokumentus ir tik po to gali
būti sprendžiamas atitinkamo statybą leidžiančio dokumento statybos leidimo išdavimo klausimas, t. y. asmuo pirmiausia turi įgyti teisę būti statytoju (2012 m. sausio 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-25/2012).
Statybos įstatymo 23 straipsnis patvirtina, kad viešojo administravimo subjektas administracinę procedūrą dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo pradeda
tik esant rašytiniam statytojo prašymui, prie kurio turi būti pateikiami ir kiti įstatyme
nustatyti dokumentai. Viešojo administravimo subjektas neturi pagrindo pradėti šios
procedūros savo iniciatyva, nes tokie veiksmai būtų neteisėti (2012 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2455/2012).
Administracinėje byloje buvo iškilęs klausimas, kokį prašymą turi pateikti statytojas,
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siekiantis gauti leidimą rekonstruoti statinį, kai buvo nustatyta savavališka statyba. Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija atsisakė pareiškėjai išduoti statybą
leidžiantį dokumentą, nes, jo nuomone, ši turėjo pateikti prašymą ne rekonstruoti gyvenamąjį namą, o įteisinti savavališkai rekonstruotą namą. Vyriausiasis administracinis
teismas išaiškino, jog reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai“ 51 punkte numatyta, kad savavališkos statybos atveju statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduodamas tik konkrečiam savavališkai pastatytam ar statomam statiniui įteisinti, o kitų
statinių tame žemės sklype (žemės sklypo dalyje, jeigu žemės sklypą nuosavybės ar
kita teise valdo keli asmenys) statybai – tik tuo atveju, jei parengtas projektas apima
ir savavališkai pastatyto ar statomo statinio įteisinimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši
taisyklė suponuoja imperatyvą dėl statybos leidimo išdavimo tik konkrečiam ne pagal teisinį reguliavimą pastatytam ar statomam statiniui, tačiau ši norma niekaip nereguliuoja prašymo pateikimo formos savavališkos statybos padarinių šalinimo atveju.
Teismas pabrėžė, jog tiriamu atveju buvo reikalingas leidimas rekonstruoti statinį, ką
suponuoja pareiškėjai surašytas savavališkos statybos aktas bei reikalavimas pašalinti
savavališkos statybos padarinius, vadinasi, pareiškėja turėjo kreiptis su prašymu leisti
rekonstruoti statinį į savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją, kas iš esmės ir padaryta. Atsakovo atsisakymą
teismas išdėstytų faktinių aplinkybių bei pateikto teisinio reguliavimo kontekste įvertino kategoriškai kaip neteisėtą bei nepagrįstą, prieštaraujantį ir gerojo viešojo administravimo principui, įtvirtintam Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje.
Kitais žodžiais tariant, teisės aktai nenumato specialaus prašymo statinio įteisinimui,
todėl savavališkos statybos padarinių šalinimas šiuo aspektu yra vykdomas per įprastą
statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūrą (2014 m. balandžio 1 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-336/2014).
Statybos įstatymo 23 straipsnis, be kita ko, įtvirtina, kada koks statybą leidžiantis
dokumentas būtinas, kokių dokumentų reikia norint jį gauti, bei kas ir per kiek laiko
jį išduoda. Štai minėto straipsnio 8 dalies 5 ir 6 punktuose numatyta, jog leidimui rekonstruoti statinį gauti, be kitų dokumentų, reikia pateikti statinio bendraturčio sutikimą bei žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jeigu žemės sklypas jiems priklauso
bendrosios nuosavybės teise. Akivaizdu, jog šių dokumentų nepateikus, leidimas rekonstruoti statinį negali būti išduodamas (Statybos įstatymo 23 str. 13 d.), tačiau teismuose iškyla klausimai, kaip vertinti pateiktus atitinkamus sutikimus, t. y. kada atitinkamas sutikimas yra tinkamas.
Štai byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl statybos leidimo laiptų prie vieno
buto gyvenamojo namo įrengimui teisėtumo ir pagrįstumo, pareiškėjui teigiant, jog
administraciniai aktai, trečiajam suinteresuotam asmeniui suteikiantys teisę atlikti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto rekonstravimą, išduoti nesant jo, statinio bendraturčio, sutikimo. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi faktines bylos aplinkybes teisės normų, nustatančių statinio bendraturčių interesų apsaugos
vykdant statybos darbus objektuose, priklausančiuose bendrosios dalinės nuosavybės
teise, principus ir aktualios teismų praktikos kontekste, padarė išvadą, kad pagal įstatymus reikalingas pateikti bendraturčių sutikimas reiškia ne abstraktų, o konkretizuotą
bendraturčių sutikimą, t. y. sutikimas duodamas ne bendrai teisei į statybą įgyvendinti, bet konkretiems statybos darbams atlikti. Tinkamu bendraturčio – galimo statytojo – būsimos rekonstrukcijos planų atskleidimu kitiems bendraturčiams pripažįstamas
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tinkamo projektinio pasiūlymo pateikimas. Ginant ginčijamą teisės į statybą įgyvendinimo būdą ir sąlygas, būtina nurodyti konkrečius statybos darbus, statybos paskirtį
ir netgi jos atlikimo orientacinį laikotarpį. Byloje nustatyta, kad projektuojant statinį
buvo nukrypta nuo priešprojektinio pasiūlymo. Rašytinių įrodymų, jog pareiškėjas sutiko su pakeitimais, nepriklausomai nuo to, ar korekcijos buvo privalomos pagal teisės
aktus, nebuvo pateikta. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nesant įvykdytai Statybos įstatymo sąlygai – statytojui negavus statinio bendraturčio sutikimo – statybos leidimas buvo išduotas neteisėtai ir nepagrįstai
(2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2303/2011).
Kitoje byloje spręsdamas dėl sutikimo turinio Vyriausiasis administracinis teismas
yra konstatavęs, jog įrašas, leidžiantis „rekonstruoti pareiškėjui nuosavybės teise jam
priklausančią <...> dalį gyvenamojo namo“ reiškia, jog sutikimas rekonstrukcijai buvo
išduotas apskritai, nedetalizuojant konkrečių ją sudarančių darbų rūšių (pvz., pristatymo, griovimo, įrengimo), ir toks sutikimo nekonkretizavimas atspindėjo ne tai, jog sutikimas konkretiems darbams – priestato pastatymui – buvo neduotas, bet parodė tai,
jog jis buvo duotas plačia apimtimi (2012 m. lapkričio 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A602-2605/2012).
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūra įstatyme aiškiai reglamentuota. Minėtus dokumentus išduoda viešojo administravimo subjektas, todėl jų priimami
sprendimai ir atliekami veiksmai turi būti aiškiai įforminami ir apie juos turi būti informuojama kita administracinio teisinio santykio šalis – statytojas. Iš Statybos įstatymo 23 straipsnio analizės matyti, jog bendrais bruožais įprasta (reglamento „Statybą
leidžiantys dokumentai“ X skyriuje dar yra įtvirtinta supaprastinta statybą leidžiančių
dokumentų išdavimo tvarka) statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūra atrodo taip: pateikiamas prašymas su privalomais dokumentais išduoti statybą leidžiantį dokumentą, po to vyksta atitinkamas dokumentų bei statinio projektų patikrinimas
ir galiausiai statybą leidžiančio dokumento (ne)išdavimas. Dėl tokios administracinės
procedūros laikymosi ir reikšmės Vyriausiasis administracinis teismas yra suformavęs
savo aiškią poziciją. Štai byloje, kurioje atsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija – atsisakydamas išduoti statybą leidžiantį dokumentą nurodė, jog pareiškėjo
atžvilgiu tiesiog sustabdyta administracinė statybą leidžiančio dokumento išdavimo
procedūra, Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, jog atsakovas pareiškėją imperatyviai privalėjo ne informuoti apie sprendžiamo klausimo eigą, tokiu būdu įvedant tarpinę kategoriją, kurios nenumato Statybos įstatymas, ir kas pažeidžia trečiojo
negalimo dėsnį (tertium non datur), bet priimti teigiamą arba neigiamą sprendimą jo
atžvilgiu. Kitais žodžiais tariant, atsakovas turėjo ne įvesti papildomą kategoriją (administracinės procedūros sustabdymą), bet priimti konkretų sprendimą, kurį jam priimti
aiškiai pavedė įstatymų leidėjas per nurodytą terminą (2013 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-658/2013).
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog statybą leidžiantiems dokumentams negali būti
prilyginami dokumentai, kurie išduoti ne statybos darbams atlikti. Pavyzdžiui, byloje pareiškėjo atliktų darbų kaip savavališkų statybų nepaneigė tai, jog jie atlikti turint
Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio išduotą leidimą,
nes tai atlikta kultūros ministro 2003 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. Į-115 „Dėl leidimų atlikti paveldo apsaugos technologijų darbus išdavimo“ 2.4 punktu, kas suponavo
pareiškėjui teisę atlikti paveldo apsaugos technologijų darbus, t. y. restauravimą, bet ne
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kapitalinį statinio remontą, savo ruožtu priskiriamą statybos darbams, kurių atlikimo
teisėtumas siejamas su statybą leidžiančio dokumento turėjimu pagal Statybos įstatymo normas (2013 m. vasario 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-144/2013).
Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, jog tais atvejais, kai
šios dalies 1–4 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, tačiau
pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus, statybą leidžiantys dokumentai yra šių sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai. Statybos įstatymo 23 straipsnio 25 dalyje įtvirtinta, jog šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyti rašytiniai sutikimai neprivalomi, jeigu
asmenys, iš kurių iki statybos pradžios buvo privaloma gauti rašytinius sutikimus dėl
statybos, per vienerius metus nuo statybos pradžios dėl statinio statybos statytojui, statinio savininkui ar viešojo administravimo subjektams nepateikė savo rašytinių pretenzijų, skundų, pranešimų dėl statinio statybos. Pasisakydamas dėl šioje dalyje nurodyto
vienerių metų termino skaičiavimo pradžios, Vyriausiasis administracinis teismas yra
pažymėjęs, kad tai yra fakto nustatymo, t. y. konkrečioje byloje esančių įrodymų vertinimo, klausimas. Tai reiškia, kad šio termino taikymu suinteresuota šalis turi pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad Statybos įstatymo 23 straipsnio 25 dalyje nurodytas
vienerių metų terminas yra suėjęs, o oponuojanti šalis privalo pateikti įrodymus, kad
šio termino eigoje jis buvo pareiškęs statytojai pretenzijas dėl vykdomos statybos neteisėtumo (2013 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-82/2013).
Iki 2014 m. sausio 1 d. Statybos įstatymas numatė statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimą tik teismo sprendimu, ir viešojo administravimo subjektai,
net pasiremdami kitais tai leidžiančiais teisės aktais (Statybos techniniu reglamentu
STR 1.07.01:2002 ,,Statybos leidimas“, Vietos savivaldos įstatymu), tokios teisės, anot
Vyriausiojo administracinio teismo, nebuvo įgiję (2007 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A16-727/2007, 2010 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-313/2010, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A602-151/2012). Taigi, Vyriausiasis administracinis teismas dar nuo 2007 m. šiuo
aspektu laikėsi griežtos pozicijos, kad statybos leidimo panaikinimo (keitimo) klausimai turi būti sprendžiami vadovaujantis tik specialiomis teisės normomis, ir būtent –
Statybos įstatymu, todėl nesant atkartotai teisės normai dėl statybos leidimo panaikinimo tvarkos specialiame įstatyme, statybos teisiniuose santykiuose poįstatyminės ar
bendros nuostatos šiuo aspektu nebuvo taikytos. Tačiau naujos teisinio reguliavimo
nuostatos jau numato, kad pats statybą leidžiantį dokumentą išdavęs subjektas tam tikrais atvejais galės panaikinti jį. Statybos įstatymo 23 straipsnio 29 dalyje įtvirtinta,
jog statybą leidžiančio dokumento galiojimas gali būti panaikintas teismo sprendimu
ir (esant tam tikroms sąlygoms) viešojo administravimo subjekto, išdavusio tokį dokumentą, sprendimu bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos sprendimu.
Statybos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog statybą leidžiančio dokumento galiojimas panaikinamas teismo sprendimu, jeigu šio straipsnio 1 dalies 1-4
punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai išduoti neteisėtai. Iš čia matyti,
jog po teisėto tokio dokumento išdavimo atlikti galimai neteisėti veiksmai statybą leidžiančio dokumento panaikinimo pagrindo nesudaro. Pažymėtina, jog nei administracinių teismų praktikoje, nei teisės aktuose statybą leidžiančių dokumentų galiojimas
nebuvo ir nėra siejamas su jau atliktų statybos darbų atitikimu statinio projekto rei392
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kalavimams, t. y. ta aplinkybė, kad jau išdavus statybos leidimą, atlikti statybos darbai
neatitiko statinio projekto reikalavimų, nenustačius kitų statybos leidimo panaikinimo
pagrindų, nesudaro prielaidų naikinti šį administracinį aktą. Pavyzdžiui, byloje sprendžiant statybos leidimo teisėtumo klausimą, Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, jog realiai atlikti statybos darbai galbūt pažeidžiant pirminį projektą bei ar jie
atlikti ginčijamo leidimo pagrindu ir ar tai yra savavališka statyba, ar ne, negali turėti
įtakos paties statybos leidimo, kaip administracinio akto, teisėtumui (2011 m. gegužės
23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1490/2011, 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2740/2011).
Tačiau reikia pažymėti, jog nuginčijus aktą, kuris sudarė prielaidas statybą leidžiančio dokumento išdavimui, statybą leidžiantis dokumentas naikinamas. Štai byloje
kilus ginčui dėl teritorijos suplanavimo bei dalyje dėl suplanuotų sklypų išduotų statybos leidimų teisėtumo, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog detalusis
teritorijos planavimo procesas ir statybos procesas yra tarpusavyje susiję, juos galima
laikyti vientisu investiciniu procesu. Detaliojo teritorijos planavimo metu nustatomos
tam tikros teritorijos užstatymo sąlygos (pavyzdžiui, leistinas pastatų aukštis, statinių
statybos zona, statybos riba ar linija). Dėl to konstatavus detaliojo plano, kuriuo yra
suformuoti sklypai statybai, neteisėtumą, negali būti laikomi teisėtais statybą šiuose
sklypuose leidžiantys dokumentai. Pirmosios instancijos teismui panaikinus dalį detaliojo plano, pagrįstai buvo panaikinti ir išduoti statybos leidimai, leidžiantys statybą
detaliuoju planu suformuotose žemės sklypuose. Statybos leidimų neteisėtumas yra išvestinis iš detaliojo planavimo proceso neteisėtumo (2014 m. sausio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-923/2013).
Savavališkos statybos
Didelę dalį statybų bylų kategorijoje sudaro ginčai, kylantys iš savavališkų statybų,
pradedant statybos pripažinimu savavališka, savavališkos statybos akto surašymo sąlygomis ir reikalavimais bei baigiant savavališkos statybos padarinių šalinimo ir įteisinimo klausimais.
Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje įtvirtinta, jog savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Šioje definicinėje normoje formuluojami požymiai, kurie apsprendžia statybos
priskirtinumą savavališkai. Taigi savavališkas statybas įstatymų leidėjas pirmiausia sieja
su statyba neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento. Šiuo atžvilgiu atkreiptinas dėmesys į tai, jog šiuo metu akcentuojamas statybą leidžiančio dokumento galiojimas, o ankstesnis (iki 2010 m. spalio 1 d. galiojęs) savavališkos statybos apibrėžimas
neapėmė atvejų, kai statyba buvo vykdoma pagal statybos leidimą, kurio galiojimas sustabdytas teismui pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones. Iki 2010 m. spalio 1 d.
galiojęs savavališkos statybos apibrėžimas įtvirtino tris savavališkos statybos atvejus,
sietinus su statybą leidžiančio dokumento neturėjimu ar negaliojimu – kai statyba vykdoma be statybos leidimo; kai statybos leidimas jau netekęs galios (nesudėtingo statinio atveju – neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto
privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekęs galios); kai teismas statybos leidimą pripažino neteisėtu. Tuo metu galiojusioje Statybos įstatymo 2 straipsnio
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71 dalyje pateiktos savavališkos statybos sąvokos apibrėžime vartota frazė „be šio įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo“ siejo nurodytą savavališkos statybos
atvejį su statyba, vykdoma tik apskritai nustatyta tvarka negavus statybos leidimo. Kitaip tariant, nurodytu aspektu statyba galėjo būti priskirta savavališkai tik tuo atveju, jeigu statinio ar jo dalies statyba vykdoma iš viso neturint statybos leidimo, todėl
ši teisės norma neapėmė tų atvejų, kai statybos leidimas yra gautas, tik jo galiojimas
teismo laikinai sustabdytas (2012 m. rugsėjo 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A502-2355/2012).
Savavališka statyba taip pat pripažįstama statinio (jo dalies) statyba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, t. y. sprendinius, nustatančius statinio vietą sklype, statinio ar jo dalių paskirtį,
statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis (aukštį,
ilgį, plotį ir pan.) ir įgyvendinančius specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimus ir (ar) specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (Statybos įstatymo 2 str. 93 d.).
Pažymėtina, jog sąvoka savavališka statyba nėra tapati neteisėtai statybai (Civilinio
kodekso 4.103 str., TPSVPĮ 15 str. 1 d.), į ką yra atkreipęs dėmesį ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011 m. sausio 31 d. nutarime. Pastaroji sąvoka yra žymiai
platesnė, t. y. apima ne tik savavališkos statybos atvejus, bet ir visus kitus neteisėtų statybų atvejus, kurie nepatenka į savavališkų statybų apibrėžtį. Pavyzdžiui, neteisėtomis,
bet ne savavališkomis, laikytinos statybos, vykdomos pažeidžiant neesminius statinio
projekto sprendinius. Statybos įstatymo 28(1) straipsnyje atskirai reglamentuota statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo tvarka.
Sisteminiu ir lingvistiniu teisės normų aiškinimo metodais analizuodama Statybos įstatymo nuostatas, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija yra konstatavusi, jog tam, kad atitinkamus darbus būtų galima pripažinti savavališkais statybos
darbais Statybos įstatymo prasme, be kita ko, būtina konstatuoti, jog tokiais darbais yra
siekiama pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują arba rekonstruoti, remontuoti ar griauti
esamą statinį. Įvertinus tokią anksčiau išdėstytą savo poziciją bei buvusią administracinių teismų praktiką, teisėjų kolegija nagrinėtą atvejį – atkastus akmeninius pamatus,
atvestą elektros kabelį, paklotus vandentiekio bei nuotėkų tinklų vamzdžius – pripažino savavališka statyba, o ne statybos sklypo tvarkymu (2011 m. kovo 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A662-423/2011).
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog savavališkos statybos faktas fiksuojamas ir tuomet,
kai realiai statybos nebevyksta, statyba yra baigta, statiniai yra pastatyti (2010 m. kovo
4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-465/2010, 2013 m. birželio 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A525-1336/2013).
Pabrėžtina, jog savavališkos statybos aktas, kuriame nors ir yra nustatytas privalomojo pobūdžio patvarkymas (nevykdyti jokių statinio (jo dalies) statybos darbų,
išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką), tačiau kuris savavališkos statybos aktų surašymo metu
nėra aktualus, nelaikytinas teismui skundžiamu aktu. Štai byloje, kurioje asmuo skundė 2013 m. surašytus savavališkos statybos aktus, Vyriausiasis administracinis teismas
nustatęs, kad paminėtuose aktuose konstatuota, jog medinė tvora, malkinė ir du buitinių nuotekų surinkimo šuliniai pastatyti savavališkai 2004 m., o pareiškėjas nepateikė
jokių įrodymų, kad tokie darbai buvo atliekami ir nebaigti savavališkos statybos aktų
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surašymo metu, ar kad yra reali būtinybė tokius darbus atlikti, priėjo prie išvados, kad
ginčijamuose savavališkos statybos aktuose jokių aktualių bei konkrečių viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų) nėra, todėl minėti aktai patys savaime pareiškėjui negali sukelti kokių nors papildomų materialinių teisinių pasekmių, o
nagrinėjamu atveju pareiškėjo keliamas ginčas dėl šių aktų iš esmės yra ginčas tik dėl
fakto (2014 m. balandžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS552-320/2014). Kitoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas šiuo aspektu nurodė, kad Statybos įstatymo (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. liepos 1 d.)
28 straipsnio nuostatų sisteminis aiškinimas leidžia tvirtinti, jog savavališkos statybos
akto surašymu įgaliotoms valstybės institucijoms sukuriamos prielaidos pradėti savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūras (tokios procedūros realiai ir vyko
bendrosios kompetencijos teismuose) ir / ar administracinio teisės pažeidimo bylos
teiseną, tačiau savarankiško poveikio statybos teisiniams santykiams šis dokumentas
nedaro. Vien tik aplinkybė, kad savavališkos statybos aktais pareiškėjui buvo nurodyta
tuoj pat sustabdyti minėtų statinių statybą, nevykdyti jokių statybos darbų, išskyrus
darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugant statybvietę ir aplinką, nesuponuoja pagrindo priešingai išvadai, nes juose minima statyba
yra užbaigta, t. y. 2010 m. lapkričio 26 d. nebuvo vykdoma (2014 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-935/2014).
Iki 2014 m. sausio 1 d. pagrindinės nuostatos dėl savavališkos statybos buvo įtvirtintos Statybos įstatymo 28 straipsnyje, kurio 1 dalis numatė, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnas, atliekantis
statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo jam priskirtą kompetenciją, nustatęs,
kad statinys pastatytas ar statomas savavališkai, nedelsdamas surašo savavališkos statybos aktą, kuriuo pareikalauja iš statytojo (užsakovo), jeigu jo nėra, – iš statinio ar jo
dalies savininko, valdytojo, naudotojo, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai
pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininko, valdytojo ar naudotojo nevykdyti
jokių statybos darbų, išskyrus statybos darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius ir apsaugant statybvietę bei aplinką, ir įteikia statytojui (užsakovui) ar kitam šiame punkte nurodytam asmeniui savavališkos statybos aktą pasirašytinai, registruotu laišku arba kitu tinkamu būdu teisės aktų nustatyta tvarka (28 str.
1 d. 1 p.) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo savavališkos statybos akto surašymo
dienos jį pateikia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos viršininkui ar jo įgaliotam administracijos padalinio vadovui (28 str. 1 d.
3 p.). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
pagal šio Įstatymo jai priskirtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos faktą ir
ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pareikalauja
iš statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens savo
lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius (28 str. 2 d.).
Iš buvusio teisinio reglamentavimo matyti, jog savavališkos statybos aktas ir pats
įpareigojimas pašalinti savavališkos statybos padarinius buvo atskirtas. Tokia pozicija
atsispindi ir iš esamo teisinio reglamentavimo. Nuo 2014 m. sausio 1 d. savavališkos statybos padarinių šalinimo reglamentavimas perkeltas į atskirą įstatymą – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros, kuris įtvirtina, jog savavališkos statybos atveju privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, iki bus
pašalinti savavališkos statybos padariniai, įrašomas savavališkos statybos akte (13 str.
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4 d.), tuo tarpu reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius įforminamas
privalomuoju nurodymu (14 str. 2 d.). Tam tikslui Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymais yra patvirtintos
atskiros surašomų dokumentų formos (TPSVPĮ 14 str. 13 d.). Savavališkos statybos
akto bei privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitai
patvirtinti 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-196.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog dėl asmenų teisės ginčyti savavališkos statybos
aktus, kuriuose nėra įtvirtinta jokių viešojo administravimo subjekto privalomų patvarkymų statytojui (užsakovui), t. y. juose tik konstatuotas savavališkos statybos faktas, Vyriausiasis administracinis teismas yra užėmęs aiškią poziciją – tokio pobūdžio
ginčų administracinis teismas nesprendžia. Jie nepatenka į bylų, priskirtų administracinių teismų kompetencijai, sąrašą, išvardytą Administracinių bylų teisenos įstatymo
15 straipsnyje. Administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tam tikrų juridinę
reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama
išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Neturi
teisinės reikšmės net ir ta aplinkybė, kad turinti juridinę reikšmę aplinkybė ar atitinkamas faktas yra įtvirtinti dokumente, kurio išraiškos forma – aktas (savavališkos statybos ar pan.) (2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822 –875/2010).
Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog savavališkos statybos aktas galėtų būti ginčijamas teismine tvarka tik tuo atveju, jeigu tokiame dokumente būtų formuluojami nurodymai arba taikomos atsakomybės priemonės (skiriamos sankcijos),
toks dokumentas būtų privalomas vykdyti asmeniui, kuriam jis adresuotas (2010 m.
birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662–796/2010). Kitaip tariant, savavališkos statybos aktas, kuriame yra numatyti valiniai patvarkymai yra skundžiamas
administraciniams teismams, nes priešingu atveju būtų paneigiamos, apsunkinamos
asmenų teisės ginantis nuo, jų nuomone, nepagrįstų įpareigojimų (2013 m. balandžio
10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-138/2013, 2013 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1336/2013).
Vienu iš dažniausių argumentų ginčijant tiek savavališkos statybos aktą, tiek reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius yra tvirtinimas, jog atliekami atitinkami darbai nelaikytini statybos darbais. Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje
apibrėžta, jog statyba – veikla, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują,
rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį. Ši sąvoka taip pat apima kultūros
paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus ar statinių statybą kultūros paveldo
objektų teritorijose. To paties straipsnio 15 dalyje numatyta, jog statybos darbai – visi
darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo,
montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Statybos darbai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių konstrukcijų
statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai).
Štai byloje pareiškėjas ginčijo jam surašytus savavališkos statybos ir statybos sustabdymo aktus teigdamas, jog grunto sandėliavimo ir jo apsaugos nuo gamtos poveikio darbai (klojama geoplėvelė, dedamos gelžbetoninės krantinės sutvirtinimo plokštės) nelaikytini statybos darbais, o tai, kas sukurta darbų metu, nelaikytina statiniu
Statybos įstatymo prasme. Vyriausiasis administracinis teismas, pasirėmęs Statybos
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įstatyme (2006 m. spalio 17 d. įstatymo Nr. X-857 redakcija) pateiktais statybos, statybos darbų bei statinių apibrėžimais, konstatavo, jog pareiškėjo (jo samdyto rangovo, subrangovo) atlikti krantinės sutvirtinimo darbai, t. y. tranšėjos kasimas, geoplėvelės tiesimas, gelžbetoninių plokščių klojimas bei tvirtinimas armatūros kabėmis
atitinka statybos darbų sąvoką (2011 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-2375/2011).
Tiek iki 2014 m. sausio 1 d. galiojęs Statybos įstatymas, tiek šiuo metu savavališką
statybą reglamentuojančios TPSVPĮ nuostatos iš esmės numato tuos pačius subjektus,
kuriems surašomas ir įteikiamas savavališkos statybos aktas ir privalomas nurodymas
dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, t. y. statytojui, o jeigu jo nėra, – vienam
iš šių asmenų: statinio ar jo dalies savininkui, valdytojui ar naudotojui; žemės sklypo
ar jo dalies, kurioje nustatyta savavališka statyba, savininkui, valdytojui ar naudotojui (TPSVPĮ 14 str. 1 d.). Kas yra statytojas – įtvirtinta Statybos įstatymo 2 straipsnio
41 dalyje, kur pasakyta, jog statytojas (užsakovas) – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui). Štai vienoje iš išnagrinėtų bylų teisėjų kolegija nustačiusi, kad nors ir nėra surinkta vienareikšmiškų
įrodymų, kas konkrečiai iš pastatų bendrasavininkių organizavo ir vykdė savavališkus
statybos darbus, tačiau nustačius, jog visi statybos darbai buvo atlikti visų trijų bendrasavininkių naudai, įvertinus Civilinio kodekso 4.76 straipsnio nuostatas, visi trys
pastatų bendrasavininkiai pripažinti asmenimis, kurie investavo lėšas į statybą, t. y. pripažintini statytojais Statybos įstatymo 2 straipsnio 41 dalies prasme (2011 m. gegužės
9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2011).
Byloje, kurioje pareiškėja ginčijo savavališkos statybos aktą, be kita ko, ir tuo argumentu, jog neva savavališkai pastatytas statinys pastatytas dar iki jai įgyjant nuosavybės teisę į ginčo statinius, Vyriausiasis administracinis teismas dėl statinio pirkėjo
atsakomybės už ankstesnio savininko atliktus savavališkos statybos darbus yra išaiškinęs, jog nepriklausomai nuo to, kad pagalbinis pastatas žemės sklype buvo iki tol, kol
pareiškėja įgijo į jį nuosavybės teisę, tai nepašalina fakto, jog statyba išliko savavališka,
o pareiškėja, pirkdama ginčo pastatą, įgijo tiek pareigų ir teisių, kiek turėjo ir buvęs savininkas, todėl net ir tuo atveju, jeigu savavališkos statybos akte nurodytas pagalbinis
pastatas pastatytas iki pareiškėjai įsigyjant ginčo pastatą, tokios aplinkybės negalėtų
turėti įtakos ginčijamo akto teisėtumui. Pareiškėja neteisėtai pastatyto statinio nenugriovė ir neįteisino, todėl, nustačius šią aplinkybę – esant baigtai savavališkai statybai,
savavališkos statybos aktas surašytas pagrįstai (2013 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1336/2013, taip pat 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-511/2010).
Kaip jau buvo minėta, iš statytojo (užsakovo) ar kito Statybos 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius
buvo (iki 2014 m. sausio 1 d.) reikalaujama ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos (28 str. 2 d.). Dėl šio ir kitų, Statybos 28 straipsnyje įtvirtintų terminų statytojo interesams svarbos Vyriausiasis administracinis teismas
yra ne kartą pasisakęs. Štai byloje į apelianto argumentą, jog reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo surašytas praleidus Statybos įstatymo 28 straipsnio
2 dalyje nurodytą terminą, teisėjų kolegija pažymėjo, kad minėtame straipsnyje nustatyti terminai skirti užtikrinti operatyvų ir savalaikį valstybės institucijų reagavimą
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nustatant savavališką statybą ir šalinant jos padarinius, bet ne statytojo (užsakovo)
interesų gynybai, todėl nustatytų terminų nesilaikymas nešalina statytojo (užsakovo)
pareigos atlikti atitinkamus veiksmus (2012 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A552-3109/2012, taip pat 2009 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-336/2009).
Savavališkos statybos padarinių šalinimas šiuo metu reglamentuojamas TPSVPĮ,
o pati tvarka detalizuota Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 (aktuali redakcija nuo 2014 m. sausio 1 d.) patvirtintu
STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
TPSVPĮ 14 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog Inspekcijos pareigūnas per 10 darbo
dienų nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pateikia šio straipsnio 1 dalyje
nurodytam asmeniui privalomąjį nurodymą šio asmens lėšomis vienu iš šių būdų pašalinti savavališkos statybos padarinius: 1) nugriauti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę; 2) išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.)
ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 3) atstatyti (atkurti)
nugriautą kultūros paveldo statinį (išardytas jo dalis) ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti savavališkai nugriautą statinį ar savavališkai išardytas statinio dalis,
jeigu dėl statinio nugriovimo ar jo dalių išardymo buvo pažeistas viešasis interesas, ir,
jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nustatyti privalomieji nurodymai turi būti įvykdyti per 6 mėnesius arba išimtiniais atvejais
per Inspekcijos nurodytą trumpesnį terminą, jeigu nustatoma, kad savavališka statyba šiurkščiai pažeidė trečiųjų asmenų teises ir iš esmės suvaržė jų galimybes tinkamai
naudotis jų turimu nekilnojamuoju turtu. Inspekcija šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens rašytiniu prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Svarbiomis
priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant
įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų savavališkai statybai įteisinti reikalingų dokumentų gavimo ar jų patikslinimo, papildymo ir pan.), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos.
Dėl privalomojo nurodymo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl
atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą.
Iš pacituotų teisės normų matyti, jog maksimalus terminas savavališkos statybos
padariniams pašalinti yra 9 mėnesiai, o ilgesnio termino nustatymas priskirtas tik teismo kompetencijai pagal suinteresuoto asmens kreipimąsi. Pažymėtina, jog Inspekcijai
įgyvendinant savo įstatyminę teisę terminą pratęsti, tai turi būti daroma, t. y. terminas
turi būti pratęsiamas, visam 3 mėnesių ir ne trumpesniam laikotarpiui, nes tik toks
elgesio būdas jai numatytas. Tokia išvada išplaukia iš Vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutarties, kurioje teisėjų kolegija pateikė savavališkos statybos padarinių pašalinimo termino skaičiavimą bei nustačiusi, kad Utenos teritorijų
planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius į savo sprendimo pratęsti terminą
tekstą atsitiktinai ar neatsitiktinai įrašė vienu mėnesiu trumpesnį terminą (iki 2012 m.
lapkričio 20 d., nors reikalavimas surašytas 2012 m. kovo 20 d.), pripažino, kad pareiškėja privalėjo atlikti įgaliotos institucijos pateiktame reikalavime pašalinti savavališkos
statybos padarinius nurodytus veiksmus iki 2012 m. gruodžio 20 d. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog terminas reikalavimui įvykdyti negali būti aiškinamas pareiškėjos nenaudai,
nes tokiu atveju būtų neleistinai susiaurintos Statybos įstatymo jai laiduojamos teisės
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(2013 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2106/2013 nutartis).
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog čia ir toliau paminėtose nutartyse aiškinamos Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies nuostatos, kurios numatė iš esmės tapačius, dabar
TPSVPĮ 14 straipsnio 3 dalyje, įtvirtintus terminus.
Pažymėtina, jog administracinių teismų praktikoje aiškinant šios teisės normos
(Statybos įstatymo 28 str. 3 d.) nuostatas yra konstatuota, kad 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 (2013 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A438-1972/2013). Įstatymas nenumato terminų, per kuriuos asmuo, prašantis pratęsti terminą reikalavimui (dabar – privalomam nurodymui) įvykdyti, turi kreiptis
į inspekciją ar teismą, tačiau teisėjų kolegija ne kartą yra atkreipusi dėmesį į tai, jog
pirmiau paminėtos teisės normos yra skirtos reguliuoti reikalavimui įvykdyti nustatyto termino pratęsimą, o ne atnaujinimą, todėl šiuo atveju taikoma bendra taisyklė,
jog galima pratęsti tik 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 (2012 m. gegužės 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS520-305/2012, 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-3130/2012 „Administracinių teismų praktika“ Nr.24, p. 207-212,
2013 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1980/2013, 2013 m.
gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1972/2013).
Terminų pratęsimas siejamas tik su svarbiomis priežastimis, kurias TPSVPĮ
14 straipsnio 3 dalis įvardija kaip priežastis, susijusias su procedūromis (atliekamomis
siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės
dokumentacijos pakeitimo ir kitų savavališkai statybai įteisinti reikalingų dokumentų
gavimo ar jų patikslinimo, papildymo ir pan.), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Iki paminėtos nuostatos atsiradimo tai reguliavusi Statybos įstatymo 28 straipsnio
3 dalis numatė beveik identišką taisyklę, tačiau prie įstatyme pavartotos sąvokos „kitų
reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo“ nebuvo dabar esančio patikslinimo,
jog tie kiti dokumentai turi būti susiję su savavališkos statybos įteisinimu. Kita vertus,
Vyriausiasis administracinis teismas šį aspektą jau anksčiau buvo išgryninęs, savo nutartyse akcentuodamas, jog galima išskirti bent dvi procedūras, kurias pradėjus teismui
atsiranda pagrindas tęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą: pirmoji procedūra, kada yra keičiama projektinė dokumentacija siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą; antroji procedūra, kada imamasi veiksmų kitų reikalingų
dokumentų gavimui ar jų pertvarkymui, tačiau ši procedūra taip pat turėtų būti nukreipta į tai, kad būtų įteisinta arba pateisinta statyba, kuri reikalavime įvardijama kaip
savavališka ir kurios padarinius reikalaujama pašalinti (2013 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1146/2013, 2013 m. gruodžio 16 d. nutartis admi399
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nistracinėje byloje Nr. A662-2358/2013, 2014 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A662-678/2014).
Taigi svarbios priežastys reikalavimo terminui pratęsti siejamos su procedūromis,
skirtomis įteisinti savavališką statybą, todėl jei asmuo, kuriam surašytas reikalavimas
pašalinti savavališkos statybos padarinius, imasi įstatyme tam numatytų veiksmų, teismas turėtų faktinį pagrindą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą ilgesniam laikui nei apibrėžta TPSVPĮ, jei pakankamai akivaizdu, kad
vykstančiai procedūrai suinteresuotas asmuo negali daryti įtakos. Teismų praktika
patvirtina, jog paprastai terminų pratęsimas pripažintas teisėtu ir pagrįstu, kai inicijuojami teisminiai procesai, kurie gali nulemti statybos įteisinimą. Pavyzdžiui, pareiškėjas inicijavo teisminį procesą apylinkės teisme dėl žemės sklypų ribų nustatymo,
nes, jo nuomone, tvora, dėl kurios buvo surašyti administraciniai aktai, yra pastatyta
jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribose, o ne kaimyniniame sklype.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija vertino, kad civilinėje byloje pareiškėjui priėmus palankų sprendimą, jo įvykdyta statyba būtų pateisinta, pasibaigtų
procedūra, nukreipta į statybos, kuri, kaip buvo teigiama, yra savavališka, teisėtumo
pagrindimą. Priėmus priešingą sprendimą, atsirastų kitos teisinės pasekmės, tačiau
tiek vienu atveju, tiek kitu atveju civilinės bylos išsprendimas buvo betarpiškai susijęs
su reikalavimu dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, o civilinės bylos proceso eigai pareiškėjas įtakos daryti negalėjo (2013 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1146/2013; taip pat 2013 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-817/2013, 2013 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-2445/2012).
Šiuo požiūriu taip pat įdomi byla, kurioje apeliantė prašė pratęsti terminą reikalavimui pašalinti savavališkos statybos padarinius 6 mėnesiams po žemės sklypo,
kuriame ji pastatė savavališką statinį ir ketina įsigyti nuosavybėn, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos, nes ji jau yra pateikusi prašymą Ukmergės žemėtvarkos skyriui ir bus projektuojamas žemės sklypas, taigi žemės įsigijimas neišvengiamai
įvyks. Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad tiek žemėtvarkos projekto parengimas, tiek žemės sklypo, ant kurio savavališkai pastatytas statinys, įsigijimas
nėra objektyviai neišvengiami įvykiai, jie gali ir neįvykti, o teismo sprendimas negali
būti sąlyginis, todėl toks terminas nenustatytinas. Tačiau atsižvelgęs į specifines bylos
aplinkybes, ypač į Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Ukmergės
žemėtvarkos skyriaus pažymą dėl būsimo žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo ir pagal pareiškėjos prašymą projektuosimą žemės sklypą, vadovaudamasis protingumo principu, reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą teismas pratęsė iki 2013 m. liepos 17 d., t. y. 6 mėnesiams nuo teismo sprendimo
paskelbimo (2013 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-254/2013).
Kita vertus, svarbiomis priežastimis teismas nelaikė pareiškėjo noro parengti pavėsinės projektą, nes šis nenurodė ir nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie galėjo būti
kliūtimi pavėsinės, kaip nesudėtingo statinio, projekto parengimui ir suderinimui su
atitinkamomis institucijomis (2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-2358/2013), taip pat netenkino pareiškėjos prašymo, grįsto subjektyvaus pobūdžio aplinkybėmis, pratęsti terminą iki tol, kol gretimame sklype, priklausančiame
sūnui, bus pastatyta sodyba, kur ji galėtų persikelti, kadangi neturi nei finansinių, nei
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fizinių galimybių nugriauti savavališkai pastatytus statinius (2013 m. balandžio 12 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A520-430/2013).
Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) bylose, susijusiose su savavališka statyba, yra pabrėžęs bendrąjį visuomenės interesą saugoti aplinką, užtikrinti
statybos normų laikymąsi, siekiant tvarkingos teritorijų plėtros, galiausiai – siekį atkurti teisės viršenybę, pašalinant neleistiną ir neteisėtą statinį (2007 m. lapkričio 27 d.
sprendimas byloje Hamer prieš Belgiją, Nr. 21861/03, 2005 m. lapkričio 8 d. sprendimas byloje Saliba prieš Maltą, Nr. 4251/02). Kita vertus, EŽTT yra nurodęs, jog turi
būti paisoma pareigos nustatyti teisingą susikirtusių visuomenės bendrojo intereso
poreikių ir asmens pagrindinių teisių apsaugos reikalavimų pusiausvyrą. Vertindamas
ribojimo proporcingumą (pasirinktos priemonės tinkamumą užsibrėžtam tikslui pasiekti) EŽTT yra analizavęs, ar pagal nacionalinę teisę galima įteisinti konkretų neteisėtą statinį, ar asmens teises buvo galima suvaržyti švelnesne nei pastato nugriovimas
priemone (pavyzdžiui, įpareigojimu nebenaudoti pastato, nutraukti statybos darbus ar
pan.). Taigi neteisėtos statybos padariniai turi būti taikomi laikantis ginčo šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principų (Vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-234/2013).
2010 m. liepos 2 d. Pakeitimo įstatymu nuo 2010 m. spalio 1 d. buvo iš esmės pakeista iki tol egzistavusi savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarka, t. y. numatyta
tokios statybos padarinių įteisinimo galimybė. Tokius pokyčius paskatino buvęs savavališkos statybos padarinių šalinimo reglamentavimas, kuris neatitiko ekonomiškumo,
proporcingumo ir racionalaus ūkininkavimo principų. Pakeistu teisiniu reguliavimu
nustatyta išimtinė savavališkai statomų (pastatytų) statinių įteisinimo galimybė ir numatytos aiškios tokios galimybės įgyvendinimo ribos bei sąlygos (dabar savavališkos
statybos padarinių šalinimas reglamentuojamas TPSVPĮ).
Pakeitimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustatė, kad šio įstatymo nuostatos dėl
savavališkų statybų <...> ir dėl statybų pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius
dokumentus taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo. Pagal Pakeitimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalį, jeigu statytojas nuo 2010 m. spalio 1 d.
iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl iki šio
įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, savivaldybės administracija apie tai informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją; šiuo
atveju vietoj savavališkos statybos akto surašomas statybos patikrinimo aktas <...>.
Jeigu statybą leidžiantis dokumentas negali būti išduotas, savivaldybės administracija
apie tai informuoja Inspekciją, kuri šalina savavališkos statybos padarinius šio įstatymo nustatyta tvarka.
Kaip jau minėta, statyba yra tęstinis procesas, susidedantis iš tam tikrų etapų, todėl čia itin svarbu tinkamai nustatyti konkrečiam etapui taikytinas teisės normas. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog sprendžiant klausimą dėl savavališkų statybų labai dažnai
iškyla aktualaus teisinio reguliavimo nustatymas, ypač po anksčiau paminėtų Statybos
įstatymo pakeitimų, įtvirtinusių galimybę tokias statybas įteisinti. Bendras principas
yra toks, jog sprendžiant, ar statyba yra savavališka, taikomas tas reguliavimas, kuris galiojo galimai savavališkos statybos vykdymo metu (2013 m. vasario 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-216/2013). Štai byloje, kurioje buvo keliamas klausimas, ar pastatyti laiptai ir pandusas yra savavališkai pastatyti objektai, teisėjų kolegi401
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ja pažymėjo, kad pareiškėjui neigiant savavališką statybą, byloje pirmiausia turi būti
nustatyta, kada buvo pastatyti ginčo statiniai, kokių statinių kategorijai jie priklauso
ir ar pareiškėjas laikėsi ginčui aktualaus statinių (panduso ir laiptų) statybos metu galiojusių teisės aktų reikalavimų (2013 m. balandžio 10 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A858-138/2013). Kita vertus, jei tam tikras formalus ir trečiųjų asmenų teisių
niekaip nepaveikiantis reikalavimas yra panaikinamas, o būtent dėl jo anksčiau vykdyta statyba galėtų būti pripažinta savavališka, matyt, būtų galima svarstyti, ar mažiau
griežtas reguliavimas, kaip švelninantis asmens padėtį, negalėtų būti taikomas atgal
(lot. lex benignior retro agit).
Besikeičiančių teisės normų, reguliuojančių savavališkos statybos padarinių šalinimą, kontekste, Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatymų pasikeitimas suponuoja situaciją, kad tik teisėtai įgyta teisė galėtų būti ginama teismine
tvarka, tačiau asmeniui, nepradėjusiam tokios teisės įgyvendinti ankstesnio įstatymo
galiojimo metu, įstatymo pakeitimas reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka, t. y. neteisėta, ir jos padariniams šalinti
taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu (2013 m.
lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1834/2013, taip pat 2011 m.
sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-36/2011). Teisėjų kolegija, remdamasi suformuota tiek Vyriausiojo administracinio teismo, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika pažymėjo, kad kitoks įstatymų galiojimo aiškinimas prieštarautų
įstatymo leidėjo tikslams dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo bei statybų proceso ir statinių kokybės kontrolės užtikrinimo (2013 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1834/2013). Dėl teisės aktų galiojimo laike taip pat galima
paminėti bylą, kurioje pareiškėjo teisės naudotis laikinais statiniais terminas pasibaigė
2010 m. spalio 24 d., t. y. nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojus Statybos įstatymo nuostatoms, keičiančioms reglamentavimą dėl laikinų statinių (2010 m. liepos 2 d. įstatymo
Nr. XI-992 25 str.). Teisėjų kolegija pažymėjo, kad 2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992
normos, kuriomis buvo keičiamas Statybos įstatymas, bei šių normų įsigaliojimą reglamentuojančios nuostatos nenustatė taisyklių dėl terminų, kurie nebuvo pasibaigę
iki 2010 m. spalio 1 d., skaičiavimo, todėl įsigaliojus minėtoms Statybos įstatymo normoms turėjo būti taikomas naujas reglamentavimas, būtent – naujos taisyklės ir dėl
laikinų statinių nustatyto reglamentavimo (2013 m. spalio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-1189/2013).
Dvejopa savavališkos statybos įteisinimo tvarka yra perkelta ir į TPSVPĮ
14 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 7 dalį.
TPSVPĮ 14 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka
parengti statinio projektą ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už
savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto
ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos
projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos,
paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Iš paminėtų
nuostatų matyti savavališkos statybos įteisinimo instituto išimtinumas: pirma, įstatyme
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numatyta tik asmens teisė, t. y. įtvirtinta galimybė, o ne pareiga įteisinti savavališkus
statinius, todėl, jei per nustatytą terminą asmuo savavališkų statinių neįteisins, toks
statinys visgi turės būti nugriautas (TPSVPĮ 14 str. 6 d., 7 d.); antra, aiškiai atskirti savavališkai pastatyti statiniai, kuriems paminėtos nuostatos dėl įteisinimo taikomos, t. y.
statinio statyba ar rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai turi būti galimi pagal
galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip
pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba
neturi prieštarauti imperatyviems teisės aktų reikalavimams. Pavyzdžiui, byloje nustačius, jog statyba toje vietoje, kur savavališkai pastatyti statiniai, apskritai negalima ar
galima tik specializuotų statinių statyba, statinių įteisinimo galimybės nėra (2012 m.
gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1575/2012, 2014 m. vasario 3 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-377/2014).
Pastebėtina, jog siekiant išvengti savavališkų statinių įsiteisinimo piktnaudžiavimo atvejų, TPSVPĮ įtvirtintos ir nuostatos, kurios turėtų sumažinti galimybę piktnaudžiauti teise, t. y. nustatyta, kad asmenys, siekiantys pasinaudoti įstatymo nustatyta
teise įteisinti savavališkas statybas, turi sumokėti įmoką už savavališkos statybos įteisinimą (TPSVPĮ 14 str. 4 d., taip pat žr. 2009 m. rugsėjo 14 d. Aiškinamąjį raštą dėl
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2, 12, 14, 15, 23, 28, 35 straipsnių ir tryliktojo
skirsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1076).
Statybos užbaigimas
Baigiamasis statybos proceso etapas – statybos užbaigimas. Iki 2010 m. spalio
1 d. galiojusio Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 ir 3 dalys nustatė, kad pastatytą, rekonstruotą ar kapitališkai suremontuotą statinį (jo dalį, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta) naudoti galima, kai jis Vyriausybės
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pripažįstamas tinkamu naudoti. Detali šio proceso tvarka buvo nustatyta Statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2002 „Statinių
pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242. Tačiau 2010 m. liepos 2 d. Pakeitimo įstatymu, įsigaliojusiu 2010 m. spalio 1 d., 24 straipsnis pakeistas, be kita ko, vietoj
vartotos sąvokos „statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas“ įvedant naują „statybos
užbaigimo aktas“. Galiojančio Statybos įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinta
bendra nuostata (su išimtimis, susijusiomis su gyvenamaisiais namais), jog pastatytą
naują ypatingą ar neypatingą statinį, taip pat rekonstruoto ypatingo ar neypatingo statinio naujas dalis galima naudoti tik įvykdžius 24 straipsnio 1 dalyje (statybos užbaigimas surašant statybos užbaigimo aktą) nustatytus reikalavimus. Iš čia matyti, jog kiekvienas asmuo yra suinteresuotas sėkminga statybos užbaigimo procedūra, nes įsikurti
ir vykdyti savo veiklą, t. y. panaudoti statinio savybes savo poreikiams tenkinti, galima
tik statinyje, kuris yra laikomas oficialiai užbaigtu. Taigi paskutinis statybos darbų etapas – statybos užbaigimo procedūrų organizavimas – yra itin svarbi statybų dalis, kuri
skirta nuspręsti, ar pastatyti objektai atitinka projekto sprendinius, statybą ir projektavimą reglamentuojančius teisės aktus, teisės aktais nustatytos atitinkamos veiklos sričių reikalavimus.
Statybos užbaigimo procedūrų organizavimas ir atlikimas nustatytas atskirame
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme (toliau – TPSVPĮ), o
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detali statybos užbaigimo procedūrų atlikimo tvarka, subjektų, kurių atstovai gali būti
statybos užbaigimo komisijos nariais, sąrašas, komisijos narių kompetencija atliekant
statybos užbaigimo procedūras, komisijai teiktinų dokumentų sąrašas, deklaracijų apie
statybos užbaigimą tvirtinimo ir registravimo tvarka ir kt. klausimai numatyti Statybos
techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr.D1-828.
Iš galiojančio Statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatų išplaukia, jog statybos užbaigimo procedūra gali būti dvejopa: pirma, surašant statybos užbaigimo aktą; antra,
surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kuri, priklausomai nuo statybos rūšies,
dar gali būti tvirtinama ir registruojama. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (su
vėlesniais pakeitimais) 8.2. punkte įtvirtinta, jog statybos užbaigimo aktas – šiame Reglamente nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar daugiabutis namas ar
visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal statinio projekto
sprendinius, o 8.3. punkte nurodyta, kad deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo, paveldėtojo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus Reglamento 8.2 punkte nurodytus) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas)
sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas. Taigi
patvirtintos deklaracijos galiojimas siejamas su skelbimu apie teisėtos statybos užbaigimą, o tokiu atveju, jei paaiškėja, kad patvirtinta deklaracija skelbia apie neteisėtos
statybos užbaigimą, iškyla ir šios deklaracijos teisėtumo klausimas (2013 m. balandžio
30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-959/2013).
Statybos užbaigimo akto teisinių santykių objektas yra statiniai, išskyrus nurodytus Statybos 24 straipsnio 2 dalyje, kurių statybai išduotas Statybos įstatymo
23 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punkte nurodytas statybą leidžiantis dokumentas (Statybos įstatymo 24 str. 1 d.). Reglamento „Statybos užbaigimas“ 12 punkte detalizuota,
jog aktas išduodamas užbaigus ypatingo ar neypatingo statinio, išskyrus 1 ar 2 butų
gyvenamuosius namus, pagalbinio ūkio paskirties statinius, statybą ar rekonstravimą,
rekonstravus nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį (išskyrus rekonstravimą į 1 ar 2 butų gyvenamąjį namą ar pagalbinio ūkio statinį), taip pat atnaujinus
(modernizavus) pastatą. Statybos užbaigimo akto gavimu rūpinasi statytojas, kuris teikia prašymą išduoti aktą, teikia reikalingus paaiškinimus ir kt. (STR „Statybos užbaigimas“ 12 p., 24 p.). Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo
16 straipsnio 1 dalis numato, jog Inspekcijos pareigūnai savo potvarkiais sudaro visų
statinių, kurių statybą užbaigus privaloma gauti statybos užbaigimo aktus, statybos užbaigimo komisijas. Šių kompetencija įtvirtinta reglamente „Statybos užbaigimas”, kur
įtvirtinta, jog: Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį
statinio projektui, išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams; Komisija gali
atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir
kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.; Komisija neprivalo tikrinti statinio
projekto atitikties teisės aktų reikalavimams, tačiau Komisijos narys, nustatęs, kad statinio projekto sprendiniai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, apie tai raštu praneša
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Komisijos pirmininkui, kuris gali priimti atitinkamą sprendimą (23 p., 26 p.). Atskirų
Komisijos narių kompetencija taip pat nurodyta ir STR „Statybos užbaigimas” pirmame priede.
Iš aptarto teisinio reglamentavimo matyti, jog statybos užbaigimo procedūroje
dalyvaujantys asmenys privalo griežtai laikytis STR „Statybos užbaigimas“ nuostatų, o
atitinkamai Komisijos narys turi veikti tik savo kompetencijos ribose. Štai byloje, kurioje buvo ginčytas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio sprendimas atsisakyti pasirašyti statybos užbaigimo darbus,
Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys nesilaikė reglamento „Statybos užbaigimas“ 23, 26 ir 28 punktų reikalavimų ir ginčijamu sprendimu sprendė
perteklinius klausimus dėl statinio užbaigimo procedūros (iš esmės tikrino techninio
projekto atitiktį specialiajam planui), nespręsdamas jam pavesto klausimo dėl statinio
atitikties statinio projektui, dėl to sprendimas naikintinas (2012 m. gruodžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-3160/2012).
STR „Statybos užbaigimas“ 23 punkte įtvirtinta, jog Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį
esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat
pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.
Pasisakydama dėl iš esmės analogiškos nuostatos, buvusios ir STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 16 punkte (2005 m. gruodžio 12 d. įsakymo
redakcija), Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad aptariamas patikrinimas yra atliekamas vizualiu statinio ir jo statybinės dokumentacijos patikrinimo būdu. Aiškindama paminėtą punktą, teisėjų kolegija pabrėžė, kad būtent šie du
patikrinimo komponentai (vizualus statinio patikrinimas ir dokumentų patikrinimas)
pakankamumo aspektu yra pagrindinis ir tinkamas patikrinimo atlikimo būdas. Šiame
punkte nurodyta komisijos teisė atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų,
elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį statytojo (užsakovo) pateiktiems dokumentams yra papildomas komisijos diskrecijai suteiktas statinio patikrinimo būdas, todėl
nepasinaudojimas tokia teise negali būti pripažintas neteisėtu neveikimu Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalies taikymo prasme (2014 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-671/2014).
STR „Statybos užbaigimas“ 31 punktas (redakcija galiojusi iki 2012 m. rugpjūčio
18 d.) numatė, kad jei statinio projekte nurodyti statinio bendrieji rodikliai skiriasi nuo
faktinių, statybos užbaigimo komisija bendru sutarimu sprendžia, ar šie nukrypimai
yra esminiai ir ar jie daro įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams. Neesminiais nukrypimais laikomi nukrypimai dėl matavimo paklaidų, nežymių reljefo pasikeitimų statybos metu, statinio paprastajam remontui priskirtinų darbų įtakos statinio
faktiniams rodikliams ir pan. Aktas pasirašomas Komisijos nariams bendru sutarimu
nusprendus, kad faktinių statinio rodiklių nukrypimai nuo statinio projekte nurodytų
bendrųjų statinio rodiklių yra neesminiai. Šiuo metu bei toliau cituojamos bylos nagrinėjimo metu galiojęs paminėtas 31 punktas jau įvardijo atvejus, kurie priskiriami prie
neesminių faktinių nukrypimų nuo statinio projekte nurodytų statinio bendrųjų rodi405
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klių. Dėl šio statybos užbaigimo akto išdavimo tvarkos aspekto Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog „vertinant šias nuostatas istoriškai besikeičiančio įstatymų
leidėjų ketinimo aspektu, manytina, jog įstatymų leidėjas statybos užbaigimo komisijai
nustatė diskrecijos teisę spręsti dėl to, ar konkretūs nukrypimai laikytini nuo bendrųjų
rodiklių esminiais ar ne, tačiau kartu iš dalies detalizavo, kas yra (abiejose redakcijose) ir kas nėra (naujesnėje redakcijoje) laikoma esminiais faktiniais nukrypimais. Taigi,
nors statybos užbaigimo komisijai suteikta teisė spręsti, kokie statinio projekte nurodytų bendrųjų rodiklių nukrypimai laikomi esminiais, kokie ne, tai turi būti daroma
atsižvelgiant į įstatymo leidėjo valią ir atitinkamai motyvuojant“ (2013 m. liepos 18 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-1460/2013).
Kitoje byloje kilo ginčas dėl statybos užbaigimo akto teisėtumo pareiškėjui teigiant, jog jis negalėjo būti išduotas tik dėl dalies statinių, nes statybos užbaigimo akte
nurodyti statiniai yra viso statinių komplekso – degalinės, kurios statybai ir buvo išduotas statybos leidimas – dalis. Vertindamas šio argumento pagrįstumą, Vyriausiasis
administracinis teismas konstatavo, jog šiuo atveju aktualus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 30 punktas, nustatantis, kad jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių
aktai ar surašomos deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti naudojami pagal
statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta. Taigi minėtos nuostatos analizė leido
teismui daryti išvadą, kad STR „Statybos užbaigimas“ nėra numatyto absoliutaus draudimo pripažinti atskirų statinių (jų dalių) statybą užbaigta ne vienu metu ir išduoti
atskirus statybos užbaigimo aktus, tačiau tai padaryti galima tik esant dviem minėtoje nuostatoje nustatytoms sąlygoms: pirma, tokia galimybė turi būti numatyta statinio
projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, antra, konkretus statinys
(jo dalis) gali būti naudojamas pagal statinio projekte numatytą paskirtį, neatsižvelgiant į kitų statinio dalių užbaigimą. Šiuo konkrečiu atveju buvo nustatyta, kad visi
degalinės komplekso statiniai, dėl kurių išbuvo išduotas statybos leidimas, nėra savarankiški, todėl gali būti pripažinti baigtais tik visi kartu (jei atitinkamai nebus keičiamas visas degalinės projektas) (2013 m. liepos 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-1460/2013).
Deklaracijos apie statybos užbaigimą teisinių santykių objektas yra įtvirtintas Statybos įstatymo 24 straipsnio 2–4 dalyse, t. y. apima vieno ar dviejų butų namų ir jų
priklausinių (pagalbinio ūkio paskirties statinių, išskyrus nesudėtingus) statybą (naujo
statinio statybą ar statinio rekonstravimą); statinių, išskyrus nesudėtingus, kapitalinį
remontą; statinių paprastąjį remontą, nesudėtingų statinių kapitalinį remontą, statinių
ar patalpų paskirties keitimą, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba
statybos darbai iš viso neatliekami, nesudėtingų statinių statybą (naujo statinio statybą,
statinio rekonstravimą, statinio kapitalinį remontą, statinio paprastąjį remontą), nekeičiant statinio kategorijos.
Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymu rūpinasi statytojas ar jo teises ir
pareigas perėmęs asmuo, kuris Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos padaliniui, esančiam toje apskrities teritorijoje, kurioje
yra statinys, teikia prašymą (tiesiogiai ar nuotoliniu būdu) tvirtinti deklaraciją (STR
„Statybos užbaigimas“ 34 p., 37 p.). Deklaracijos apie statybos užbaigimą rekvizitai nu406
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statyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-196, tarp kurių, be kita ko, yra
pareiga nurodyti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektą, statybos vadovą, statinių bendrųjų rodiklių reikšmes ir kt. Dėl šių rekvizitų (bylai aktualiu laikotarpiu jie
buvo įtvirtinti STR „Statybos užbaigimas“ 5 priede) svarbos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija byloje, kurioje Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnui skirta tarnybinė nuobauda už tai, jog
šis patvirtino netinkamai užpildytą deklaraciją apie statybos užbaigimą, pažymėjo, kad
toks deklaracijos netinkamas užpildymas negali būti vertinamas kaip formalūs pažeidimai, nekliudę tvirtinti deklaraciją. Teismas pabrėžė, jog reglamento 44 punktas nustato,
kad deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre. Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 4.47 straipsnio 4 punktas nustato, kad nuosavybės teisė
gali būti įgyjama pagaminant naują daiktą. Taigi deklaracijos patvirtinimas ir registracija IS „Infostatyba“ yra kompetentingos valstybės institucijos administracinis sprendimas ne tik patvirtinantis naujo daikto teisėtą sukūrimą, bet ir suteikiantis asmeniui
teisę įregistruoti naujai sukurtą daiktą ir nuosavybės teises į jį (2012 m. liepos 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2706/2012).
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1V-10 patvirtintas Statybos užbaigimo
aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašas, kuris nustato
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotų statybos užbaigimo aktų ir statytojų (savininkų, užsakovų, valdytojų, naudotojų,
paveldėtojų) surašytų bei Inspekcijos patvirtintų arba tiesiogiai valstybės įmonei Registrų centrui pateiktų deklaracijų apie statybos užbaigimą teisėtumo tikrinimo tvarką
(1 p.). Šio aprašo 3 punktas numato, jog aktai tikrinami ne vėliau kaip per vienerius
metus nuo jų išdavimo dienos, deklaracijos – ne vėliau kaip per vienerius metus nuo jų
patvirtinimo ar surašymo (kai netvirtinamos) dienos. Vadovaujantis šiuo aprašu, atliekami aktų ir deklaracijų patikrinimai, vykdant Inspekcijos Statybos valstybinės priežiūros skyriaus ir teritorinių administracijos padalinių darbo planus, atskirus Inspekcijos vadovybės pavedimus, Inspekcijos ir Registrų centro pasirašyto bendradarbiavimo
susitarimo sąlygas ir nagrinėjant Inspekcijos gautus skundus (pranešimus), susijusius
su statybos užbaigimo dokumentų teisėtumu (4 p.).
Byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimo panaikinimo, kai ji patvirtinta esant surašytam savavališkos statybos aktui
bei reikalavimui pašalinti savavališkos statybos padarinius. Tokiu atveju Vyriausiasis
administracinis teismas, pasirėmęs STR „Statybos užbaigimas“ 8.3. punkte įtvirtinta deklaracijos apie statybos užbaigimą sąvoka bei palaikydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti deklaracijos galiojimą, konstatavo, kad Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros skyrius neturėjo teisinių prielaidų išduoti atsakovui patvirtinimo apie namo
teisėtą sukūrimą (turint omenyje, kad buvo surašytas savavališkos statybos aktas), netinkamai atliko statybos valstybinės priežiūros funkcijas, nes neįvertino visų sąlygų,
sudarančių kliūtis teigiamam sprendimui apie statybos užbaigimą priimti (2012 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1362/2012).
TPSVPĮ 16 straipsnio 4 dalis numato, jog gavęs prašymą patvirtinti deklaraciją
apie statybos užbaigimą, Inspekcijos pareigūnas ją patvirtina arba atsisako tvirtinti ne
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vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų deklaracijai patvirtinti privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos. Pagal STR „Statybos užbaigimas“ 38 punktą gavęs prašymą
patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos padalinių įgaliotas pareigūnas patikrina:
38.1. ar Statytojas: 38.1.1. žemės sklypą, kuriame pastatytas statinys, valdo nuosavybės
teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais,
išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis; 38.1.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis
privalomas); žemės sklypo ir / ar statinio paveldėjimo atveju statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduotas buvusio statytojo (užsakovo) vardu; 38.1.3. statinį (jo dalį)
valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais –
statinio rekonstravimo ir remonto atvejais; 38.2. ar prašymas užpildytas laikantis nustatytų reikalavimų, ar jame nurodyti visi naujai pastatytų pastatų rodikliai; 38.3. ar su
prašymu pateikti visi privalomi pateikti dokumentai.
Byloje Nr. A556-1474/2013 buvo sprendžiamas deklaracijos apie statybos užbaigimą panaikinimo klausimas, kai statinys jau įregistruotas viešajame registre. Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija šioje byloje vertino, ar statybą leidžiančio dokumento nepateikimas besąlygiškai turėjo nulemti deklaracijos apie statybos užbaigimą
panaikinimą. Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija pažymėjo, jog pagal Statybos įstatymą
viena iš teisės būti statytoju įgyvendinimo sąlygų – tai statybą leidžiančio dokumento (kai jis privalomas) turėjimas. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos
nuomone, jeigu yra surašyti paskesni dokumentai, bylojantys net ir apie statybos užbaigimą, tai paaiškėjus aplinkybėms, jog nėra pagrindinių teisės būti statytoju sąlygų
arba bent vienos iš jų, surašyti dokumentai paprastai turi būti paneigti. Vyriausiasis
administracinis teismas pabrėžė, kad negalima tokia situacija, kai nesant pradinių pagrindinių aplinkybių, leidžiančių būti statytoju, būtų sukurti statybą pateisinantys bei
įteisinantys dokumentai. Neteisėti veiksmai negali suponuoti teisėtumo, todėl nustačius
tokią aplinkybę, kai buvo užregistruota deklaracija apie statybos užbaigimą be statybą
leidžiančio dokumento – deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimas turi būti panaikintas. Taip išvengtinos galimos neigiamos pasekmės ne tik pačiam deklaraciją apie
statybos užbaigimą pateikusiam asmeniui, bet ir kitiems teisiniams vienetams. Šiomis
aplinkybėmis Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino ginčo deklaraciją apie statybos užbaigimą
(2013 m. liepos 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1474/2013).
Galiojančiame Statybos įstatyme aiškiai įtvirtinta, kas ir kada gali panaikinti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimą. Štai Statybos
įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog statybos užbaigimo akto galiojimą ar
deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą ir įregistravimą panaikina: 1) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos statytojo
prašymu, išskyrus atvejus, kai Nekilnojamojo turto registre nuosavybė yra įregistruota ne tik statytojo vardu; 2) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie
Aplinkos ministerijos, jeigu nustatoma, kad statybos užbaigimo aktas pasirašytas ar
deklaracija įregistruota ir patvirtinta nesilaikant teisės aktų nustatytų šios procedūros
reikalavimų ar nustačius techninio pobūdžio klaidų – iki statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre; 3) teismas. Statybos įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje numatyta,
jog deklaracijos apie statybos užbaigimą, kurios neprivaloma patvirtinti ir įregistruoti Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos,
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galiojimą panaikina statytojas arba teismas. Paminėtos nuostatos įsigaliojo tik 2014 m.
sausio 1 d., todėl iki paminėtos datos kildavo įvairių ginčų dėl valstybinę statybos priežiūrą vykdančios institucijos teisės administracine tvarka panaikinti deklaracijos apie
statybos užbaigimą patvirtinimą. Štai apžvelgiamoje byloje ginčas, be kita ko, buvo kilęs dėl atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymo panaikinti Inspekcijos teritorinio
skyriaus atliktą pareiškėjo deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą ir registraciją informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (šia deklaracija pareiškėjas patvirtino gyvenamojo namo statybos užbaigimo faktą). Ginčui spręsti aktualios Statybos įstatymo
redakcijos 27 straipsnio 6 dalis nustatė, kad Inspekcijos ar jos administracijos padalinių neteisėtai priimtus administracinius sprendimus panaikina Inspekcijos viršininkas
administracine tvarka arba teismas, o suteikiančius subjektinę teisę administracinius
sprendimus – tik teismas. Savo teisę panaikinti minėtą teritorinio skyriaus sprendimą
administracine tvarka Inspekcija iš esmės kildino iš faktinės aplinkybės, jog pareiškėjo
skundžiamas Inspekcijos sprendimas buvo priimtas iki minėtoje deklaracijoje nurodomo statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre. Kitaip tariant, atsakovas manė,
kad jo teritorinio skyriaus sprendimas patvirtinti minėtą deklaraciją nelaikytinas subjektinę teisę suteikiančiu administraciniu aktu cituotos Statybos įstatymo nuostatos
prasme. Vertindama šiuos argumentus, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pastebėjo, kad reglamento „Statybos užbaigimas“ 8.3 punktas nustato, kad deklaracija apie statybos užbaigimą – 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 punktas nustatė, kad deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį nekilnojamojo turto registre, o CK 4.47 straipsnio 4 punktas nustatė,
kad nuosavybės teisė gali būti įgyjama pagaminant naują daiktą. Taigi, kaip pažymėjo
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, deklaracijos patvirtinimas ir registracija informacinėje sistemoje yra kompetentingos valstybės institucijos administracinis sprendimas, ne tik patvirtinantis naujo daikto teisėtą sukūrimą, bet ir suteikiantis
asmeniui teisę įregistruoti naujai sukurtą daiktą ir nuosavybės teises į jį. Šios administracinio akto sukeliamos pasekmės ir yra subjektinės teisės, ginamos įstatymo, kurias,
pažymėtina, asmuo gali įgyvendinti nevaržomai – nedelsdamas kreipdamasis dėl daikto ir nuosavybės teisių įregistravimo bei teisių išviešinimo ar tai padarydamas vėliau.
Kreipimosi į nekilnojamojo turto registrą tvarkančią instituciją faktas neturi teisinės
reikšmės, byloje sprendžiant dėl atsakovo galimybės priimti administracinį sprendimą
dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir registracijos panaikinimo, nes
asmens subjektinės teisės atsirado anksčiau – nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir registracijos. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti minėtą atsakovo
sprendimą teisėtu ir pagrįstu (2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A4921832/2012).
Dėl reglamento 44 punkto nuostatos (deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį
Nekilnojamojo turto registre) Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog
pagal administracinių teismų praktiką teritorinis registratorius, priimdamas sprendimą atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto
409

II. Administracinė doktrina

kadastrą ar sprendimą atsisakyti įregistruoti daiktines teises Nekilnojamojo turto registre, neturi teisinio pagrindo vertinti deklaracijos apie statybos užbaigimą teisėtumo,
tačiau turi teisėtą pagrindą spręsti, ar šio dokumento pagrindu į Nekilnojamojo turto
kadastrą turi būti įrašyti pareiškėjo pateiktoje nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje nurodyti duomenys apie pastatą, ir Nekilnojamojo turto registre turi būti
įregistruotos daiktinės teisės į šį pastatą (2012 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2342/2012, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A602-1694/2013).
***
Apžvelgus teismų praktiką dėl statybos santykius reglamentuojančių teisės normų
turinio galima manyti, jog didžioji dauguma Vyriausiąjį administracinį teismą pasiekusių ginčų kilo dėl viešosios teisės imperatyvų gausos ir dažnai formalaus jų taikymo. Džiugina tai, jog iš pristatytos teismų praktikos matyti tendencija ir statybos teisės
normas aiškinti sistemiškai bei kūrybiškai, atsižvelgiant pirmiausia į augančius asmens
teisių apsaugos poreikius. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo procesiniuose
sprendimuose vis dažniau pasitaikantys motyvai bei argumentai, paremti iš Lietuvos
Respublikos Konstitucijos kylančiais interesų pusiausvyros imperatyvais, racionalumo
bei protingumo kriterijais, straipsnio autorių vertintini kaip sveikintina ir toliau plėtotina praktika.
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Parengė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
Teisinės analizės ir informacijos departamentas
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, aiškinant ir taikant su pridėtinės
vertės mokesčio atskaita susijusias teisės aktų nuostatas, apžvalga
1957 m. kovo 2 d. Romoje buvo pasirašyta sutartis dėl Europos ekonominės bendrijos įkūrimo. Vienas iš pagrindinių šios bendrijos tikslų tapo vidaus (bendrosios)
rinkos sukūrimas ir įgyvendinimas. Tai turėjo skatinti subalansuotą ekonomikos plėtrą,
gyvenimo lygio kilimą ir Bendrijos narių sanglaudą. Tačiau norint galiausiai sukurti
bendrą rinką, kurioje vyktų sąžininga konkurencija ir kuri būtų panaši į tikrą vidaus
rinką, turi būti užtikrinta, kad bendra apyvartos mokesčių sistema būtų nediskriminacinė prekių ir paslaugų kilmės atžvilgiu. Be to, pasiekus tikslą sukurti vidaus rinką,
valstybėse narėse turi būti taikomi tokie apyvartos mokesčius reglamentuojantys teisės
aktai, kurie neiškraipo konkurencijos sąlygų ir netrukdo laisvai judėti prekėms ir paslaugoms. Dėl šių priežasčių apyvartos mokesčių harmonizavimas Europos Sąjungoje
prasidėjo praėjus vos 10 metų nuo Europos ekonominės bendrijos įkūrimo – 1967 metais buvo priimtos pirmosios dvi pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) direktyvos, kurios tapo kertiniu akmeniu vystant šią apmokestinimo sistemą.
PVM yra daugiapakopis nekaupiamasis apyvartos mokestis, grindžiamas kredito metodu. Viena iš pagrindinių šio mokesčio savybių yra jo neutralumas. Taikant šį
mokestį, dvigubo apmokestinimo yra išvengiama iš principo leidžiant verslui atskaityti
mokestį nuo jų atliktų pirkimų iš mokesčio, kurį jie patys turėtų taikyti pardavimams
ir sumokėti į biudžetą. Taigi PVM atskaita yra vienas iš esminių Europos Sąjungos teritorijoje įvestos bendros PVM sistemos elementų, o apmokestinamajam asmeniui
garantuojama teisė į pirkimo ar (ir) importo PVM atskaitą yra vienas iš pagrindinių
šios sistemos principų. Būtent atskaitos egzistavimas sudaro prielaidas išvengti konkurencijos iškraipymų bendrojoje rinkoje, taip pat laisvo prekių ir paslaugų judėjimo
apribojimų.
Bendros PVM sistemos, įskaitant ir šio mokesčio atskaitos institutą, reguliavimas
Europos Sąjungos lygmeniu yra atliekamas direktyvomis, kurios yra privalomos kiekvienai valstybei narei, kuriai jos skirtos, dėl rezultato, kurį reikia pasiekti. Tačiau nacionalinės valdžios institucijos pasirenka direktyvų įgyvendinimo formą ir būdus (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 str. 3 d.). Kaip pažymima nuoseklioje Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas) praktikoje, aiškinančioje direktyvų nuostatas, valstybėms narėms direktyvoje yra numatyta pareiga imtis visų
būtinų atitinkamos direktyvos veiksmingumą užtikrinančių priemonių, atsižvelgiant į
jos siekiamą tikslą (šiuo aspektu žr., pvz., Teisingumo Teismo 1984 m. balandžio 10 d.
sprendimo byloje von Colson ir Kamann, 14/83, 15 p., 2008 m. balandžio 15 d. sprendimo byloje Impact, C-268/06, 40 p.). Valstybėms narėms kylanti pareiga pagal direktyvą pasiekti joje numatytą rezultatą ir pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio
3 dalį pareiga imtis visų bendrų ar specialių priemonių užtikrinti šios pareigos įvykdymą privaloma visoms valstybių narių valdžios institucijoms, įskaitant ir teismus, jiems
vykdant savo kompetenciją (žr. minėto sprendimo byloje Impact 41 p.). Būtent nacio416
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naliniai teismai turi užtikrinti asmenų teisinę apsaugą, jiems suteiktą pagal Sąjungos
teisės nuostatas, ir visišką šių nuostatų veiksmingumą (žr. minėto sprendimo byloje
Impact 42 p.). Taikydami nacionalinę teisę, nacionaliniai teismai turi ją aiškinti kuo labiau atsižvelgdami į direktyvos tekstą ir į jos tikslą, kad būtų pasiektas joje numatytas
rezultatas ir taip būtų laikomasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnio
trečios pastraipos (šiuo aspektu žr. jau minėto sprendimo von Colson ir Kamann 26 p.;
Teisingumo Teismo 1990 m. lapkričio 13 d. sprendimo byloje Marleasing, C-106/89,
8 p., 2004 m. spalio 5 d. sprendimo sujungtose bylose Pfeiffer ir kt., C-397/01, C-398/01,
C-399/01, C-400/01, C-401/01, C-402/01 ir C-403/01, 113 p.). Reikalavimas aiškinti
nacionalinę teisę Sąjungos teisę atitinkančia prasme išplaukia iš pačios Sutarties sistemos, kadangi toks aiškinimas leidžia bylą nagrinėjančiam nacionaliniam teismui pagal
savo kompetenciją užtikrinti visišką Sąjungos teisės veiksmingumą (šiuo klausimu žr.
jau minėto sprendimo sujungtose bylose Pfeiffer ir kt. 114 p.). Be to, iš nusistovėjusios
Teisingumo Teismo praktikos aišku, kad visais atvejais, kai direktyvos nuostatos savo
turiniu yra besąlygiškos ir pakankamai tikslios, asmenys gali jomis pasiremti nacionaliniuose teismuose prieš valstybę, jei per nurodytą laikotarpį jos neperkėlė direktyvos
į nacionalinę teisę ar ją perkėlė neteisingai (žr. Teisingumo Teismo 1991 m. lapkričio
19 d. sprendimo sujungtose bylose Francovich ir kt., C-6/90 ir C-9/90, 11 p., 2002 m.
liepos 11 d. sprendimo Marks & Spencer, C-62/00, 25 p., jau minėto sprendimo sujungtose bylose Pfeiffer ir kt. 103 p.). Jeigu nacionalinės teisės negalima aiškinti ir taikyti
pagal Sąjungos teisės reikalavimus, nacionaliniai teismai ir administraciniai valdžios
organai privalo taikyti visą Sąjungos teisę ir ginti pagal ją suteikiamas asmenų teises ir prireikus netaikyti bet kurios jai prieštaraujančios nacionalinės teisės nuostatos
(žr., pvz., Teisingumo Teismo 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo byloje Fuß, C-429/09,
40 p.).
Išdėstytos aplinkybės lemia, kad svarbus vaidmuo aiškinant Europos Sąjungos
direktyvų nuostatas, įskaitant reglamentuojančias PVM atskaitą, tenka Teisingumo
Teismui. Šios Europos Sąjungos teisminės institucijos išaiškinimais privalo vadovautis
nacionaliniai teismai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 3 d.), aiškindami
bei taikydami direktyvas įgyvendinančias nacionalinės teisės aktų nuostatas, jų paisyti
turi ir kitos valstybinės valdžios institucijos, dalyvaujančios atitinkamuose teisiniuose
santykiuose. Todėl siekiant pateikti susistemintą ir patogią naudoti Teisingumo Teismo
praktikos, susijusios su teisę į PVM atskaitą reglamentuojančių teisės normų taikymu,
apžvalgą, parodančią šioje srityje dominuojančias tendencijas bei iškylančius probleminius aspektus, buvo parengta ši apžvalga.
Šiame dokumente yra apžvelgiami aptariamoje srityje priimti Teisingumo Teismo
sprendimai. Nors pagrindinis dėmesys yra skiriamas 2004–2013 metų bei 2014 metų
pirmojo pusmečio šios teisminės institucijos praktikai, atsižvelgiant į tai, kad PVM Europos Sąjungoje pradėtas harmonizuoti dar 1967 metais, apžvelgiama ir ankstesniais
laikotarpiais suformuota, bet vis dar aktuali Teisingumo Teismo jurisprudencija. Pabrėžtina, kad dokumente yra pateikiama neoficiali, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuožiūra parengta jurisprudencijos apžvalga, kuri nesaisto nei Teisingumo
Teismo, nei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo. Apžvalga pirmiausia yra skirta
teisės profesionalų ir kitų suinteresuotų PVM atskaitos klausimais visuomenės narių informavimui, švietimui, o ne tam, kad juo būtų tiesiogiai vadovaujamasi. Be to, rengiant
šią apžvalgą, daugiausiai remtasi Teisingumo Teismo sprendimų vertimais į lietuvių
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kalbą, kurie yra pateikiami šios institucijos tinklalapyje1, todėl Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas neprisiima atsakomybės už atliktų vertimų kokybę ir turinį.
Nesutrumpintus ir konkrečios bylos kalba parengtus sprendimus galite rasti oficialioje
Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

I. Bendra PVM sistema ir teisė į atskaitą
Bendra PVM sistema
1. Bendros PVM sistemos esmė. Siekiant bendros rinkos, kurioje veiktų sąžininga konkurencija, netrukdomai laisvai judėtų prekės ir paslaugos, Europos Sąjungos teritorijoje buvo sukurta bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema.
Pagal bendros PVM sistemos principą prekės ir paslaugos apmokestinamos bendru vartojimo mokesčiu, kuris yra proporcingas prekių bei paslaugų kainai, nepriklausomai nuo operacijų skaičiaus gamybos ir paskirstymo procese iki to etapo, kuriame
skaičiuojamas mokestis. Kiekvienos operacijos metu iš apskaičiuojamo atsižvelgiant į
prekių ir paslaugų kainą tokioms prekėms ar paslaugoms nustatytu tarifu PVM, gali
būti atimama PVM dalis, kuri tiesiogiai priskirtina įvairioms sąnaudų sudedamosioms
dalims (žr. Teisingumo Teismo 2007 m. spalio 11 d. sprendimo sujungtose bylose
KÖGÁZ ir kt., C-283/06 ir C-312/06, 30 p. bei jame nurodytą šio teismo praktiką).
Teisingumo Teismo praktikoje išskiriami keturi esminiai aptariamo apyvartos
mokesčio (PVM) požymiai: (1) jis yra bendrai taikomas sandoriams, kurių objektas
yra prekės ar paslaugos; (2) jo dydis nustatomas proporcingai apmokestinamajam asmeniui už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas sumokėtai sumai; (3) šis mokestis
yra renkamas kiekviename gamybos ir platinimo proceso etape, įskaitant mažmeninės
prekybos etapą, neatsižvelgiant į jau atliktų sandorių skaičių; (4) garantuojama pirmesniuose gamybos ir platinimo proceso etapuose sumokėtų sumų atskaita iš apmokestinamojo asmens mokėtino PVM, t. y. konkrečiame etape mokestis mokamas tik nuo
šiame etape atsiradusios pridėtinės vertės ir galiausiai jo mokėjimo našta tenka galutiniam vartotojui (šiuo klausimu, pvz., žr. Teisingumo Teismo 2006 m. spalio 3 d. sprendimo byloje Banca, C-475/03, 28 p.; 2007 m. spalio 11 d. sprendimo sujungtose bylose
KÖGÁZ ir kt., C-283/06 ir C-312/06, 37 p.). Būtent pastarąjį aptariamos sistemos požymį – teisę atskaityti sumokėtą PVM – atkleidžiančią Teisingumo Teismo praktiką yra
siekiama pateikti šioje apžvalgoje.
2. Bendros PVM sistemos teisinis reglamentavimas. Europos Sąjungos kompetencija aptariamo netiesioginio mokesčio reguliavimo srityje yra ribota, iš esmės susijusi tik su bendrųjų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) tikslų
siekimu. Kadangi valstybių narių mokesčių sistemos labai skiriasi dėl ekonominių ir
socialinių struktūrų skirtumų ir skirtingo bendrojo apmokestinimo bei konkrečių mokesčių vaidmens suvokimo, apmokestinimo PVM srityje Sąjungos lygmeniu yra priimtos direktyvos, kurias valstybės narės įgyvendina priimdamos atitinkamus nacionalinės
teisės aktus.
1
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Minėta, kad nors direktyva nėra tiesioginio taikymo teisės aktas, pagal nusistovėjusią
Teisingumo Teismo praktiką, nacionaliniai teismai ir kitos kompetentingos valstybės
institucijos, aiškindamos ir taikydamos direktyvą įgyvendinančius nacionalinius teisės
aktus (nesvarbu, ar jų nuostatos priimtos prieš įsigaliojant direktyvai, ar po to), turi
pareigą aiškinti nacionalinę teisę kuo labiau atsižvelgdami į atitinkamos direktyvos turinį ir tikslą, kad būtų pasiektas direktyvoje numatytas rezultatas (pvz., žr. Teisingumo Teismo 1984 balandžio 10 d. sprendimo byloje von Colson ir Kamann, 14/83, 26 p.;
1990 m. lapkričio 13 d. sprendimo byloje Marleasing, C-106/89, 8 p.; 2008 m. birželio
24 d. sprendimo byloje Commune de Mesquer, C-188/07, 84 p. ir kt.). Ši pareiga taip pat
reiškia, kad nacionalinis teismas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, įpareigotas
taikyti Europos Sąjungos teisės nuostatas, privalo užtikrinti visišką šių nuostatų veikimą, jei būtina, savo iniciatyva atsisakydamas taikyti bet kokią, net vėlesnę, joms prieštaraujančią nacionalinės teisės nuostatą, ir šis teismas neprivalo prašyti arba laukti, kol
ši nuostata bus panaikinta teisėkūros arba kitokiomis konstitucinėmis priemonėmis
(pvz., žr. Teisingumo Teismo 1978 m. kovo 9 d. sprendimo byloje Simmenthal, 106/77,
21 ir 24 p.; 2003 m. kovo 20 d. sprendimo byloje Kutz Bauer, C-187/00, 73 p.; 2005 m.
gegužės 3 d. sprendimo sujungtose bylose Berluskoni ir kt., C-387/02, C-391/02 ir
C-403/02, 72 p.).
2.1. Dokumentas, kuris šiuo metu Europos Sąjungos lygiu reguliuoja esminius teisinius santykius, susijusius su bendra PVM sistema, yra 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir
PVM direktyva; tekste cituojama PVM direktyva, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 2010/88/ES).
Šiai direktyvai įsigaliojus (2007 m. sausio 1 d.2), galios neteko 1977 m. gegužės
17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių
įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo
pagrindas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. vasario 14 d. Tarybos direktyva 2006/18/EB (toliau – ir Šeštoji direktyva).
Pastebėtina, jog, kaip matyti iš PVM direktyvos trečios konstatuojamosios dalies,
ji (direktyva), iš principo nedarant jokių esminių pakeitimų, yra skirta naujai jos priėmimo metu galiojusių teisės aktų (be kita ko, ir Šeštosios direktyvos) redakcijai išdėstyti (Teisingumo Teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo byloje Uszodaépítő, C-392/09,
31 p.). Todėl nėra abejonių, kad Teisingumo Teismo jurisprudencijoje pateiktos Šeštosios direktyvos normų aiškinimo ir taikymo taisyklės iš esmės yra aktualios ir atskleidžiant PVM direktyvos nuostatų turinį. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta anksčiau, šioje
apžvalgoje pateikiant Teisingumo Teismo išaiškinimus dėl Šeštosios direktyvos nuostatų, greta nurodoma atitinkama PVM direktyvos norma, vadovaujantis pastarojo teisės
akto XII priede išdėstyta koreliacijos tarp minėtų teisės aktų lentele.
2.2. Europos Sąjungoje apmokestinimo PVM tvarka yra harmonizuota, atsižvelgiant į tai, kad šis mokestis, kaip vartojimo mokestis, turi esminę reikšmę vidaus rinkai. Kadangi apyvartos mokesčių suderinimas valstybėse narėse galėjo sukelti didelių
mokesčių struktūros pokyčių ir turėti poveikį biudžeto, ekonominėms ir socialinėms
sferoms, PVM harmonizavimas Sąjungoje vyko palaipsniui.
2.2.1. Visų pirma, atsižvelgiant į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,
ypač jos 99 bei 100 straipsnius, 1967 m. balandžio 11 d. buvo priimtos Pirmoji Tarybos
2
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direktyva 67/227/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių apyvartos mokesčius, suderinimo ir Antroji Tarybos direktyva 67/228/EEB dėl valstybių narių teisės
aktų, reglamentuojančių apyvartos mokesčius suderinimo – bendra pridėtinės vertės
mokesčio struktūra ir taikymo tvarka. Minėtos Pirmosios Tarybos direktyvos pagrindu valstybės narės, siekdamos bendros rinkos sukūrimo, konkurencijos skaidrumo,
laisvo prekių ir paslaugų judėjimo be kliūčių Europos Bendrijoje, pakeitė nacionalinius apyvartos mokesčius bendra PVM sistema, panaikindamos mokesčius eksportui
ir apmokestindamos importą. Buvo nuspręsta, kad PVM sistema yra paprasčiausia ir
neutraliausia tuomet, kai mokestis yra taikomas kiek galima bendresniu būdu ir kai jo
taikymo sritis apima visus gamybos ir paskirstymo bei paslaugų teikimo etapus.
2.2.2. Siekiant tolesnės pažangos veiksmingai šalinant asmenų, prekių, paslaugų,
kapitalo judėjimo ir nacionalinių ekonomikų integracijos suvaržymus, norint galiausiai sukurti bendrą rinką, kurioje vyktų sąžininga konkurencija, o bendra apyvartos
mokesčių sistema būtų nediskriminacinė prekių ir paslaugų kilmės atžvilgiu, taip pat
siekiant išaiškinti kai kurias sąvokas, 1977 m. gegužės 17 d. buvo išleista minėta Šeštoji
direktyva. Esminis šios direktyvos tikslas buvo siekis kiekvienoje valstybėje narėje garantuoti iš esmės identiškus PVM sistemos pagrindus. Ji (direktyva) detalizavo nuostatas dėl apmokestinimo, atleidimo nuo mokesčio, apmokestinamosios bazės bei atskaitos teisės. Kadangi ši direktyva nuo jos priėmimo buvo keičiama daugiau nei 30 kartų,
siekiant išdėstyti naują jos redakciją aiškia ir racionalia struktūra, iš principo neįvedant
esminių pakeitimų, buvo priimta minėta PVM direktyva.
2.2.3. Paminėtina ir tai, kad, be kita ko, siekiant nustatyti taisykles, užtikrinančias
galimybę apmokestinamajam asmeniui, įsikūrusiam vienos valstybės narės teritorijoje,
atgauti mokesčius, apskaičiuotus už jam kitos valstybės narės teritorijoje patiektas prekes ar suteiktas paslaugas arba jo sumokėtus importuojant prekes į kitą valstybę narę,
ir taip išvengti dvigubo apmokestinimo, buvo priimta 1979 m. gruodžio 6 d. Aštuntoji
Tarybos direktyva 79/1072/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų suderinimo – Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie
nėra įsisteigę šalies teritorijoje, tvarka (toliau – ir Aštuntoji direktyva). Nuo 2010 m. sausio 1 d. Aštuntąją direktyvą pakeitė 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/9/EB,
nustatanti Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo
apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje
narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (toliau – ir PVM grąžinimo direktyva).
Teisė į PVM atskaitą
3. Bendra teisės į PVM atskaitą samprata. Minėta, kad pagal bendros PVM sistemos principą iki mažmeninės prekybos (pardavimo galutiniam vartotojui) etapo prekės
ir paslaugos apmokestinamos bendru vartojimo mokesčiu, kuris yra tiksliai proporcingas prekių bei paslaugų kainai, nepriklausomai nuo sandorių skaičiaus gamybos ir platinimo procese iki apmokestinimo (žr. Teisingumo Teismo 2007 m. spalio 11 d. sprendimo sujungtose bylose KÖGÁZ ir kt., C-283/06 ir C-312/06, 29 p. ir jame nurodytą
šio teismo praktiką). Vis dėlto, vykdant kiekvieną sandorį, PVM turi būti mokamas tik
atskaičius PVM sumą, kuri tiesiogiai buvo sumokėta nuo įvairių prekių ir paslaugų kai420
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nos sudedamųjų dalių (Teisingumo Teismo 2007 m. spalio 11 d. sprendimo sujungtose
bylose KÖGÁZ ir kt., C-283/06 ir C-312/06, 30 p.). Atitinkamai, remiantis aptariamo
mokesčio atskaitos tvarka, PVM našta tenka tik galutiniam vartotojui ir jis (PVM)
yra visiškai neutralus apmokestinamųjų asmenų, dalyvaujančių gamybos ir platinimo
procese iki galutinio apmokestinimo etapo, atžvilgiu (šiuo klausimu žr. Teisingumo
Teismo 1996 m. spalio 24 d. sprendimo byloje Elida Gibbs, C-317/94, 19, 22 ir 23 p.;
2002 m. spalio 15 d. sprendimo byloje Komisija prieš Vokietiją, C-427/98, 29 p.).
Taigi, bendra PVM sistema garantuojama pirmesniuose gamybos ir platinimo
proceso etapuose sumokėtų sumų atskaita iš apmokestinamojo asmens mokėtino
PVM, t. y. konkrečiame etape mokestis mokamas tik nuo šiame etape atsiradusios pridėtinės vertės ir galiausiai jo mokėjimo našta tenka galutiniam vartotojui. Teisė į PVM
atskaitą yra sudedamoji bendros PVM sistemos dalis, taip pat vienas pagrindinių PVM
sistemos principų, kuris užtikrina, jog PVM bus apmokestinti tik galutiniai vartotojai, o apmokestinamieji asmenys bus visiškai atleisti nuo sumokėto ar mokėtino PVM.
Kaip ne kartą yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, Europos Sąjungos teisės aktuose
nustatyta PVM atskaitos sistema siekiama visiškai atleisti verslininką nuo vykdant bet
kokią ekonominę veiklą mokėtino ar sumokėto PVM naštos. Šia sistema siekiama užtikrinti visišką neutralumą apmokestinant bet kokią ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į
jos tikslus ar rezultatus, su sąlyga, kad ši veikla iš esmės pati apmokestinama PVM (žr.
Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 22 d. sprendimo byloje Klub, C-153/11, 35 p. ir jame
nurodytą šio teismo praktiką).
Pagrindinės teisės į PVM atskaitą realizavimo taisyklės yra išdėstytos PVM direktyvos X antraštinėje dalyje (Šeštosios direktyvos XI dalyje) „Atskaita“.
Pagal bendrąją taisyklę, jeigu prekes ir paslaugas apmokestinamasis asmuo naudoja savo apmokestinamiesiems sandoriams, apmokestinamasis asmuo turi turėti valstybėje narėje, kurioje jis vykdo šiuos sandorius, teisę iš PVM, kurį sumokėti jam tenka
prievolė, atskaityti mokėtiną ar sumokėtą PVM už jam tiekiamas (patiektas) prekes ir
(ar) teikiamas (suteiktas) paslaugas, taip pat už įsigytas Bendrijos viduje ar importuotas prekes (PVM direktyvos 168 str.; Šeštosios direktyvos 17 str. 2 d.). Taigi, pagal atskaitos sistemos bendrą logiką:
pirma, teise į sumokėto PVM atskaitą gali pasinaudoti tik apmokestinamasis asmuo, kaip jis suprantamas pagal minėtų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas (asmens pripažinimo apmokestinamuoju klausimas aptariamas apžvalgos II dalyje
„Asmens pripažinimas apmokestinamuoju“, 8–16 p.). Neapmokestinamasis asmuo –
atvirkščiai – neturi teisės į PVM, kurį jis galbūt sumokėjo įsigydamas prekę ar paslaugą (importavęs prekę), atskaitą (Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimo
byloje Waterschap Zeeuws Vlaanderen, C-378/02, 33 p.);
antra, gali būti atskaitomi mokesčiai už prekių ir paslaugų, kurias apmokestinamasis asmuo naudoja apmokestinamai veiklai, pirkimus (importą). Jei apmokestinamojo asmens įgytos (importuotos) prekės ar paslaugos yra naudojamos atleistai nuo
PVM arba juo neapmokestinamai veiklai, už jas negali atsirasti nei prievolė mokėti
pardavimo mokestį, nei teisė į perkant sumokėto mokesčio atskaitą. Ir atvirkščiai – jei
minėtos prekės ir paslaugos naudojamos PVM apmokestinamai veiklai, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, pagal bendrąją taisyklę taikoma perkant (importuojant) šias prekes ir paslaugas sumokėto PVM atskaita (Teisingumo Teismo 2006 m.
kovo 30 d. sprendimo byloje Uudenkaupungin kaupunki, C-184/04, 24 p.). Vien
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neapmokestinamuosius sandorius sudarantys apmokestinamieji asmenys negali atskaityti jokio pirkimo PVM (Teisingumo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo byloje Puffer, C-460/07, 49 p.);
trečia, iš pirmųjų sąlygų išplaukia ir tai, kad teisė į atskaitą siejama ir su aplinkybe, jog apmokestinamasis asmuo sudarydamas atitinkamus sandorius (importuodamas
prekes) veikia kaip toks. Kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, būtent apmokestinamojo asmens ketinimas, patvirtintas objektyviais įrodymais, naudoti prekę ar paslaugą
verslo tikslams leidžia nustatyti, ar pirkimo sandorio sudarymo momentu apmokestinamasis asmuo veikia kaip toks, todėl turi turėti teisę atskaityti už šias prekes ar paslaugas mokėtiną ar sumokėtą PVM (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2000 m. birželio 8 d.
sprendimo byloje Breitsohl, C-400/98, 34 p.). Klausimas, ar apmokestinamasis asmuo
veikia kaip apmokestinamasis asmuo, yra fakto klausimas, kuris, kaip minėta, turi būti
vertinamas atsižvelgiant į visas konkretaus atvejo aplinkybes, įskaitant atitinkamo turto
pobūdį ir laikotarpį tarp jo įsigijimo ir naudojimo šio apmokestinamojo asmens ekonominei veiklai (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2001 m. kovo 8 d. sprendimo byloje Bakcsi, C-415/98, 29 p.; 2012 m. vasario 16 d. sprendimo byloje Eon Aset Menidjmunt,
C-118/11, 58 p.). Taip pat galima atsižvelgti į tai, ar buvo imtasi aktyvių veiksmų, siekiant atlikti pritaikymus ir gauti leidimus, reikalaujamus siekiant tokį turtą naudoti
verslui (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 22 d. sprendimo byloje Klub, C-153/11, 41 p.),
bei kitas reikšmingas aplinkybes.
Iš tiesų, kaip 2005 m. birželio 2 d. sprendime byloje Waterschap Zeeuws Vlaanderen
(C-378/02) nurodė Teisingumo Teismas, remiantis Šeštosios direktyvos 2 straipsnio
(PVM direktyvos 2 str. 1 d.) nuostatomis, su PVM susijusių taisyklių taikymas prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sandoriams šalies viduje, įskaitant taisykles dėl teisės
į atskaitą, priklauso nuo to, ar sandorį vykdantis asmuo yra apmokestinamasis asmuo.
Apmokestinamasis asmuo turi teisę atskaityti PVM, jo sumokėtą už kito apmokestinamojo asmens patiektas prekes tiek, kiek prekes apmokestinamasis asmuo naudoja
savo apmokestinamiesiems sandoriams. Vien tik asmuo, turintis apmokestinamojo asmens statusą ir veikiantis kaip toks prekės įgijimo momentu, turi teisę į atskaitą už šią
prekę ir gali atskaityti už šią prekę apskaičiuotą ar sumokėtą PVM, jeigu jis tą prekę
naudoja savo apmokestinamiesiems sandoriams (Teisingumo Teismo 2005 m. birželio
2 d. sprendimo byloje Waterschap Zeeuws Vlaanderen, C-378/02, 29–33 p.). Jeigu šios
sąlygos yra įvykdytos, iš esmės negalima atsisakyti leisti pasinaudoti aptariama atskaita
(2014 m. vasario 13 d. sprendimo byloje Maks Pen, C-18/13, 25 p.).
Galiausiai būtina pažymėti, kad, vadovaujantis PVM direktyvos 178 straipsniu
(Šeštosios direktyvos 18 str. 1 d.), kad galėtų įgyvendinti teisę į atskaitą, apmokestinamasis asmuo privalo turėti PVM sąskaitą faktūrą (importo atveju – nustatyto turinio
importo dokumentą) bei laikytis atitinkamos valstybės narės (valstybių narių) nustatytų formalumų.
Išsamiau Teisingumo Teismo praktika dėl visų paminėtų bendrųjų reikalavimų
(prielaidų) teisei į PVM atskaitą įgyvendinti yra apžvelgiama atitinkamuose šios apžvalgos skyriuose.
4. Teisė į klaidingai sąskaitoje faktūroje nurodyto PVM atskaitą. Atskirai būtina
paminėti, kad 1989 m. gruodžio 13 d. sprendimo byloje Genius Holding (C-342/87) 13
punkte Teisingumo Teismas konstatavo, jog leidžiama taikyti teisę į PVM atskaitą tik tų
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mokesčių atžvilgiu, kurie turi būti sumokėti, t. y. mokesčių, susijusių su PVM apmokestinamu sandoriu, arba sumokėtų tiek, kiek jų turėjo būti sumokėta. Jis nusprendė, kad
pagal Šeštosios direktyvos 21 straipsnio 1 dalies c punktą (PVM direktyvos 203 str.3)
teisė į atskaitą netaikoma PVM, kuris turi būti sumokėtas, tik todėl, kad jis yra nurodytas sąskaitoje faktūroje (Teisingumo Teismo 1989 m. gruodžio 13 d. sprendimo byloje
Genius Holding, C-342/87, 13 ir 19 p.; taip pat žr. 2000 m. rugsėjo 19 d. sprendimo byloje Schmeink & Cofreth ir Strobel, C-454/98, 53 p.). Taigi, kiek tai susiję su sąskaitoje faktūroje klaidingai nurodyto PVM nesant apmokestinamojo sandorio vertinimu, iš PVM
direktyvos (Šeštosios direktyvos) matyti, kad du dalyvaujantys ūkio subjektai nebūtinai vertinami vienodai. Viena vertus, sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo privalo mokėti joje
nurodytą PVM net ir nesant apmokestinamojo sandorio. Kita vertus, sąskaitos faktūros
gavėjo naudojimasis teise į atskaitą yra apribotas vien mokesčiais už sandorį, apmokestinamą PVM (žr. Teisingumo Teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimo byloje LVK –
56, C-643/11, 46 ir 47 p.). Tai, be kita ko, reiškia, jog pirkėjas (apmokestinamasis asmuo) neturi teisės atskaityti jo sumokėto (mokėtino) sąskaitoje faktūroje klaidingai nurodyto PVM, net jei tiekėjas turi pareigą šį PVM sumokėti į valstybės biudžetą. Tačiau
tai nereiškia, kad yra paneigiama suinteresuotų asmenų teisė nacionalinės teisės aktuose nustatyta tvarka susigrąžinti tokiais atvejais sumokėtas sumas, kurios klaidingai
sąskaitoje faktūroje buvo nurodytos, kaip PVM (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2003 m.
lapkričio 6 d. sprendimo sujungtose bylose Karageorgou ir kt., C-78/02–C-80/02,
53 p,).
Mokesčių neutralumo principas nedraudžia atsisakyti leisti sąskaitos faktūros gavėjui atskaityti pirkimo PVM, jei nėra apmokestinamojo sandorio (Teisingumo Teismo
2013 m. sausio 31 d. sprendimo byloje Stroy trans, C-642/11, 44 p.). Šis principas taip
pat iš esmės nedraudžia valstybei narei, kuriai PVM mokėtinas tik todėl, kad jis per
klaidą buvo nurodytas išrašytoje sąskaitoje faktūroje, susieti šio mokesčio ištaisymą su
sąlyga, kad apmokestinamasis asmuo išrašo suteiktų paslaugų gavėjui ištaisytą sąskaitą
faktūrą, kurioje šis mokestis nenurodomas, jei šis apmokestinamasis asmuo tinkamu
laiku visiškai nepašalino mokestinių pajamų praradimo grėsmės (Teisingumo Teismo
2009 m. birželio 18 d. sprendimo byloje Stadeco, C-566/07, 51 p.).
Minimos taisyklės taikomos ir sprendžiant klausimą dėl apmokestinamųjų asmenų, įsisteigusių kitoje valstybėje narėje, sumokėto PVM grąžinimo Aštuntosios direktyvos (PVM grąžinimo direktyvos) nustatyta tvarka klausimą (pvz., žr., Teisingumo teismo 2007 m. kovo 15 d. sprendimo byloje Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, 28 p.).
5. Teisės į PVM atskaitą atsiradimo momentas. Prievolės apskaičiuoti atskaitytiną mokestį atsiradimas paprastai suponuoja ir teisės atskaityti šį PVM atsiradimą (PVM
direktyvos 167 str.; Šeštosios direktyvos 17 str. 1 d.). Pati prievolė apskaičiuoti PVM
atsiranda tada, kai mokesčių institucija įgyja teisę pagal tuo metu galiojantį įstatymą
reikalauti mokesčio iš asmens, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM, net ir tuo atveju,
kai mokėjimo terminas gali būti atidėtas (PVM direktyvos 67 str. 2 p.; Šeštosios direktyvos 10 str. 1 d. b p.). Kitaip tariant, teisė į atskaitą atsiranda tada, kai atsiranda prievolė mokėti atskaitytiną mokestį (žr. Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 22 d. sprendimo byloje Klub, C-153/11, 36 p.), t. y. kai atliekamas prekių tiekimas, paslaugų teikimas
3

„PVM moka bet kuris asmuo, nurodęs pridėtinės vertės mokestį sąskaitoje faktūroje.“
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ar prekių importas (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimo byloje
Waterschap Zeeuws Vlaanderen, C-378/02, 31 p.; 2012 m. kovo 29 d. sprendimo byloje
Véleclair, C-414/10, 26 p. ir kt.).
5.1. Remiantis PVM direktyvos 63 straipsniu (Šeštosios direktyvos 10 str. 2 d. pirma įtrauka), prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda atlikus prekių tiekimą ar paslaugų
teikimą, neatsižvelgiant į tai, ar už šį sandorį mokėtina suma jau buvo sumokėta. Todėl prekės tiekėjas ar paslaugų teikėjas privalo mokėti valstybės mokesčių institucijai
PVM, nors jis iš savo kliento dar negavo atlygio už įvykdytą sandorį. Be to, šios PVM
direktyvos 168 straipsnio a punkte (Šeštosios direktyvos 17 str. 1 d.) aiškiai nurodyta,
kad apmokestinamojo asmens teisė į pirkimo mokesčio atskaitą apima ne tik jo sumokėtą PVM, bet ir mokėtiną PVM. Iš PVM direktyvos 179 straipsnio (Šeštosios direktyvos 18 str. 2 d.) taip pat matyti, kad teise į atskaitą iš principo įgyvendinama į mokesčio, mokėtino už mokestinį laikotarpį, sumą įskaitant PVM sumą, kurios atžvilgiu teisė
į atskaitą atsirado per tą patį laikotarpį. Tai reiškia, kad pagal PVM direktyvoje (Šeštojoje direktyvoje) įtvirtintą sistemą prievolė apskaičiuoti PVM bei teisės į atskaitą atsiradimas ir taikymas iš principo nepriklauso nuo to, ar jau buvo sumokėtas už sandorį
mokėtinas atlygis, įskaitant PVM (Teisingumo Teismo 2011 m. liepos 28 d. sprendimo
byloje Komisija prieš Vengriją, C-274/10, 46–48 p.). Teisės atskaityti importo PVM atsiradimo momentas taip pat nėra siejamas su šio mokesčio sumokėjimu (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimo byloje Véleclair, C-414/10, 23 p.).
Paminėtina, kad PVM direktyvos 66 straipsnio b punktu (Šeštosios direktyvos 10 str.
2 d. trečia įtrauka) valstybėms narėms leidžiama, nukrypstant nuo šios direktyvos
63 straipsnio (Šeštosios direktyvos 10 str. 2 d. pirmos įtraukos), numatyti, kad tam tikrų sandorių atveju ar tam tikrų kategorijų apmokestinamiesiems asmenims prievolė
apskaičiuoti mokestį atsiranda ne vėliau kaip gavus apmokėjimą. Pagal šios direktyvos 167a straipsnį, valstybės narės, taikydamos neprivalomąją sistemą, gali nustatyti,
kad apmokestinamųjų asmenų, kuriems prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tik pagal
PVM direktyvos 66 straipsnio b punktą, teisė į atskaitą atidedama tol, kol PVM už jam
patiektas prekes ar suteiktas paslaugas sumokamas prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui.
Vis dėlto būtina pabrėžti, kad pagal PVM direktyvą (Šeštąją direktyvą) teisės į atskaitą atsiradimas tik tam tikrais konkrečiais, aiškiai šioje direktyvoje nurodytais atvejais susiejamas su sąlyga, kad atlygis, mokėtinas už sandorį, už kurį mokėtinas PVM,
jau buvo sumokėtas. Išskyrus šiuos konkrečius atvejus, minėta teisė nepriklauso nuo
šios sąlygos (PVM sumokėjimo) (Teisingumo Teismo 2011 m. liepos 28 d. sprendimo
byloje Komisija prieš Vengriją, C-274/10, 50–52 p.).
5.2. Teisė atskaityti apskaičiuotą PVM paprastai siejama su apmokestinamojo sandorio faktiniu įvykdymu. Kaip yra konstatavęs Teisingumo Teismas, pagal PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) sistemą apmokestinimo momentas, PVM apskaičiavimas
ir galimybė atskaityti yra susiję su realiu prekių pristatymo arba paslaugų atlikimo
įgyvendinimu, išskyrus atliekant apmokėjimą, kai mokestis turi būti apskaičiuojamas
apmokėjimo gavimo momentu (Teisingumo Teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo
byloje António Jorge, C-536/03, 25 p.).
Bendra PVM sistema draudžia galimybę atskaitos srityje atsižvelgti į dar neįvykdytus sandorius, kurie gali likti neįgyvendinti, nes pagal šią sistemą apmokestinimo
momentą ir dėl to teisę į atskaitą lemia realus sandorio įgyvendinimas. Todėl jei, pavyzdžiui, apmokestinamasis asmuo už atliekamus darbus nepateikė sąskaitos faktūros arba
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sąskaitos už darbus ir negavo jokio apmokėjimo, šie darbai nėra nei šio asmens prekių
pristatymas arba paslaugų atlikimas, nei kita apmokestinimo momento arba mokesčio tapimo „apskaičiuotinu“ situacija (žr. Teisingumo Teismo 2005 m. gegužės 26 d.
sprendimo byloje António Jorge, C-536/03, 26 p.).
5.3. Kadangi, kaip minėta, teisė atskaityti PVM atsiranda tuomet, kai atskaitytinas mokestis tampa apskaičiuotinu, teisės į atskaitą buvimą gali lemti tik asmens
statusas šiuo momentu (Teisingumo Teismo 2006 m. kovo 30 d. sprendimo byloje
Uudenkaupungin, C-184/04, 38 p.). Kitaip tariant, su asmens, siekiančio pasinaudoti
teise į PVM atskaitą, statusu susijusios šios teisės realizavimo sąlygos (prielaidos), pvz.,
asmens pripažinimas apmokestinamuoju bei veikiančiu kaip tokiu, turi egzistuoti minėtu momentu.
5.4. Pabrėžtina, kad teisės į PVM atskaitą realizavimas paprastai siejamas su tam
tikru mokestiniu laikotarpiu, t. y. garantuojama apmokestinamojo asmens teisė atskaityti PVM už tą mokestinį laikotarpį, kuriuo atsirado ši teisė. Iš tiesų pagal bendrąją
taisyklę apmokestinamasis asmuo teisę į PVM atskaitą įgyvendina taip – iš visos PVM
sumos, mokėtinos per atitinkamą mokestinį laikotarpį, atima visą PVM sumą, į kurios
atskaitą per tą patį laikotarpį jis įgijo teisę ir ja naudojasi (PVM direktyvos 179 str.;
Šeštosios direktyvos 18 str. 2 d. pirma įtrauka).
Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendime byloje Terra
Baubedarf-Handel (C-152/02) buvo nustatyta, kad Vokietijoje įsteigta bendrovė Terra
Baubedarf 1999 metais įsigijo paslaugų. Tačiau sąskaitos faktūros už šias paslaugas,
nors ir jos buvo išrašytos 1999 m. gruodžio mėnesį, minėtai bendrovei buvo pateiktos
tik 2000 m. sausio mėn. Atitinkamai mokesčių administratorius atsisakė leisti atskaityti šiuose apskaitos dokumentuose nurodytą pirkimo PVM už 1999 metų mokestinį
laikotarpį, nurodęs, jog šios sumos gali būti atskaitytos tik už 2000 metus. Vertindamas tokią situaciją Teisingumo Teismas pripažino, kad siekiant pasinaudoti Šeštosios
direktyvos 17 straipsnio 2 dalies a punkte (PVM direktyvos 168 str. a p.) numatyta
teise į PVM atskaitą, tos pačios direktyvos 18 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka (PVM
direktyvos 179 str.) turi būti aiškinama, kaip reiškianti, kad teisė į atskaitą turi būti įgyvendinama to mokestinio laikotarpio atžvilgiu, kuriame (laikotarpyje) yra tenkinamos
šios dvi sąlygos – prekės buvo pristatytos ar paslaugos suteiktos ir apmokestinamasis
asmuo turi sąskaitą faktūrą ar kitą, valstybės narės nustatytus reikalavimus atitinkantį, dokumentą (Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo byloje Terra
Baubedarf-Handel, C-152/02, 38 p.).
6. Teisės į PVM atskaitą ribojimas laiko požiūriu. Minėta, kad teise į atskaitą iš
principo naudojamasi per tą patį mokestinį laikotarpį, kuriuo atsirado ši teisė, t. y. tuomet, kai atsiranda prievolė sumokėti mokestį (Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 12 d.
sprendimo byloje EMS, C-284/11, 45 p.). Vis dėlto, pagal PVM direktyvos 180 ir 182
straipsnius (Šeštosios direktyvos 18 str. 3 ir 3a d.), apmokestinamajam asmeniui gali
būti leista atskaityti PVM, net jei jis nepasinaudojo tokia teise laikotarpiu, kuriuo atsirado ši teisė, jeigu laikomasi tam tikrų nacionalinėje teisėje nustatytų sąlygų ir taisyklių (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo sujungtose
bylose Ecotrade ir kt., C-95/07 ir C-96/07, 42 ir 43 p.; dėl Šeštosios direktyvos nuostatų, pvz., žr. Teisingumo Teismo 1998 m. lapkričio 19 d. sprendimo byloje SFI, C85/97,
23–27 p.).
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6.1. Teisingumo Teismas yra pripažinęs valstybių narių teisę nustatyti naikinamąjį
terminą teisei į PVM atskaitą realizuoti (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2008 m. gegužės
8 d. sprendimo sujungtose bylose Ecotrade ir kt., C-95/07 ir C-96/07, 45 p.). Šis naikinamasis terminas, kuriam pasibaigus nepakankamai rūpestingas apmokestinamasis asmuo, nepateikęs prašymo leisti atskaityti pirkimo PVM, praranda teisę į atskaitą, neturi
būti laikomas nesuderinamu su PVM direktyva (Šeštąja direktyva) nustatyta sistema,
jeigu, pirma, šis terminas nacionaline teise pagrįstoms teisėms mokesčių srityje taikomas taip pat, kaip ir Sąjungos teise pagrįstoms teisėms (lygiavertiškumo principas) ir,
antra, dėl jo pasinaudojimas teise atskaityti netampa praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas (veiksmingumo principas) (Teisingumo Teismo 2008 m. gegužės 8 d.
sprendimo sujungtose bylose Ecotrade ir kt., C-95/07 ir C-96/07, 46 p. ir jame nurodyta
šio teismo praktika).
Sprendžiant, koks naikinamasis terminas laikytinas „protingu“ teisei į PVM atskaitą realizuoti, primintina, kad Teisingumo Teismas jau yra, be kita ko, nusprendęs,
jog dėl, pavyzdžiui, dvejų metų naikinamojo termino pasinaudojimas teise atskaityti
negali savaime tapti praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas, atsižvelgiant į
tai, kad PVM direktyva (Šeštoji direktyva) leidžia valstybėms narėms reikalauti, jog apmokestinamasis asmuo pasinaudotų teise į atskaitą tuo pačiu laikotarpiu, kuriuo atsirado ši teisė (Teisingumo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo sujungtose bylose
Ecotrade ir kt., C-95/07 ir C-96/07, 48 p.). Tokia pat išvada darytina kalbant apie trejų
metų senaties terminą, nes iš esmės šiuo terminu leidžiama kiekvienam įprastai rūpestingam apmokestinamajam asmeniui tinkamai remtis Sąjungos teisėje nustatytomis
teisėmis (žr. Teisingumo Teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo sujungtose bylose
X ir Facet, C-536/08 ir C-539/08, 21 p.).
6.2. Atskirai paminėtina, kad Teisingumo Teismo praktikoje paprastai toleruotini
atvejai, kai pagal nacionalinės teisės aktus mokesčių administratoriui mokėtinam PVM
išieškoti nustatytas ilgesnis terminas nei suteiktas apmokestinamiesiems asmenims
pateikti prašymus dėl PVM atskaitymo (teisei į PVM atskaitą įgyvendinti) (pvz., žr.
Teisingumo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo sujungtose bylose Ecotrade ir kt.,
C-95/07 ir C-96/07, 50–52 p.). Be to, tai, kad naikinamasis terminas mokesčių administratoriaus atžvilgiu pradedamas skaičiuoti vėliau nei naikinamasis terminas, taikomas apmokestinamojo asmens teisei į atskaitą, savaime nepažeidžia lygybės principo
(Teisingumo Teismo 1998 m. lapkričio 19 d. sprendimo byloje SFI, C-85/97, 33 p.).
7. Pripažintos teisės į PVM atskaitą vėlesnis paneigimas. Teisingumo Teismo
praktikoje nėra paneigta valstybių narių kompetentingų institucijų teisė vieną kartą
pripažinus apmokestinamojo asmens teisę į PVM atskaitą, vėliau šią teisę, pavyzdžiui,
atlikus naują mokestinį patikrinimą, paneigti.
Pavyzdžiui, priimdamas 2014 m. vasario 6 d. sprendimą byloje SC Fatorie
(C-424/12), Teisingumo Teismas, be kita ko, pasisakė klausimu, ar pagal teisinio saugumo principą draudžiama nacionalinių mokesčių institucijų administracinė praktika,
pagal kurią atšaukiamas sprendimas, kuriuo buvo pripažinta apmokestinamojo asmens
teisė į PVM atskaitą, ir atlikus naują patikrinimą iš jo reikalaujama sumokėti šį PVM
kartu su palūkanomis. Šiuo aspektu ši Europos Sąjungos teisminė institucija sutiko, jog
pagal teisinio saugumo principą reikalaujama, kad apmokestinamojo asmens mokestinė
situacija, atsižvelgiant į jo teises ir pareigas mokesčių administratoriaus atžvilgiu, nega426
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li būti nuginčytina neribotą laiką. Atitinkamai pagrindinėje byloje, dėl kurios priimtas
apžvelgiamas sprendimas, taikytinos Rumunijos nacionalinės teisės nuostatos numatė,
jog išimties tvarka kompetentingas mokesčių inspektorius gali nuspręsti atlikti naują
mokestinį patikrinimą už nustatytą laikotarpį, jei tarp mokestinio patikrinimo pabaigos ir senaties terminio pabaigos paaiškėja papildomi duomenys, kurių inspektorius
nežinojo vykstant patikrinimui, ar patikrinimo rezultatams turinčios įtakos skaičiavimo klaidos. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad toks reglamentavimas, kurio aiškumo
ir numatomumo apmokestinamasis asmuo labai neginčijo, nepažeidžia teisinio saugumo principo. Kalbėdamas apie palūkanas šis teismas priminė, kad, nesuderinus Sąjungos teisės aktų dėl sankcijų, taikomų nesilaikant šiais teisės aktais nustatytoje tvarkoje
numatytų sąlygų, valstybės narės turi teisę pasirinkti, kaip jos mano, tinkamas sankcijas. Tačiau savo kompetenciją jos turi įgyvendinti laikydamosi Sąjungos teisės ir jos
bendrųjų principų, taigi ir proporcingumo principo. Teisingumo Teismas nusprendė,
kad pagal teisinio saugumo principą nedraudžiama nacionalinių mokesčių institucijų
administracinė praktika, pagal kurią nesuėjus senaties terminui atšaukiamas sprendimas, kuriuo buvo pripažinta apmokestinamojo asmens teisė į PVM atskaitą, ir atlikus
naują patikrinimą reikalaujama sumokėti šį mokestį kartu su palūkanomis (Teisingumo
Teismo 2014 m. vasario 6 d. sprendimo byloje SC Fatorie, C-424/12, 45–51 p.).

II. Asmens pripažinimas apmokestinamuoju
Minėta, jog teisė į pirkimo (importo) PVM atskaitą Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatomis yra garantuojama tik apmokestinamiesiems asmenims. Apmokestinamasis asmuo – asmuo, kuris savarankiškai bet kurioje vietoje vykdo ekonominę veiklą,
neatsižvelgiant į tos veiklos tikslą ar rezultatą (PVM direktyvos 9 str. 1 d.; Šeštosios
direktyvos 4 str. 1 d.).
Asmens veiklos savarankiškumas
Iš minėtos nuostatos matyti, kad tam, jog ekonominę veiklą vykdantis asmuo
būtų pripažintas apmokestinamuoju PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalies (Šeštosios
direktyvos 4 str. 1 d.) prasme, jis šią veiklą turi vykdyti savarankiškai.
8. Darbdavio ir darbuotojo santykiai. Vadovaujantis PVM direktyvos 10 straipsniu (Šeštosios direktyvos 4 str. 4 d.), PVM neapmokestinami samdomi ir kiti asmenys,
jei jie yra sudarę darbo sutartį su darbdaviu ar susieti kitais, su darbo sąlygomis, atlyginimu ir darbdavio atsakomybe susijusiais, teisiniais ryšiais, kuriais sukuriami darbdavio ir darbuotojo santykiai.
8.1. Šios nuostatos taikymo klausimas, esant tarp suinteresuotų asmenų sudarytai
darbo sutarčiai, buvo sprendžiamas Teisingumo Teismo 2007 m. spalio 18 d. sprendime
byloje Steen (C-355/06). Byloje nustatyta, kad J. A. van der Steen buvo ribotos civilinės
atsakomybės bendrovės, teikusios valymo paslaugas, vadovas ir vienintelis akcininkas. Jis
su šia bendrove sudarė darbo sutartį, pagal kurią gaudavo fiksuotą mėnesinį atlyginimą.
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Iš jo darbo užmokesčio bendrovė išskaičiuodavo pajamų mokestį ir privalomo socialinio draudimo įmokas. Jis buvo vienintelis bendrovės darbuotojas. Bendrovei nebeišgalinant sumokėti skolų, buvo pradėta bankroto procedūra, kuri pasibaigė įmonės
bankrotu. Pripažindamas J. A. van der Steen atsakingu už bendrovės prievoles, mokesčių administratorius, remdamasis nacionalinės teisės nuostatomis, juos laikė vienu mokestiniu vienetu. Pripažindamas tokią mokesčių administratoriaus poziciją nepagrįsta,
Teisingumo Teismas vertino, kad tarp minėtų dviejų suinteresuotų asmenų akivaizdžiai
egzistavo darbdavio ir darbuotojo santykiai. Pirma, šis teismas atkreipė dėmesį į tai,
kad nors bendrovės valymo darbus atlikdavo tik J. A. van der Steen, sutartis dėl valymo
vis dėlto sudarydavo bendrovė, kuri suinteresuotajam asmeniui pervesdavo fiksuoto
dydžio mėnesinį atlyginimą ir atostoginius. Bendrovė išskaičiuodavo iš jo atlyginimo
pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas. Taigi J. A. van der Steen priklausė nuo
bendrovės, šiai nustatant jo atlyginimo sąlygas. Antra, kai J. A. van der Steen teikdavo
savo paslaugas kaip darbuotojas, jis veikdavo ne savo vardu, sąskaita ir atsakomybe, bet
bendrovės sąskaita ir atsakomybe. Trečia, veikdamas kaip bendrovės vadovas ir vykdydamas veiklą bendrovei veikiant trečiųjų asmenų atžvilgiu, J. A. van der Steen neprisiimdavo jokios ekonominės rizikos. Teisingumo Teismas pripažino, kad darbuotojas,
esantis tokioje situacijoje kaip buvo J. A. van der Steen pagrindinėje byloje, nelaikytinas apmokestinamuoju asmeniu.
8.2. Pastebėtina, kad iš PVM direktyvos 10 straipsnyje (Šeštosios direktyvos 4 str.
1 d.) įtvirtintos nuostatos turinio matyti, jog darbo sutarties nebuvimas savaime nereiškia, kad tarp suinteresuotų asmenų nėra susiklostę darbdavio ir darbuotojo teisiniai santykiai. Kita vertus, kiek tai susiję su šia nuostata, Teisingumo teismas taip pat
yra konstatavęs, kad vien tam tikro pavaldumo, atskaitomybės buvimas, savaime neleidžia paneigti, kad atitinkamas asmuo veikia savarankiškai aptariamų PVM direktyvos
(Šeštosios direktyvos) nuostatų prasme.
Šiuo aspektu paminėtinas, pavyzdžiui, Teisingumo Teismo 1991 m. liepos 25 d.
sprendimas byloje Ayuntamiento de Sevilla (C-202/90), kuriame buvo sprendžiama, ar
tarp vietos savivaldybės ir jos paskirtų vietos mokesčių rinkėjų egzistavo darbdavio ir
darbuotojų teisinis ryšys. Paneigdamas tokio ryšio buvimą, Teisingumo Teismas pirmiausia pastebėjo, kad tai, jog mokesčių rinkėjai veikdavo pagal vietos savivaldybės
nustatytas taisykles (instrukcijas) ir jiems ši savivaldybė galėjo taikyti drausmines nuobaudas, savaime nepatvirtina darbdavio ir darbuotojų santykių buvimo. Iš tiesų, kiek
tai buvo susiję su darbo sąlygomis, mokesčių rinkėjai patys nepriklausomai nusistatydavo darbo tvarką, organizacinę struktūrą, samdydavo personalą ir įsigydavo turtą, reikalingą pavestoms funkcijoms vykdyti. Nebuvo minėtų darbdavio ir darbuotojo santykių ir dėl to, kad mokesčių rinkėjai prisiimdavo visą ekonominės veiklos riziką (jų
gaunamas pelnas priklausydavo ne tik nuo surenkamų mokesčių, bet ir jų patiriamų
veiklos išlaidų, įskaitant išlaidas veiklai vykdyti, reikalingam personalui samdyti ir turtui įsigyti). Galiausiai Teisingumo Teismas vertino, kad faktinė aplinkybė, jog savivaldybė laikoma atsakinga už mokesčių rinkėjo veiksmus, kai šis veikia kaip viešojo administravimo subjekto atstovas, nėra pakankama patvirtinti aptariamų santykių buvimą.
Šiuo aspektu lemiamą reikšmę turi atsakomybė, kylanti iš mokesčių rinkėjo veiklos
metu sudaromų sandorių ir jo atsakomybė už bet kokią žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kai jis neveikia kaip viešojo administravimo subjekto atstovas (Teisingumo Teismo 1991 m. liepos 25 d. sprendimo byloje Ayuntamiento de Sevilla, C-202/90, 11–16 p.).
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9. Kiti ryšiai tarp asmenų, paneigiantys savarankiškumą. Kai kalbama apie su
prekių tiekimu ir (ar) paslaugų teikimu susijusius santykius tarp asmenų, kurių nesieja darbdavio ir darbuotojo ryšiai, veiklos savarankiškumas, kaip prielaida atitinkamą
asmenį pripažinti apmokestinamuoju, nustatomas įvertinus, ar šis vykdo savarankišką
ekonominę veiklą, šiuo tikslu, be kita ko, vertinant, ar prisiimamos su atitinkamos veiklos vykdymu susijusios ekonominės rizikos.
Pavyzdžiui, 2006 m. kovo 23 d. sprendime byloje FCE Bank (C-210/04) buvo nustatyta, kad ginčas tarp kompetentingų Italijos valdžios institucijų ir FCE Bank plc (toliau – ir FCE Bank), kurios buveinė yra Jungtinėje Karalystėje, kilo dėl valdymo ir personalo mokymo paslaugų, kurias ši bendrovė suteikė savo nuolatinei antrinei įmonei
Italijoje (toliau – ir FCE IT) ir kurių teikimo sąnaudos buvo priskirtos šiai antrinei
įmonei. Nebuvo ginčo, kad FCE IT naudojosi FCE Bank konsultavimo, valdymo, personalo mokymo, duomenų tvarkymo bei taikomųjų kompiuterinių programų tiekimo
ir valdymo paslaugomis. 1996–1999 m. FCE IT sau pateikė sąskaitas faktūras už įvykdytus pastaruosius verslo sandorius. Pervedusi Italijos valdžios institucijai atitinkamą
PVM, FCE IT vėliau paprašė sugrąžinti šį mokestį, nes ji neturėjo savarankiško juridinio asmens statuso. Pastaruoju aspektu pažymėta, kad pagal nacionalinę Italijos teisę
tokia įmonė, kaip FCE IT, neturi atskiro nuo pagrindinės bendrovės juridinio asmens
statuso, o teisiniai ryšiai su trečiaisiais asmenimis priskiriami pagrindinei bendrovei.
Tačiau Italijos institucijos iš esmės manė, kad net jei civilinės teisės požiūriu FCE Bank
ir FCE IT yra vienas ir tas pats juridinis asmuo, tai netrukdo tam, kad jie būtų laikomi
atskirais apmokestinamaisiais asmenimis mokestiniu požiūriu bendrai ir, konkrečiai
kalbant, PVM tikslais.
Šiuo tikslu Teisingumo Teismas nurodė būtinybę patikrinti, ar FCE IT vykdė savarankišką ekonominę veiklą, ar šis subjektas gali būti laikomas savarankišku būtent ta
prasme, kad jis patiria su savo veikla susijusią ekonominę riziką. Šiuo aspektu apžvelgiamame sprendime buvo vertinama, kad ginčo banko filialas (FCE IT) pats nepatiria
su kredito įstaigos veiklos vykdymu susijusios ekonominės rizikos, kuri atsiranda, pavyzdžiui, klientui negrąžinus paskolos. Bankas, kaip juridinis asmuo, patiria šią riziką,
ir dėl to jo kilmės valstybėje narėje kontroliuojamas jo finansinis pajėgumas bei mokumas. Teisingumo Teismas vertino, kad FCE IT, kaip filialas, neturėjo negrąžintinai
perduoto kapitalo. Dėl to visa su ekonomine veikla susijusi rizika teko FCE Bank. Todėl aišku, kad FCE IT nuo jo priklauso ir su juo sudaro vieną apmokestinamąjį asmenį. Teismas apžvelgiamame sprendime konstatavo, kad kitoje valstybėje narėje įsteigta
nuolatinė įmonė, kuri nėra atskiras nuo bendrovės, kuriai ji priklauso, juridinis asmuo
ir kuriai bendrovė teikia paslaugas, neturi būti laikoma apmokestinamuoju asmeniu,
net jei jai buvo priskirtos šių paslaugų teikimo sąnaudos (Teisingumo Teismo 2006 m.
kovo 23 d. sprendimo byloje FCE Bank, C-210/04, 41 p.).
Net ir egzistuojantis ypač glaudus ryšys tarp prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) ir
gavėjo ne visada leidžia teigti, jog pirmasis nevykdo savarankiškos ekonominės veiklos. Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo 2000 m. sausio 27 d. sprendimu byloje Heerma
(C-23/98) buvo nustatyta, kad 1994 m. sausio 1 d. pilietis Heerma su savo žmona sudarė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Pagal Olandijos įstatymus tokia jungtinė veikla (partnerystė) nebuvo pripažįstama savarankišku juridiniu asmeniu, tačiau de
facto ši veikla (partnerystė) turėjo tokį patį ekonominį savarankiškumą, kaip ir bendrovės, todėl ši jungtinė veikla (partnerystė), o ne jos dalyviai (partneriai), buvo laikoma
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apmokestinamuoju asmeniu apmokestinimo PVM tikslais. 1994 m. lapkričio 1 d. Heerma
už fiksuotą kasmetinį mokestį šešių metų laikotarpiui išnuomavo šiai jungtinei veiklai
(partnerystei) galvijų fermą. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, leidusiais teigti, jog
ginčo atveju Heerma veikė savo vardu, atsakomybe ir rizika, Teisingumo Teismas pripažino, jog išnuomodamas minėtą ilgalaikį turtą, šis partneris šiuose (nuomos) santykiuose veikė savarankiškai Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies (PVM direktyvos
9 str. 1 d.) prasme (Teisingumo Teismo 2000 m. sausio 27 d. sprendimo byloje Heerma,
C-23/98, 17 p.).
Ekonominė veikla
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 (PVM direktyvos 9 str. 1 d. antra pastraipa; Šeštosios direktyvos
4 str. 2 d.). Pagal bendrąją taisyklę būtent ekonominę veiklą, kaip ji suprantama pagal minėtas nuostatas, vykdantys asmenys pripažįstami apmokestinamaisiais asmenimis, be kita ko, turinčiais teisę į pirkimo (importo) PVM atskaitą. Nors PVM direktyva
(Šeštoji direktyva) nustato labai plačią PVM taikymo sritį, apmokestinamosios veiklos
sąvoka apima tik ekonominio pobūdžio veiklą (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2004 m.
balandžio 29 d. sprendimo byloje EDM, C-77/01, 47 p.; 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo byloje Kretztechnik, C-465/03, 18 p.). Paprastai veikla kvalifikuojama kaip ekonominė veikla, jeigu ji yra nuolatinė ir vykdoma už atlygį, kurį gauna ją atlikęs subjektas
(Teisingumo Teismo 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo byloje Götz, C-408/06, 18 p.).
Kitaip tariant, ekonomine veikla minėtų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų prasme
laikoma savarankiška asmens veikla, kuria siekiama gauti nuolatinių pajamų.
Atskirai paminėtina, kad PVM direktyvos 9 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis
(Šeštosios direktyvos 4 str. 3 d., 28a str. 4 d.) numato atvejus, kai šiose nuostatose nurodytus sandorius vykdantys asmenys laikomi arba gali būti laikomi apmokestinamaisiais, nepriklausomai nuo to, ar šie sandoriai formaliai patenka į minėtą ekonominės
veiklos sąvoką (plačiau šiuo klausimu žr. apžvalgos skyrių „Kiti asmenys, priskiriami
apmokestinamiesiems“, 15 p.).
10. Ekonominės veiklos objektyvus pobūdis. Kaip matyti iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos, sąvoka „ekonominė veikla“ PVM direktyvos 9 straipsnio
1 dalies (Šeštosios direktyvos 4 str. 2 d.) prasme, yra objektyvaus pobūdžio.
10.1. Veiklos tikslas ir rezultatas. Apmokestinamojo asmens ir ekonominės veiklos sąvokų apibrėžimų analizė parodo ekonominės veiklos sąvokos taikymo srities
apimtį ir jos objektyvų pobūdį ta prasme, kad veikla vertinama per se, neatsižvelgiant į
jos tikslus ar rezultatus (be kita ko, žr. Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. sprendimo byloje University of Huddersfield, C-223/03, 47 ir 48 p. ir juose nurodytą šio teismo praktiką). Jei mokesčių administratorius būtų įpareigotas atlikti tyrimą, kad nustatytų mokesčio mokėtojo ketinimus, sprendžiant klausimą dėl veiklos pripažinimo
minėta „ekonomine veikla“, tai prieštarautų bendrosios PVM sistemos tikslams užti430
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krinti teisinį saugumą ir supaprastinti su PVM taikymu susijusius veiksmus, atsižvelgiant, išskyrus ypatingus atvejus, į objektyvų atitinkamo sandorio pobūdį (Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje University of
Huddersfield, C-223/03, 49 p.). Todėl, kaip nurodė Teisingumo Teismas 2012 m. liepos
19 d. sprendimo byloje Rēdlihs (C-263/11) 29 punkte, aplinkybė, kad, pavyzdžiui, tiekimas buvo įvykdytas siekiant likviduoti force majeure padarinius, taigi apibrėžianti atliktų sandorių tikslą, neturi reikšmės vertinant, ar šį tiekimą reikia pripažinti „ekonomine
veikla“ pagal PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalį (Šeštosios direktyvos 4 str. 2 d.). Rezultato aspektu, pavyzdžiui, yra visiškai nereikšminga, kad vykdant veiklą nėra gaunamas pelnas ar nėra siekiama jį gauti (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2013 m. birželio 20 d.
sprendimo byloje Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz, C-219/12, 25 p.).
Aptariamas objektyvus „ekonominės veiklos“ pobūdis suponuoja ir tai, kad klausimas, ar atitinkamo sandorio vienintelis tikslas buvo įgyti mokestinį pranašumą, yra
nereikšmingas nustatant, ar sandoris yra prekių tiekimas, ar paslaugų teikimas bei ekonominė veikla (Teisingumo Teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimo byloje Tanoarch,
C-504/10, 47 p.). Tačiau Šeštoji direktyva (PVM direktyva) apskritai draudžia pasinaudoti apmokestinamojo asmens teise atskaičiuoti pirkimo PVM, kai šią teisę suteikiančiais sandoriais yra piktnaudžiaujama (Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d.
didžiosios kolegijos sprendimo byloje University of Huddersfield, C-223/03, 52 p.). Pastaruoju klausimu plačiau skaitykite apžvalgos skyriuje „Piktnaudžiavimas teise“ (36 p,).
10.2. Teisėta ir neteisėta veikla. Pagal bendrąją taisyklę nėra daromas skirtumas
tarp teisėtos ir neteisėtos veiklos, pripažįstant ją ekonomine veikla minėtų PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) nuostatų prasme. Iš nusistovėjusios teismų praktikos
matyti, kad teisėtų ir neteisėtų sandorių skirtingas vertinimas prieštarautų fiskalinio
neutralumo principui. Todėl vien aplinkybės, kad veiksmai laikytini teisės pažeidimu,
neužtenka pateisinti apmokestinimo išimtį (žr. Teisingumo Teismo 2006 m. sausio 12 d.
sprendimą sujungtose bylose Optigen ir kt., C-354/03, C-355/03 ir C-484/03, 49 p.). Tokia išimtis gali būti taikoma tik specifinėse situacijose, kuriose dėl konkrečių prekių ar
paslaugų savybių teisėtas ir neteisėtas ekonominiai sektoriai negali konkuruoti (pvz.,
žr., be kita ko, Teisingumo teismo 1999 m. birželio 29 d. sprendimo byloje Coffeeshop
„Siberiё“, C-158/98, 14 ir 21 p.; 2000 m. birželio 29 d. sprendimo byloje Salumets ir kt.,
C-455/98, 19 p.).
Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo 1990 m. gruodžio 6 d. sprendime byloje Witzemann
(C-343/89) nustatyta, jog Max Witzemann buvo nuteistas laisvės atėmimo bausme už
tai, kad į Vokietiją atvežė padirbtus Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių banknotus.
Mokesčių administratorius, atsižvelgęs į tai, kad nebuvo patvirtinta, jog šių padirbtų
banknotų kilmė buvo Europos Bendrijoje, juos apmokestino muitu ir importo PVM.
Tačiau Teisingumo Teismas, pripažinęs, kad padirbtų banknotų importas ir išleidimas
į laisvą apyvartą yra absoliučiai draudžiamas visose valstybėse narėse, nusprendė, kad
importo PVM už šiuos banknotus negali būti renkamas (Teisingumo Teismo 1990 m.
gruodžio 6 d. sprendimo byloje Witzemann, C-343/89, 21 p.). Analogiškai vertinama
ir prekyba narkotikais valstybėse narėse, kuriose tokia prekyba yra uždrausta (pvz., žr.
Teisingumo Teismo 1988 m. liepos 5 d. sprendimo byloje Haule, 269/86, 21 p.; 1988 m.
liepos 5 d. sprendimo byloje Rustenburgerstraat, 289/86, 23 p.).
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Tačiau, kai pats prekių tiekimas ar paslaugų teikimas pagal savo pobūdį nėra absoliučiai uždraustas (griežtai ribojamas), negali būti daromas skirtumas tarp legalios ir
nelegalios prekybos. Pavyzdžiui, paminėtinas 1993 m. rugpjūčio 2 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Lange (C-111/92), kuriame buvo sprendžiama, ar į Šeštosios direktyvos taikymo sritį patenka tam tikrų prekių tiekimas į užsienio valstybes, kai šių
prekių tiekimas (eksportas) į šias valstybes uždraustas. Šioje byloje ginčas kilo dėl 1985
ir 1986 metais atlikto kompiuterinės įrangos tiekimo į Tarybų Sąjungą ir Varšuvos
pakto valstybes. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad ginčo kompiuterių
įrangos teikimas Bendrijoje ir šių prekių eksportas į kitas šalis buvo teisėtas ir galimas, nebuvo jokio absoliutaus draudimo prekiauti šiomis prekėmis, todėl vien tai, kad
buvo nustatytas draudimas šias prekes tiekti (eksportuoti) į tam tikras užsienio valstybes, nėra pakankama, kad toks tiekimas nepatektų į Šeštosios direktyvos taikymo sritį
(Teisingumo Teismo 1993 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo byloje Lange, C-111/92, 17 p.).
Analogiškai sprendžiama ir dėl, pavyzdžiui, padirbtų kvepalų platinimo (Teisingumo
Teismo 1998 m. gegužės 28 d. sprendimas byloje Goodwin ir Unstead, C-3/97, 12 p.).
10.3. Sandorių (ūkinių operacijų) skaičius ir apimtis. Taikant aptariamą ekonominės veiklos objektyvumo kriterijų, įvykdytų pardavimo sandorių skaičius ir apimtis
patys savaime nėra esminiai, siekiant atitinkamą veiklą pripažinti ekonomine PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) nuostatų prasme.
Pavyzdžiui, Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad pardavimo sandorio apimtis
negali būti kriterijus, pagal kurį atskiriama ūkio subjekto, veikiančio kaip privatus asmuo, veikla, kuri nepatenka į PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) taikymo sritį, nuo
ūkio subjekto veiklos, kurią vykdant sudaryti sandoriai laikomi ekonomine veikla (šiuo
klausimu žr. Teisingumo Teismo 1996 m. birželio 20 d. sprendimo byloje Wellcome
Trust, C-155/94, 37 p.). Šioje Wellcome Trust byloje suinteresuotas asmuo siekė susigrąžinti PVM, sumokėtą už įsigytas įvairias paslaugas vykdant jam priklausiusių vertybinių popierių pardavimą. Kadangi šis ginčo pardavimas buvo ypač didelės apimties (skirtingiems investuotojams iš viso pasaulio bendrai parduota 288 mln. akcijų už
2,18 mlrd. GBP sumą) ir jo vykdymas pareikalavo didelių išlaidų, susijusių su planavimu, vertinimu, teisininkų, finansų konsultantų ir viešųjų ryšių specialistų paslaugomis,
Wellcome Trust šį pardavimą vertino kaip ekonominę veiklą. Tačiau, iš esmės pripažinęs, kad toks pardavimas ginčo atveju tebuvo suinteresuoto asmens (Wellcome Trust)
turto valdymas, todėl negali būti laikomas aptariama ekonomine veikla, Teisingumo
Teismas taip pat konstatavo, kad tokio vertinimo negali paneigti vien didelė sandorio
apimtis ir minėtos priemonės, kurių imtasi šiuos sandorius atlikti.
Iliustruojant „ekonominės veiklos“ sąsajumą su sandorių skaičiumi, paminėtina,
kad, kaip nurodė Teisingumo Teismas 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo sujungtose bylose Słaby ir kt. (C-180/10 ir C-181/10) 38 punkte, vien aplinkybė, jog prieš perleidimą
suinteresuotas asmuo žemės sklypą padalijo, siekdamas gauti geriausią bendrą kainą,
t. y. įvykdė daug pardavimo sandorių, nėra esminė, kaip ir laikotarpis, per kurį šie sandoriai buvo sudaryti ar iš jų gautų pajamų dydis. Visos šios aplinkybės paprasčiausiai
gali būti susijusios su suinteresuoto asmens asmeninio turto valdymu (šiais klausimais
plačiau skaitykite apžvalgos skyriuje „Materialiojo ir nematerialiojo turto naudojimas“,
12.1 p.).
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10.4. Sandorių (ūkinių operacijų) neįprastumas taip pat nėra reikšmingas
sprendžiant klausimą dėl ekonominės veiklos buvimo. Kitaip tariant, vien tai, kad konkrečių apmokestinamųjų sandorių sąlygos nėra būdingos (įprastos) tokiems sandoriams, savaime negali lemti veiklos nepripažinimo ekonomine aptariamų PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) nuostatų prasme.
Šiuo klausimu, pavyzdžiui, paminėtinas Teisingumo Teismo 2011 m. spalio 27 d.
sprendimas byloje Tanoarch (C-504/10). Jame nustatyta, kad 2007 m. vasario 26 d.
keli fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp kurių Tanoarch ir VARS Slovakia s.r.o. (toliau –
VARS), t. y. dvi įmonės, kurių būstinė yra Banska Bystricoje (Slovakija), pateikė Slovakijos Respublikos pramoninės nuosavybės tarnybai paraišką išduoti „didelio grynumo
talko produkto paruošimo metodo“ patentą. 2007 m. liepos 5 d. Tanoarch ir VARS sudarė pramoninės nuosavybės perleidimo sutartį, kurią sudarant abiem šalims atstovavo
tas pats fizinis asmuo J. Kovanda. Pagal šią sutartį VARS perleido 50 proc. savo bendros
nuosavybės į dar neįregistruotą patentą dalies Tanoarch. Sutartyje buvo nurodyta, kad,
remiantis ekspertize, už dalies bendros teisių į išradimą nuosavybės perleidimą nustatyta 258 mln. SKK, o papildomai patikslinus vertę – 774 mln. SKK bendra suma. Todėl
pagal minėtą sutartį už pusės bendros teisių nuosavybės perleidimą nustatyta 387 mln.
SKK be PVM. Pagal sutartį teises į išradimą numatyta perleisti už pinigų sumą, kuri,
sutarties šalims nesusitarus kitaip, turėjo būti sumokėta grynaisiais arba natūra. Remdamasi 2007 m. liepos 5 d. sąskaita faktūra Tanoarch 2007 m. rugpjūčio 27 d. pateikė
PVM deklaraciją už 2007 m. liepos mėn. mokestinį laikotarpį. Šioje mokesčių deklaracijoje nurodyta maždaug 73 530 000 SKK suma kaip pagal VARS sąskaitą faktūrą, išrašytą už bendros nuosavybės dalies perleidimą, atskaitytinas PVM. Minėta įmonė už
šią sumą nesumokėjo mokėtino pirkimo mokesčio. 2008 m. ši įmonė nutraukė veiklą,
prieš tai jos nelikvidavusi. Be to, Tanoarch atskaitė PVM pagal kitas su teisių į išradimą
perleidimu susijusias sąskaitas faktūras, VARS išrašytas už 2007 m. rugpjūčio–rugsėjo
mėn. mokestinius laikotarpius. Mokesčių administratorius, atlikęs mokestinį patikrinimą, atsisakė pripažinti Tanoarch teisę į minėto PVM atskaitą, o ginčą dėl tokio sprendimo nagrinėjusiam nacionaliniam teismui, be kita ko, kilo klausimas, ar toks teisių
perleidimas į minėtą išradimą, kuriam neišduotas patentas, gali būti laikomas PVM
apmokestinama ekonomine veikla.
Dėl tokio aptariamo įsigijimo ekonominio pagrįstumo Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad pagal PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą (Šeštosios direktyvos 4 str. 2 d.) „ekonominės veiklos“ sąvoka, be kita ko, apima bet kokią gamintojų, prekybininkų ar paslaugas teikiančių asmenų veiklą. „Prekių tiekimo“
ir „paslaugų teikimo“ sąvokos yra objektyvaus pobūdžio ir taikomos neatsižvelgiant į
atitinkamų sandorių tikslus ir rezultatus. Todėl šioje byloje Teisingumo Teismas nusprendė, kad bendros išradimo nuosavybės dalies perleidimas, nepaisant to, kad nebuvo įregistruotas išradimo patentas, iš principo gali būti laikomas PVM apmokestinama
ekonomine veikla. Iš to matyti, kad pagal tokį sandorį gali atsirasti teisė į mokėtino
pirkimo PVM atskaitą
Žinoma, apžvelgiamame sprendime nebuvo paneigta nacionalinių kompetentingų
institucijų teisė ir pareiga atsisakyti suteikti teisę į minėto PVM atskaitą Tanoarch, jei
būtu nustatyta, kad aptariamo sandorio vienintelis tikslas buvo įgyti mokestinį pranašumą (šiuo klausimu žr. apžvalgos skyrių „Piktnaudžiavimas teise“, 36 p.). Tačiau
dėl atitinkamų ūkio subjektų ketinimų Teisingumo Teismas pridūrė, kad klausimas,
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ar pagrindinėje byloje nagrinėto perleidimo vienintelis tikslas buvo gauti mokestinių
lengvatų, visiškai nesvarbus nustatant, ar toks perleidimas yra paslaugos teikimas ir
ekonominė veikla, kaip ji suprantama pagal atitinkamas PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) nuostatas (Teisingumo Teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimo byloje Tanoarch,
C-504/10, 47 p.).
Neįprastų (nebūdingų) sandorių (ūkinių operacijų) sąlygų kontekste paminėtina
ir tai, kad vien aplinkybė, jog vienos iš sandorių šalių prisiimtų įsipareigojimų vykdymas nėra užtikrinamas teisinėmis priemonėmis, savaime negali paneigti su tokiu
sandoriu susijusios veiklos ekonominio pobūdžio apmokestinimo PVM tikslais. Pavyzdžiui, Teisingumo Teismas 2002 m. rugsėjo 17 d. sprendime Town & County Factors
(C-498/99) nustatė, kad apmokestinamasis asmuo kas savaitę organizuodavo konkursą „Pastebėk kamuolį“. Dalyvių anketose buvo pateikiama nuotrauka iš futbolo varžybų, kurioje reikėdavo atspėjus pažymėti kamuolio buvimo vietą. Už dalyvavimą buvo
imamas mokestis, kurio dydis priklausydavo nuo spėjamos kamuolio buvimo vietos
žymėjimų skaičiaus. Prizus laimėdavo arčiausiai teisingos vietos kamuolį pažymėję dalyviai. Konkurso taisyklėse, atspausdintose dalyvių anketose, be kita ko, buvo nurodyta,
kad dalyviai sutinka, jog organizatorių įsipareigojimai grindžiami tik gera valia (garbe;
angl. obligations are binding in honour only). Per visą laikotarpį, kol vyko konkursas,
organizatoriai niekada neatsisakydavo išmokėti piniginių ar perduoti daiktinių prizų
laimėtojams. Vertindamas tokias aplinkybes, Teisingumo Teismas nusprendė, jog vien
tai, kad paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymas nėra užtikrinamas įstatymų, o grindžiamas tik šio asmens gera valia (garbe), negali paneigti, jog toks tiekimas patenka į
PVM taikymo sritį.
11. Veiklos vykdymas už atlygį. Paprastai veikla kvalifikuojama kaip ekonominė veikla, jeigu ji yra nuolatinė ir vykdoma už atlygį, kurį gauna ją (veiklą) atlikęs
subjektas.
Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, jog PVM apmokestinamos ūkinės operacijos reiškia, kad egzistuoja sandoris tarp šalių, kuriame numatyta kaina ar atlygis.
Taigi, jei tiekėjo veiklą sudaro tik prekių tiekimas (paslaugos teikimas) be tiesioginio
atlygio, neegzistuoja apmokestinamoji vertė ir šis prekių tiekimas (paslaugų teikimas)
neapmokestinamas PVM. Prekė tiekiama (paslauga teikiama) „už atlygį“ PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) prasme, tik jei tarp prekės tiekėjo (paslaugos teikėjo) ir gavėjo egzistuoja teisinis ryšys, kuris įgyvendinamas abipusiai, o prekės tiekėjo (paslaugos
teikėjo) gautas atlygis yra realus atlygis už gavėjui suteiktą paslaugą (žr. Teisingumo
Teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendimo byloje Komisija prieš Suomiją, C-246/08, 43 ir
44 p.; 2010 m. liepos 29 d. sprendimo byloje Astra Zeneca, C-40/09, 27 p. ir jame nurodytą praktiką).
Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo 1994 m. kovo 3 d. sprendime byloje Tolsma
(C-16/93) buvo nustatyta, kad R. J. Tolsma grojo vargonėliais viešame Olandijos greitkelyje prašydamas paramos (išmaldos). Šią veiklą mokesčių administratorius įvertino
kaip apmokestinamą, nurodė nuo iš šios veiklos gautų pajamų sumokėti tam tikro dydžio PVM bei apskaičiavo šio mokesčio delspinigius. Tačiau Teisingumo Teismas, remdamasis minėtomis taisyklėmis dėl teisinio ryšio tarp paslaugos teikėjo ir jos gavėjo
egzistavimo, norint atitinkamą veiklą pripažinti paslaugų teikimu už atlygį Šeštosios
direktyvos (PVM direktyvos) prasme, vertino, kad tokio ryšio nebuvo. Iš tiesų nebuvo
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jokio abipusio susitarimo (sutarties, sandorio) tarp šalių, nes pro gatvės muzikantą
praeinantys asmenys savanoriškai apsispręsdavo jį paremti, patys sprendė dėl paramos
(išmaldos) dydžio (sumos). Antra, nebuvo būtino ryšio tarp muzikavimo paslaugos ir
gaunamo atlygio – praeiviai neprašydavo pagroti jiems konkrečių kūrinių, jų aukojamų sumų dydis priklausė ne nuo paslaugos, bet nuo jaučiamų simpatijų. Kai kurie
praeiviai į paramos (išmaldos) dėžutę įmesdavo aukas net nepasilikdami paklausyti
grojimo, o kai kurie kiti iš viso neaukodavo, nors stovėdavo ir klausydavosi muzikos.
Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad faktinė aplinkybė, jog muzikantas viešai
groja siekdamas rinkti pinigus iš praeivių ir tai darydamas jis tam tikras sumas gauna,
nėra reikšminga sprendžiant klausimą, ar ši veikla laikytina paslaugų teikimu už atlygį
Šeštosios direktyvos (PVM direktyvos) nuostatų prasme (Teisingumo Teismo 1994 m.
kovo 3 d. sprendimo byloje Tolsma, C-16/93, 16–19 p.).
1988 m. kovo 8 d. sprendimu byloje Apple and Pear Development Council (102/86)
Teisingumo Teismas sprendė dėl Didžiosios Britanijos viešosios teisės aktais įsteigtos
Obuolių ir kriaušių plėtros tarybos veiklos pripažinimo paslaugų teikimu už atlygį Šeštosios direktyvos prasme. Šios tarybos veikla buvo susijusi su Anglijoje išaugintų obuolių ir kriaušių reklama, vartojimo skatinimu ir šių vaisių kokybės gerinimu. Ši veikla
buvo finansuojama iš visų Anglijoje veikiančių aptariamų vaisių augintojų periodiškai
mokamų privalomų įmokų (rinkliavų). Šios privalomos įmokos (rinkliavos) dydis priklausė nuo augintojų turimų vaismedžių skaičiaus. Vertindamas, ar tokia tarybos veikla
santykiuose su vaisių augintojais buvo paslaugų teikimas už atlygį Šeštosios direktyvos
(PVM direktyvos) 2 straipsnio 1 dalies prasme, Teisingumo Teismas pirmiausia pastebėjo, kad iš minėtos šios tarybos veiklos naudą gaudavo visas aptariamos ūkinės veiklos sektorius, o individualus vaisių augintojas šią naudą iš esmės gaudavo netiesiogiai.
Be to, nebuvo jokio ryšio tarp konkretaus augintojo iš tarybos veiklos gaunamos naudos ir privalomųjų įmokų (rinkliavų), kurias jie turėjo mokėti ne sutarčių pagrindų, bet
pagal viešosios teisės normas, ir kurias jie privalėjo mokėti nepriklausomai nuo to, ar
jie gauna kokią nors naudą iš tarybos veiklos, ar ne. Todėl Teisingumo Teismas sprendė, kad tokia veikla nebuvo minėtas paslaugų teikimas už atlygį (1988 m. kovo 8 d.
sprendimo byloje Apple and Pear Development Council, 102/86, 17 p.).
Kita vertus, net ir tais atvejais, kai minėto pobūdžio ryšys iš esmės egzistuoja, iš
Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad užmokesčio rinkimas pats savaime atitinkamos veiklos nepadaro ekonomine veikla PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) prasme
(Teisingumo Teismo 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo byloje Götz, C-408/06, 21 p.).
Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo 2007 m. birželio 26 d. didžiosios kolegijos sprendimu
byloje Tmobile Austria ir kt. (C-284/04) konstatavus, jog pagrindinėje byloje nagrinėtas
už dažnių skyrimą atsakingos nacionalinės reguliavimo tarnybos (viešosios teisės reguliuojamo subjekto) per aukcioną vykdomas teisių naudotis šiais dažniais suteikimas
nėra ekonominė veikla, taip pat buvo nurodyta, jog tai, kad už minėtų teisių suteikimą mokamas mokestis nekeičia šios veiklos teisinio kvalifikavimo (Teisingumo Teismo 2007 m. birželio 26 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje T-mobile Austria ir kt.,
C-284/04, 45 ir 49 p.).
Paminėtina, kad patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas gali būti atsiskaitoma
ne tik pinigais, bet ir natūra, kad tokie sandoriai būtų pripažinti apmokestinamaisiais
(pvz., žr. Teisingumo Teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo byloje Serebryannay,
C-283/12, 37–39 p. ir juose nurodytą šio teismo praktiką).
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Atskirai pastebėtina, kad PVM direktyvos 16, 18, 26 ir 27 straipsniai (Šeštosios direktyvos 5 str. 6 ir 7 d., 6 str. 2 ir 3 d.) įtvirtina specialias taisykles, nustatančias atvejus,
kai laikoma, jog prekės tiekiamos ir (ar) paslaugos teikiamos už atlygį, nepriklausomai
nuo to, ar konkretus atlygis faktiškai (realiai) buvo (turėjo būti) gautas, ar ne.
Pavyzdžiui, vadovaujantis PVM direktyvos 26 straipsnio 1 dalies a punktu (Šeštosios direktyvos 6 str. 2 d. a p.), paslaugų teikimu už atlygį laikomas prekių, sudarančių
verslui skirto turto dalį, naudojimas apmokestinamojo asmens arba jo darbuotojų privatiems poreikiams arba jų naudojimas ne verslo tikslams, kai PVM už tas prekes buvo
visiškai ar iš dalies atskaitytas. Kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, šios nuostatos
tikslas yra užtikrinti vienodą požiūrį į apmokestinamąjį asmenį, kuris tiekia prekes ar
teikia paslaugas savo ar savo darbuotojų privatiems poreikiams, ir į galutinį vartotoją,
kuris gauna tos pačios rūšies prekes ar paslaugas (Teisingumo Teismo 2008 m. gruodžio 11 d. sprendimo byloje Danfoss ir AstraZeneca, C-371/07, 46 p.). PVM direktyvos 26 straipsnio 1 dalies b punktas (Šeštosios direktyvos 6 str. 2 d. b p.), nustatantis,
kad paslaugų teikimu už atlygį laikomas apmokestinamojo asmens paslaugų teikimas
neatlygintinai jo paties arba jo darbuotojų privatiems poreikiams arba apskritai ne
verslo tikslais, taip pat kliudo apmokestinamajam asmeniui ar jo darbuotojams gauti
paslaugas be mokesčių iš apmokestinamojo asmens, už kurias fizinis asmuo turėtų sumokėti PVM (Teisingumo Teismo 2008 m. gruodžio 11 d. sprendimo byloje Danfoss ir
AstraZeneca, C-371/07, 48 p.). Tokiu atveju, vadovaujantis PVM direktyvos 75 straipsniu
(Šeštosios direktyvos 11 str. A skirsnio 1 pastraipos c p.), teikiant aptartas paslaugas, kai
veiklai skirto turto dalį sudarančios prekės yra sunaudojamos privatiems poreikiams
tenkinti arba paslaugos teikiamos neatlygintinai, apmokestinamoji vertė (t. y. suma,
nuo kurios skaičiuojamas mokėtinas PVM) yra visos apmokestinamojo asmens išlaidos, patirtos teikiant šias paslaugas. Pastebėtina, kad aptariamais atvejais apmokestinamojo asmens teisė į PVM atskaitą išlieka (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo byloje Wollny, C-72/05, 22–24 p. ir juose nurodytą šio teismo
praktiką).
12. Siekis gauti nuolatinių pajamų. Minėta, kad pagal bendrą taisyklę „ekonominės veiklos“ sąvoka yra susijusi su asmens siekiu gauti ne bet kokių, o nuolatinių
pajamų iš atitinkamos veiklos. Šiuo aspektu primintina, kad norint nustatyti, jog atitinkama veikla vykdoma siekiant nuolatinių pajamų, nėra svarbu, ar šia veikla siekiama gauti pelno (pvz., žr. 2013 m. birželio 20 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje
Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz, C-219/12, 25 p.), t. y. nuolatinių pajamų
siekimas, kaip jis suprantamas pagal minėtas direktyvas, nėra tapatinamas su pelno
siekimu.
12.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto naudojimas. Aptariama „ekonominės
veiklos“ sąvoka pirmiausia apima materialiojo ir nematerialiojo turto naudojimą siekiant gauti nuolatinių pajamų (PVM direktyvos 9 str. 2 d. antra pastraipa; Šeštosios
direktyvos 4 str. 2 d.).
Turto naudojimo atvejais norint atitinkamą asmenį laikyti apmokestinamuoju,
reikia nustatyti, ar jis naudojo turtą taip, kad jo veiklą reikia pripažinti „ekonomine
veikla“, kaip ji suprantama pagal PVM direktyvą. Šiuo aspektu svarbu pabrėžti, kad,
kalbant apie ekonominės veiklos sąvoką, „naudojimo“ sąvoka pagal bendros PVM sis436
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temos neutralumo principo reikalavimus yra susijusi su visais sandoriais, kad ir kokia
būtų jų teisinė forma, kuriais siekiama iš aptariamo turto gauti nuolatinių pajamų
(šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo byloje EDM,
C-77/01, 48 p.; 2004 m. spalio 21 d. sprendimo byloje BBL, C-8/03, 36 p.). Pavyzdžiui,
1990 m. gruodžio 4 d. sprendimo byloje van Tiem (C-186/89) 20 punkte Teisingumo
Teismas pripažino, kad žemės sklypo užstatymo teisės suteikimas 18-os metų laikotarpiui už nustatyto dydžio mokestį yra laikytina ekonomine veikla, apimančia turto
naudojimą siekiant gauti nuolatinių pajamų.
Iliustruojant priešingą turto naudojimo vertinimą, paminėtinas 2007 m. birželio
26 d. Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos sprendimas byloje T-mobile Austria ir
kt. (C-284/04), kuriame nustatyta, kad pagrindinėje byloje nagrinėtą Telekom Control
Kommission (Telekomunikacijų kontrolės komisija) vykdomą veiklą sudarė tai, kad per
aukcioną ūkio subjektams apibrėžtam laikotarpiui buvo perduodamos teisės naudoti
tam tikrus elektromagnetinio spektro dažnius, teikiant judriojo ryšio paslaugas. Pasibaigus suteikimo procedūrai, šiems operatoriams buvo išduodamas leidimas naudoti taip įgytas teises, kad jie įdiegtų telekomunikacinę įrangą, veikiančią konkrečiose
elektromagnetinio spektro dalyse. Vertindamas, ar tokio leidimo išdavimas pagal savo
pobūdį turi būti laikomas „turto naudojimu“ Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 2 dalies prasme, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad tokia veikla buvo priemonė įgyvendinti pagal Bendrijos teisę reikalaujamas sąlygas, kuriomis siekiama visų pirma užtikrinti racionalų dažnių spektro panaudojimą ir išvengti radijo bangomis veikiančių
telekomunikacijų sistemų bei kitokių kosminių arba antžeminių techninių sistemų
tarpusavio trukdžių, taip pat veiksmingai valdyti radijo dažnius. Tokių leidimų išdavimas priklausė išimtinei atitinkamos valstybės narės kompetencijai. Taigi, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, aptariama veikla laikoma būtina ir išankstine sąlyga ūkio
subjektams patekti į judriųjų telekomunikacijų rinką. Ji nereiškia kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos dalyvavimo minėtoje rinkoje. Iš tikrųjų tik šie subjektai, suteiktų teisių turėtojai, veikia nagrinėjamoje rinkoje naudodami aptariamą turtą,
siekdami gauti nuolatinių pajamų. Šiomis aplinkybėmis aptariamos veiklos vykdymas
pagal savo pobūdį nėra ūkio subjektų veikla. Todėl Teisingumo Teismas nusprendė, jog
suteikdama tokį leidimą kompetentinga nacionalinė valdžios institucija nedalyvauja
turto, kurį sudaro teisės naudoti radijo dažnių spektrą, siekiant gauti nuolatinių pajamų, naudojime. Per šią suteikimo procedūrą ši institucija vykdo tik aiškiai jai pavestą
elektromagnetinio spektro naudojimo kontrolės ir reglamentavimo veiklą (Teisingumo
Teismo 2007 m. birželio 26 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje T-mobile Austria ir
kt., C-284/04, 40–44 p.).
Teisingumo Teismas ne kartą savo praktikoje yra nurodęs, kad savininko nuosavybės teisės įgyvendinimas pats savaime negali būti laikomas ekonomine veikla (žr. Teisingumo Teismo 1996 m. birželio 20 d. sprendimo byloje Wellcome Trust, C-155/94, 32 p.).
Iš tiesų tik turto įsigijimas ar tik pardavimas nelaikytinas turto naudojimu siekiant gauti nuolatinių pajamų, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 9 straipsnio
1 dalį (Šeštosios direktyvos 4 str. 2 d.), 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 (žr. Teisingumo Teismo
2004 m. balandžio 29 d. sprendimo byloje EDM, C-77/01, 58 p.; 2004 m. spalio 21 d.
sprendimo byloje BBL, C-8/03, 39 p.). Pavyzdžiui, 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendime
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sujungtose bylose Słaby ir kt. (C-180/10 ir C-181/10), nustatyta, kad 1996 m. J. Słaby,
kaip ekonominės veiklos nevykdantis fizinis asmuo, įsigijo žemės sklypą, kuris pagal tuo
metu galiojusį teritorijos plėtros planą buvo priskirtas žemės ūkio paskirties teritorijai.
Šį žemės sklypą jis naudojo žemės ūkio veiklai vykdyti nuo 1996 iki 1998 metų, o 1999
metais šią veiklą nutraukė. 1997 metais teritorijos plėtros planas buvo pakeistas ir aptariamas sklypas priskirtas vasarnamių statybai. Po šio pakeitimo J. Słaby sklypą padalijo
į 64 dalis ir nuo 2000 m. pradėjo jį laipsniškai pardavinėti fiziniams asmenims. Vertindamas šias aplinkybes, Teisingumo Teismas sprendė, kad 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, kai mėgina parduoti šį sklypą, jeigu šis pardavimo
sandoris patenka į šio asmens privataus turto valdymą (Teisingumo Teismo 2011 m.
rugsėjo 15 d. sprendimo sujungtose bylose Słaby ir kt., C-180/10 ir C-181/10, 50 p.).
Žinoma, paprastai minėtu asmens privataus turto valdymu nelaikytina situacija, kai,
pavyzdžiui, suinteresuotas asmuo pradeda aktyvius prekybos žeme veiksmus ir imasi
panašių priemonių į gamintojo, prekybininko ar paslaugas teikiančio asmens, kaip jie
apibrėžti PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, naudojamas priemones (Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimo byloje Rēdlihs, C-263/11,
36 p.), kaip pavyzdžiui rinkodara, įprastiniam turto naudojimui nebūdingi parengiamieji darbai (Teisingumo Teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo sujungtose bylose
Słaby, C-180/10 ir C-181/10, 39–41 p.; plačiau aptariamu klausimu skaitykite apžvalgos
skyrių „Aplinkybės, galinčios patvirtinti nuolatinių pajamų siekimą“, 12.2 p.).
Paprasta akcijų, investicinių vienetų, kitų perleidžiamų vertybinių popierių emisija, ar šio turto paprastas įsigijimas ir pardavimas taip pat negali būti laikomi turto
naudojimu siekiant gauti nuolatinių pajamų, nes vienintelis atlygis už šiuos sandorius
yra galimas pelnas iš šių vertybinių popierių pardavimo, o kita iš šių akcijų turėjimo
gauta nauda (pvz., dividendai ir kt.) yra paprasčiausiai nuosavybės turėjimo rezultatas (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2003 m. birželio 26 d. sprendimo byloje KapHag,
C-442/01, 38–41 p.; 2004 m. spalio 21 d. sprendimo byloje Banque Bruxelles Lambert,
C-8/03, 40 p.; 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo byloje Kretztechnik, C-465/03, 27 p.).
Žinoma, kitaip yra tada, kai dalyvaujant kitos įmonės kapitale kartu, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujama valdant bendrovę, kurios dalys kapitale perimamos, neatsižvelgiant
į dalyvaujančių akcininkų ar dalininkų teises, kai toks dalyvavimas valdant reiškia, jog
įgyvendinami tokie pagal Šeštosios direktyvos 2 straipsnį apmokestinami PVM sandoriai, kaip antai administracinių, apskaitos ir informacinių technologijų paslaugų teikimas (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2000 m. lapkričio 14 d. sprendimo byloje Floridienne
ir kt., C-142/99, 19 p.; 2001 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Cibo Participations,
C-16/00, 21 p.; 2003 m. birželio 26 d. sprendimo byloje MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring,
C-305/01, 46 p.).
Pavyzdžiui, Teisingumo Teismas, priimdamas 2009 m. spalio 29 d. sprendimą byloje SKF (C-29/08), nustatė, kad SKF, kaip pramonės grupės patronuojanti bendrovė, dalyvavo valdant dukterinę ir kontroliuojamą bendroves, joms už atlygį teikdama įvairias
valdymo, apskaitos ir prekybos paslaugas, už kurias ji mokėjo PVM. SKF ketino restruktūrizuoti savo grupę ir todėl norėjo perleisti visą vienos iš savo dukterinių bendrovių, kurios ji turi 100 proc. akcijų (toliau – dukterinė bendrovė), veiklą parduodama visas jos akcijas. Be to, ji ketino perleisti kitos bendrovės, kurioje kažkada turėjo 100 proc.
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akcijų (toliau – kontroliuojama bendrovė) ir kuriai anksčiau, kaip patronuojanti
bendrovė, teikė apmokestinamas PVM paslaugas, likusią kapitalo dalį. Šių perleidimų
motyvas − gauti lėšų kitai grupės veiklai finansuoti. Siekdama įgyvendinti šiuos perleidimus, SKF ketino įsigyti paslaugų, susijusių su vertybinių popierių vertinimu, pagalba derantis ir teisine pagalba sutartims parengti. Šios paslaugos būtų apmokestinamos
PVM. Vertindamas, kokios yra mokestinės šių perleidimų pasekmės, Teisingumo Teismas nurodė, kad perleisdama visas dukterinės ir kontroliuojamos bendrovės akcijas
SKF nutraukia savo dalyvavimą šiose bendrovėse. Šis perleidimas, atliktas patronuojančiai bendrovei restruktūrizuojant bendrovių grupę, gali būti laikomas sandoriu, iš
kurio gaunamos nuolatinės pajamos iš veiklos, kuri yra daugiau nei paprastas akcijų
pardavimas. Šis sandoris tiesiogiai susijęs su grupės vykdomos veiklos organizavimu ir
yra tiesioginis, nuolatinis ir būtinas apmokestinamojo asmens apmokestinamos veiklos
išplėtimas. Todėl toks sandoris patenka į PVM taikymo sritį. Šis teiginys taip pat atitinka vienodo požiūrio ir fiskalinio neutralumo principus, kurie reikalauja, jog vertinimas, susijęs su dalių kapitale įsigijimu, dėl kurio atsiranda patronuojančios bendrovės
dalyvavimas valdant dukterinę ar kontroliuojamą bendroves, būtų taikomas ir tokiems
perleidimo, užbaigiančio šį dalyvavimą, atvejams. Šiomis aplinkybėmis Teisingumo
Teismas nusprendė, jog Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnio 1 bei
2 dalys ir PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad patronuojančios bendrovės visų 100 proc. akcijų dukterinėje bendrovėje ir likusių akcijų kitoje bendrovėje, kurioje kažkada turėjo 100 proc. akcijų, kurioms
teikė apmokestinamas PVM paslaugas, perleidimas yra ekonominė veikla, patenkanti
į šių direktyvų taikymo sritį. Vis dėlto, jei akcijų perleidimas yra prilygintinas viso ar
dalies turto perleidimui Šeštosios direktyvos 5 straipsnio 8 dalies ar PVM direktyvos
19 straipsnio pirmos pastraipos prasme ir jei valstybė narė pasinaudojo šiose nuostatose įtvirtinta galimybe, šis sandoris nėra ekonominė veikla (Teisingumo Teismo 2009 m.
spalio 29 d. sprendimo byloje SKF, C-29/08, 33–34 p.).
Paminėtina ir tai, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje (Šeštosios direktyvos 4 str. 2 d.) numatyta sąvoka „ekonominė veikla“ gali apimti kelis iš eilės atliekamus veiksmus, įskaitant parengiamuosius
veiksmus, kaip antai veiklos priemonių įsigijimą, nekilnojamojo turto pirkimą, todėl
jie turi būti laikomi ekonomine veikla (žr. Teisingumo Teismo 1996 m. vasario 29 d.
sprendimo byloje INZO, C-110/94, 15 p.; plačiau šiuo klausimu žr. apžvalgos skyriuje
„Investavimas ir parengiamieji veiksmai“, 18 p.).
12.2. Aplinkybės, galinčios patvirtinti siekį gauti nuolatines pajamas. Klausimas, ar atitinkama veikla siekiama nuolatinių pajamų, norint ją pripažinti „ekonomine
veikla“, yra fakto klausimas, kurį reikia įvertinti atsižvelgiant į visus bylos duomenis
(Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimo byloje Rēdlihs, C-263/11, 33 p.).
Šiuo aspektu pažymėtina, kad Europos Sąjungos teisės aktuose nėra pateikiamas aplinkybių, į kurias atsižvelgtina atliekant minėtą vertinimą, sąrašas, jo nėra pateikęs ir Teisingumo Teismas. Šiame skyriuje apžvelgiami tam tikri aptariamą vertinimą leidžiantys atlikti kriterijai, kuriuos, kaip pavyzdžius, savo praktikoje yra nurodžiusi minėta
teisminė institucija.
12.2.1. Veiklos palyginimas su įprastinėmis tokios veiklos vykdymo
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sąlygomis. Aplinkybės, kad atitinkamas (asmens veikloje naudojamas) turtas tinkamas
vien ekonominiam panaudojimui, paprastai užtenka pripažinti, kad jo savininkas jį
naudoja ekonominės veiklos poreikiams, taigi – siekdamas gauti nuolatinių pajamų.
Tačiau jei turtas dėl savo pobūdžio gali būti naudojamas ir verslo (ekonominiais), ir
asmeniniais tikslais, reikėtų ištirti visas jo naudojimo sąlygas, kad būtų nuspręsta, ar jis
naudotas siekiant gauti pajamų, kurios yra nuolatinio pobūdžio (Teisingumo Teismo
2012 m. liepos 19 d. sprendimo byloje Rēdlihs, C-263/11, 34 p.).
Teisingumo Teismas iš esmės yra pripažinęs, kad, pavyzdžiui, sąlygų, kuriomis suinteresuotasis asmuo iš tiesų naudoja turtą, palyginimas su sąlygomis, kuriomis atitinkama ekonominė veikla paprastai vykdoma, gali būti vienas iš būdų, kuriais nustatoma,
ar atitinkama veikla vykdoma siekiant gauti nuolatinių pajamų (Teisingumo Teismo
2012 m. liepos 19 d. sprendimo byloje Rēdlihs, C-263/11, 35 p.).
Toks vertinimas, pavyzdžiui, buvo atliekamas Teisingumo Teismo 2013 m. birželio 20 d. sprendime byloje Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (C-219/12). Šioje
byloje nustatyta, kad 2005 metais T. Fuchs ant savo gyvenamojo namo stogo įrengė fotovoltinį įrenginį elektros energijai gaminti. Šis įrenginys neturėjo galimybės kaupti ir
visą pagamintą elektros energiją tiekė į bendrą elektros tinklą pagal neterminuotą tiekimo į šį tinklą sutartį. Už šį tiekimą buvo atlyginama rinkos kaina ir apmokestinama
PVM. Namų ūkio reikmėms reikalinga elektros energija buvo atperkama iš šios bendrovės už tą pačią kainą, kaip ir tiekiama. Nustatyta, kad aptariamo įrenginio pagaminamas kiekis buvo mažesnis už jo bendrai name sunaudojamą kiekį. T. Fuchs kreipėsi
į mokesčių administratorių, kad jam būtų leista susigrąžinti pirkimo PVM, sumokėtą už minėtą fotovoltinį įrenginį, tačiau jo prašymas buvo atmestas, motyvuojant, kad
T. Fuchs, naudodamas minėtą įrenginį, nevykdė ekonominės veiklos. Pasisakydamas
dėl tokios veiklos, Teisingumo Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pagrindinėje byloje aptariamas fotovoltinis įrenginys gamina elektros energiją, kuri tiekiama į tinklą už nuolatinio pobūdžio pajamas, konstatavo, kad sąlygos, nustatytos tam, kad šią veiklą apimtų
sąvoka „ekonominė veikla“, kaip tai suprantama pagal Šeštosios direktyvos 4 straipsnį
(PVM direktyvos 9 str.), yra įvykdytos. Šios išvados nepaneigia aplinkybė, kad visada
šis įrenginys pagamina mažiau elektros energijos, nei jo eksploatuotojas suvartoja savo
namų ūkyje. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas pastebėjo, kad dėl aptariamo įrenginio
techninių charakteristikų, viena vertus, pagaminta elektros energija tiekiama į tinklą ir,
kita vertus, suvartojama elektros energija perkama iš šio tinklo eksploatuotojo. Taigi
dėl to, kad kalbama apie elektros energijos gamybos įrenginį, sujungtą su tinklu, turėtų
būti neįmanoma aptariamo turto, kuriuo keičiamasi, t. y. elektros energijos, klasifikuoti
ir identifikuoti po to, kai jis patiekiamas į tinklą ir tiekiamas atgal iš to tinklo. Todėl
Teisingumo Teismas atmetė Austrijos vyriausybės argumentą, jog aplinkybė, kad fotovoltinio įrenginio gaminama elektros energija neviršija namų ūkio poreikių, įrodo, kad
iš elektros tiekimo į tinklus gautos pajamos yra šio eksploatuotojo bandymas sumažinti sąskaitos faktūros už elektros energiją sumą, todėl jo vykdoma šio įrenginio eksploatacijos veikla nesiekiama gauti pajamų (Teisingumo Teismo 2013 m. birželio 20 d.
sprendimo byloje Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz, C-219/12, 28–30, 32 p.).
2012 m. liepos 19 d. sprendime byloje Rēdlihs (C-263/11) Teisingumo Teismas
sprendė, jog aplinkybė, kad pagrindinėje byloje nagrinėtas medienos tiekimas (buvo
parduodama mediena, susidariusi dėl audros išlaužytų medžių) vykdytas siekiant likviduoti force majeure padarinius (miškui audros padarytą žalą), pati savaime negali lemti
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išvados, kad šis tiekimas vykdytas atsitiktinai, o ne „siekiant gauti nuolatinių pajamų“,
kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalį. Šiuo atžvilgiu ši Europos
Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, kad toks tiekimas gali būti laikomas nuolatiniu
daiktinio turto naudojimu. Iš tiesų, daiktinio turto vaisiai, kaip antai miško mediena,
gali dėl savo pobūdžio ir dėl savybių, ypač amžiaus, būti netinkami nedelsiant naudoti ekonominėms reikmėms ir gali objektyviai prireikti tam tikro laiko, kad šie vaisiai
taptų tinkami ekonominiam naudojimui. Vis dėlto tai nereiškia, kad tuo laikotarpiu,
susiklosčius tariamoms force majeure aplinkybėms, atliktas medienos tiekimas negali
būti minėtas daiktinio turto naudojimas, siekiant gauti nuolatinių pajamų (Teisingumo
Teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimo byloje Rēdlihs, C-263/11, 37 p.).
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, jeigu suinteresuotasis asmuo pradeda aktyvius
tam tikros komercinės veiklos veiksmus ir imasi priemonių, kurios panašios į gamintojo, prekybininko ar paslaugas teikiančio asmens, kaip jie apibrėžti PVM direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje (Šeštosios direktyvos 4 str. 2 d.), naudojamas
priemones, atitinkamą veiklą reikia pripažinti „ekonomine veikla“, kaip ji suprantama
pagal šią nuostatą (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimo byloje Rēdlihs, C-263/11, 36 p.).
Pavyzdžiui, Teisingumo Teismas 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendime sujungtose bylose Słaby ir kt. (C-180/10 ir C-181/10) sprendė, kad 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, pasak šios Europos Sąjungos teisminės institucijos, taip nėra, jeigu
suinteresuotasis asmuo pradeda aktyvius prekybos žeme veiksmus ir imasi panašių
priemonių į gamintojo, prekybininko ar paslaugas teikiančio asmens 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 (Teisingumo Teismo 2011 m.
rugsėjo 15 d. sprendimo sujungtose bylose Słaby, C-180/10 ir C-181/10, 39–41 p.).
12.2.2. Veiklos trukmė ir rezultatai. Teisingumo Teismas yra pripažinęs, kad
nors vien kriterijų, susijusių su atitinkamos veiklos rezultatais, nepakanka norint ištirti, ar veikla vykdyta siekiant nuolatinių pajamų, tačiau laikotarpio, kuriuo vykdomas
tiekimas, trukmė, klientų skaičius ir pajamų suma yra visų bylos aplinkybių dalį sudarantys veiksniai, į kuriuos, kartu vertinant ir kitus bylos duomenis, galima atsižvelgti
atliekant šį tyrimą (Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimo byloje Rēdlihs,
C-263/11, 38 p.; 1996 m. rugsėjo 26 d. sprendimo byloje Enkler, C-230/94, 29 p.). Laikotarpis tarp prekių įsigijimo ir jų panaudojimo ekonominėje apmokestinamojo asmens
veikloje taip pat yra vienas iš objektyvių įrodymų, kuriais galima remtis vertinant, ar
konkrečiu atveju apmokestinamasis asmuo įsigijo prekių savo ekonominės veiklos poreikiams (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 1991 m. liepos 11 d. sprendimo byloje
Lennartz, C-97/90, 21 p.).
12.2.3. Veiklos pajamų struktūra. Sprendžiant klausimą, ar vykdydamas veiklą
asmuo siekia gauti nuolatinių pajamų, tam tikrais atvejais atsižvelgtina į tai, kokią šios
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veiklos pajamų dalį sudaro atlygis už atitinkamus ekonominio pobūdžio sandorius,
šias aplinkybes vertinant visų kitų duomenų kontekste.
Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 6 d. sprendime byloje
Landesorganisation (C-267/08) buvo nustatyta, jog ieškovė pagrindinėje byloje
SPÖ Landesorganisation Kärnten (toliau – ir Landesorganisation), kuri yra Austrijos
socialdemokratų partijos (SPÖ) regioninė organizacija Karintijos federalinėje žemėje
ir turinti juridinio asmens statusą, vykdė tam tikrą veiklą jai pavaldžių regioninių ir
vietos organizacijų atžvilgiu viešųjų ryšių, reklamos ir informacijos srityse, kuri kvalifikuojama kaip „išorinė reklama“. Be kita ko, ji nupirko reklaminę medžiagą prieš
rinkimus, kurią išrašiusi sąskaitas faktūras paskirstė įvairioms regioninėms ir vietos
organizacijoms pagal poreikius. Byloje kilo klausimas, ar Landesorganisation turi būti
laikoma apmokestinamuoju asmeniu Šeštosios direktyvos (PVM direktyvos) prasme
išorinės reklamos, skirtos pavaldžioms organizacijoms, veiklos atžvilgiu ir ar ji turi teisę atskaityti sumokėtą pirkimo PVM šiame kontekste. Šiuo aspektu pagal prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo išvadas aptariamos organizacijos pajamos nuo 1998 m. iki 2004 m. buvo gaunamos iš esmės pateikiant sąskaitas faktūras už
paslaugas regioninėms ir vietos organizacijoms bei iš bilietų į SPÖ pokylį pardavimo.
Tačiau tik maža Landesorganisation išlaidų dalis buvo nurodoma pavaldžioms organizacijoms pateiktose sąskaitose faktūrose. Pastarosios prisidėdavo prie organizacijos išlaidų tiek, kiek galėjo, o tai įpareigojo Landesorganisation pačią padengti didžiąją dalį
išlaidų, susijusių su aptariama reklamos veikla. Atsiradę nuostoliai galėjo būti padengti
iš valstybės subsidijų, narių įnašų, jų įmokų ir aukų pinigų. Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas vertino, kad minėta reklamos sandorių veikla neleido gauti nuolatinių pajamų. Ši Europos Sąjungos teisminė institucija konstatavo, kad SPÖ, siekdama
užtikrinti veiklos tęstinumą, yra finansuojama iš valstybės subsidijų pagal Austrijos nacionalinį politinių partijų finansavimo įstatymą, iš įvairių aukų ir šios partijos narių
įnašų. Todėl vienintelės nuolatinės pajamos yra gaunamos iš valstybės finansavimo ir
šios partijos narių įnašų ir jos būtent skirtos nuostoliams, gautiems vykdant pagrindinėje byloje aptariamą veiklą, padengti. Taigi šitaip SPÖ vykdo komunikacijos veiklą,
siekdama savo politinių tikslų ir skleisdama savo, kaip politinės organizacijos, idėjas.
Konkrečiau kalbant, SPÖ veikla būtent per tarpininkę Landesorganisation padeda formuoti politinę valią, siekiant dalyvauti įgyvendinant politinę valdžią. Tačiau, vykdydama šią veiklą, SPÖ nedalyvauja jokioje rinkoje. Šiomis aplinkybėmis buvo konstatuota, kad Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 2 dalies antrasis sakinys (PVM direktyvos
9 str. 1 d. antros pastraipos antras sakinys) turi būti aiškinamas taip, kad išorinės reklamos veikla, kurią vykdo valstybės narės politinės partijos organizacija, neturi būti
laikoma ekonomine veikla (Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 6 d. sprendimas byloje
Landesorganisation, C-267/08, 21–26 p.).
Iš paslaugos gavėjo gaunamo atlygio dalies reikšmingumas visos vykdytos veiklos kontekste buvo akcentuotas ir Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendime
byloje Komisija prieš Suomiją (C-246/08). Nagrinėjant Komisijos pateiktą ieškinį dėl
valstybės narės nesugebėjimo vykdyti savo įsipareigojimus buvo vertinama, ar Suomijos valstybės tarnybos, teikdamos teisinės pagalbos paslaugas teismo procese už dalinį
atlygį, vykdė ekonominę veiklą. Šiuo klausimu, be kita ko, byloje buvo nustatyta, kad iš
teisinės pagalbos gavėjų gautas atlygis nepadengdavo visos nacionalinės teisės aktuose nustatytos teisininkams mokėtų honorarų sumos. Aptariamas atlygis sudarė nuo 20
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iki 75 proc. ir priklausė nuo paslaugos gavėjo turto. Pagal Suomijos nacionalinės teisės
aktus nebuvo galima teigti, jog egzistavo prielaidos, kad teisinės pagalbos gavėjas už
suteiktas paslaugas galėtų sumokėti atlyginimą, lygų visam šiuose teisės aktuose nustatytam honoraro dydžiui. Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė, kad aptariamo atlygio
dydis priklausė nuo paslaugos gavėjo turto ir pajamų, o ne, pavyzdžiui, nuo valstybės
tarnybų darbo valandų skaičiaus ar atitinkamos bylos sudėtingumo. Iš to buvo matyti,
kad teisinės pagalbos paslaugų gavėjo dalinis atlyginimas, mokėtinas valstybės tarnyboms, tik iš dalies priklauso nuo realios suteiktų paslaugų vertės, t. y. kuo mažesnės
gavėjo pajamos ir turtas, tuo silpnesnis ryšys su šia verte. Ši nuomonė buvo pagrįsta faktu, kad pagal Suomijos vyriausybės pateiktus duomenis 2007 m. teisinių paslaugų, kurias suteikė valstybės tarnybos ir kurios sudarė tik trečdalį jų suteiktų paslaugų,
gavėjų sumokėta dalinių atlyginimų suma buvo 1,9 milijono eurų, o šių tarnybų nurodytos bruto veiklos išlaidos sudarė 24,5 milijono eurų. Kaip pažymėjo Teisingumo
Teismas, net jei šie duomenys apima teisinės pagalbos paslaugas, suteiktas ne teismo
procese, toks skirtumas rodo, kad paslaugos gavėjo dalinis atlyginimas turėtų būti laikomas labiau mokesčiu, kurio rinkimas savaime nesuteikia atitinkamai veiklai ekonominio pobūdžio, o ne atlygiu griežtąja prasme. Todėl, atsižvelgiant į tai, neatrodo, kad
ryšys tarp valstybės tarnybų suteiktos teisinės pagalbos paslaugų ir gavėjo mokėtino
atlygio yra reikalaujamo tiesioginio pobūdžio tam, kad pastarasis galėtų būti laikomas
atlygiu už paslaugas, o teikiamos paslaugos galėtų būti laikomos ekonomine veikla. Apžvelgiamoje byloje Komisija, kuriai teko įrodinėjimo pareiga, nepateikė kitų įrodymų,
kad aptariamos paslaugos yra ekonominė veikla (Teisingumo Teismo 2009 m. spalio
29 d. sprendimo byloje Komisija prieš Suomiją, C-246/08, 32–52 p.).
Apmokestinamojo asmens statuso įgijimas
13. Registravimasis PVM mokėtoju. Kaip minėta, apmokestinamojo asmens
sąvoka apibrėžiama plačiai, remiantis faktinėmis aplinkybėmis. Iš PVM direktyvos
9 straipsnio 1 dalies (Šeštosios direktyvos 4 str.) nematyti, kad apmokestinamojo asmens statusas priklauso nuo kokio nors administracijos išduoto leidimo, pažymos ar
licencijos siekiant vykdyti ekonominę veiklą (Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d.
sprendimo byloje Gábor Tóth, C-324/11, 30 p.).
Tiesa, PVM direktyvos 213 straipsnio 1 dalies (Šeštosios direktyvos 22 str. 1 d.)
pirmoje pastraipoje nustatyta, kad bet kuris apmokestinamasis asmuo praneša apie
savo, kaip apmokestinamojo asmens, veiklos pradžią, pakeitimą ar nutraukimą. Tos pačios direktyvos 214 straipsnio 1 dalyje valstybės narės įpareigotos imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad apmokestinamieji asmenys būtų registruojami atskirais kodais. Tačiau pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką PVM direktyvos 214 straipsnyje
numatytas registravimas ir jos 213 straipsnyje nurodytos pareigos yra tik formalūs reikalavimai kontrolės tikslais, dėl kurių negali būti abejojama, be kita ko, teise į atskaitą
ar teise neapmokestinti PVM dėl tiekimo Bendrijos viduje, jeigu įvykdytos materialinės šių teisių atsiradimo sąlygos (šiuo klausimu, pvz., žr. Teisingumo Teismo 2010 m.
spalio 21 d. sprendimo byloje Nidera Handelscompagnie, C-385/09, 50 p.; 2012 m. liepos
19 d. sprendimo byloje Rēdlihs, C-263/11, 48 p.). Iš tiesų, nepaisant tokio pranešimo
svarbos PVM sistemos tinkamam veikimui, tai negali būti papildoma sąlyga, kurios
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reikalaujama, kad būtų pripažįstamas apmokestinamojo asmens statusas, kaip jis suprantamas pagal tos pačios direktyvos 9 straipsnio 1 dalį (Teisingumo Teismo 2012 m.
rugsėjo 6 d. sprendimo byloje Gábor Tóth, C-324/11, 31 p.).
Vis tik atkreiptinas dėmesys į tai, jog nors nereikalaujama, kad asmuo apmokestinamųjų sandorių sudarymo metu būtų pranešęs kompetentingoms institucijoms apie
savo veiklą (registravęsis PVM mokėtoju), teisės į PVM atskaitą realizavimo tikslais, jis
per protingą terminą šią savo pareigą turėtų įvykdyti. Be to, jeigu teisei į PVM atskaitą
nebūtų taikomi jokie apribojimai laiko atžvilgiu, nebūtų galima užtikrinti visiško teisinio saugumo. Pareiga apmokestinamajam asmeniui įsiregistruoti PVM mokėtoju galėtų
netekti prasmės, jei valstybės narės neturėtų teisės nustatyti protingo termino šiuo tikslu
(Teisingumo Teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimo byloje Nidera Handelscompagnie,
C-385/09, 50 p.).
13.1. Prekių (paslaugų) gavėjo pareiga pranešti apie veiklą. Pirmiau minėtomis
nuostatomis valstybėms narėms neleidžiama perkelti teisės į atskaitą įgyvendinimo
tuo atveju, jei nepateikiamas pranešimas apie apmokestinamojo asmens veiklos pradžią, iki to momento, kada realiai pradedami vykdyti apmokestinamieji sandoriai, ar
atimti iš apmokestinamojo asmens galimybę šią teisę įgyvendinti. PVM direktyvos 214
straipsnyje numatyta registracija, kaip ir šios direktyvos 213 straipsnyje (Šeštosios direktyvos 22 str. 1 d.) nustatytos pareigos, yra ne veiksmas, dėl kurio atsiranda teisė į
atskaitą, įgyjama atsiradus prievolei apskaičiuoti atskaitytiną mokestį, o tik formalus
reikalavimas kontrolės tikslais. PVM apmokestinamam asmeniui negali būti kliudoma įgyvendinti savo teisės į atskaitą dėl to, kad jis neįsiregistravo PVM mokėtoju prieš
pradėdamas naudoti įsigytas prekes savo apmokestinamojoje veikloje (Teisingumo
Teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimas byloje Nidera Handelscompagnie, C-385/09, 50
ir 51 p.). Jei kompetentingas mokesčių administratorius turi reikiamą informaciją nustatyti, kad apmokestinamasis asmuo, kaip subjektas, kuriam teikiamos komercinės paslaugos, turi sumokėti PVM, šio asmens teisės atskaityti pirkimo mokestį atžvilgiu jis
negali nustatyti papildomų sąlygų, galinčių naudojimąsi šia teise padaryti neįmanomą
(žr. Teisingumo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo sujungtose bylose Ecotrade
ir kt., C-95/07 ir C-96/07, 64 p.; 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo byloje Uszodaépítö,
C-392/09, 40 p.).
Teisingumo Teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendime byloje Nidera Handelscompagnie
(C-385/09) buvo vertinama, ar Nidera Handelscompagnie galėjo atskaityti PVM, sumokėtą Lietuvoje įsigijus prekių, kurios išgabentos į trečiąsias valstybes, nors šių prekybos
sandorių momentu ji nebuvo įregistruota PVM mokėtoja Lietuvoje. Šiuo klausimu nustatyta, kad ši bendrovė nuo 2008 m. vasario iki gegužės mėn. Lietuvoje iš žemės ūkio
produktų tiekėjų įsigijo kviečių. Sumokėtoje kainoje PVM, kurį produktų tiekėjai nurodė sąskaitose faktūrose ir kuris buvo jiems sumokėtas, sudarė 11 743 259 LTL. Paskui
visą kviečių kiekį 2008 m. vasario–gegužės mėn. Nidera Handelscompagnie išgabeno į
trečiąsias valstybes – Alžyrą ir Turkiją, taikydama 0 procentų PVM tarifą. 2008 m. rugpjūčio 12 d. ji buvo įregistruota PVM mokėtoja Lietuvoje. PVM deklaracijoje už laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 31 d. ji deklaravo minėtą pirkimo PVM
ir paprašė grąžinti šią sumą iš valstybės biudžeto. Šitaip ji prašė leisti pasinaudoti teise į PVM atskaitą už iki įregistravimo PVM mokėtoja Lietuvoje įsigytas ir į trečiąsias
valstybes išgabentas prekes. Mokesčių administratorius atsisakė tenkinti šį prašymą,
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nes prekių įsigijimo metu bendrovė nebuvo registruota PVM mokėtoju Lietuvoje. Šiuo
klausimu Teisingumo Teismas vertino, kad byloje nustatytomis aplinkybėmis bendrovė
turi teisę į atskaitą, įtvirtintą PVM direktyvos 168 straipsnio a punkte, kiek ji susijusi
su už šias prekes Lietuvoje sumokėtu PVM. PVM apmokestinamam asmeniui negali būti kliudoma įgyvendinti savo teisės į atskaitą dėl to, kad jis neįsiregistravo PVM
mokėtoju, prieš pradėdamas naudoti įsigytas prekes savo apmokestinamojoje veikloje. Žinoma, apmokestinamajam asmeniui, kuris nesilaiko formalių PVM direktyvoje
įtvirtintų reikalavimų, gali būti nustatyta administracinė nuobauda pagal šią direktyvą
į nacionalinę teisę perkeliančias nacionalines priemones. Be to, jeigu teisei į PVM atskaitą nebūtų taikomi jokie apribojimai laiko atžvilgiu, nebūtų galima užtikrinti visiško teisinio saugumo. Aišku, pareiga apmokestinamajam asmeniui įsiregistruoti PVM
mokėtoju galėtų netekti prasmės, jei valstybės narės neturėtų teisės nustatyti protingo
termino šiuo tikslu. Vis dėlto pagrindinėje byloje buvo matyti, kad minėta bendrovė
neturėjo pareigos įsiregistruoti PVM mokėtoja Lietuvoje pagal nacionalinę teisę, net
jeigu pagal ją (nacionalinę teisę) apmokestinamieji asmenys gali atskaityti PVM tik įsiregistravę. Vadinasi, kadangi Nidera Handelscompagnie turėjo įsiregistruoti PVM mokėtoja savo teisei į atskaitą įgyvendinti, buvo konstatuota, kad tai ji padarė per mažiau
nei šešis mėnesius po to, kai įvykdė sandorius, dėl kurių atsidaro ši teisė, taigi – per
protingą terminą (Teisingumo Teismo 2010 m. spalio 21 d. sprendimo byloje Nidera
Handelscompagnie, C-385/09, 50–53 p.).
13.2. Prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) pareiga pranešti apie veiklą. Analogiškai
vertintina ir situacija, kai prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas galbūt neįvykdė pareigos
pranešti apie savo apmokestinamos veiklos pradžią. Tai irgi negali paneigti patiektų
prekių ar suteiktų paslaugų gavėjo teisės į atskaitą, kiek tai susiję su už jas sumokėtu
PVM. Šis gavėjas turi teisę į atskaitą, net jei prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas yra apmokestinamasis asmuo, kuris nėra įregistruotas kaip PVM mokėtojas, kai už patiektas
prekes ar suteiktas paslaugas išrašytose sąskaitose faktūrose nurodyti visi PVM direktyvos 226 straipsnyje (Šeštosios direktyvos 22 str. 3 d.) reikalaujami duomenys, ypač
duomenys, reikalingi šias sąskaitas faktūras išrašiusiam asmeniui ir šių prekių ar paslaugų pobūdžiui identifikuoti (žr. Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo byloje Dankowski, C-438/09, 33, 36 ir 38 p.).
Šiame Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendime byloje Dankowski
(C-438/09) nustatyta, kad ieškovas pagrindinėje byloje B. J. Dankowski buvo įmonės
Dan-Trak savininkas. 2004–2006 m. įmonės Artem-Studio vadovas M. Płacek jam suteikė keletą komercinių apmokestinamų paslaugų. Tačiau jis (paslaugų teikėjas) neįvykdė pareigos registruotis PVM registre ir neapskaitė šio mokesčio, nors ir išrašė
sąskaitas faktūras, patvirtinančias jo suteiktas paslaugas, kuriose buvo nurodytas mokėtinas PVM. Nekvestionuodamas šių paslaugų suteikimo fakto, mokesčių administratorius atsisakė B. J. Dankowski pripažinti teisę į minėto pirkimo PVM atskaitą, iš
esmės motyvuodamas aplinkybe, kad sąskaitas faktūras išrašęs asmuo nebuvo registruotas kaip PVM mokėtojas, o neįvykdžius taikytinose nacionalinėse teisės normose
numatytos registravimosi pareigos, šio subjekto išrašytos sąskaitos faktūros nesuteikia
pagrindo atskaityti pirkimo PVM. Vertindamas šią situaciją Teisingumo Teismas nurodė, kad pagrindinėje byloje paslaugas suteikė apyvartos grandinėje aukščiau esantis
subjektas, o ieškovas pagrindinėje byloje jas naudojo žemesnėje grandinės dalyje savo
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apmokestinamiems sandoriams. Todėl buvo tenkinamos materialinės teisės į atskaitą
atsiradimo sąlygos. Sąskaitose faktūrose buvo nurodyti visi Šeštosios direktyvos nurodyti duomenys. Be to, iš Teisingumo Teismui pateiktos bylos medžiagos bei Lenkijos
vyriausybės per posėdį pateiktos informacijos buvo matyti, kad sąskaitose faktūrose
buvo nurodytas paslaugų teikėjo identifikacinis mokestinis numeris, kurį Lenkijos mokesčių institucijos ūkio subjektams suteikia ex officio, neatsižvelgdamos į tai, ar jie padavė registravimo PVM mokėtojų paraišką. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas nurodė,
kad nors Šeštojoje direktyvoje prie privalomų sąskaitos faktūros duomenų minimas
PVM identifikavimo numeris, manytina, kad ginčo atveju priskiriamas identifikacinis
mokestinis numeris leidžia identifikuoti atitinkamą apmokestinamąjį asmenį, todėl jį
nurodžius yra tenkinami Šeštoje direktyvoje nurodyti reikalavimai. Atsižvelgdamas į
šias aplinkybes ir remdamasis prieš tai pateiktomis teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėmis, Teisingumo Teismas iš esmės pripažino, kad ieškovas pagrindinėje byloje turi
teisę į minėto PVM atskaitą (Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo
byloje Dankowski, C-438/09, 25, 26, 29, 30 ir 38 p.).
13.3. Atsakomybė už pareigos pranešti apie veiklą nevykdymą. Apmokestinamajam asmeniui, kuris nesilaiko formalių PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) įtvirtintų reikalavimų, įskaitant nepranešimą apie vykdomą apmokestinamąją veiklą, gali
būti nustatyta administracinė nuobauda pagal šią direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančias nacionalines priemones.
Šiuo aspektu paminėtina, kad PVM direktyvoje nėra aiškiai numatyta sankcijų už
jos 213 straipsnio 1 dalyje (Šeštosios direktyvos 22 str. 1 d.) nustatytų pareigų pranešti apie vykdomą veiklą nevykdymą sistema. Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo
praktiką, nesuderinus Sąjungos teisės aktų dėl sankcijų, taikomų nesilaikant šiais teisės aktais nustatytoje tvarkoje numatytų sąlygų, valstybės narės turi teisę pasirinkti,
kaip jos pačios mano, tinkamas sankcijas. Tačiau savo kompetenciją jos turi įgyvendinti laikydamosi Sąjungos teisės ir jos bendrųjų principų, taigi ir proporcingumo
principo (Teisingumo Teismo 1989 m. rugsėjo 21 d. sprendimo byloje Komisija prieš
Graikiją, 68/88, 23 p.; 1992 m. gruodžio 16 d. sprendimo byloje Komisija prieš Graikiją,
C-210/91, 19 p.; 1995 m. spalio 26 d. sprendimo byloje Siesse, C-36/94, 21 p.). Todėl
valstybės narės turi teisę, siekdamos užtikrinti tikslų mokesčio surinkimą ir išvengti
sukčiavimo, savo atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose numatyti tinkamas sankcijas, skirtas nubausti už pareigos užsiregistruoti PVM mokėtojų registre nevykdymą
(Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimo byloje Ainārs Rēdlihs, C-263/11,
45 p.). Tačiau tokios sankcijos turi neviršyti to, kas būtina šiems tikslams pasiekti
(žr. Teisingumo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo sujungtose bylose Ecotrade,
C-95/07 ir C-96/07, 65–67 p.; 2012 m. liepos 12 d. sprendimo byloje EMS, C-284/11,
67 p.).
Pavyzdžiui, Teisingumo Teismas 2012 m. liepos 19 d. sprendime byloje Rēdlihs
(C-263/11) vertino, ar Sąjungos teisę reikia aiškinti taip, kad proporcingumo principą
atitinka nacionalinės teisės norma, pagal kurią dėl to, kad asmuo neįvykdė savo pareigos užsiregistruoti PVM mokėtojų registre, galima jam skirti baudą, lygią įprastai
mokėtino nuo parduotų prekių vertės apskaičiuojamo PVM dydžiui, nors šis asmuo
nebūtų turėjęs sumokėti šio mokesčio. Pirma, kalbėdamas apie pažeidimo, už kurį nagrinėjama sankcija siekiama nubausti, pobūdį ir sunkumą, Teisingumo Teismas pabrėžė,
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kad šia sankcija siekiama nubausti tik už pareigos užsiregistruoti PVM mokėtojų registre, t. y. formalaus reikalavimo kontrolės tikslais, neįvykdymą. Aptariama sankcija
nesiekiama užtikrinti mokesčio išieškojimo iš juo apmokestinamo asmens, kompetentingos valdžios institucijos gali šį mokestį išieškoti, nesvarbu, ar skirta bauda už neužsiregistravimą. Antra, dėl nagrinėjamos sankcijos dydžio apskaičiavimo tvarkos Teisingumo Teismas pažymėjo, kad šiai sankcijai taikomas fiksuoto procentinio dydžio
tarifas ir ji lygi už įvykdytus tiekimo sandorius mokėtinam mokesčiui, nors sankcija
nesiekiama išieškoti mokesčio. Atitinkamai Teisingumo Teismas vertino, jog negalima atmesti galimybės, kad sankcijos dydžio apskaičiavimo tvarka viršija tai, kas būtina, siekiant minėtų kontrolės tikslų. Todėl tokia sankcija gali pasirodyti neproporcinga. Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas konstatavo, kad nacionalinis teismas turi
įvertinti, ar sankcijos dydis neviršija to, kas būtina, kad būtų užtikrintas tikslus mokesčio surinkimas ir išvengta sukčiavimo, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes ir inter alia
konkrečiai skirtos baudos sumą bei galimą sukčiavimą ar taikomų teisės aktų apėjimą,
kuriuos galima priskirti apmokestinamajam asmeniui, baudžiamam už neužsiregistravimą (Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimo byloje Rēdlihs, C-263/11,
48–54 p.).
14. PVM mokėtojo kodas. Valstybėms narėms yra nustatyta pareiga užtikrinti,
kad atskiru kodu būtų registruojami PVM direktyvos 214 straipsnio 1 dalyje nurodyti apmokestinamieji asmenys. Pagrindinis PVM direktyvos 214 straipsnyje numatyto
apmokestinamųjų asmenų registravimo tikslas yra užtikrinti tinkamą PVM sistemos
veikimą (Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo byloje Dankowski,
C-438/09, 33 p.). Šiuo klausimu Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad PVM
mokėtojo kodo suteikimu patvirtinamas apmokestinamojo asmens mokestinis statusas
PVM taikymo tikslais ir supaprastinama apmokestinamųjų asmenų kontrolė, siekiant
užtikrinti teisingą mokesčio surinkimą. Remiantis prekybos Europos Sąjungos viduje
apmokestinimo pereinamojo laikotarpio priemonėmis, apmokestinamųjų asmenų registravimu, kaip PVM mokėtojų suteikiant atskirus kodus, taip pat siekiama palengvinti nustatyti valstybę narę, kurioje patiektos prekės galutinai suvartojamos (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo byloje Mecsek-Gabona,
C-273/11, 57 ir 60 p.; 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje VSTR, C-587/10, 51 p.). Be
to, PVM mokėtojo kodas yra svarbus atliktų sandorių įrodymas. Iš tiesų PVM direktyvos daugelyje nuostatų, susijusių visų pirma su sąskaitų faktūrų išrašymu, deklaravimu
ir sumuojančiomis ataskaitomis, reikalaujama, kad šis apmokestinamojo asmens, prekes įsigyjančio asmens ar paslaugų gavėjo kodas būtų nurodytas šiuose dokumentuose
(Teisingumo Teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimo byloje Ablessio, C-527/11, 20 p.).
Nors PVM direktyvos 214 straipsnyje nurodytos asmenų, kuriems turi būti suteikti atskiri kodai, kategorijos, šioje nuostatoje nenumatytos sąlygos, kurios gali būti
taikomos suteikiant PVM mokėtojo kodą. Iš šio straipsnio ir tos pačios direktyvos 213
straipsnio formuluotės matyti, kad valstybės narės turi tam tikrą diskreciją nustatyti
priemones apmokestinamųjų asmenų registravimui PVM tikslais užtikrinti. Tačiau ši
diskrecija negali būti neribota. Nors valstybei narei leidžiama atsisakyti suteikti apmokestinamajam asmeniui atskirą kodą, tokia teise negali būti pasinaudojama be pateisinamos priežasties (Teisingumo Teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimo byloje Ablessio,
C-527/11, 22 ir 23 p.).
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Remiantis apmokestinamojo asmens sąvoką apibrėžiančia Teisingumo Teismo
praktika ir PVM direktyvos 213 straipsnio 1 dalies4 formuluote, apmokestinamaisiais
asmenimis, galinčiais prašyti suteikti PVM mokėtojo kodą, laikomi ne tik asmenys, kurie jau vykdo ekonominę veiklą, bet ir asmenys, kurie ketina pradėti tokią veiklą ir šiuo
tikslu patiria pirmųjų investavimo išlaidų. Taigi šie asmenys gali negalėti šiuo parengiamuoju jų ekonominės veiklos etapu įrodyti, kad jie jau turi materialinių, techninių
ir finansinių išteklių tokiai veiklai vykdyti. Todėl PVM direktyva, visų pirma jos 213 ir
214 straipsniais, draudžiama valstybės narės mokesčių administratoriui atsisakyti suteikti PVM mokėtojo kodą vien dėl to, kad, pateikdamas prašymą įtraukti į apmokestinamųjų asmenų registrą, asmuo negali įrodyti, jog turi materialinių, techninių ir finansinių išteklių deklaruotai ekonominei veiklai vykdyti (Teisingumo Teismo 2013 m.
kovo 14 d. sprendimo byloje Ablessio, C-527/11, 26 ir 27 p.).
Kita vertus, pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką valstybės narės turi
teisėtą interesą imtis tinkamų priemonių savo finansiniams interesams apsaugoti, o
kova su galimu sukčiavimu, mokesčių vengimu ir piktnaudžiavimu yra PVM direktyvoje pripažintas ir skatinamas tikslas. Be to, valstybės narės privalo užtikrinti įrašų apmokestinamųjų asmenų registre teisingumą, kad būtų užtikrintas tinkamas PVM
sistemos veikimas. Taigi nacionalinė kompetentinga institucija privalo patikrinti prašymą pateikusio asmens apmokestinamojo asmens statusą prieš jam suteikdama PVM
mokėtojo kodą. Todėl pagal PVM direktyvos 273 straipsnio pirmą pastraipą5 valstybės
narės gali teisėtai numatyti priemones, tinkamas užkirsti kelią piktnaudžiauti identifikaciniais kodais, visų pirma įmonėms, kurių veikla, taigi ir apmokestinamojo asmens
statusas, yra visiškai fiktyvūs. Tačiau šiomis priemonėmis neturi būti viršijama tai, kas
būtina teisingam mokesčio surinkimui užtikrinti ir sukčiavimui išvengti, ir jomis neturi būti sistemingai pažeidžiama teisė į PVM atskaitą, taigi ir šio mokesčio neutralumas (Teisingumo Teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimo byloje Ablessio, C-527/11,
28–30 p.).
Kad galėtų būti laikomas proporcingu sukčiavimo prevencijos tikslui, atsisakymas
suteikti apmokestinamajam asmeniui atskirą kodą turi būti pagrįstas rimtais įrodymais, leidžiančiais objektyviai manyti, kad tikėtina, jog šiam apmokestinamajam asmeniui suteiktas PVM mokėtojo kodas bus naudojamas sukčiaujant. Toks sprendimas turi
būti pagrįstas bendru visų konkretaus atvejo aplinkybių įvertinimu ir įrodymais, surinktais tikrinant visą atitinkamos įmonės (apmokestinamojo asmens) pateiktą informaciją (Teisingumo Teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimo byloje Ablessio, C-527/11,
34 p.).
Minėtame Teisingumo Teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendime byloje Ablessio
(C-527/11) buvo vertinamas pagrindinėje byloje tarp bendrovės Ablessio SIA ir Latvijos mokesčių administratoriaus kilęs ginčas dėl pastarojo atsisakymo įregistruoti šią
bendrovę PVM mokėtoju. Mokesčių administratorius savo atsisakymą registruoti iš
esmės grindė tuo, kad ši bendrovė neturi reikalingų materialinių, techninių ir finan4
5
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„Kiekvienas apmokestinamasis asmuo praneša, kada jo, kaip apmokestinamojo asmens, veikla
prasideda, pasikeičia ar baigiasi.“
„Valstybės narės gali nustatyti kitas prievoles, kurias jos laiko būtinomis siekiant užtikrinti, kad būtų
tinkamai renkamas PVM ir užkertamas kelias sukčiavimui, atsižvelgdamos į reikalavimą vienodai
traktuoti apmokestinamųjų asmenų vykdomus nacionalinius sandorius ir sandorius tarp valstybių
narių, tačiau dėl šių prievolių prekyboje tarp valstybių narių neturi atsirasti su sienų kirtimu susijusių
formalumų.“
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sinių pajėgumų deklaruotai ekonominei veiklai vykdyti, sudaryta nuomos sutartis dėl
biurui skirtų tik 4 m² dydžio negyvenamosios paskirties patalpų, nuo įsteigimo nevykdė jokios faktinės veiklos, nes vienintelis įmonės darbuotojas buvo direktorių valdybos
pirmininkas, galbūt negaunantis atlyginimo. Tačiau kalbėdamas apie šias pagrindinės
bylos aplinkybes, Teisingumo Teismas konstatavo, kad vien to, jog apmokestinamasis
asmuo neturi materialinių, techninių ir finansinių išteklių deklaruojamai ekonominei
veiklai vykdyti, nepakanka įrodyti, kad tikėtina, jog šis apmokestinamasis asmuo ketina sukčiauti mokesčių srityje. Tačiau negalima atmesti galimybės, kad tokio pobūdžio
aplinkybės, patvirtintos kitais objektyviais įrodymais, leidžiančiais įtarti nesąžiningus
apmokestinamojo asmens ketinimus, gali būti veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti
bendrai vertinant sukčiavimo riziką. Be to, PVM direktyvoje nenumatytas joks prašymų suteikti atskirus PVM mokėtojo kodus, kuriuos galėtų pateikti tas pats asmuo,
veikdamas skirtingų juridinių asmenų vardu, skaičiaus apribojimas. Šioje direktyvoje
juo labiau neleidžiama manyti, kad šių juridinių asmenų kontrolės perleidimas, juos
įregistravus kaip PVM mokėtojus, yra neteisėta veikla. Tačiau į tokias aplinkybes taip
pat gali būti atsižvelgiama bendrai vertinant sukčiavimo riziką. Tokį vertinimą turi atlikti nacionalinis teismas (Teisingumo Teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimo byloje
Ablessio, C-527/11, 36–38 p.).
Specialiosios nuostatos dėl asmens pripažinimo apmokestinamuoju
15. Kiti asmenys, priskiriami apmokestinamiesiems. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, tam tikri asmenys, nors ir pagal požymius nepatenkantys į PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje (Šeštosios direktyvos 4 str. 1 d.) pateikiamą apmokestinamojo asmens sąvoką, dėl vykdomos veiklos pobūdžio yra laikomi apmokestinamaisiais
asmenimis.
15.1. Asmuo, retkarčiais tiekiantis naujas transporto priemones, kurias įsigyjančiam asmeniui siunčia ar gabena pardavėjas arba prekes įsigyjantis asmuo, arba tai
atliekama jų vardu, į paskirties vietą už valstybės narės teritorijos ribų, bet Bendrijos
teritorijoje, yra laikomas apmokestinamuoju asmeniu (PVM direktyvos 9 str. 2 d.). Teisė į atskaitą tokiu atveju atsiranda ir ją galima įgyvendinti tik naujos transporto priemonės tiekimo momentu (PVM direktyvos 172 str. 1 d.).
15.2. Vadovaujantis PVM direktyvos 10 straipsniu, pasikonsultavusi su patariamuoju pridėtinės vertės mokesčio komitetu (PVM komitetas), kiekviena valstybė narė
gali atskiru apmokestinamuoju asmeniu laikyti tos valstybės narės teritorijoje įsisteigusius asmenis, kurie, būdami teisiškai savarankiški, yra glaudžiai susiję finansiniais,
ekonominiais ir organizaciniais ryšiais. Pasinaudodama šia galimybe, valstybė narė gali
patvirtinti visas priemones, kurių reikia siekiant užkirsti kelią mokesčio slėpimui ar
vengimui pasinaudojant šia nuostata.
15.3. Valstybės narės apmokestinamuoju asmeniu taip pat gali laikyti bet kurį
asmenį, kuris retkarčiais vykdo su PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje (t. y. gamintojų, prekybininkų ar paslaugas teikiančių asmenų veikla, įskaitant
kasybą bei žemės ūkio veiklą ir laisvųjų profesijų veiklą, materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimas siekiant gauti nuolatinių pajamų) nurodyta veikla susijusį sandorį, ypač kurį nors iš šių sandorių: (a) pastato ar pastato dalių ir žemės, ant kurios jis
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pastatytas, tiekimą iki pirmo pastato panaudojimo; (b) žemės statybai tiekimą (PVM
direktyvos 12 str. 1 d.). Pažymėtina, kad PVM direktyvos 12 straipsnio 1 dalimi numatyta teisė, o ne pareiga valstybėms narėms. Iš to matyti, kad valstybės narės, norėdamos pasinaudoti šioje nuostatoje numatyta teise, turi pasirinkti ja remtis. Jeigu nacionalinis teismas konstatuotų, kad atitinkama valstybė narė pasinaudojo PVM direktyvos
12 straipsnio 1 dalyje numatyta teise, žemės statybai tiekimas turi būti laikomas apmokestinamu PVM pagal nacionalinės teisės aktus, neatsižvelgiant į tai, ar sandoris
yra nuolatinio pobūdžio ir ar asmuo, atlikęs tiekimą, vykdo gamintojo, prekybininko
ar paslaugas teikiančio asmens veiklą, jeigu šis sandoris nėra tik savininko nuosavybės
teisės įgyvendinimas (Teisingumo Teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo sujungtose
bylose Słaby ir kt., C-180/10 ir C-181/10, 33–34 p.).
16. Valdžios institucijos ir viešosios teisės reguliuojamos kitos įstaigos nelaikomos apmokestinamaisiais asmenimis, kai vykdo veiklą ar sandorius kaip valdžios
institucijos, net kai jos renka su šia veikla ar sandoriais susijusius mokesčius, rinkliavas, įmokas ar mokėjimus. Tačiau joms vykdant tokią veiklą ar sandorius, jos laikomos
apmokestinamaisiais asmenimis, jei laikant jas neapmokestinamaisiais asmenimis būtų
labai iškraipoma konkurencija (PVM direktyvos 13 str. 1 d.; Šeštosios direktyvos 4 str.
5 d.).
Iš šių nuostatų matyti, kad viešosios teisės subjektai neturi būti laikomi PVM apmokestinamaisiais asmenimis veiklos, kurią jie vykdo, ar sandorių, kuriuos jie sudaro
kaip valdžios institucijos, atžvilgiu. Tačiau net jei šie subjektai vykdo tokią veiklą kaip
valdžios institucijos, jie turi būti laikomi apmokestinamaisiais asmenimis, jeigu jų traktavimas kaip neapmokestinamojo asmens labai iškreiptų konkurenciją (Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 4 d. sprendimo byloje SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft,
C-102/08, 62 ir 63 p.).
16.1. Viešosios valdžios įgaliojimų vykdymas. Kaip daugybę kartų nusprendė
Teisingumo Teismas, tam, kad būtų taikoma minėta PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) nuostata, turi būti įvykdytos dvi kumuliacinės sąlygos, t. y. veiklą turi vykdyti
viešosios teisės subjektas ir jis tą veiklą turi vykdyti kaip valdžios institucija (žr. Teisingumo Teismo 2008 m. rugsėjo 16 d. sprendimo byloje Isle of Wight Council, C-288/07,
19 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką).
Dėl pirmosios sąlygos, kad veiklą turi vykdyti viešosios teisės subjektas, pažymėtina, kad aptariamo apmokestinimo PVM išimtis neapima atvejų, kai atitinkamą veiklą
vykdo privatus asmuo, nepriklausomai nuo to, kad ši veikla reglamentuojama viešosios
teisės normomis. PVM direktyvos 13 straipsnio 1 dalis (Šeštosios direktyvos 4 str. 5 d.)
netaikoma, pavyzdžiui: atvejams, kai savivaldybė patiki mokesčių (rinkliavų) rinkimą
nepriklausomam trečiam asmeniui; notarų ir antstolių veiklai, kai jie šią veiklą vykdo
nepriklausomai, o ne kaip viešosios teisės subjektai, esantys dalimi viešojo administravimo (žr. Teisingumo Teismo 2000 m. rugsėjo 12 d. sprendimo byloje Komisija prieš
Jungtinę Karalystę, C-359/97, 55 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką).
Antrosios sąlygos aspektu pažymėtina, kad viešosios valdžios įgaliojimų vykdymas neapima tokios viešosios teisės reguliuojamų subjektų veiklos, kuri yra vykdoma
pagal tokias pačias teisines sąlygas, kokios yra taikomos ir privatiems ūkio subjektams
(Teisingumo Teismo 1989 m. spalio 17 d. sprendimo sujungtose bylose Comune di
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Carpaneto Piacentino ir kt., 231/87 ir 129/88, 19 p.; 1990 m. gegužės 15 d. sprendimo
byloje Comune di Carpaneto Piacentino. C-4/89, 12 p.).
Atskirai paminėtina, kad vien atitinkamos veiklos teisės aktuose kvalifikavimas
(įvardijimas), kaip viešojo administravimo funkcijų vykdymas, ne visada yra pakankamas pripažinti šią veiklą viešosios valdžios įgaliojimų vykdymu apmokestinimo PVM
tikslais (šiuo klausimu, pvz., žr. Teisingumo Teismo 1990 m. gegužės 15 d. sprendimo
byloje Comune di Carpaneto Piacentino, C-4/89, 11 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką). Kilus ginčui konkrečią veiklą turi kvalifikuoti nacionalinis teismas atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą kriterijų (veiklos vykdymas kitomis teisinėmis sąlygomis nei
privatūs ūkio subjektai) (žr. Teisingumo Teismo 2008 m. rugsėjo 16 d. sprendimo byloje Isle of Wight Council, C-288/07, 22 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką).
Pavyzdžiui,Teisingumo Teismas 1997 m.vasario 6 d.sprendime byloje Marktgemeinde
Welden (C-247/95) pripažino, kad savivaldybė, išnuomodama jai priklausančiame pastate patalpas ir dalį teritorijos prie pastato restoranui, neveikė, kaip viešosios valdžios
institucija Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 5 dalies (PVM direktyvos 13 str. 1 d.) prasme, nes minėtą nuomos veiklą ji vykdė tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir privatūs
ūkio subjektai. 2007 m. spalio 25 d. sprendimu byloje CO.GE.P (C-174/06) Teisingumo
Teismas vertino, kad pagrindinėje byloje aptariamas konsorciumas buvo viešas ekonominis subjektas, kuris, valdydamas jam patikėtą valstybės turtą, veikė ne valstybės,
išliekančios šio turto savininke, vardu ir sąskaita, bet savo vardu, nes jis administravo
minėtą turtą priimdamas savarankiškus sprendimus. Taigi nebuvo įvykdytos kumuliacinės sąlygos, reikalingos tam, kad būtų taikoma neapmokestinimo aptariama taisyklė, t. y. veiklą turi vykdyti viešosios teisės subjektas, kuris tą veiklą vykdo kaip valdžios institucija (Teisingumo Teismo 2007 m. spalio 25 d. sprendimo byloje CO.GE.P,
C-174/06, 24 ir 25 p.).
Iliustruojant priešingą situaciją, paminėtinas Teisingumo Teismo 2000 m. gruodžio 14 d. sprendimas byloje Câmara Municipal do Porto (C-446/98), kuriame buvo
sprendžiamas klausimas dėl vietos savivaldos institucijų veiklos, susijusios su vietinės
rinkliavos rinkimu už automobilių stovėjimą gatvėse ir stovėjimo aikštelėse, apmokestinimo PVM. Spręsdamas, ar šią veiklą minėtos institucijos, kurios buvo pripažintos
viešosios teisės subjektais, vykdė kaip tokios, Teisingumo Teismas pripažino, kad aplinkybės, jog vykdydamos aptariamą veiklą institucijos turėjo teisę leisti ar riboti transporto priemonių statymą viešuosiuose keliuose, skirti baudas asmenims, viršijusiems
leidžiamą transporto priemonės stovėjimo trukmę, rodė, jog ši veikla pateko į viešosios
teisės reguliavimo sritį (Teisingumo Teismo 2000 m. gruodžio 14 d. sprendimas byloje
Câmara Municipal do Porto, C-446/98, 22 p.).
Tik tuo atveju, kai konstatuojamas viešosios valdžios įgaliojimų vykdymas, reikia
nustatyti, ar neapmokestinimas gali „labai iškraipyti konkurenciją“, kad būtų išsaugotas
apmokestinimo PVM neutralumas (Teisingumo Teismo 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo byloje Götz, C-408/06, 42 p.).
16.2. Veikla, galinti labai iškraipyti konkurenciją. Numatant nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo viešosios teisės subjektų, kai jie vykdo veiklą ar sandorius kaip valdžios institucija, neapmokestinimo, siekiama atkurti bendrą taisyklę, pagal kurią visa
ekonominė veikla iš esmės apmokestinama PVM. Todėl minėta PVM direktyvos
13 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa (Šeštosios direktyvos 4 str. 5 d. antroji pastraipa)
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neturėtų būti aiškinama siaurai (Teisingumo Teismo 2008 m. rugsėjo 16 d. didžiosios
kolegijos sprendimo byloje Isle of Wight Council ir kt., C-288/07, 60 p.). Nacionalinis
teismas turi įvertinti ekonomines sąlygas, tam tikrais atvejais galinčias pateisinti viešosios teisės subjekto neapmokestinimo taisyklės išimtį (Teisingumo Teismo 2006 m.
birželio 8 d. sprendimo byloje Feuerbestattungsverein Halle, C-430/04, 27 p.).
Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad neturėtų būti atmetama galimybė, jog viešosios teisės subjekto, vykdančio tam tikrą veiklą ar sudarančio tam tikrus sandorius,
kurie kliudo teisei į PVM atskaitą, neapmokestinimas gali turėti įtakos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinei privačiame sektoriuje veikiančio apmokestinamojo
asmens nenaudai (Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 4 d. sprendimo byloje SALIX
Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, C-102/08, 73 p.). Todėl PVM direktyvos 13
straipsnio 1 dalies antroji pastraipa (Šeštosios direktyvos 4 str. 5 d. antroji pastraipa)
turi būti aiškinama taip, kad viešosios teisės subjektus reikia laikyti PVM apmokestinamaisiais asmenimis veiklos, kurią jie vykdo, ar sandorių, kuriuos jie sudaro kaip valdžios institucijos, atžvilgiu, ne tik jeigu jų neapmokestinimas pagal šios nuostatos pirmąją ar ketvirtąją pastraipas labai iškreiptų konkurenciją ir taip apsunkintų privačių
konkurentų padėtį, bet ir iškreiptų konkurenciją jų pačių nenaudai (Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 4 d. sprendimo byloje SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft,
C-102/08, 76 p.). Kitaip tariant, aptariamas konkurencijos iškraipymas gali būti konstatuojamas ir tais atvejais, kai viešosios valdžios institucijų vykdomos veiklos neapmokestinimas labai apsunkina jų (institucijų) galimybes konkuruoti atitinkamoje rinkoje
su privačiais subjektais.
Teisingumo Teismas taip pat yra pastebėjęs, kad Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies, nustatančios bendrąją taisyklę neapmokestinti viešuosius įgaliojimus vykdančių viešųjų subjektų, taikymo apimtis būtų netinkamai išplėsta, jeigu šių subjektų
apmokestinimas pagal šias nuostatas turėtų būti apribotas tik esamos konkurencijos
iškraipymo atvejais, o tai leistų jų neapmokestinti, kai minėti subjektai tik potencialiai
konkuruotų. Pats tokių subjektų neapmokestinimas PVM gali atgrasyti potencialius
konkurentus dalyvauti atitinkamoje rinkoje. Todėl aptariamuose nuostatose vartojamas žodis „iškraipytų“ apima ne tik esamą, bet ir potencialią konkurenciją. Žinoma,
vien teorinė privataus ūkio subjekto galimybė patekti į atitinkamą rinką, kurios nepatvirtina jokia faktinė aplinkybė, objektyvi informacija ar rinkos analizė, negali būti
prilyginta potencialios konkurencijos buvimui. Kad ši galimybė būtų, ji turi būti reali,
o ne vien hipotetinė (žr. Teisingumo Teismo 2008 m. rugsėjo 16 d. didžiosios kolegijos
sprendimo byloje Isle of Wight Council ir kt., C-288/07, 61–64 p.).
Paminėtina, kad pagal PVM direktyvos 13 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą
(Šeštosios direktyvos 4 str. 5 d. trečia pastraipa), visais atvejais viešosios teisės reguliuojamos įstaigos laikomos apmokestinamaisiais asmenimis, kai jos vykdo I priede (Šeštosios direktyvos D priede) išvardytą veiklą, jei toji veikla nėra vykdoma tokiu smulkiu
mastu, kad ją būtų galima laikyti visiškai nereikšminga. Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad tam tikros ekonominės veiklos kategorijos, kurių svarbą lemia jos objektas,
nebūtų neapmokestinamos PVM dėl to, kad jas vykdo viešosios teisės subjektai kaip
valdžios institucijos (žr. Teisingumo Teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo byloje
Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien,
C-442/05, 31 p.).
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16.3. Viešosios teisės subjekto statuso pasikeitimas. Dėl viešosios teisės subjekto
statuso pasikeitimo teisinių pasekmių, kiek tai susiję su teise į pirkimo PVM atskaitą,
paminėtinas Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimas byloje Waterschap
Zeeuws Vlaanderen (C-378/02). Šioje byloje nustatyta, kad viešosios teisės subjektas įsigijo ilgalaikį turtą kaip valdžios institucija ir vėliau šį turtą pardavė jau kaip apmokestinamasis asmuo, todėl šio pardavimo atžvilgiu norėjo pasinaudoti teise į atskaitos
tikslinimą Šeštosios direktyvos 20 straipsnio (PVM direktyvos 184–192 str.) prasme,
siekdamas atskaityti prekės įsigijimo metu sumokėtą PVM. Taigi buvo keliamas klausimas, ar įvykęs nagrinėjamo subjekto situacijos pasikeitimas jo apmokestinimo PVM
atžvilgiu gali turėti įtakos teisei į atskaitą. Ypač – ar aplinkybė, kad subjektas vėliau
įgijo apmokestinamojo asmens statusą tam tikrų sandorių, susijusių su turtu, kurį jis
įsigijo kaip neapmokestinamasis asmuo, atžvilgiu, gali jam suteikti teisę į už šį turtą
sumokėto PVM atskaitą ir leisti atlikti tikslinimą. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas
nurodė, jog dėl to, kad vėliau minėtas subjektas veikė kaip apmokestinamasis asmuo,
šio subjekto pagal sandorius, jo įvykdytus kaip valdžios institucijos ir todėl neapmokestintus, sumokėtas mokestis netaps atskaitytinu šios direktyvos 17 straipsnio prasme. Tokio subjekto negalima prilyginti apmokestinamajam asmeniui, vykdančiam ir
apmokestinamą, ir atleistą nuo mokesčio veiklą. Apmokestinamojo asmens statusas yra
lemiamas ir jis yra vertinamas tuo momentu, kai pastarasis subjektas įgyja atitinkamą
prekę (Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimo byloje Waterschap Zeeuws
Vlaanderen, C-378/02, 39–43 p.).

III. Teisės į PVM atskaitą įgyvendinimas
Prekių ir paslaugų naudojimas apmokestinamoje veikloje
17. Ryšys su apmokestinamąja veikla. Iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo
praktikos aišku, kad apmokestinamojo asmens sąvoka reiškia, jog jis vykdo sandorius savo apmokestinamos veiklos ribose (žr. Teisingumo Teismo 1995 m. spalio 4 d.
sprendimo byloje Ambrecht, C-291/92, 17 p.; 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo byloje
EDM, C-77/01, 66 p.). Pagal PVM direktyva (Šeštąja direktyva) nustatytos sistemos logiką, pirkimo mokesčiai už prekes ir paslaugas, kurias apmokestinamasis asmuo naudoja apmokestinamajai veiklai, gali būti atskaitomi. Pirkimo mokesčių atskaita susijusi
su pardavimo mokesčių rinkimu. Jei prekės ir paslaugos naudojamos pardavimo mokesčiu apmokestinamai veiklai, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, taikoma šių
prekių ir paslaugų pirkimo mokesčio atskaita (žr. 2006 m. kovo 30 d. sprendimo byloje
Uudenkaupungin kaupunki, C-184/04, 24 p.; 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo byloje
Wollny, C-72/05, 20 p.).
Apmokestinamasis asmuo turi teisę atskaityti PVM, jo sumokėtą už kito apmokestinamojo asmens patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas tiek, kiek prekes ir (ar)
paslaugas apmokestinamasis asmuo naudoja savo apmokestinamiesiems sandoriams
(pvz., žr. Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimo byloje Waterschap Zeeuws
Vlaanderen, C-378/02, 31 p.). Tik asmuo, turintis apmokestinamojo asmens statusą ir
veikiantis kaip toks prekės (paslaugos) įgijimo momentu, turi teisę į atskaitą už šią prekę
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(paslaugą) ir gali atskaityti už šią prekę (paslaugą) apskaičiuotą ar sumokėtą PVM, jeigu
jis tą prekę naudoja savo apmokestinamiesiems sandoriams (Teisingumo Teismo 2005 m.
birželio 2 d. sprendimo byloje Waterschap Zeeuws Vlaanderen, C-378/02, 32 p.).
Ir atvirkščiai, jei turtas nenaudojamas apmokestinamojo asmens ekonominei veiklai, kaip tai suprantama pagal tos pačios direktyvos 9 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą (Šeštosios direktyvos 4 str. 2 d.), o apmokestinamasis asmuo jį naudoja savo privatiems poreikiams, negali atsirasti jokia teisė į atskaitą (šiuo klausimu žr. Teisingumo
Teismo 1991 m. liepos 11 d. sprendimo byloje Lennartz, C-97/90, 9 p.; 2005 m. balandžio 21 d. sprendimo byloje HE, C-25/03, 43 p.). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad apmokestinamojo asmens patirtoms pirkimo išlaidoms tenkantis PVM negali suteikti teisės į atskaitą tiek, kiek šis mokestis yra susijęs su šio asmens veikla, kuri, atsižvelgiant į
jos neekonominį pobūdį, nepatenka į PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) taikymo
sritį (Teisingumo Teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimo byloje Securenta, C-437/06,
30 p.). Iš tiesų, kaip 1995 m. balandžio 6 d. sprendimo byloje BLP (C-4/94) 28 punkte
nurodė Teisingumo Teismas, Šeštosios direktyvos 17 straipsnis (PVM direktyvos 168
str.), išskyrus eksplicitiškai šioje direktyvoje nurodytus atvejus, turi būti aiškinamas,
kad tais atvejais, kai apmokestinamasis asmuo teikia paslaugas kitam apmokestinamajam asmeniui, kuris šias paslaugas naudoja PVM neapmokestinamai veiklai, pastarasis
asmuo neturi teisės atskaityti sumokėto pirkimo PVM, net jei galutinis sandorių tikslas
yra vykdyti apmokestinamuosius sandorius. Tokią išvadą ši Europos Sąjungos teisminė institucija priėmė, vertindama holdingo bendrovės teisę atskaityti pirkimo PVM už
banko, teisininkų ir buhalterių suteiktas paslaugas, parduodant kitos bendrovės akcijas. Nors akcijų pardavimo sandoriai buvo neapmokestinami PVM, holdingo bendrovė
manė, jog ji turi teisę į minėto pirkimo PVM atskaitą, nes akcijos buvo parduotos siekiant užtikrinti likvidumo reikalavimus (padengti dėl PVM apmokestinamų sandorių
vykdymo susidariusias skolas). Teisingumo Teismas, kaip minėta, su tokiais argumentais nesutiko.
17.1. Tiesioginis ir iškart atsirandantis ryšys tarp konkretaus pirkimo sandorio
ir vieno arba kelių konkrečių pardavimo sandorių, suteikiančių teisę į atskaitą, iš esmės
būtinas, kad būtų pripažinta apmokestinamojo asmens teisė į pirkimo PVM atskaitą
ir nustatyta tokios teisės apimtis (šiuo klausimu, pvz., žr. Teisingumo Teismo 2009 m.
spalio 29 d. sprendimo byloje SKF, C-29/08, 57 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką). Tiesioginis ir iškart atsirandantis ryšys reiškia, kad įsigyjant paslaugas patirtos
išlaidos yra atitinkamai įtrauktos į konkrečių pardavimo sandorių kainą ar apmokestinamojo asmens vykdant ekonominę veiklą tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainą
(šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendimo SKF, C-29/08,
60 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką).
Teisingumo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teisė į atskaitą taip pat suteikiama apmokestinamajam asmeniui, net jei nėra tiesioginio ir iškart atsirandančio ryšio
tarp konkretaus pirkimo sandorio ir vieno ar kelių pardavimo sandorių, suteikiančių
teisę į atskaitą, jei atitinkamos išlaidos už paslaugas sudaro dalį jo bendrųjų išlaidų ir
yra sudedamoji jo tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainos dalis. Iš tiesų tokios
išlaidos tiesioginiu ir iškart atsirandančiu ryšiu susijusios su visa apmokestinamojo asmens ekonomine veikla (žr. Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendimo SKF,
C-29/08, 58 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką).
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17.2. Tiesioginio ir iškart atsirandančio ryšio buvimo nustatymas. Sprendžiant
klausimą, ar tiesioginis ir iškart atsirandantis ryšys konkrečiu atveju egzistuoja, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, jog, atsižvelgdamas į „tiesioginio ir nedelsiant atsirandančio ryšio“, kuris turi egzistuoti tarp pirkimo sandorio ir pardavimo sandorio,
pobūdį, Teisingumo Teismas manė, kad nerealu bandyti sukurti tikslesnę formuluotę
šiuo klausimu. Atsižvelgiant į prekybos ir profesinių sandorių įvairovę, būtų neįmanoma pateikti tinkamesnio atsakymo, kaip visais atvejais nustatyti, koks turi būti ryšys
tarp pirkimo ir pardavimo sandorių, kad būtų galima atskaityti pirkimo PVM. Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad, kalbant apie tiesioginio ryšio kriterijaus taikymą, mokesčių inspekcijos ir nacionaliniai teismai turi taikyti tiesioginio ir nedelsiant
atsirandančio ryšio kriterijų, atsižvelgdami į visas nagrinėjamų sandorių vykdymo
aplinkybes ir atsižvelgdami tik į tuos sandorius, kurie objektyviai susiję su apmokestinamojo asmens apmokestinamąja veikla (žr. Teisingumo Teismo 2013 m. vasario 21 d.
sprendimo byloje Becker, C-104/12, 21 ir 22 p. bei juose nurodytą šio teismo praktiką).
Taigi, ar egzistuoja tiesioginis ir nedelsiant atsirandantis ryšys tarp nurodytų prekių ar paslaugų ir apmokestinamojo pardavimo sandorio ar apmokestinamojo pirkimo
sandorio6, būtina nustatyti atsižvelgiant į jų objektyvų turinį. Pareiga atsižvelgti tik į
nagrinėjamo sandorio objektyvų turinį labiausiai atitinka bendra PVM sistema siekiamą tikslą užtikrinti teisinį saugumą ir supaprastinti būdingus PVM taikymo veiksmus
(šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2013 m. vasario 21 d. sprendimo byloje Becker,
C-104/12, 23 ir 24 p. bei juose nurodytą šio teismo praktiką). Kiekvienas sandoris turi
būti svarstomas atskirai, o kiekvieno konkretaus sandorio pobūdis tiekimo grandinėje neturi kisti, atsižvelgiant į ankstesnius arba vėlesnius įvykius (Teisingumo Teismo
2006 m. sausio 12 d. sprendimo sujungtose bylose Optigen ir kt., C-354/03, C-355/03 ir
C-484/03, 47 p.).
Šiomis aplinkybėmis galima daryti išvadą, kad teisė į atskaitą nustatoma atsižvelgiant į pardavimo sandorius, kuriems įgyvendinti skirti pirkimo sandoriai. Teisė į
PVM atskaitą egzistuoja, kai PVM apmokestinamas pardavimo sandoris yra tiesioginiu ir nedelsiant atsirandančiu ryšiu susijęs su vienu ar keliais pirkimo sandoriais, suteikiančiais teisę į atskaitą. Jeigu taip nėra, reikia nagrinėti, ar įsigijimo išlaidos sudaro
bendrųjų išlaidų, susijusių su apmokestinamojo asmens bendra ekonomine veikla, dalį.
Abiem atvejais tiesioginio ir nedelsiant atsirandančio ryšio egzistavimas reiškia, kad
išlaidos, patirtos įsigyjant prekes ar paslaugas, yra atitinkamai įtrauktos į konkrečių
pardavimo sandorių kainą ar apmokestinamojo asmens vykdant ekonominę veiklą tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kainą (žr. Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 29 d.
sprendimo byloje SKF, C-29/08, 60 p.).
Kartu būtina pabrėžti, kad kai apmokestinamasis asmuo patiria atitinkamas išlaidas po to, kai patiekia prekes ar suteikia paslaugas, paprastai negali būti konstatuojamas tiesioginis ir betarpiškas ryšys tarp šio prekių tiekimo ar paslaugų teikimo bei
minėtų išlaidų, nebent išskirtiniais atvejais apmokestinamasis asmuo įrodo, kad šios
išlaidos sudarė minėtų prekių ar paslaugų kainos dalį. Žinoma, tokios išlaidos gali būti
pripažintos turinčiomis aptariamą ryšį ne su konkrečiu sandoriu, bet su apmokestinamojo asmens bendra ekonomine veikla (žr. Teisingumo Teismo 2000 m. birželio 8 d.
sprendimas byloje Midland Bank, C-98/98, 30, 32 ir 33 p.).
Tai, kad tiesioginį ir nedelsiant atsirandantį ryšį tarp paslaugos ir visos apmokes6

Pvz., sandorių, numatytų PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies b punkte.
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tinamosios ekonominės veiklos reikia nustatyti atsižvelgiant į šios paslaugos objektyvų
turinį, nedraudžia teigti, kad galima taip pat atsižvelgti į išskirtinę sandorio priežastį,
nes ji turi būti laikoma objektyvaus turinio nustatymo kriterijumi. Jei nustatoma, kad
sandoris nebuvo skirtas apmokestinamojo asmens apmokestinamajai veiklai, jis negali
būti laikomas turinčiu tiesioginį ir nedelsiant atsirandantį ryšį su šia veikla, kaip tai
suprantama Teisingumo Teismo praktikoje, net jei šis sandoris, atsižvelgiant į jo objektyvų turinį, būtų apmokestinamas PVM (Teisingumo Teismo 2013 m. vasario 21 d.
sprendimo byloje Wolfram Becker, C-104/12, 29 p.).
Teisingumo Teismo 2013 m. vasario 21 d. sprendime byloje Wolfram Becker
(C-104/12) nustatyta, jog W. Becker buvo individualią veiklą vykdantis verslininkas ir
didžiausias A-GmbH (toliau – A), pagal Vokietijos teisę įsteigtos ribotos atsakomybės
bendrovės, akcininkas. W. Becker ir X buvo A, kurios veiklos tikslas atlikti PVM apmokestinamus statybos darbus už atlygį, vadovai. A prokuristas P vėliau taip pat tapo
šios bendrovės vadovu. W. Becker ir A sudarė Vokietijos nacionalinėje teisėje nustatytą
integruoto juridinio asmens sutartį. Atsižvelgiant į tai, W. Becker ir A buvo laikomi vienu mokesčių mokėtoju, bet W. Becker – vadinamajam „kontroliuojančiam“ subjektui –
teko visos įmonės, susidedančios iš individualią veiklą vykdančios jo įmonės ir A, mokestiniai įsipareigojimai. Po to, kai A už atlygį įvykdė sudarytą statybos darbų sutartį ir
sumokėjo mokesčius, už baudžiamąjį persekiojimą atsakingas prokuroras pradėjo baudžiamojo tyrimo procedūrą prieš W. Becker ir P. Buvo įtariama, kad prieš sudarydama
šią sutartį A turėjo konfidencialios informacijos apie konkuruojančių rangovų pasiūlymus ir todėl, vykstant konkursui, galėjo pateikti tinkamiausią pasiūlymą. Siekdama
gauti šią informaciją, A suteikė finansinę paramą, kuri baudžiamosios teisės požiūriu
vertintina kaip W. Becker ir P kyšininkavimas arba pagalba, o šios finansinės paramos
gavėjo atžvilgiu – kaip korupcija.
Baudžiamojo tyrimo procedūroje kiekvienam atskirai, t. y. ir W. Becker ir P, atstovavo advokatas. Tačiau pagal su šiais advokatais sudarytus susitarimus dėl honoraro
W. Becker advokato klientai buvo W. Becker, kaip įtariamasis, ir A, o P advokatės klientai – pastarasis, kaip kaltinamasis, ir taip pat A. Abu susitarimus kaip klientų atstovė
pasirašė tik A, kuriai kaip įmonės vadovai atstovavo W. Becker ir P, ir ant šių susitarimų buvo uždėtas oficialus A antspaudas. Abu advokatai išrašė A adresuotas sąskaitas
faktūras. Šių sąskaitų faktūrų atžvilgiu W. Becker, kaip A kontroliuojantis subjektas, taikė mokesčio atskaitą už ginčijamus metus, t. y. už 2005 metus.
Vertindamas, ar tokiu atveju egzistuoja minėtas tiesioginis ir betarpiškas ryšys,
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, pirma, minėtos advokato paslaugos buvo tiesiogiai
ir iškart skirtos abiejų kaltinamųjų, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus dėl jų asmeninių veiksmų, privatiems interesams apsaugoti. Be to, baudžiamojo
persekiojimo priemonės buvo taikomos asmeniškai, o ne A atžvilgiu, nors teisiniu požiūriu jai taip pat būtų buvę įmanoma taikyti tokias priemones. Išlaidos už šias paslaugas, atsižvelgiant į jų objektyvų turinį, negalėjo būti laikomos išlaidomis, skirtomis
visai A vykdomai apmokestinamajai ekonominei veiklai.
Vertindamas argumentus, kad abu šie advokatai nebūtų suteikę paslaugų, jei A
nebūtų vykdžiusi su apyvarta susijusios, taigi ir apmokestinamosios, veiklos, todėl tarp
išlaidų už šias paslaugas ir visos ekonominės A veiklos yra priežastinis ryšys, Teisingumo Teismas konstatavo, kad šis (priežastinis) ryšys negali būti laikomas tiesioginiu
ir nedelsiant atsirandančiu ryšiu, kaip tai suprantama pagal šio Europos Sąjungos teis456
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minės institucijos praktiką. Kaip nurodė pats prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas, nėra jokio teisinio ryšio tarp baudžiamojo persekiojimo ir A, todėl
šios paslaugos turi būti laikomos visiškai nesusijusiomis su A apmokestinamąja veikla.
Be to, tai, kad pagal nacionalinę civilinę teisę įmonė, kaip antai nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, privalo padengti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su jos valdymo organų
interesų gynyba baudžiamojoje byloje, neturi reikšmės nuostatų, susijusių su bendra
PVM sistema, aiškinimui ir taikymui. Atsižvelgiant į objektyvų PVM režimą, nustatytą
pagal šią sistemą, lemiamą reikšmę turi tik objektyvus ryšys tarp teikiamų paslaugų ir
apmokestinamojo asmens apmokestinamosios ekonominės veiklos, nes priešingu atveju kiltų rimtas pavojus vienodam Sąjungos teisės šioje srityje taikymui (Teisingumo
Teismo 2013 m. vasario 21 d. sprendimo byloje Wolfram Becker, C-104/12, 30–32 p.).
Situacijai, kai Teisingumo Teismas nepaneigė aptariamo ryšio egzistavimo iliustruoti paminėtinas šio teismo 1988 m. kovo 8 d. sprendimas byloje Intiem (165/86).
Jame nustatyta, kad pagrindinėje byloje ginčas kilo tarp bendrovės Leesportefeuille
„Intiem“ CV (toliau – Intiem) ir Olandijos mokesčių administratoriaus dėl šios bendrovės teisės atskaityti PVM už jos darbuotojams patiektas prekes. Nustatyta, kad Intiem,
kuri užsiimdavo skaitinių pristatymu į namus, darbuotojai kiekvienos darbo dienos
pradžioje savo sąskaita užsipildydavo darbui naudojamų transporto priemonių kuro
bakus. Pasibaigus darbo dienai, šių transporto priemonių kuro bakai nustatytoje (konkrečioje) degalinėje buvo užpildomi Intiem sąskaita. Šios degalinės operatorius išrašydavo sąskaitą faktūrą Intiem, kuri į savo atskaitą įtraukdavo šiose faktūrose nurodytą pirkimo PVM. Tačiau Olandijos mokesčių administratorius atsisakė leisti atskaityti
visą pirkimo PVM, nes vertino, kad tokios Intiem išlaidos pagal nacionalinę teisę laikytinos darbuotojų kelionės išlaidų atlyginimu, kuriam atskaitytino PVM dydis yra ribojamas. Tačiau Teisingumo Teismas vertino, kad negali būti paneigta apmokestinamojo
asmens teisė atskaityti PVM, sumokėtą už prekes, kurios buvo parduotos šiam apmokestinamajam asmeniui naudoti išimtinai jo verslo tikslams, kai šios prekės fiziškai pristatomos jo darbuotojams.
Minėtame 2000 m. birželio 8 d. sprendime byloje Midland Bank (C-98/98) Teisingumo Teismas sprendė klausimą dėl aptariamo ryšio buvimo tarp apmokestinamojo
asmens įsigytų advokatų paslaugų, susijusių su atstovavimu teismuose, ir jo vykdytų
apmokestinamųjų sandorių. Nustatyta, kad Midland Bank plc (toliau – Midland) buvo
atstovas PVM tikslais įmonių grupės, kuriai (grupei) priklausė London merchant bank
Samuel Montagu & Co. Ltd (toliau – Samuel Montagu). 1987 metais Samuel Montagu
teikė prekybos banko (angl. merchant bank) paslaugas Quadrex Holdings Inc. (toliau –
Quadrex), kuri siekė įsigyti bendrovę Mercantile House Holding Ltd (toliau – Mercantile).
Šios bendrovės įsigijimu taip pat buvo suinteresuota British and Commonwealth
Holding plc (toliau – ir B & C). Todėl Quadrex ir B & C sudarė susitarimą, pagal kurį
B & C nupirktų Mercantile ir tada perduotų vieną pastarosios bendrovės padalinį
Quadrex. Vykdydamas šį susitarimą B & C įsigijo Mercantile, tačiau Quadrex dėl lėšų
trūkumo negalėjo minėto padalinio įsigyti. Siekdamas patirtų nuostolių atlyginimo,
B & C kreipėsi į nacionalinius teismus, atsakovu įtraukdamas ir Samuel Montagu. Teisines paslaugas klausimais, susijusiais su minėtu susitarimu tarp Quadrex ir B & C,
Samuel Montagu teikė advokatai, kurie taip pat buvo įgalioti atlikti visus veiksmus, susijusius su minėtu ginču ir teisminiu jo nagrinėjimu. 1988–1995 metais už suteiktas
paslaugas šie advokatai išrašydavo sąskaitas faktūras, kuriuose nurodydavo mokėtiną
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PVM. Midland vertino, kad minėtos teisinės paslaugos buvo tiesiogiai susijusios su Samuel Montagu teiktomis finansinėmis paslaugomis Quadrex, todėl jų įsigijimo PVM
galėjo būti visiškai atskaitytas. Mokesčių administratorius nesutiko su tokia pozicija,
vertindamas, kad nebuvo tiesioginio ryšio su konkrečiais apmokestinamaisiais sandoriais, todėl, kadangi Samuel Montagu vykdė tiek apmokestinamą, tiek neapmokestinamą veiklą, pripažino teisę tik į dalį sumokėto PVM (proporcingą vykdytai apmokestinamai veiklai). Vertindamas šią situaciją Teisingumo Teismas pripažino, kad nors
išlaidos teisinėms paslaugoms yra pasekmė tiekimo sandorio (finansinių paslaugų teikimo), tačiau tokios išlaidos nebuvo sudedamoji šio sandorio kainos dalis. Todėl nebuvo tiesioginio ir nedelsiant atsirandančio ryšio su konkrečiu apmokestinamuoju sandoriu. Tačiau buvo pripažinta, kad tokie, kaip minėti, teisinių paslaugų įgijimo sandoriai
buvo susiję su bendra apmokestinamojo asmens ekonomine veikla. Kartu Teisingumo
Teismas pripažino, kad kitaip apžvelgiamu atveju būtų vertinama, jei apmokestinamasis asmuo sugebėtų įrodyti, jog išlaidos, susijusios su prekių ar paslaugų įsigijimu, kurios patirtos, kaip apmokestinamųjų sandorių pasekmė, sudarė šių apmokestinamųjų
sandorių kainos dalį.
18. Investavimas ir parengiamieji veiksmai. Dėl ryšio su bendra ekonomine veikla atskirai reikia priminti, kad iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, jog pagal PVM
direktyvą (Šeštąją direktyvą) ekonominę veiklą nebūtinai sudaro vienas veiksmas; ją
gali sudaryti keletas vienas po kito einančių veiksmų. Todėl pagal PVM direktyvą (Šeštąją direktyvą) parengiamieji darbai turi būti pripažįstami ekonomine veikla. Bet kuris
asmuo, vykdantis tokius parengiamuosius darbus, laikomas apmokestinamuoju asmeniu
ir turi teisę į atskaitą (Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimo byloje Fini H,
C-32/03, 22 p.). Be to, asmuo, investuojantis į ekonominę veiklą, kai tai patvirtina objektyvūs įrodymai, pagal PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalį (Šeštosios direktyvos 4 str.
1 d.) turi būti laikomas apmokestinamuoju asmeniu (Teisingumo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas byloje Gran Via Moineşti, C-257/11, 27 p.).
Pagal verslo apmokestinimo PVM neutralumo principą, pirmosios išlaidos investicijoms, patirtoms ekonominės veiklos tikslais, turi būti laikomos ekonomine veikla ir
šis principas būtų pažeidžiamas, jei būtų laikoma, kad ši veikla pradedama tik tada, kai
turtas faktiškai naudojamas, t. y. kai atsiranda apmokestinamųjų pajamų. Dėl bet kokio
kitokio aiškinimo ūkio subjektas, vykdydamas ekonominę veiklą, patirtų PVM išlaidų,
jam nesuteikiant galimybės mokestį atskaityti, ir būtų neteisėtai atskiriamos investavimo išlaidos, patirtos prieš, pavyzdžiui, pradedant faktiškai naudoti nekilnojamąjį turtą ir patirtos jį naudojant. Kiekvienas asmuo, atliekantis tokius investavimo veiksmus,
glaudžiai susijusius su būsimu turto naudojimu ir jam būtinus, turi būti laikomas apmokestinamuoju asmeniu (žr. Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 1 d. sprendimo byloje
Polski Trawertyn, C-280/10, 29 ir 30 p.).
Paminėtina, jog Teisingumo Teismas nusprendė, kad pagal PVM neutralumo
principą apmokestinamasis asmuo, kurio vienintelis veiklos tikslas yra parengti kito
apmokestinamojo asmens ekonominę veiklą ir kuris nesudaro jokio apmokestinamojo
sandorio, gali pasinaudoti teise į atskaitą, susijusią su antrojo apmokestinamojo asmens
atliekamais apmokestinamaisiais sandoriais (žr. Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio
29 d. sprendimo byloje Faxworld, C-137/02, 41 ir 42 p.).
Būtent siekiu užtikrinti mokesčio neutralumo principą pateiktas pastarasis
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Teisingumo Teismo vertinimas byloje Faxworld (C-137/02), kurioje kilęs ginčas buvo
susijęs su atveju, kai PVM, kurį norėjo atskaityti pirmasis apmokestinamasis asmuo,
buvo susijęs su jo įsigytomis paslaugomis, skirtomis antrojo apmokestinamojo asmens
numatytiems apmokestinamiesiems sandoriams įgyvendinti. Šioje byloje nustatyta,
kad minėtas pirmasis apmokestinamasis asmuo (Faxworld GbR) buvo pagal Vokietijos
teisę įsteigtas specialus subjektas, kurio paskirtis palengvinti bendrovės įsteigimo procesą. Šio specialaus subjekto paskirtis buvo įgyti visą veiklai vykdyti reikalingą turtą,
teises bei pareigas, ir visą tai (turtą, teises ir pareigas) vėliau perleisti naujai įsteigtai
bendrovei. Apžvelgiamoje byloje būdamas šiuo specialiu subjektu Faxworld GbR įsigijo įvairaus turto ir paslaugų, reikalingų būsimai planuojamos steigti akcinės bendrovės (Faxworld AG) veiklai vykdyti. Faxworld GbR, perleidęs visą minėtą turtą naujai
įsteigtai bendrovei, siekė pasinaudoti teise atskaityti sumokėtą pirkimo PVM. Tačiau
mokesčių administratorius atsisakė tenkinti šį prašymą, pirmiausia dėl to, kad jis nelaikė Faxworld GbR apmokestinamuoju asmeniu Šeštosios direktyvos prasme, nes jis
nevykdė jokios ekonominės veiklos. Tokia pozicija buvo grindžiama aplinkybe, jog
Faxworld GbR vykdyti pirkimo sandoriai buvo skirti pasiruošti kito subjekto, kuris dar
nebuvo įsteigtas, ekonominei veiklai (Faxworld AG). Be to, viso Faxworld GbR turto
perleidimas Faxworld AG, kas buvo vienintelis Faxworld GbR vykdytas tiekimas, buvo
neapmokestinamas verslo perleidimas Šeštosios direktyvos 5 straipsnio 8 dalies7 prasme (Vokietija buvo pasinaudojusi šioje nuostatoje numatyta išimtimi). Pripažindamas
tokį vertinimą nepagrįstu, Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad, pagal nusistovėjusią šio teismo praktiką, parengiamoji veikla turi būti priskirta ekonominei veiklai.
Be to, Europos Sąjungos teisminė institucija klaidinga pripažino poziciją, kad asmens
pripažinimo apmokestinamuoju klausimas buvo sprendžiamas pagal minėtą Šeštosios direktyvos 5 straipsnio 8 dalies nuostatą, nors ši aplinkybė (asmens pripažinimas
apmokestinamuoju) nustatoma išimtinai pagal kriterijus, įtvirtintus šios direktyvos
4 straipsnyje. Todėl toks ūkio subjektas, kaip Faxworld GbR buvo pripažintas apmokestinamuoju asmeniu apmokestinimo PVM tikslais.
Kadangi Vokietija buvo pasinaudojusi Šeštosios direktyvos 5 straipsnio 8 dalyje
ir 6 straipsnio 5 dalyje8 numatyta išimtimi, Teisingumo Teismas sutiko, kad minėtas
Faxworld GbR atliktas turto perleidimas Faxworld AG negali būti laikomas prekių ar
paslaugų teikimu apmokestinimo PVM prasme. Kita vertus, ši Europos Sąjungos teisminė institucija pažymėjo, kad PVM, kurį Faxworld GbR siekė atskaityti, yra susijęs
su prekėmis ir paslaugomis, įsigytomis siekiant vykdyti apmokestinamuosius sandorius, net jei šių planuotų vykdyti sandorių vykdytojas bus Faxworld AG. Todėl šiomis
konkrečiomis aplinkybėmis bei siekdamas užtikrinti apmokestinimo neutralumą,
Teisingumo Teismas vertino, kad valstybei narei pasinaudojus minėtose Šeštosios direktyvos 5 straipsnio 8 dalies ir 6 straipsnio 5 dalies nuostatose numatyta galimybe,
kuri nulemia aplinkybę, jog aptariamo turto perleidimo atveju „turto gavėjas turi būti
traktuojamas kaip turto perleidėjo teisių ir pareigų perėmėjas“, specialų statusą turintis
7

8

„Jei visas ar dalis turto perleidžiama už atlygį ar be jo, ar kaip įnašas į bendrovę, valstybės narės
gali laikyti, kad neįvyksta joks prekių tiekimas, ir tokiu atveju turto gavėjas turi būti traktuojamas
kaip turto perleidėjo teisių ir pareigų perėmėjas. Esant reikalui, valstybės narės gali imtis reikalingų
priemonių, kad užkirstų kelią konkurencijos iškraipymams tais atvejais, kai gavėjas nėra vien
apmokestinamą veiklą vykdantis asmuo“.
„[Šeštosios direktyvos] 5 straipsnio 8 dalies nuostatos paslaugų teikimui turi būti taikomos ta pačia
tvarka“.
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Faxworld GbR, kaip turto perleidėjas, gali remtis turto gavėjo (Faxworld AG) apmokestinamaisiais sandoriais, turint tikslą atskaityti pirkimo PVM už prekes ir paslaugas,
kurios buvo įgytos siekiant vykdyti turto gavėjo apmokestinamuosius sandorius.
Pažymėtina, jog vien aplinkybė, kad pirkimo PVM buvo sumokėtas iki atitinkamo apmokestinamojo asmens įsteigimo, ne visada paneigia šio asmens teisę į tokio
PVM atskaitą. Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 1 d. prejudicinis sprendimas byloje Polski Trawertyn (C-280/10) buvo priimtas pagal nacionalinio teismo
prašymą, pateiktą pagrindinėje byloje nagrinėjant tikrosios ūkinės bendrijos Kopalnia
Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna (toliau –
Polski Trawertyn) bei jos narių P. J. Granatowicz bei M. M. Wąsiewicz (toliau – nariai)
ir mokesčių administratoriaus ginčą dėl pirkimo PVM, sumokėto už tam tikrus sandorius, sudarytus prieš įregistruojant ūkinę bendriją komerciniame registre, atskaitos.
Nustatyta, kad 2006 m. gruodžio 22 d. antstolis narių vardu išrašė sąskaitą faktūrą už
nekilnojamojo turto – atviro akmenų karjero – įsigijimą. 2007 m. balandžio 26 d. nariai įsteigė Polski Trawertyn. Tą pačią dieną notaras šios ūkinės bendrijos vardu išrašė
sąskaitą faktūrą už notaro patvirtinto dokumento, susijusio su bendrijos įsteigimu, išdavimą ir su juo susijusius išrašus. Atlikęs mokestinį patikrinimą mokesčių administratorius paneigė Polski Trawertyn teisę į PVM atskaitą pagal minėtas sąskaitas faktūras. Dėl pirmos sąskaitos faktūros institucijos konstatavo, kad bendrija neturėjo teisės
atskaityti pirkimo PVM, nes nekilnojamojo turto pirkėja yra ne pati ūkinė bendrija,
o fiziniai asmenys, kurie 2007 m. balandžio 26 d., įsteigę šią ūkinę bendriją, šį turtą
perdavė jai kaip turtinį įnašą. Dėl antros sąskaitos faktūros šios mokesčių institucijos nusprendė, kad ja taip pat nebuvo suteikta teisė į atskaitą, nes ji išrašyta iki Polski
Trawertyn įregistravimo komerciniame registre. Ši bendrija įregistruota 2007 m. birželio 5 d., taigi sąskaita faktūra išrašyta dar neegzistuojančiai ūkinei bendrijai. Vertindamas šią situaciją, Teisingumo Teismas priminė, kad pagal verslo apmokestinimo PVM
neutralumo principą pirmosios išlaidos investicijoms, patirtos ekonominės veiklos
tikslais, turi būti laikomos ekonomine veikla ir kad šis principas būtų pažeidžiamas,
jei būtų laikoma, kad ši veikla pradedama tik tada, kai nekilnojamasis turtas faktiškai
naudojamas, t. y. kai atsiranda apmokestinamųjų pajamų. Dėl bet kokio kitokio aiškinimo ūkio subjektas, vykdydamas ekonominę veiklą, patirtų PVM išlaidų, jam nesuteikiant galimybės mokestį atskaityti, ir būtų neteisėtai atskiriamos investavimo išlaidos,
patirtos prieš pradedant faktiškai naudoti nekilnojamąjį turtą ir patirtos jį naudojant.
Atitinkamai kiekvienas asmuo, atliekantis tokius investavimo veiksmus, glaudžiai susijusius su būsimu nekilnojamojo turto naudojimu ir jam būtinus, turi būti laikomas
apmokestinamuoju asmeniu, kaip tai suprantama pagal Šeštąją direktyvą (PVM direktyvą). Remiantis tuo, Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad tokioje situacijoje, kaip
buvo nagrinėjama pagrindinėje byloje, ūkinės bendrijos nariai, prieš įregistruojant šią
ūkinę bendriją ir jai suteikiant PVM mokėtojo kodą atlikę investicijas, reikalingas jų
ūkinei bendrijai ateityje nekilnojamajam turtui naudoti, gali būti laikomi apmokestinamaisiais asmenimis PVM atžvilgiu, todėl iš esmės gali pasinaudoti teise į sumokėto
pirkimo PVM atskaitą. Todėl aplinkybė, kad ūkinės bendrijos narių įnašas į ūkinę bendriją nekilnojamuoju turtu yra neapmokestinamas sandoris ir kad dėl šio sandorio nariai neapskaičiuoja PVM, negali pateisinti vykdant ekonominę veiklą patiriamų PVM
išlaidų, nesuteikiant jiems galimybės mokestį atskaityti ar susigrąžinti. Atsižvelgdamas
į tai, Teisingumo Teismas sprendė, kad draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos,
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pagal kurias nei ūkinės bendrijos nariams, nei šiai ūkinei bendrijai neleidžiama atskaityti sumokėto pirkimo PVM, susijusio su investavimo išlaidomis, šių narių patirtomis
prieš įsteigiant ir įregistruojant šią ūkinę bendriją jos ekonominės veiklos tikslais. Su
Sąjungos teise nesuderinamos ir nacionalinės nuostatos, pagal kurias tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, ūkinė bendrija negali atskaityti pirkimo PVM, kai sąskaita faktūra, išrašyta prieš įregistruojant šią ūkinę bendriją ir suteikiant jai PVM mokėtojo kodą, išrašyta šios ūkinės bendrijos narių vardu (Teisingumo Teismo 2012 m.
kovo 1 d. sprendimo byloje Polski Trawertyn, C-280/10, 29–38, 50 p.).
Šiame kontekste paminėtinas ir Teisingumo Teismo 2014 m. kovo 13 d. sprendimas byloje Malburg, C-204/13. Pagrindinėje byloje, kurioje priimtas šis sprendimas,
buvo nustatyta, jog iki 1994 m. gruodžio 31 d. Heinz Malburg priklausė 60 proc. pagal
Vokietijos teisę įsteigtos bendrijos Malburg & Partner (toliau – ankstesnė bendrija) kapitalo dalių. 1994 m. gruodžio 31 d. ankstesnė bendrija likviduota taip, kad kiekvienas
dalininkas perėmė dalį klientų duomenų bazės. Nuo 1995 m. sausio 1 d. du kiti dalininkai mokesčių konsultacijų paslaugas teikė atskirai ir savarankiškai. 1994 m. gruodžio 31 d. H. Malburg įsteigė naują bendriją, kurioje jam priklausė 95 proc. kapitalo
dalių (toliau – naujoji bendrija). H. Malburg neatlygintinai perdavė klientų duomenų
bazę, kurią įsigijo likvidavus ankstesnę bendriją, naujajai bendrijai naudotis verslo tikslais. 2004 m. rugpjūčio 16 d. ankstesnė bendrija, atstovaujama H. Malburg, jam išrašė
sąskaitą faktūrą dėl 1 548 968,53 EUR už „1994 m. gruodžio 31 d. faktinį padalijimą“
ir atskirai nurodė PVM. 2004 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje H. Malburg atskaitė 232 345,28 EUR PVM, kuris buvo nurodytas jam išrašytoje sąskaitoje faktūroje
už klientų duomenų bazės įsigijimą. Mokesčių administratorius atsisakė suteikti teisę
atskaityti PVM. Vertindamas šią situaciją, Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į šiuos
aspektus: neatlygintinas klientų duomenų bazės perdavimas naudotis bendrijai nebuvo sandoris, patenkantis į PVM taikymo sritį (šiuo aspektu, kadangi aptariamas turtas
buvo perduotas neatlygintinai, nebuvo tiesioginio ir nedelsiant atsirandančio ryšio tarp
konkretaus pirkimo sandorio ir pardavimo sandorio, suteikiančio teisę į atskaitą; nebuvo ir minėto ryšio su bendra H. Malburg apmokestinama veikla, kuris galėjo būti, be
kita ko, tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad apmokestinamasis asmuo pats įsigijo aptariamą klientų duomenų bazę, vykdydamas naujai įsteigtos bendrovės valdytojo veiklą);
naujoji bendrija jau buvo įsteigta, kai H. Malburg įsigijo klientų duomenų bazę; nebuvo ilgalaikio turto, šiuo atveju – klientų duomenų bazės, perdavimo naujos bendrijos
turtui; leisti atskaityti dalininko sumokėtą pirkimo PVM, atliekant parengiamuosius
naujai įsteigtos bendrijos veiklos veiksmus, paprašė ne ši naujai įsteigta bendrija, o minėtas dalininkas. Nebuvo jokios mokesčių neutralumo principo pažeidimo rizikos, nes
H. Malburg galėjo pasirinkti kitus Vokietijos nacionaline teise pagrįstus sprendimus,
kurie būtų suteikę teisę į atskaitą. Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas sprendė,
kad mokesčių konsultacijų paslaugas teikiančios bendrijos dalininkas, kuris iš šios bendrijos dalį klientų duomenų bazės įsigyja tik siekdamas ją tiesiogiai ir neatlygintinai
perleisti naudotis verslo tikslais naujai įsteigtai mokesčių konsultacijų paslaugas teikiančiai bendrijos, kurios didžioji kapitalo dalis priklauso jam pačiam, tačiau ši klientų
duomenų bazė netampa naujai įsteigtos bendrijos turtu, neturi teisės atskaityti už aptariamą klientų duomenų bazės įsigijimą sumokėtą pirkimo PVM (Teisingumo Teismo
2014 m. kovo 13 d. sprendimo byloje Malburg, C-204/13, 47 p.).
Būtina pastebėti, kad Europos Sąjungos teisės aktai nedraudžia mokesčių admi461
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nistratoriui reikalauti iš asmens, kuris atlieka investavimo ir (ar) kitus parengiamuosius
veiksmus, pateikti objektyvius įrodymus, patvirtinančius jo ketinimą verstis PVM apmokestinama ekonomine veikla tikslu jį (asmenį) pripažinti apmokestinamuoju (pvz.,
žr. Teisingumo Teismo 2000 m. kovo 21 d. sprendimo sujungtose bylose Gabalfrisa ir
kt., C-110/98–C-147/98, 43 p.), be kita ko, turinčiu teisę į sumokėto pirkimo ar importo PVM atskaitą. Akcentuotina, kad minėtas asmens pripažinimas apmokestinamuoju
siejamas su ketinimo pradėti, taigi ir vykdyti ekonominę veiklą, klausimu, o ne su šia
veikla siekiamu galutiniu tikslu9 (Teisingumo Teismo 2006 m. sausio 12 d. sprendimas
sujungtose bylose Optigen ir kt., C-354/03, C-355/03 ir C-484/03, 48 p.; taip pat žr. apžvalgos skyrių „Veiklos tikslas ir rezultatas“, 10.1 p.).
19. Veiklos nutraukimas (planuojamos veiklos nepradėjimas). Atsiradusi teisė
į atskaitą išlieka net tais atvejais, kai numatyta vykdyti ekonominė veikla nesuponuoja
apmokestinamųjų sandorių sudarymo arba apmokestinamasis asmuo negalėjo panaudoti prekių ar paslaugų, kurios suteikė teisę į atskaitą, apmokestinamiesiems sandoriams
vykdyti dėl aplinkybių, kurių jie negalėjo kontroliuoti (Teisingumo Teismo 2000 m.
birželio 8 d. sprendimo Midland Bank, C-98/98, 22 p.). Teisingumo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teisė į atskaitą išlieka ir tuo atveju, kai apmokestinamasis asmuo,
atsižvelgdamas, pavyzdžiui, į pelno ataskaitą, nusprendžia nebetęsti veiklos ir likviduoti verslą (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 5 d. sprendimo byloje Fini H,
C-32/03, 21 ir 22 p.).
Pavyzdžiui, 1996 m. vasario 29 d. sprendime byloje INZO (C-110/94) nustatyta,
kad Intercommunale voor Zeewaterontzilting (INZO) buvo įsteigta 1974 metais tikslu
perdirbinėti jūros ir kitą sūrų vandenį į geriamą bei perdirbtą vandenį tiekti vartojimui. Po įsteigimo INZO įsigijo tam tikrą turtą bei užsakė atlikti planuojamos statyti
nudruskinimo gamyklos pelningumo studiją, į kurios kainą buvo įtrauktas ir PVM. Šį
sumokėtą pirkimo PVM mokesčių institucijos, remdamosios nacionaline teise, grąžino
INZO, kaip apmokestinamajam asmeniui. Atlikta studija atskleidė, jog planuojama veikla nebus pelninga, todėl buvo nuspręsta INZO likviduoti. Mokesčių administratorius
pareikalavo sumokėti šiam subjektui grąžintas PVM sumas, skyrė baudą bei apskaičiavo mokėtinus delspinigius. Tačiau Teisingumo Teismas nurodė, kad studijos dėl įmonės
pelningumo užsakymas, atsižvelgiant į planuojamą įmonės veiklą, kuri deklaravo savo
ketinimą užsiimti ekonomine veikla, lemiančia apmokestinamųjų sandorių vykdymą, ir
kurios vertinimą kaip apmokestinamojo asmens jau pripažino mokesčių administratorius, gali būti traktuojama ekonomine veikla Šeštosios direktyvos 4 straipsnio prasme,
9
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Siekiant paaiškinti šį požiūrį, t. y. sąsajumą su ketinimu vykdyti veiklą, o ne su planuojamos vykdyti
veiklos tikslais, paminėtinas generalinio advokato 2005 m. vasario 16 d. išvadoje sujungtoje byloje
Optigen ir kt. pateiktas dviejų situacijų palyginimas. I situacija: X paskelbia, kad atidarys restoraną
ir įgyja (laikiną) apmokestinamojo asmens statusą. Jis perka kėdes, stalus ir kitą įrangą bei prašo
atskaityti PVM. Tačiau jis niekada neatidaro restorano. II situacija: Y atidaro restoraną ir naudoja jį
sukčiavimui. Jis teikia restorano paslaugas ir apmokestina PVM savo klientus, bet tada jis nuslepia
užregistruotas įplaukas, siekdamas apgauti mokesčių administratorių ir pasilikti dalį gauto PVM. I
situacija sukelia abejonių dėl X, kaip apmokestinamojo asmens, statuso. Mokesčių administratorius
gali reikalauti objektyvių įrodymų, palaikančių X paskelbtą ketinimą, ir įvertinti, ar X iš tikrųjų ketino
užsiimti restorano veikla. Atvirkščiai, II situacija nepaveikia Y kaip apmokestinamojo asmens statuso,
nes Y vykdo ekonominę veiklą: jis teikia restorano paslaugas. Iš Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 1
dalies išplaukia, kad šios veiklos tikslas ir rezultatas nepaveikia jo, kaip apmokestinamojo asmens,
statuso.
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net jei studijos tikslas – patikrinti, kiek planuojama veikla yra pelninga. Išskyrus sukčiavimo ir piktnaudžiavimo atvejus, vieną kartą įmonei pripažinta apmokestinamojo
asmens savybė negali būti panaikinta, net jei, atsižvelgiant į minėtos studijos rezultatus,
nusprendžiama toliau neplėtoti įmonės veiklos, o ją likviduoti, dėl ko planuota ekonominė veikla nelemia apmokestinamųjų sandorių vykdymo (Teisingumo Teismo 1996 m.
vasario 29 d. sprendimo byloje INZO, C-110/94, 25 p.). Būtina pastebėti, kad apžvelgtame sprendime teisės į PVM atskaitą pripažinimas nepaneigia apmokestinamojo asmens pareigos tikslinti šią atskaitą PVM direktyvos 184–192 straipsniuose (Šeštosios
direktyvos 20 str.) numatytais atvejais ir tvarka (pvz., žr. Teisingumo Teismo 1998 m.
sausio 15 d. sprendimo byloje Ghent Coal Terminal, C-37/95, 23 p.; taip pat apžvalgos
skyrių „PVM atskaitos tikslinimas“, 24–26 p.).
Paminėtinas ir Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimas byloje Fini H
(C-32/03), kuriame buvo nagrinėjamas klausimas, ar Šeštosios direktyvos (PVM direktyvos) nuostatas reikia aiškinti taip, kad asmuo, kuris nutraukė savo ekonominę veiklą,
tačiau vis dar moka šiai veiklai naudojamų patalpų nuomos ir komunalinių paslaugų
teikimo mokesčius, nes nuomos sutartyje yra numatyta sutarties nenutraukimo sąlyga, yra laikomas apmokestinamuoju asmeniu Šeštosios direktyvos prasme, todėl jis turi
teisę į sumokėto pirkimo PVM atskaitą. Šioje byloje nustatyta, kad Fini H buvo komanditinė ūkinė bendrija, kurios tikslas – vykdyti restorano veiklą. Siekdama vykdyti šią veiklą ji išsinuomojo patalpas. Nuomos sutartis buvo sudaryta dešimčiai metų,
todėl ji galėjo būti nutraukta tik 1998 m. rugsėjo 30 dieną. 1993 m. pabaigoje Fini H
nutraukė restorano veiklą ir dėl to patalpų nebenaudojo. Ji bandė nutraukti nuomos
sutartį, tačiau nuomotojas, remdamasis tuo, kad sutartyje nebuvo numatyta priešlaikinio sutarties nutraukimo sąlyga, nesutiko jos nutraukti. Be to, Fini H nepavyko rasti
nuomos, kuri pasibaigia tik suėjus nuomos sutartyje numatytam terminui, perėmėjo.
Nuo 1993 m. pabaigos iki 1998 m. rugsėjo 30 d. Fini H buvo įregistruota kaip PVM
mokėtoja, nors jau buvo nutraukusi restorano veiklą. Todėl ji ir toliau atskaitė savo sumokėtą pirkimo mokestį iš dėl nagrinėjamos nuomos atsiradusių išlaidų, t. y. nuomos
bei šildymo, elektros ir telefoninių pokalbių mokesčių. Vertindamas šią situaciją Teisingumo Teismas sprendė, kad mokesčiai, kuriuos suinteresuotas asmuo šioje byloje
ir toliau mokėjo restorano likvidavimo laikotarpiu, gali būti atskaitomi lygiai taip pat,
kaip nuo restorano veiklos pradžios iki veiklos pabaigos, nes visu nuomos sutarties laikotarpiu patalpos buvo tiesiogiai ir nedelsiant susijusios su jo ekonomine veikla. Ekonominei veiklai skirtos išlaidos iki pradedant vykdyti faktinę veiklą turi būti traktuojamos analogiškai išlaidoms, atsiradusioms užbaigiant ekonominę veiklą (Teisingumo
Teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimo byloje Fini H, C-32/03, 30 ir 31 p.).
20. Ilgalaikio turto įsigijimas ir jo priskyrimas. Analizuojant Teisingumo Teismo praktiką matyti, kad apmokestinamojo asmens ilgalaikio turto įsigijimo (pasigaminimo) tikslas (šio turto paskirtis) apsprendžia šio asmens teisę į šio turto pirkimo
(įsigijimo) PVM atskaitą bei šios teisės apimtį.
20.1. Turto įsigijimas, turint tikslą naudoti jį verslo poreikiams. Jau minėta,
kad apmokestinamojo asmens teisė atskaityti turto (įskaitant ilgalaikį) pirkimo (įsigijimo) PVM egzistuoja, jei šis turtas yra naudojamas šio asmens apmokestinamiesiems
sandoriams vykdyti (šiuo klausimu plačiau skaitykite apžvalgos skyriuje „Ryšys su
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apmokestinamąja veikla“, 17 p.). Pabrėžtina ir tai, kad tais atvejais, kai šis apmokestinamojo asmens verslui priskirtas turtas naudojamas sudarant tiek apmokestinamuosius,
tiek PVM neapmokestinamus sandorius (t. y. „mišrus“ turto naudojimas ekonominėje veikloje), atskaitytino pirkimo PVM dydis nustatomas pagal proporcinės atskaitos
taisykles (šiuo klausimu žr. apžvalgos skyrių „Su ekonomine veikla susijusio pirkimo
PVM paskirstymas“, 21.2 p.). Galiausiai paminėtina, kad aplinkybė, jog apmokestinamai veiklai įsigytas ilgalaikis turtas pradedamas naudoti neapmokestinamoje veikloje,
ar šis turtas nebus naudojamas apmokestinamojo asmens veikloje, gali lemti PVM atskaita pasinaudojusio asmens pareigą šią atskaitą tikslinti (plačiau šiuo klausimu skaitykite apžvalgos skyriuje „PVM atskaitos tikslinimas“, 24–26 p.).
20.2. Turto įsigijimas, turint tikslą naudoti jį privatiems poreikiams. Atitinkamo turto įsigijimas išimtinai asmeniniams apmokestinamojo asmens poreikiams tenkinti savaime paneigia šio asmens teisę į šio turto įsigijimo (pirkimo) PVM atskaitą.
Žinoma, aplinkybė, jog asmuo įsigijo atitinkamą daiktinį turtą, kad išskirtinai tenkintų
savo asmeninius poreikius, netrukdo šio turto vėliau naudoti siekiant vykdyti „ekonominę veiklą“, kaip ji apibrėžta PVM direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje (žr. Teisingumo
Teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimu byloje Rēdlihs, C-263/11, 39 p. ir jame nurodytą
šio teismo praktiką).
Tačiau būtina pabrėžti, kad tokiu atveju vėlesnis dalies privačiam turtui priskirto
objekto naudojimas verslui negali pagrįsti teisės į įsigyjant tokį turtą sumokėto PVM
atskaitą atsiradimo, t. y. teisė į pirkimo PVM neatsiranda. Tokią poziciją Teisingumo
Teismas grindžia aplinkybėmis, jog Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 1 dalis nustato,
kad teisė į atskaitą atsiranda tuo metu, kai atskaitytinas mokestis tampa apskaičiuotinu (Teisingumo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo byloje Puffer, C-460/07,
44 p.), o PVM atskaitos tikslinimo taisyklės tokiems atvejams nėra taikomos. 1991 m.
liepos 11 d. sprendime byloje Lennartz (C-97/90), priminęs, kad Šeštosios direktyvos
17 straipsnis (PVM direktyvos 167 str.) nustato momentą, kai atsiranda teisė į atskaitą, ir padaręs išvadą, kad dėl pirmiau minėtos priežasties būtent asmens statusas, kuriame jis veikia teisės į atskaitą atsiradimo momentu, lemia teisės į atskaitą buvimą,
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad Šeštosios direktyvos 20 straipsnyje (PVM direktyvos
184–192 str.) „Atskaitos tikslinimas“, atvirkščiai, nėra jokios nuostatos, susijusios su teisės į atskaitą atsiradimu. Teisingumo Teismas nusprendė, kad ši nuostata tik nustato
mechanizmą, sudarantį galimybę apskaičiuoti pirminės atskaitos tikslinimus ir todėl
nenustato teisės į atskaitą bei nepaverčia apmokestinamojo asmens sumokėto su neapmokestinamais sandoriais susijusio mokesčio atskaitytinu mokesčiu minėto 17 straipsnio (PVM direktyvos 167 str.) prasme (žr. Teisingumo Teismo 1991 m. liepos 11 d.
sprendimo byloje Lennartz, C-97/90, 11 ir 12 p.). Šiuos svarstymus Teisingumo Teismas
2005 m. birželio 2 d. sprendime byloje Waterschap Zeeuws Vlaanderen (C-378/02) pritaikė ir viešosios teisės subjektui, kuris ilgalaikio turto įgijimo momentu veikė kaip valdžios institucija. Iš tiesų šis subjektas, kuris neveikė kaip apmokestinamasis asmuo, neturi jokios teisės į už šį turtą sumokėto PVM atskaitą. Taigi dėl to, kad vėliau šis subjektas
veikė kaip apmokestinamasis asmuo, šio subjekto pagal sandorius, jo įvykdytus kaip
valdžios institucijos ir todėl neapmokestintus, sumokėtas mokestis netaps atskaitytinu
šios Šeštosios direktyvos 17 straipsnio (PVM direktyvos 167 str.) prasme (Teisingumo
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Teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimo byloje Waterschap Zeeuws Vlaanderen,
C-378/02, 39 ir 40 p.).
20.3. Turto įsigijimas tiek verslo, tiek privatiems tikslams. Teisingumo Teismas
savo praktikoje yra nurodęs, jog kai ilgalaikis turtas naudojamas ir profesiniams (verslo), ir asmeniniams tikslams, apmokestinamasis asmuo PVM taikymo požiūriu gali pasirinkti, (1) ar priskirti visą šį turtą versle naudojamam turtui, (2) ar laikyti jį visą savo
privačiu turtu ir taip jį visiškai atskirti nuo PVM sistemos, (3) ar laikyti jį savo versle
naudojamu turtu tiek, kiek jis faktiškai naudojamas (šiuo klausimu, pvz., žr. Teisingumo Teismo 2005 m. liepos 14 d. sprendimo byloje Charles ir Charles-Tijmens, C-434/03,
23 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką; 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo byloje
Wollny, C-72/05, 21 p.).
Tačiau taip pat būtina pažymėti, kad 2011 m. sausio 1 d. valstybės narės turėjo
perkelti į savo nacionalinę teisę 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvą 2009/162/ES,
iš dalies keičiančią Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros
sistemos įvairias nuostatas. Šia direktyva PVM direktyvoje buvo įtvirtintas naujas 168a
straipsnis, kurio 1 dalis nustato, jog „nekilnojamojo turto, kuris yra apmokestinamojo
asmens veiklai skirto turto dalis ir apmokestinamasis asmuo jį naudoja ir verslo, ir privačiais savo ar savo darbuotojų tikslais, arba, platesne prasme, kitais nei verslo tikslais,
atveju už su šiuo turtu susijusias išlaidas PVM atskaitomas <...> tik už tą turto naudojimo dalį, kuri susijusi su apmokestinamojo asmens verslo tikslais“. Pagal to paties
168a straipsnio 2 dalį valstybės narės gali taikyti tą pačią taisyklę kitoms prekėms. Todėl sprendžiant dėl apžvalgos skyriuje „Viso turto priskyrimas verslui“ (20.3.1 p.) pateiktos Teisingumo Teismo praktikos taikymo dėl teisės į nekilnojamojo turto įsigijimo
PVM atskaitą, būtina atsižvelgti į teisės į PVM atskaitą atsiradimo momentą bei į tai,
ar valstybė narė pasirinko PVM direktyvos 168a straipsnio 1 dalies nuostatą taikyti ne
tik nekilnojamajam turtui, bet ir kitoms prekėms, kurios yra apmokestinamojo asmens
ekonominei veiklai skirto turto dalis.
20.3.1. Viso turto priskyrimas verslui. Jei apmokestinamasis asmuo nusprendžia
ilgalaikį turtą, naudojamą ir profesiniams, ir asmeniniams tikslams, laikyti versle naudojamu turtu, dėl šio turto pirkimo PVM suma iš principo yra visiškai ir nedelsiant atskaitoma (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo byloje Wollny,
C-72/05, 22 p.). Išimtis iš šios taisyklės, kaip minėta, yra numatyta nuo 2011 m. sausio 1 d.
įsigaliojusiame PVM direktyvos 168a straipsnyje.
Tačiau iš Šeštosios direktyvos 6 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos a punkto
(PVM direktyvos 26 str. 1 d. a p.10) išplaukia, kad kai versle naudojamam turtui priskiriamas turtas suteikia teisę į visišką ar dalinę pirkimo PVM atskaitą, jo naudojimas
asmeniniams apmokestinamojo asmens ar jo personalo arba su jo verslu nesusijusiems
tikslams yra laikomas už atlygį teikiamomis paslaugomis. Šis naudojimas, tos pačios
direktyvos 17 straipsnio 2 dalies (PVM direktyvos 168 str.) prasme laikomas apmokestinamuoju sandoriu, pagal jos 11 straipsnio A skirsnio 1 pastraipos c punktą (PVM
10 „Paslaugų teikimu už atlygį laikomi šie sandoriai: <...> a) veiklai skirto turto dalį sudarančių prekių
naudojimas apmokestinamojo asmens arba jo darbuotojų privatiems poreikiams arba, platesne
prasme, šių prekių sunaudojimas ne verslo tikslais, kai PVM už šias prekes galėjo būti visiškai arba iš
dalies įtrauktas į atskaitą“.
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direktyvos 75 str.11) apmokestinamu, remiantis teikiant šias paslaugas patirtų išlaidų
suma (Teisingumo Teismo 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo byloje Wollny, C-72/05,
23 p.). Kitaip tariant, aptariamu atveju teisė visiškai ir nedelsiant atskaityti pirkimo
PVM sukelia atitinkamą pareigą sumokėti PVM už privatų verslui skirto turto naudojimą. Dėl to PVM direktyvos 26 straipsnio 1 dalies a punkte (Šeštosios direktyvos 6 str.
2 d. a p.) minimas naudojimas privatiems poreikiams prilyginamas paslaugų teikimui
už atlygį, kas lemia, jog apmokestinamasis asmuo turi sumokėti PVM už su šiuo naudojimu susijusias išlaidas12.
Iliustruojant aptariamą apmokestinamojo asmens galimybę, paminėtinas Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendimas byloje X (C-334/10). Jame buvo nustatyta, kad juridinio asmens statuso neturinti ūkinė bendrija kooperatinės bendrovės
forma (apmokestinamasis asmuo), vienijanti du fizinius asmenis, 2000 m. vykdė didmeninę prekybą automobilių dažais. Du apmokestinamojo asmens steigėjai 1999 m.
įsigijo angarą, kurį iš karto pradėjo naudoti savo ekonominėje veikloje. 2000 m. pradžioje angaro palėpės dalyje buvo įrengtos laikinos gyvenamosios patalpos dviem
bendrovės nariams ir jų vaikams, laukiant, kol bus gautas įmonės gyvenamasis būstas
šalia angaro. Šiuo tikslu buvo įrengti du stoglangiai, prieškambaris, vonia ir tualetas.
Už šiuos darbus sąskaitose faktūrose buvo nurodytas PVM. Šiuos darbus atliekant ir
juos pabaigus, 23 mėnesius apmokestinamasis asmuo naudojo palėpę kaip gyvenamąjį
būstą. Paskui, kaip numatyta, palėpė buvo įrengta naudoti verslo tikslais kaip biuras
ir mokymo salė. Apmokestinamasis asmuo atskaitė su pertvarkymo išlaidomis susijusį
PVM. Tačiau mokesčių inspektorius nusprendė, kad atskaityta buvo neteisingai, išskyrus PVM, už sąskaitose faktūrose nurodytą vonios ir tualeto įrengimą, nes apmokestinamasis asmuo galėjo įrodyti, kad šių dviejų patalpų įrengimas taip pat buvo skirtas ir
verslo tikslams.
Vertindamas šią situaciją Teisingumo Teismas pirmiausia pabrėžė, kad ginčas apsiribojo teise į atskaitą, susijusia su kai kuriais turto, kuris visas sudaro verslui skirto
turto dalį, pertvarkymais, tiksliau kalbant, su ilgalaikiu dviejų stoglangių ir prieškambario įrengimu (šiais pertvarkymais sukurtas atskiras ilgalaikis turtas). Teismas taip
pat nurodė, kad būtent apmokestinamojo asmens ketinimas, patvirtintas objektyviais
įrodymais naudoti prekę ar paslaugą verslo tikslams, leidžia nustatyti, ar pirkimo sandorio sudarymo momentu apmokestinamasis asmuo veikia kaip toks, todėl turi turėti
teisę atskaityti už šias prekes ar paslaugas mokėtiną ar sumokėtą PVM. Toliau kalbėdama apie apmokestinamojo asmens pagrindinėje byloje ketinimą, Europos Sąjungos
teisminė institucija konstatavo, kad, pirma, kaip buvo matyti iš pagrindinės bylos, mokesčių administratorius nusprendė, kad stoglangiai ir prieškambaris, priešingai nei kita
įranga, skirta pertvarkyti angaro dalį į gyvenamąją patalpą, buvo įrengti vien priva11 „Teikiant [PVM direktyvos] 26 straipsnyje nurodytas paslaugas, kai veiklai skirto turto dalį
sudarančios prekės yra sunaudojamos privatiems poreikiams tenkinti arba paslaugos teikiamos
neatlygintinai, apmokestinamoji vertė yra visos apmokestinamojo asmens išlaidos, patirtos teikiant
šias paslaugas“.
12 Pastebėtina, kad pagal nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojusios PVM direktyvos 168a straipsnio 1
dalies 2 pastraipą, nukrypstant nuo 26 straipsnio, į nekilnojamojo turto, kuris yra apmokestinamojo
asmens veiklai skirto turto dalis ir apmokestinamasis asmuo jį naudoja ir verslo, ir privačiais savo ar
savo darbuotojų tikslais, arba, platesne prasme, kitais nei verslo tikslais, naudojimo dalies pokyčius
atsižvelgiama laikantis 184–192 straipsniuose („Atskaitos tikslinimas“) numatytų principų, kaip jie
taikomi atitinkamoje valstybėje narėje.
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tiems tikslams. Kita vertus, nuo pertvarkymų pradžios angaro dalis, įrengta gyvenamiesiems tikslams, buvo numatyta naudoti tik laikinai, iš anksto buvo žinoma, jog ši
angaro dalis bus pertvarkyta ir skirta naudoti vien verslo tikslais kaip biuras ir mokymo salė. Todėl pagrindinėje byloje nebuvo aiškiai nustatyta, kad atliekant aptariamus
pertvarkymus apmokestinamasis asmuo ketino juos naudoti tik savo privatiems poreikiams. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia pastebėjo, kad, kalbant apie pagrindinėje byloje aptariamo ilgalaikio turto, kurį sudaro stoglangiai ir prieškambaris,
pobūdį, neturėtų būti ginčijama, jog pastarasis gali būti naudojamas tiek privatiems
poreikiams, tiek verslo tikslais. Toliau tiek, kiek pagrindinėje byloje aptariamas ilgalaikis turtas buvo paliktas toje pačioje vietoje ir tokios pačios būklės po to, kai pasikeitė laikinai gyvenamaisiais tikslais naudotos angaro dalies paskirtis, galima laikyti,
kad vėliau šis turtas buvo naudojamas verslo tikslais. Tai juo labiau teisinga, nes šis
turtas integruotas į pastatą, kuris visas sudaro verslui skirto turto dalį. Galiausiai, kaip
pažymėjo Teisingumo Teismas, 23 mėnesių laikotarpis, per kurį pagrindinėje byloje
aptariamas ilgalaikis turtas, kaip ir kitos prekės, skirtos įrengti dalį angaro gyvenamiesiems tikslams, buvo naudojamas vien privatiems poreikiams, atsižvelgiant į šio turto
ilgalaikį pobūdį ir numatomą jo egzistavimo trukmę, iš esmės neturėtų būti laikomas
įrodymu, leidžiančiu daryti išvadą, kad apmokestinamasis asmuo neketino naudoti šio
turto savo verslo tikslais.
Kita vertus, Europos Sąjungos teisminė institucija pripažino, kad jei pagrindinėje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prieitų prie išvados,
kad apmokestinamasis asmuo tuo momentu, kai patyrė išlaidų už aptariamus pertvarkymus, neketino naudoti po pertvarkymų atsiradusio ilgalaikio turto verslo tikslais,
tai neturėtų būti suteikiama teisė į PVM, susijusio su pertvarkymais, atskaitą. Tačiau
tuo atveju, jei nacionalinis teismas, atsižvelgęs į Teisingumo Teismo išaiškinimą, turėtų
konstatuoti, kad apmokestinamasis asmuo ketino pagrindinėje byloje aptariamą ilgalaikį turtą naudoti savo verslo tikslams, dar reikėtų išnagrinėti tris elementus. Pirmiausia, reikia išnagrinėti, ar aplinkybė, kad ilgalaikis turtas pirmame etape buvo naudojamas vien privatiems poreikiams, o antrame etape – vien verslo tikslams, gali kliudyti
atsirasti teisei į atskaitą. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas priminė, jog, aplinkybė, kad
ekonominės veiklos poreikiams įsigytas turtas iš karto nėra pradedamas naudoti šioje
veikloje, iš esmės neleidžia suabejoti teise į sumokėto pirkimo PVM atskaitą. Aiškinimas, pagal kurį turto, sudarančio verslui skirto turto dalį, naudojimas iš pradžių vien
privatiems poreikiams, o vėliau – vien verslo tikslais, neturėtų paneigti teisės į sumokėto pirkimo PVM atskaitą, be kita ko, atitinka mokesčių neutralumo principą, būdingą bendrai PVM sistemai. Atitinkamai, naudojimas, kaip antai pagrindinėje byloje, gali
būti laikomas ilgalaikio turto, sudarančio verslui skirto turto dalį, mišriu naudojimu.
Antra, siekiant nustatyti, ar apmokestinamasis asmuo gali atskaityti visą sumokėtą
pirkimo PVM, Teisingumo Teismas nurodė būtinybę išnagrinėti, kiek ilgalaikis turtas,
kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, t. y. stoglangiai ir prieškambaris, gali būti
laikomi naudotais apmokestinamojo asmens apmokestinamiesiems sandoriams. Šiuo
aspektu, kalbėdama apie Šeštosios direktyvos 6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos
a punktą, Europos Sąjungos teisminė institucija priminė, kad pagal šią nuostatą prekės, sudarančios verslui skirto turto dalį, naudojimas apmokestinamojo asmens arba
jo darbuotojų privatiems poreikiams prilyginamas paslaugų teikimui už atlygį. Todėl
numatytu atveju, kadangi pagrindinėje byloje aptariamas ilgalaikis turtas visas sudaro
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verslui skirto turto dalį, jo naudojimas privatiems poreikiams turi būti prilyginamas
paslaugų teikimui už atlygį, kaip tai suprantama pagal Šeštosios direktyvos 6 straipsnio
2 dalies pirmos pastraipos a punktą, ir apmokestinamas kaip toks.
Trečia, pažymėtina, jog aplinkybė, kad verslui skirtas turtas, į kurį buvo ilgam laikui integruotas pagrindinėje byloje aptariamas ilgalaikis turtas, t. y. stoglangiai ir prieškambaris, suteikė teisę į atskaitą ar jos nesuteikė, neturi įtakos su šiuo ilgalaikiu turtu
susijusio PVM atskaitai. Iš tiesų ši aplinkybė turi įtakos tik apskaičiuojant apmokestinamojo asmens sudaryto pardavimo sandorio apmokestinamąją vertę. Šioje byloje, jei
perkant angarą PVM būtų nurodytas apmokestinamajam asmeniui išrašytoje sąskaitoje faktūroje, palėpės privataus naudojimo apmokestinamąją vertę sudarytų dalis angaro įsigijimo išlaidų ir pertvarkymų išlaidos. Tačiau jei perkant angarą PVM nebūtų
nurodytas apmokestinamajam asmeniui išrašytoje sąskaitoje faktūroje, palėpės dalies
privataus naudojimo apmokestinamąją vertę sudarytų tik pertvarkymų išlaidos.
Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas apžvelgiamoje byloje sprendė, kad Šeštosios direktyvos 6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus, 11 straipsnio
A skirsnio 1 dalies c punktą ir 17 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad, pirma, apmokestinamasis asmuo, laikinai savo privatiems poreikiams naudojantis dalį ilgalaikio
turto, sudarančio verslui skirto turto dalį, pagal šias nuostatas turi teisę atskaityti pirkimo PVM už išlaidas, skirtas atlikti ilgalaikius šio turto pertvarkymus, net jei šie pertvarkymai buvo atlikti dėl laikino naudojimo privatiems tikslams, ir, antra, ši teisė į atskaitą egzistuoja neatsižvelgiant į tai, ar įsigyjant ilgalaikį turtą, kuriame buvo atliekami
pertvarkymai, PVM buvo nurodytas apmokestinamajam asmeniui išrašytoje sąskaitoje
faktūroje ir šis jį atskaitė (Teisingumo Teismas 2012 m. liepos 19 d. sprendimo byloje
X, C-334/10, 43 p.).
Atskirai pastebėtina, kad aptariama galimybe (visą mišriai naudojamą turtą priskirti verslo tikslams) pasinaudojęs apmokestinamasis asmuo neprivalo įrodyti, kad
viso ilgalaikio turto, sudarančio verslui skirto turto dalį, ar jo dalies suteikimas naudotis, pavyzdžiui, jo vadovams, administratoriams ar akcininkams yra skirtas apmokestinamiesiems sandoriams, kaip jie suprantami pagal PVM direktyvą (Šeštąją direktyvą).
Kai apmokestinamasis asmuo pasirenka priskirti visą ilgalaikį turtą verslui skirtam
turtui, jis gali jį naudoti kitiems tikslams nei jo įmonės tikslai ir neturi parodyti, kad
jis naudojamas apmokestinamiesiems sandoriams. Taigi apmokestinamasis asmuo neturi įrodyti, kad egzistuoja turto naudojimo privatiems poreikiams ir jo apmokestinamosios ekonominės veiklos tiesioginis ir nedelsiant atsirandantis ryšys (žr. Teisingumo
Teismo 2013 m. liepos 18 d. sprendimo sujungtose bylose Medicom ir MPA, C-210/11
ir C-211/11, 38 ir 39 p.).
Pastebėtina ir tai, kad pagal bendrąją taisyklę visiškai nėra svarbu, kokią aptariamo turto dalį reikia naudoti verslo poreikiams, kad jį visą būtų galima priskirti asmens
apmokestinamai veiklai. Šiuo aspektu paminėtinas Teisingume Teismo 1991 m. liepos
11 d. sprendimas byloje Lennartz (C-97/90). Šiame sprendime nustatyta, kad 1985 metais Hansgeorg Lennartz įsigijo automobilį, kurį jis tais metais iš esmės naudojo savo
asmeniniams poreikiams tenkinti, o verslo tikslams šis automobilis buvo naudojamas
maždaug 8 proc. viso jo naudojimo laiko. Nuo 1986 m. liepos 1 d. dienos šis asmuo
pradėjo savarankiškai vykdyti mokesčių konsultanto veiklą bei minėtą automobilį
priskyrė šiai veiklai. Atitinkamai H. Lennartz kreipėsi į mokesčių administratorių dėl
teisės retroaktyviai atskaityti jo sumokėtą automobilio pirkimo PVM, tačiau viešojo
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administravimo subjektas atsisakė pripažinti šią teisę, nes pagal Vokietijos nacionalinę
teisę aptariamas turtas turėjo būti verslo tikslais naudojamas ne mažiau kaip 10 proc.
viso laiko tam, jog jis nebūtų laikomas vien tik privatiems poreikiams tenkinti skirtu
turtu. Vertindamas tokį ribojimą, Teisingumo Teismas konstatavo, jog valstybėms narėms yra draudžiama riboti aptariamą turtą verslo tikslams priskyrusio asmens teisę į
PVM atskaitą, net jei faktinis tokio turto naudojimas šio asmens ekonominėje veikloje
yra labai ribotas, nebent jos (valstybės narės) nustatyta tvarka ir procedūromis pasinaudotų Šeštojoje direktyvoje numatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis (Teisingumo Teismo 1991 m. liepos 11 d. sprendimo byloje Lennartz, C-97/90, 29 p.).
20.3.2. Viso turto priskyrimas privačiam turtui. Teisingumo Teismo praktikoje
pripažįstama, kad jei apmokestinamasis asmuo įsigyja ilgalaikį turtą, turėdamas tikslą
jį naudoti tiek verslo, tiek privatiems tikslams, pirmiausia gali jį visą priskirti privatiems poreikiams, taip šį turtą pašalindamas iš PVM sistemos. Tačiau tokiu atveju toks
asmuo netenka teisės į įsigijimo PVM (jo dalies) atskaitą (pvz., žr. Teisingumo Teismo
2001 m. kovo 8 d. sprendimo byloje Bakcsi, C-415/98, 31, 34 p.; 2005 m. balandžio 21 d.
sprendimo byloje HE, C-25/03, 43 p.).
20.3.3. Turto priskyrimas pagal faktinį naudojimą. Jeigu apmokestinamasis asmuo pasirenka turtą priskirti prie verslui naudojamo turto tik tiek, kiek faktiškai jį
naudoja verslui, prie šiam verslui naudojamo turto nepriskirta turto dalis nepatenka
į PVM sistemos taikymo sritį (Teisingumo Teismo 2012 m. vasario 16 d. sprendimo
byloje Eon Aset Menidjmunt, C-118/11, 56 p.). Asmens teisė į tokio ilgalaikio turto pirkimo (įsigijimo) PVM atskaitą yra įgyvendinama pirmiausia taikant Europos Sąjungos
teisės aktuose bei juos įgyvendinančiose nacionalinės teisės nuostatose įtvirtintas proporcinės atskaitos taisykles, kurios apžvelgiamos kitame apžvalgos skyriuje „Proporcinė atskaita“.
Atskirai dar kartą paminėtina, jog nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybėms narėms privaloma PVM direktyvos 168a straipsnio 1 dalis numato, kad nekilnojamojo turto, kuris yra apmokestinamojo asmens veiklai skirto turto dalis ir apmokestinamasis asmuo
jį naudoja ir verslo, ir privačiais savo ar savo darbuotojų tikslais, arba, platesne prasme,
kitais nei verslo tikslais, atveju už su šiuo turtu susijusias išlaidas PVM atskaitomas tik
už tą turto naudojimo dalį, kuri susijusi su apmokestinamojo asmens verslo tikslais.
21. Proporcinė atskaita. Minėta, kad apmokestinamasis asmuo turi teisę atskaityti tik tą pirkimo (įsigijimo) PVM, kuris sumokėtas (mokėtinas) už šio asmens apmokestinamiesiems sandoriams vykdyti skirtas prekes ir (ar) paslaugas. Tais atvejais,
kai šios prekės ar paslaugos naudojamos mišriai, t. y. tiek apmokestinamai, tiek neapmokestinamai veiklai, Europos Sąjungos bei nacionaliniai teisėkūros subjektai nustato
specialias taisykles atskaitytinam PVM apskaičiuoti (nustatyti).
21.1. PVM paskirstymo atskaitos tikslais taisyklės. Pagal bendrąją taisyklę,
įtvirtintą PVM direktyvos 173 straipsnio 1 dalyje, jeigu apmokestinamasis asmuo prekes ar paslaugas naudoja sandoriams, už kuriuos PVM gali būti atskaitomas pagal šios
direktyvos 168, 169 ir 170 straipsnius (t. y. pagal bendrąsias PVM atskaitos taisykles),
ir sandoriams, už kuriuos PVM negali būti atskaitomas, yra atskaitoma tik pirmiesiems
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sandoriams priskirtina proporcinga PVM dalis. Iš esmės analogiškos nuostatos buvo
įtvirtintos ir Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 5 dalyje (plačiau žr. apžvalgos skyrių
„Su ekonomine veikla susijusio pirkimo PVM paskirstymas“, 21.2 p.).
Paminėtina ir tai, kad PVM direktyvos 173 straipsnio 2 dalyje (Šeštosios direktyvos 17 str. 5 d. trečioje pastraipoje) valstybių narių mokesčių institucijoms suteikta
teisė nustatyti teisės į atskaitą nustatymo metodą – joms leidžiama numatyti atskiros
proporcingos dalies nustatymą kiekvienai verslo rūšiai arba atskaitą pagal visų ar dalies prekių ir paslaugų naudojimą konkrečiai veiklai ar netgi tam tikromis sąlygomis
numatyti, kad teisė į atskaitą netaikoma (Teisingumo Teismo 2013 m. rugsėjo 12 d.
sprendimo byloje Le Crédit Lyonnais, C-388/11, 30 ir 31 p.).
Atskirai būtina pažymėti ir tai, kad Šeštosios direktyvos (PVM direktyvos) nuostatos nenustato metodams arba kriterijams taikytinų taisyklių, kurių valstybės narės privalėtų laikytis priimdamos nuostatas dėl sumokėtos pirkimo PVM sumos paskirstymo
pagal tai, ar atitinkamos išlaidos yra skirtos ekonominei, ar neekonominei veiklai. Šeštosios direktyvos (PVM direktyvos) proporcinę atskaitą reguliuojančios taisyklės skirtos tik ekonominei veiklai, skirstant ją į apmokestinamą, kuri suteikia teisę į atskaitą,
ir neapmokestinamą, kuri šios teisės nesuteikia. Dėl šių aplinkybių ir tam, kad apmokestinamieji asmenys galėtų atlikti reikalingus skaičiavimus, valstybės narės šiuo tikslu
(pirkimo PVM, susijusio tiek su ekonomine veikla, tiek su neekonomine veikla, dalies,
kuri gali būti atskaitoma, nustatymo) turi nustatyti metodus ir kriterijus, atitinkančius bendrą PVM sistemą pagrindžiančius principus (žr. Teisingumo Teismo 2008 m.
kovo 13 d. sprendimo byloje Securenta, C-437/06, 33 ir 34 p.).
Taigi iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, pirma, kad Šeštosios direktyvos
17 straipsnio 5 dalyje (PVM direktyvos 173 str. 1 d.) numatyta atskaitos tvarka taikoma tik atvejams, kai prekės ir paslaugos apmokestinamojo asmens naudojamos tiek
ekonominiams sandoriams, kurie suteikia teisę į atskaitą, tiek ekonominiams sandoriams, kurie teisės į atskaitą nesuteikia, t. y. prekės ir paslaugos naudojamos mišriai, ir,
antra, kad valstybės narės gali naudoti vieną iš 17 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje (PVM direktyvos 173 str. 2 d.) numatytų atskaitos metodų tik minėtoms prekėms ir
paslaugoms. Ir priešingai – prekės ir paslaugos, apmokestinamojo asmens naudojamos
tik ekonominiams sandoriams, kurie suteikia teisę į atskaitą, nepatenka į Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 5 dalies (PVM direktyvos 173 str.) taikymo sritį. Be to, pastarojoje nuostatoje nustatytos taisyklės yra susijusios su pirkimo PVM, kuris tenka išlaidoms, susijusioms tik su ekonominiais sandoriais, ir kad metodus ir kriterijus, skirtus
paskirstyti sumokėtą pirkimo PVM tarp ekonominės ir neekonominės veiklos, kaip tai
suprantama pagal Šeštąją direktyvą, turi nustatyti valstybės narės, kurios, naudodamosi šia diskrecija, privalo atsižvelgti į šios direktyvos tikslą bei struktūrą ir pagal tai numatyti skaičiavimo būdą, kuris objektyviai atspindėtų realų pirkimo išlaidų priskyrimą kiekvienai iš šių dviejų veiklos rūšių (žr. Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d.
sprendimo byloje Portugal Telecom, C-496/11, 40–42 p. ir juose nurodytą šio teismo
praktiką).
Tai reiškia, jog jei visos įsigytos prekės ir (ar) paslaugos turėtų būti laikomos tiesioginiu ir nedelsiant atsirandančiu ryšiu susijusios su ekonominiais pardavimo sandoriais, dėl kurių atsiranda teisė į atskaitą, atitinkamas apmokestinamasis asmuo turėtų
teisę atskaityti visą PVM, apskaičiuotą perkant prekes ir paslaugas. Jei šios prekės ir
paslaugos naudojamos ir sandoriams, dėl kurių atsiranda teisė į atskaitą, ir sandoriams,
470

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, aiškinant ir taikant
su pridėtinės vertės mokesčio atskaita susijusias teisės aktų nuostatas, apžvalga

kurie tokios teisės nesuteikia, vykdyti, atskaitoma gali būti tik ta PVM dalis, kuri yra
proporcinga PVM sumai, tenkančiai pirmiesiems sandoriams, ir valstybės narės gali
numatyti vieną iš metodų nustatyti teisę į atskaitą, nurodytų Šeštosios direktyvos 17
straipsnio 5 dalyje (PVM direktyvos 173 str. 2 d.). Galiausiai, jei prekės ir paslaugos
naudojamos kartu ekonominei ir neekonominei veiklai, Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 5 dalis (PVM direktyvos 173 str.) netaikoma ir atskaitos bei PVM paskirstymo
metodai, kaip minėta, yra nustatomi valstybių narių (žr. Teisingumo Teismo 2012 m.
rugsėjo 6 d. sprendimo byloje Portugal Telecom, C-496/11, 45–47 p.).
21.2. Su ekonomine veikla susijusio pirkimo PVM paskirstymas. Minėta, kad
pagal bendrąją taisyklę, jei apmokestinamasis asmuo tuo pačiu metu sudaro sandorius, kurie suteikia teisę į atskaitą, ir atleistus nuo mokesčio sandorius, kurie tokios
teisės nesuteikia, galima atskaityti tik apmokestinamiems sandoriams priskirtiną proporcingą PVM dalį (Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendimo byloje NCC
Construction, C-174/08, 28 p.).
21.2.1. Proporcinės atskaitos trupmena. Aptariama atskaitos proporcija yra apskaičiuojama pagal taisykles, apibrėžtas PVM direktyvos 174 straipsnyje (Šeštosios direktyvos 19 str.). Šio straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad atskaitoma proporcinga dalis apskaičiuojama taikant trupmeną, kurios a) skaitiklis – sandorių, už kuriuos suteikiama
teisė atskaityti PVM pagal PVM direktyvos 168 ir 169 straipsnius, visa metinė apyvartos suma be PVM, b) vardiklis – skaitiklyje nurodytų sandorių ir sandorių, už kuriuos
nesuteikiama teisė atskaityti PVM, visa metinės apyvartos suma be PVM. Valstybės
narės į vardiklį gali įtraukti subsidijų, kurios nėra tiesiogiai susijusios su 73 straipsnyje
nurodyto prekių tiekimo ar paslaugų teikimo kaina, sumą (iš esmės analogiškos taisyklės numatytos ir Šeštosios direktyvos 19 str. 1 d.).
Minėta, kad PVM direktyvos 173 straipsnio 2 dalyje (Šeštosios direktyvos 17 str.
5 d. trečioje pastraipoje) valstybių narių mokesčių institucijoms suteikta teisė nustatyti
teisės į atskaitą nustatymo metodą. Sprendžiant klausimą dėl šio metodo ir PVM direktyvos 174 straipsnyje (Šeštosios direktyvos 19 str. 1 d.) įtvirtintų taisyklių tarpusavio santykio, pastebėtina, jog Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad, išskyrus taisykles,
kurios turi būti taikomos pagal Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 5 dalies trečios pastraipos d punktą13 (PVM direktyvos 173 str. 2 d. d p.), jos 19 straipsnio 1 dalyje14 (PVM
direktyvos 174 str.) numatytos taisyklės netaikomos, jei tam tikru konkrečiu atveju taikoma viena iš kitų šios direktyvos 17 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje numatytų specialių sistemų (žr. Teisingumo Teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimo byloje
BLC, C-511/10, 20 ir 21 punktus ir juose nurodytą šio teismo praktiką). Kitaip tariant,
13 „<...> valstybės narės gali <...> leisti ar reikalauti, kad apmokestinamasis asmuo darytų atskaitą pagal
[Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 5 dalies] pirmoje pastraipoje nustatytą taisyklę už visas prekes ir
paslaugas, naudojamas visiems ten nurodytiems sandoriams“. Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 5
dalies pirmoje pastraipoje nustatyta, kad „jeigu apmokestinamasis asmuo prekes ir paslaugas ketina
naudoti sandoriams, kuriems taikomos [Šeštosios direktyvos 17 straipsnio] 2 ir 3 dalys ir kuriems
tenkantis pridėtinės vertės mokestis gali būti atskaitomas, ir sandoriams, kuriems tenkantis pridėtinės
vertės mokestis negali būti atskaitomas, gali būti atskaitoma tik tokia proporcinga pridėtinės vertės
mokesčio dalis, kuri priskirtina pirmiesiems sandoriams“.
14 Ši nuostata nustato atskaitos proporcijos, nurodytos Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 5 dalies 1
pastraipoje, apskaičiavimo trupmeną.
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PVM direktyvos 174 straipsnis (Šeštosios direktyvos 19 str. 1 d.) netaikomas atvejais,
kai valstybė narė yra pasinaudojusi PVM direktyvos 173 straipsnio 2 dalyje (Šeštosios
direktyvos 17 str. 5 d. trečioje pastraipoje) numatyta diskrecija, išskyrus PVM direktyvos 173 straipsnio 2 dalies d punkte (Šeštosios direktyvos 17 str. 5 d. trečios pastraipos
d p.) numatytą atvejį.
Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendime byloje BLC
(C-511/10) buvo nustatyta, kad 2003–2004 m. BLC Baumarkt GmbH & Co. KG pastatė
pastatą, kuriame yra gyvenamųjų ir komercinių patalpų. Pastačiusi šį pastatą, bendrovė
jį išnuomavo; dalis šios nuomos buvo neapmokestinama PVM, o kita dalis – apmokestinama. 2004 mokestinių metų PVM deklaracijoje ji iš dalies atskaitė su pastatu susijusį pirkimo mokestį. Šiuo tikslu bendrovė pritaikė atskaitos proporciją, apskaičiuotą remiantis komercinių patalpų nuomos apyvarta ir kitų nuomos sandorių apyvarta
(apyvarta pagrįstas metodas, nustatytas Šeštosios direktyvos 19 str. 1 d.). Tačiau atlikęs
mokestinį patikrinimą, mokesčių administratorius manė, kad pagal nacionalinę teisę
atskaitoma pirkimo PVM suma turėjo būti nustatyta atsižvelgiant į komercinių patalpų ir gyvenamosios paskirties patalpų ploto santykį. Vertindamas tokį nacionalinį
reguliavimą, Teisingumo Teismas pripažino, kad Šeštąja direktyva nedraudžiama tai,
kad įgyvendindamos minėtą diskreciją konkrečiam sandoriui valstybės narės taikytų
ne apyvartos, o kitą paskirstymo metodą ar kriterijų, kaip antai, be kita ko, buvo nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuris pagrįstas plotu, su sąlyga, kad pasirinktu metodu
užtikrinamas tikslesnis sumokėto pirkimo PVM atskaitos proporcijos nustatymas, nei
taikant apyvartos metodą. Kartu ši Europos Sąjungos teisminė institucija pabrėžė, jog
būtent nacionalinis teismas turi patikrinti, ar laikomasi šių sąlygų.
PVM direktyvos 174 straipsnyje (Šeštosios direktyvos 19 str. 1 d.) nurodytos trupmenos sudarymo kontekste akcentuotina, jog į ją (jos vardiklį), kaip minėta, nėra
įtraukiami sandoriai, sudaryti vykdant į PVM apmokestinimo sritį nepatenkančią
veiklą (pvz., žr. Teisingumo Teismo 1993 m. birželio 22 d. sprendimo byloje Sofitam,
C-333/91, 13–15 p.; 1996 m. liepos 11 d. sprendimo byloje Forest, C-306/94, 17 p.). Bendrovė (apmokestinamasis asmuo), kurios buveinė yra valstybėje narėje, apskaičiuodama jai taikomą PVM atskaitos proporciją, negali atsižvelgti į jos kitose valstybėse narėse ar trečiosiose valstybėse įsteigtų filialų apyvartą (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2013 m.
rugsėjo 12 d. sprendimo byloje Le Crédit Lyonnais, C-388/11, 40, 49 ir 56 p.). Į aptariamą trupmeną nėra įtraukiamos ir tokios sumos, kaip vertė (mokestinio laikotarpio
pabaigoje) atliekamų darbų, kurie dar nebuvo pateikti į rinką ir kurių vertės apmokestinamasis asmuo nėra visiškai ar iš dalies nustatęs. Šiuo aspektu paminėtinas 2005 m.
gegužės 26 d. sprendimas byloje António Jorge (C-536/03), kuriame Teisingumo Teismas nurodė, jog Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 1 dalyje (PVM direktyvos 167 str.)
numatyta, kad teisė atskaityti mokestį atsiranda tuomet, kai atskaitytinas mokestis
tampa apskaičiuotinas. Šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalyje (PVM direktyvos 64 str.)
numatyta, kad tai įvyksta iš karto, kai prekės pristatomos ar paslaugos atliekamos. Primintina, kad Šeštosios direktyvos 10 straipsnio 1 dalies b įtraukoje (PVM direktyvos
62 str. 2 p.) mokesčio tapimas „apskaičiuotinu“ apibrėžiamas kaip momentas, „kai mokesčio administratorius pagal tuo metu galiojantį įstatymą įgyja teisę reikalauti mokesčio iš asmens, kuris tą mokestį turi sumokėti“. Iš to matyti, kad pagal Šeštosios direktyvos (PVM direktyvos) sistemą apmokestinimo momentas, jo apskaičiavimas ir
galimybė atskaityti yra susiję su realiu pristatymo arba paslaugų atlikimo įgyvendinimu,
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išskyrus atliekant apmokėjimą, kai mokestis turi būti apskaičiuojamas apmokėjimo
gavimo momentu. 19 straipsnio 1 dalyje (PVM direktyvos 174 str.) nėra nieko, kas
panaikintų šios bendros taisyklės taikymą atskaitos proporcijos skaičiavimui, o šios
nuostatos formuluotė nesuteikia pagrindo manyti, kad minėtoje sistemoje numatyta
išimtis, leidžianti į proporcijos apskaičiavimo trupmenos vardiklį įtraukti kitus, dar
neįvykdytus, sandorius, o ne tuos, kurių pagrindu atliekami apmokėjimai arba išrašomos sąskaitos už darbus. Ši sistema draudžia galimybę atskaitos srityje atsižvelgti į dar
neįvykdytus sandorius, kurie gali likti neįgyvendinti, nes pagal šią sistemą apmokestinimo momentą ir dėl to teisę į atskaitą lemia realus sandorio įgyvendinimas. Todėl
jei apmokestinamasis asmuo už atliekamus darbus nepateikė sąskaitos faktūros arba
sąskaitos už darbus ir negavo jokio apmokėjimo, šie darbai nėra nei šio asmens prekių
pristatymas arba paslaugų atlikimas, nei kita apmokestinimo momento arba mokesčio
tapimo „apskaičiuotinu“ situacija. Atitinkamai jie neturi būti įtraukti į Šeštosios direktyvos 19 straipsnio 1 dalyje (PVM direktyvos 174 str.) numatytos atskaitos proporcijos
apskaičiavimo trupmenos vardiklį (Teisingumo Teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo byloje António Jorge, C-536/03, 24–26 p.).
21.2.2. Atsitiktinio pobūdžio sandorių įtraukimas. PVM direktyvos 174 straipsnio 2 dalies b ir c punktai (Šeštosios direktyvos 19 str. 2 d.) numato, kad apskaičiuojant atskaitos proporciją neatsižvelgiama į atsitiktinių nekilnojamojo turto ir finansinių sandorių apyvartos sumą ir PVM direktyvos 135 straipsnio 1 dalies b–g punktuose
(Šeštosios direktyvos 13 str. B d. d p.) nurodytų sandorių, jei šie sandoriai yra atsitiktiniai, apyvartos sumą.
Taigi, nors PVM direktyvos 174 straipsnio 1 dalyje (Šeštosios direktyvos 19 str.
1 d.) numatyta, kad atskaitos proporcija apskaičiuojama trupmena, kurios skaitiklyje
yra apyvarta iš apmokestinamųjų sandorių, o vardiklyje – bendra apyvarta, to paties
straipsnio 2 dalyje numatyta, kad išimties tvarka apskaičiuojant atskaitos proporciją
nereikia įtraukti apyvartos iš tam tikrų „atsitiktinių“ sandorių. Tačiau PVM direktyvoje
(Šeštojoje direktyvoje) nepateikiamas sąvokos „atsitiktiniai“ sandoriai apibrėžimas.
Šiuo aspektu paminėtinas Teisingumo Teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendimas
byloje NCC Construction (C-174/08), kuriame buvo sprendžiama, ar Šeštosios direktyvos 19 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, kai statybos įmonė
parduoda savo lėšomis pastatytą nekilnojamąjį turtą, tai gali būti traktuojama kaip „atsitiktiniai nekilnojamojo turto sandoriai“ šios nuostatos prasme ir, antra, ar, atliekant
tokį vertinimą, reikia konkrečiai atsižvelgti į PVM apmokestinamų prekių ir paslaugų
panaudojimo atskirai vertinamai pardavimo veiklai apimtį. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausiai priminė, jog siekiant nustatyti Bendrijos teisės nuostatos taikymo apimtį reikia atsižvelgti ir į jos formuluotę, kontekstą ir tikslus. Be to, laikantis
Bendrijos teisės taikymo ir lygybės principo reikalavimų, tuomet, kai Bendrijos teisės
nuostatos aiškiai nenurodo valstybių narių teisės, taikomos norint nustatyti jų prasmę
bei apimtį, jų reikšmė visoje Bendrijoje paprastai turi būti aiškinama autonomiškai ir
vienodai, atsižvelgiant į nuostatos kontekstą ir nagrinėjamu teisės aktu siekiamą tikslą.
Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas konstatavo, kad Šeštosios direktyvos 19 straipsnio
2 dalyje (PVM direktyvos 174 str. 2 ir 3 d.) nėra jokios aiškios nuorodos į valstybių narių teisę, kuria būtų siekiama apibrėžti jos prasmę ir apimtį. Todėl svarbu atsižvelgti į
šios nuostatos kontekstą ir tikslus. Jei apmokestinamasis asmuo tuo pačiu metu sudaro
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sandorius, kurie suteikia teisę į atskaitą, ir atleistus nuo mokesčio sandorius, kurie
tokios teisės nesuteikia, Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 5 dalyje (PVM direktyvos
173 str.) numatyta, kad galima atskaityti tik apmokestinamiems sandoriams priskirtiną
proporcingą PVM dalį. Ši atskaitos proporcija yra apskaičiuojama pagal taisykles, apibrėžtas šios direktyvos 19 straipsnyje. Kalbant apie Šeštosios direktyvos 19 straipsnio
2 dalies (PVM direktyvos 174 str. 2 ir 3 d.) tikslą, jis, be kita ko, matyti iš Šeštosios direktyvos projekto lydraščio, 1973 m. birželio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos pateikto Europos Bendrijų Tarybai (žr. Europos Bendrijų biuletenio priedą 11/73, p. 20), pagal kurį „šioje dalyje nurodyti kriterijai neturi būti įtraukti apskaičiuojant proporciją,
kad, neatspindėdami apmokestinamojo asmens verslo veiklos, jie neiškraipytų tikrosios reikšmės. Taip yra su dalies kapitalo ir nekilnojamojo turto pardavimu bei finansiniais sandoriais, kurie priskiriami tik atsitiktiniams sandoriams, t. y. jie – tik antraeilės
svarbos atsižvelgiant į bendras veiklos pajamas. Šie sandoriai neįtraukiami, tik jeigu jie
nėra apmokestinamojo asmens įprasta verslo veikla“. Šiuo atžvilgiu, ekonominė veikla
neturėtų būti kvalifikuojama kaip „atsitiktinė“ Šeštosios direktyvos 19 straipsnio 2 dalies prasme, jei tai yra tiesioginis, tęstinis ir būtinas apmokestinamos įmonės veiklos
išplėtimas. Remdamasis išdėstytu bei atsižvelgdamas į pagrindines bylos aplinkybes,
Teisingumo Teismas konstatavo, kad, visų pirma, nekilnojamojo turto, kurį savo lėšomis pastatė statybos bendrovė, pardavimo veikla neturėtų būti laikoma atsitiktine veikla, kuri papildo jos pagrindinę apmokestinamąją veiklą − nekilnojamojo turto statybą
savo ar kitų asmenų lėšomis. Iš tiesų, kadangi išplaukia iš tos pačios statybų veiklos,
ji yra tiesioginis veiklos išplėtimas. Bendras jos veiklos organizavimas reikalauja, kad
statybos bendrovė iš karto ir reguliariai nuolat planuotų tam tikro skaičiaus pastatų
statybą savo lėšomis, kad ir koks jis būtų ribotas, – kuriuos ji vėliau siekia parduoti. Todėl nekilnojamojo turto vėlesnis pardavimas nėra atsitiktiniai sandoriai, jie neišvengiamai atsiranda iš bendrovės valios vykdant savo veiklą plėtoti pastatų, kuriuos ji pastatė
savo lėšomis, pardavimo veiklą. Ji prisideda prie apmokestinamojo asmens veiklos ir
yra vykdoma siekiant komercinių tikslų. Todėl nekilnojamojo turto pardavimo veiklą,
kokia buvo nagrinėjama pagrindinėje byloje, Teisingumo Teismas vertino kaip tiesioginį, tęstinį ir būtiną apmokestinamos įmonės veiklos išplėtimą (Teisingumo Teismo
2009 m. spalio 29 d. sprendimas byloje NCC Construction, C-174/08, 23–31, 40 p.).
21.2.3. Ilgalaikio turto tiekimo įtraukimas. Atskaitos proporcija apskaičiuojama
neatsižvelgiant ir į ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens veikloje, tiekimo
apyvartos sumą (PVM direktyvos 174 str. 2 d. a p.; Šeštosios direktyvos 19 str. 2 d.).
Jau minėta, kad priimdamas Šeštosios direktyvos 19 straipsnio 2 dalį (PVM direktyvos 174 str. 2 d.) Bendrijos teisės aktų leidėjas siekė į atskaitos proporciją neįtraukti
apyvartos iš turto pardavimo, kai toks pardavimas nėra įprastas aptariamo apmokestinamojo asmens vykdomoje veikloje ir todėl mišriai naudojamų turto ar paslaugų naudojimas nėra proporcingas iš to gaunamoms pajamoms. Šių pajamų įtraukimas, apskaičiuojant atskaitos proporciją, iškreiptų jos rezultatą ta prasme, kad ji neatspindėtų
atitinkamos turto ar paslaugų dalies mišraus naudojimo apmokestinamai ir neapmokestinamai veiklai. Todėl sąvoka „ilgalaikis turtas, kurį apmokestinamasis asmuo naudojo savo verslui“ Šeštosios direktyvos 19 straipsnio 2 dalies (PVM direktyvos 174 str.
2 d.) prasme neturėtų apimti ilgalaikio turto, kurio pardavimas atitinkamam apmokestinamajam asmeniui yra įprasta ekonominė veikla. Iš tiesų suinteresuotajam asmeniui
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tokio turto įsigijimas, o vėliau pardavimas reiškia, kad jis mišriai naudojamą turtą ir
paslaugas naudoja nuolat. Kadangi toks pardavimas priskirtinas įprastai apmokestinamai apmokestinamojo asmens veiklai, į jos apyvartą reikėtų atsižvelgti apskaičiuojant
atskaitos proporciją tam, kad geriau atsispindėtų šiai veiklai mišriai naudojama turto
ir paslaugų dalis, nebent būtų pažeidžiamas bendros PVM sistemos neutralumo tikslas (Teisingumo Teismo 2008 m. kovo 6 d. sprendimo byloje Nordania Finans ir kt.,
C-98/07, 24 ir 25 p.).
Atitinkamai, Šeštosios direktyvos 19 straipsnio 2 dalis (PVM direktyvos 174 str.
2 d.) turi būti aiškinama taip, jog į sąvoką „ilgalaikis turtas, kurį apmokestinamasis asmuo naudojo savo verslui“ nepatenka, pavyzdžiui, automobiliai, kuriuos išperkamosios
nuomos būdu įmonė įsigyja, turėdama tikslą juos išnuomoti, o vėliau, pasibaigus lizingo sutartims, parduoti, nes šių automobilių pardavimas, atsižvelgiant į šių sutarčių
kontekstą, yra šios įmonės įprasta ekonominė veikla (Teisingumo Teismo 2008 m. kovo
6 d. sprendimo byloje Nordania Finans ir kt., C-98/07, 36 p.).
Sąskaita faktūra
Pagal PVM direktyvos 178 straipsnio a punktą (Šeštosios direktyvos 18 str.
1 d. a p.) galimybė pasinaudoti šios direktyvos 168 straipsnio a punkte15 (Šeštosios direktyvos 17 str. 2 d. a p.) numatyta teise į atskaitą susieta su sąskaitos faktūros turėjimu. Remiantis PVM direktyvos 220 straipsnio 1 dalimi (Šeštosios direktyvos 22 str.),
sąskaita faktūra turi būti išrašyta už kiekvieną apmokestinamojo asmens prekių tiekimą ar paslaugų teikimą kitam apmokestinamajam asmeniui.
Dėl pareigos turėti sąskaitą faktūrą pastebėtina, kad Teisingumo Teismas skirtingai vertina situacijas, kai yra sprendžiama dėl šio dokumento turėjimo, pirma, siekiant
įgyvendinti teisę į PVM atskaitą, ir, antra, valstybės institucijoms siekiant patikrinti jau
atliktos atskaitos pagrįstumą. Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo 1995 m. gruodžio 5 d.
sprendimu byloje Reisdorf (C-85/95) buvo nustatyta, kad mokestinio patikrinimo metu
mokesčių administratorius paprašė pateikti PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodytą
PVM mokesčių mokėtojas atskaitė. Pastarajam nepateikus šių apskaitos dokumentų
originalų (buvo pateikti kiti dokumentai, įskaitant tarpines sąskaitas faktūras), mokesčių administratorius atsisakė pripažinti jo teisę į atskaitą, kurią šis mokesčių mokėtojas jau įgyvendino. Analizuodama šią situaciją, Europos Sąjungos teisminė institucija
pripažino, kad, kiek tai susiję su asmens teisės į PVM atskaitą įgyvendinimu, remiantis
Šeštosios direktyvos 18 straipsnio 1 dalies a punktu, skaitomu kartu su 22 straipsnio
3 dalimi, ši teisė paprastai įgyvendinama turint originalią PVM sąskaitą faktūrą arba
kitą valstybės narės nustatytą dokumentą. Tačiau, kiek tai susiję su aptariamu dokumentu, kaip įrodymu dėl jau įgyvendintos teisės į PVM atskaitą pagrįstumo, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad minėtas Šeštosios direktyvos 18 straipsnis šių santykių nereguliuoja. Šio pobūdžio apmokestinamojo asmens pareigos yra numatytos Šeštosios
15 „Jeigu prekes ir paslaugas apmokestinamasis asmuo naudoja savo apmokestinamiesiems sandoriams,
apmokestinamasis asmuo turi turėti valstybėje narėje, kurioje jis vykdo šiuos sandorius, teisę iš PVM,
kurį sumokėti jam tenka prievolė, atskaityti:<...> mokėtiną ar sumokėtą PVM toje valstybėje narėje už
prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, kurį jam atliko ar turi atlikti kitas apmokestinamasis asmuo;
b) mokėtiną PVM už sandorius“.
475

III. Informacinė dalis

direktyvos 22 straipsnyje, kurio 2 dalis numato, jog kiekvienas apmokestinamasis asmuo turi vesti apskaitą, pakankamai išsamią, kad pagal ją būtų galima taikyti PVM, ir
mokesčio administratorius galėtų atlikti patikrinimus. Šiuo aspektu Europos Sąjungos
teisės aktai eksplicitiškai nenustato, kokių dokumentų reikia (kokius dokumentus reikia išsaugoti), norint įrodyti atliktos atskaitos pagrįstumą. Šis klausimas paliktas valstybių narių diskrecijai. Įgyvendindamos šią diskreciją valstybės narės gali reikalauti, kad
mokestinio patikrinimo metu būtų pateikta originali sąskaita faktūra, o atvejais, kai
apmokestinamasis asmuo jos nebeturi – suteikti galimybę pateikti kitus patikimus įrodymus, kad ūkinė operacija, dėl kurios buvo pasinaudota teisė į PVM atskaitą, realiai
įvyko (Teisingumo Teismo 1995 m. gruodžio 5 d. sprendimo byloje Reisdorf, C-85/95,
20, 25–31 p.).
22. Privalomi sąskaitos faktūros rekvizitai. PVM direktyvos 226 straipsnyje patikslinama, kad, nepažeidžiant šioje direktyvoje nustatytų specialių nuostatų, pagal 220
straipsnį išrašomose sąskaitose faktūrose PVM tikslais privalomai nurodyti turi būti
tik šiame straipsnyje nurodyti rekvizitai. Tai reiškia, jog valstybėms narėms nėra leidžiama susieti teisės atskaityti PVM su sąskaitų faktūrų turiniui keliamomis sąlygomis,
kurios nėra aiškiai numatytos PVM direktyvos nuostatose. Tokį aiškinimą patvirtina
ir aptariamos direktyvos 273 straipsnis, kuriame numatyta, jog valstybės narės gali
nustatyti kitas pareigas, kurias jos laiko būtinomis siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai renkamas PVM ir užkertamas kelias sukčiavimui, tačiau ši galimybė negali būti
naudojama nustatant papildomas su sąskaitų faktūrų išrašymu susijusias prievoles, be
tų, kurios, be kita ko, nustatytos šios direktyvos 226 straipsnyje (Teisingumo Teismo
2010 m. liepos 15 d. sprendimo byloje Pannon Gép Centrum, C-368/09, 41 p.). Taigi dėl
teisės į atskaitą taikymo reikalavimas sąskaitoje faktūroje pateikti kitus duomenis, nei
numatyti PVM direktyvoje, turi būti apribotas tik tuo, kas būtina mokesčių administratoriaus PVM surinkimui ir kontrolei užtikrinti. Be to, tokie duomenys dėl kiekio ar
techninio pobūdžio neturi naudojimosi teise į atskaitą padaryti praktiškai neįmanomo ar per daug sudėtingo (Teisingumo Teismo 2013 m. gegužės 8 d. sprendimo byloje
Petroma Transports ir kt., C-271/12, 28 p.).
Pavyzdžiui, minėtame Teisingumo Teismo 2010 m. liepos 15 d. sprendime byloje Pannon Gép Centrum (C-368/09) nustatyta, kad pagrindinėje byloje teisė atskaityti
PVM už subrangovės suteiktas paslaugas pareiškėjai buvo paneigta dėl dviejų priežasčių. Viena vertus, pirminėse subrangovės išrašytose sąskaitose faktūrose buvo nurodytos neteisingos paslaugų suteikimo pabaigos datos. Kita vertus, dėl pataisytų sąskaitų
faktūrų, kurių atveju nebuvo ginčijama, jog jose nurodytos teisingos datos, nuspręsta, kad jose neužtikrinta nepertraukiama numeracija, nes tą pačią dieną išrašytų užskaitymo pranešimų ir pataisytų sąskaitų faktūrų numeracija buvo skirtinga. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas pažymėjo, jog teisinga, kad, remiantis PVM direktyvos 226
straipsnio 7 dalimi sąskaitoje faktūroje turi būti privalomai nurodyta tiksli data, kada
buvo baigta teikti paslaugas. Tačiau iš bylos medžiagos buvo matyti, jog pirmosios instancijos mokesčių institucijai atsisakant pripažinti pareiškėjai pagrindinėje byloje teisę
atskaityti PVM už jai subrangovės suteiktas paslaugas, ši institucija jau turėjo pastarosios pataisytas sąskaitas faktūras. PVM direktyva nedraudžiama ištaisyti neteisingų sąskaitų faktūrų. Jeigu pataisytose sąskaitose faktūrose buvo visi PVM direktyvos, būtent
jos 226 straipsnyje, reikalaujami rekvizitai, o tai turi patikrinti nacionalinis teismas,
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darytina prielaida, kad tokiu atveju, koks buvo nagrinėjamas pagrindinėje byloje, visos esminės ir formalios sąlygos buvo įvykdytos, kad apmokestinamasis asmuo galėtų
pasinaudoti teise atskaityti PVM už subrangovės suteiktas paslaugas. Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė, kad PVM direktyvos 226 straipsnyje nenustatyta jokios pareigos,
pagal kurią pataisytų sąskaitų faktūrų numeriai turi būti tos pačios serijos kaip ir užskaitymo pranešimai, kuriais panaikinamos neteisingos sąskaitos (Teisingumo Teismo
2010 m. liepos 15 d. sprendimo byloje Pannon Gép Centrum, C-368/09, 42–44 p.).
23. Klaidų sąskaitoje faktūroje taisymas. Pagal bendrąją PVM sistemą nedraudžiama ištaisyti klaidingos sąskaitos faktūros. Taigi, jei įvykdytos visos materialinės
sąlygos, būtinos norint pasinaudoti teise į PVM atskaitą, ir kai, prieš atitinkamai institucijai priimant sprendimą, apmokestinamasis asmuo pateikė jai ištaisytą sąskaitą faktūrą, iš principo negalima nesuteikti teisės į atskaitą dėl to, kad pradinė sąskaita faktūra
buvo klaidinga (Teisingumo Teismo 2013 m. gegužės 8 d. sprendimo byloje Petroma
Transports ir kt., C-271/12, 34 p.).
Kaip Teisingumo Teismas konstatavo 2013 m. gegužės 8 d. sprendime byloje
Petroma Transports ir kt. (C-271/12), pagrindinėje byloje buvo nustatyta, jog būtina informacija, kuria papildomos ir patikslinamos sąskaitos faktūros, buvo pateikta po to,
kai mokesčių administratorius priėmė sprendimą neleisti taikyti teisės į PVM atskaitą, t. y. prieš priimant šį sprendimą šiam mokesčių administratoriui pateiktos sąskaitos
faktūros dar nebuvo ištaisytos, kad jis galėtų užtikrinti teisingą PVM surinkimą ir jo
kontrolę. Todėl ši Europos Sąjungos teisminė institucija vertino, kad nedraudžiamos
nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias galima atsisakyti suteikti teisę į PVM atskaitą apmokestinamiesiems asmenims paslaugų gavėjams, kurių turimose sąskaitose faktūrose trūksta duomenų, net jei priėmus tokį sprendimą atsisakyti šios sąskaitos faktūros buvo papildytos informacija, kuria siekiama patvirtinti jose nurodytų sandorių
tikrumą, pobūdį ir sumą (Teisingumo Teismo 2013 m. gegužės 8 d. sprendimo byloje
Petroma Transports ir kt., C-271/12, 35 ir 36 p.).
PVM atskaitos tikslinimas
Vadovaujantis PVM direktyvos 184 straipsniu (Šeštosios direktyvos 20 str. 1 d.),
pirminė atskaita tikslinama, kai atskaityta PVM suma yra didesnė arba mažesnė už
sumą, kurią apmokestinamasis asmuo turėjo teisę atskaityti. Kaip ne kartą yra pabrėžęs
Teisingumo Teismas, atskaitos tikslinimo sistema yra esminė PVM direktyva (Šeštąja
direktyva) įtvirtintos sistemos dalis, nes jos paskirtis – užtikrinti atskaitų tikslumą, taigi – ir mokesčių naštos neutralumą. Be to, kadangi teisės į atskaitą ribojimai ir atskaitų
tikslinimai turi būti vienodai taikomi visose valstybėse narėse, nukrypimai leidžiami
tik aiškiai PVM direktyvoje (Šeštojoje direktyvoje) numatytais atvejais (Teisingumo
Teismo 2006 m. kovo 30 d. sprendimo byloje Uudenkaupungin kaupunki, C-184/04,
26 p.).
Minėta, kad pirkimo PVM atskaitą lemiantis kriterijus yra šių prekių ir paslaugų
naudojimas ar numatomas naudojimas apmokestinamojo asmens vykdomoje ekonominėje veikloje, kuri yra apmokestinama PVM. Iš tiesų šis naudojimas lemia pirminės
atskaitos, į kurią apmokestinamasis asmuo turi teisę, dydį ir vėliau galimų tikslinimų,
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atliekamų pagal direktyvos 185–187 straipsniuose (Šeštosios direktyvos 20 str.) numatytas sąlygas, dydį (žr. Teisingumo Teismo 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimo byloje
Centralan Property, C-63/04, 54 p. ir jame nurodytą praktiką). Šiuose PVM direktyvos
(Šeštosios direktyvos) straipsniuose numatytas tikslinimo mechanizmas yra šioje direktyvoje nustatytos PVM atskaitos tvarkos dalis (Teisingumo Teismo 2012 m. spalio 4 d.
sprendimo byloje PIGI, C-550/11, 24 p.).
Atskirai reikia pabrėžti, kad direktyvoje numatytomis tikslinimo taisyklėmis siekiama padidinti atskaitos tikslumą, užtikrinant PVM neutralumą, kad ankstesniame
etape sudaryti sandoriai toliau suteiktų teisę į atskaitą tik tuo atveju, kai jie naudojami tik apmokestinamiems šiuo mokesčiu tiekimams. Šių direktyvos nuostatų tikslas
– glaudžiai ir tiesiogiai susieti teisę į perkant sumokėto PVM atskaitą su atitinkamų
prekių ir paslaugų naudojimu apmokestinamiesiems pardavimo sandoriams (žr. Teisingumo Teismo 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimo byloje Centralan Property, C-63/04,
57 p.).
24. Veiksnių, kuriais remiantis buvo apskaičiuotas PVM, pasikeitimas. Remiantis PVM direktyvos 185 straipsnio 1 dalimi (Šeštosios direktyvos 20 str. 1 d. b p.),
visų pirma atskaita tikslinama, kai pateikus PVM deklaraciją, pasikeičia veiksniai, kuriais remiantis buvo apskaičiuota atskaitytina PVM suma, pavyzdžiui, nutraukiami pirkimo sandoriai ar suteikiamos kainų nuolaidos.
Šios nuostatos taikymo klausimu paminėtinas, pavyzdžiui, Teisingumo Teismo
2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas byloje SC Gran Via Moineşti (C-257/11), kuriame,
be kita ko, pasisakyta dėl statinius, kuriuos buvo planuojama nugriauti vietoje jų pastatant naujus pastatus, su žemės sklypu įsigijusios bendrovės pareigos patikslinti šių
statinių įsigijimo PVM atskaitą. Nustatyta, kad pagal 2007 m. kovo 16 d. sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį bendrovė SC Gran Via Moineşti SRL (toliau – GVM) įsigijo
žemės sklypą ir jame pastatytus statinius. Pagal šią sutartį kartu suteiktas leidimas nugriauti šiuos statinius. Remdamasi šiuo leidimu GVM atliko griovimo darbus 2008 m.
rugsėjo 30 d. Be to, 2008 m. balandžio 16 d. GVM buvo išduotas urbanistikos sertifikatas, reikalingas leidimui statyti gyvenamųjų namų kompleksą aptariamame žemės sklype gauti. GVM atskaitė PVM už visą žemės sklypą ir nusipirktus statinius ir mokesčių
administratoriui pateikė PVM deklaraciją. Pastarasis, atlikęs mokestinį patikrinimą,
pateikė pranešimą apie mokesčio dydį, pagal kurį, atsižvelgiant į šių statinių nugriovimą, reikia atlikti GVM atskaityto PVM, susijusio su nugriautais statiniais, patikslinimą.
Nesutikdamas su tokiu nacionalinės institucijos vertinimu, Teisingumo Teismas pirmiausia pažymėjo, kad GVM, įsigydama pagrindinėje byloje aptariamą žemės sklypą
ir statinius, išreiškė ketinimą nugriauti šiuos statinius ir šiame žemės sklype pastatyti
gyvenamųjų namų kompleksą. Šį ketinimą patvirtino objektyvūs įrodymai, nes įsigyjant pagrindinėje byloje aptariamus statinius GVM buvo išduotas leidimas nugriauti,
ir net prieš pateikdama PVM deklaraciją ši bendrovė nugriovė šiuos statinius; taip pat
jai buvo išduotas urbanistikos sertifikatas, skirtas leidimui statyti šį gyvenamųjų namų
kompleksą gauti. Tačiau šiomis aplinkybėmis šis ketinimas negali panaikinti GVM teisės į PVM, susijusio su pagrindinėje byloje aptariamų statinių įsigijimu, atskaitą. Iš tiesų, šie statiniai buvo įsigyti su žemės sklypu, kuriame buvo pastatyti, o šį sklypą GVM
toliau naudoja savo apmokestinamiesiems sandoriams. Šiomis aplinkybėmis senų statinių pakeitimas modernesniais, pastaruosius naudojant apmokestinamiesiems parda478
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vimo sandoriams, nenutraukia tiesioginio ryšio tarp atitinkamų statinių įsigijimo ir
vėliau vykdomos apmokestinamojo asmens ekonominės veiklos. Šių statinių įsigijimas,
vėliau jų nugriovimas, siekiant pastatyti modernesnius statinius, gali būti laikomas
seka susijusių sandorių, kurių tikslas – įgyvendinti apmokestinamuosius sandorius, lygiai taip pat, kaip ir naujų statinių įsigijimas ir tiesioginis jų naudojimas. Todėl Teisingumo Teismas sprendė, kad pagal PVM direktyvos 185 straipsnį dėl statinių, įsigytų su
žemės sklypu, kuriame jie pastatyti, nugriovimo, ketinant vietoje šių statinių pastatyti
naujus statinius, nekyla pareiga patikslinti pradinę PVM, susijusio su šių statinių įsigijimu, atskaitą (Teisingumo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo byloje SC Gran
Via Moineşti, C-257/11, 42 p.). Taigi, darydamas tokią išvadą Teisingumo Teismas akcentavo, kad atskaita tikslinama visų pirma tada, kai pateikus PVM deklaraciją pasikeičia veiksniai, kuriais remiantis buvo apskaičiuota atskaitytina suma, o nagrinėtu atveju
jokie veiksniai nepasikeitė, nes įmonė iš anksto buvo suplanavusi statinius nugriauti.
Analogiškos pozicijos Teisingumo Teismas laikėsi ir priimdamas 2012 m. spalio
18 d. sprendimą byloje TETS Haskovo (C-234/11), kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl PVM atskaitos tikslinimo, kai įsigyti atgyvenę statiniai buvo pakeičiami tos
pačios paskirties modernesniais statiniais, pastaruosius naudojant apmokestinamiems
pardavimo sandoriams. Šiuo klausimu buvo konstatuota, kad tokios aplinkybės nenutraukia tiesioginio ryšio tarp atitinkamų statinių įsigijimo ir paskui vykdomos apmokestinamojo asmens veiklos. Aptariamų statinių įsigijimas, vėliau jų nugriovimas,
siekiant juos modernizuoti, gali būti laikomas susijusių sandorių seka, kurių tikslas –
įgyvendinti apmokestinamus sandorius, lygiai taip pat, kaip ir naujų statinių įsigijimas
ir tiesioginis jų naudojimas. Toks aiškinimas juo labiau tinka tada, kai įsigyti statiniai
tik iš dalies sunaikinami, nauji statiniai pastatomi tuose pačiuose anksčiau įsigytuose
sklypuose ir kai kurios senų statinių nugriovimo atliekos perparduotos, o perpardavimo sandoriai yra pardavimo apmokestinamieji sandoriai (Teisingumo Teismo 2012 m.
spalio 18 d. sprendimo byloje TETS Haskovo, C-234/11, 34 ir 35 p.).
Klausimu dėl mokesčių administratoriaus teisės reikalauti, kad būtų patikslinta
PVM atskaita buvo pasisakyta Teisingumo Teismo 2014 m. kovo 13 d. sprendime byloje FIRIN, C-107/13. Šiame sprendime nustatyta, kad FIRIN yra bendrovė, gaminanti ir
parduodanti duoną ir konditerinius gaminius. 99 proc. jos kapitalo priklauso bendrovei York Skay, o likusi dalis – K. Yorkishev. 2010 m. pabaigoje FIRIN užsisakė 10 000 t
kviečių iš Agra Plani, bendrovės, kuri 100 proc. priklauso K. Yorkishev. Dėl šio sandorio, apmokėto iš anksto, 2010 m. lapkričio 29 d. Agra Plani išrašė sąskaitą faktūrą
3 600 000 BGN ir nurodė 600 000 BGN mokėtino PVM. Po patikrinimo Bulgarijos
mokesčių administratorius suabejojo šios 600 000 BGN sumos atskaita, kurią FIRIN atliko deklaravusi PVM už 2010 m. lapkričio–gruodžio mėn. laikotarpį. Šią abejonę mokesčių administratorius pateisino tvirtindamas, kad tiekimas nebuvo atliktas, o 2010 m.
lapkričio 29 d. sąskaita faktūra buvo sukčiavimo sistemos, kuri per patikrinimą buvo
įrodyta, dalis. Iš tiesų, kadangi Agra Plani nebuvo įregistruota nacionalinėje javų tarnyboje, pagal nacionalinę teisę ji negalėjo prekiauti javais, o to FIRIN negalėjo nežinoti.
Be to, FIRIN bendra atliktų mokėjimų suma Agra Plani nuo 2010 m. lapkričio 30 d.
sudarė 4 170 000 BGN, t. y. didesnę nei pagal sąskaitą faktūrą mokėtiną sumą, kuri tą
dieną buvo pervesta į York Skay sąskaitą. Taip pat tą pačią dieną 3 600 000 BGN sumą
York Skay pervedė į FIRIN banko sąskaitą. Vertindamas tokią situaciją Teisingumo
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Teismas priminė, jog PVM direktyvos 185 straipsnio 1 dalyje nustatytas principas, pagal kurį atskaita tikslinama visų pirma tada, kai pateikus PVM deklaraciją pasikeičia
veiksniai, kuriais remiantis buvo apskaičiuota atskaitytina suma. Tokiu atveju, kai matyti, kad prekių tiekimai, už kuriuos FIRIN sumokėjo, nebus atlikti, reikia daryti išvadą,
kad veiksnių, į kuriuos buvo atsižvelgta nustatant šios atskaitos sumą, pokytis įvyko
pateikus PVM deklaraciją. Todėl tokiu atveju mokesčių administratorius gali reikalauti
patikslinti apmokestinamojo asmens atskaitytą PVM. Šia išvada neturėtų leisti suabejoti aplinkybė, kad pats tiekėjo mokėtinas PVM nebuvo patikslintas. PVM direktyvos
nuostatas reikia aiškinti taip, kad jomis reikalaujama, jog PVM atskaita, kurią atliko
sąskaitos faktūros, išrašytos už prekių tiekimo apmokėjimą, gavėjas, turi būti patikslinta, kai šiuo atveju minėtos aplinkybėmis galiausiai šis tiekimas nebuvo atliktas, net
jei tiekėjas ir toliau turi pareigą sumokėti mokestį ir nesugrąžino apmokėjimo (Teisingumo Teismo 2014 m. kovo 13 d. sprendimo byloje FIRIN, C-107/13, 58 p.; taip pat žr.
apžvalgos skyrių „Teisė į klaidingai sąskaitoje faktūroje nurodyto PVM atskaitą“, 4 p.).
25. Atskaitos netikslinimas, pasikeitus PVM apskaičiavimą nulėmusiems
veiksniams. PVM direktyvos 185 straipsnio 2 dalis (Šeštosios direktyvos 20 str. 1 d.
b p.) nustato, kad nukrypstant nuo 1 dalies, atskaita netikslinama, kai sandoriai yra
visiškai ar iš dalies neapmokėti arba kai deramai įrodoma ir patvirtinama, kad turtas
yra sunaikintas, prarastas ar pavogtas, arba kai prekės yra tiekiamos kaip pavyzdžiai ar
mažavertės dovanos. Tačiau valstybės narės gali reikalauti atskaitą patikslinti tais atvejais, kai sandoriai yra visiškai ar iš dalies neapmokėti, arba įvykus vagystei.
Prekių vagystė yra toks pokytis, dėl kurio iš esmės reikia tikslinti pirkimo PVM
atskaitą, nes apmokestinamasis asmuo nebegali naudoti pavogtos prekės apmokestinamiesiems pardavimo sandoriams (Teisingumo Teismo 2012 m. spalio 4 d. sprendimo
byloje PIGI, C-550/11, 27 p.). Vis dėlto, kaip PVM direktyvos 185 straipsnio 1 dalies
išimtis, šio straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad atskaita netikslinama,
be kita ko, kai „deramai įrodoma, kad turtas <...> pavogtas“. Tačiau taip pat būtina pabrėžti, jog pagal minėtą šios nuostatos antrą pastraipą ši išimtis valstybėms narėms yra
neprivaloma.
Prekių vagystė nesuteikia nukentėjusiam dėl vagystės asmeniui atitinkamo finansinio atlygio. Taigi vagystė negali būti laikoma „prekių tiekimu už atlygį“ PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) 2 straipsnio prasme. Be to, prekių vagystė nepatenka į direktyvoje nustatytą „prekių tiekimo“ sąvoką (Teisingumo Teismo 2005 m. liepos 14 d.
sprendimo byloje British American Tobacco ir kt., C-435/03, 33 p.). Pavogęs prekes asmuo yra tik paprastas jų turėtojas. Tai nesuteikia teisės vagystę įvykdžiusiam asmeniui
disponuoti prekėmis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip jų savininkui. Vagystė negali
būti laikoma perleidimu, įvykdytu tarp šalies, kuri yra auka, ir pažeidimo autoriaus
PVM direktyvos 14 straipsnio 1 dalies (Šeštosios direktyvos 5 str. 1 d.) prasme (Teisingumo Teismo 2005 m. liepos 14 d. sprendimo byloje British American Tobacco ir kt.,
C-435/03, 36 p.).
Dėl pirmiau minėtų priežasčių valstybės narės gali pagrįstai numatyti pirkimo
PVM atskaitos tikslinimą visais prekių, dėl kurių atsiranda teisė į šio mokesčio atskaitą, vagystės atvejais, ir tai nepriklauso nuo to, ar vagystės aplinkybės buvo visiškai atskleistos. Todėl, kaip nurodė Teisingumo Teismas 2012 m. spalio 4 d. sprendimo byloje
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PIGI (C-550/11) 30 punkte, „kadangi Bulgarijos Respublika pasinaudojo PVM direktyvos 185 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje įtvirtinta galimybe, kompetentingas
mokesčių administratorius pagrindinėje byloje neprivalėjo nustatyti, ar nagrinėjama
vagystė, padaryta nenustatyto ir nenuteisto asmens, buvo „deramai įrodyta“.
Dėl pačios vagystės sąvokos, vartojamos nacionaliniuose mokesčių teisės aktuose,
Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad naudodamosios PVM direktyvos 185 straipsnio
2 dalies antroje pastraipoje įtvirtinta galimybe, valstybės narės savo vidaus mokesčių
teisės aktuose teisėtai gali vartoti žodžius, kurie nėra tokie patys kaip direktyvoje, įgaliojimus suteikiančioje nuostatoje, tiek, kiek šiais žodžiais atspindimas direktyvos tikslas.
Valstybės narės gali pasirinkti, kaip jos pačios mano, tinkamiausią teisės aktų leidimo
metodiką. Taigi, be kita ko, jos gali vien perkelti į nacionalinės teisės aktą direktyvoje vartotą formuluotę ar ją atitinkantį pasakymą (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 4 d. sprendimo byloje SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft,
C-102/08, 56 p.). Kadangi „vagystės“ sąvoka iš esmės patenka į baudžiamosios teisės
sritį, valstybės narės gali vartoti žodžius, kurie joms atrodo tinkamiausi rengiant mokesčių norminamuosius teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Sąjungos
teisės nuostata PVM tikslinimo srityje (Teisingumo Teismo 2012 m. spalio 4 d. sprendimo byloje PIGI, C-550/11, 35 p.).
26. Su ilgalaikiu turtu susijusios atskaitos tikslinimo ypatumai. Vadovaujantis
PVM direktyvos 187 straipsnio 1 dalimi (Šeštosios direktyvos 20 str. 2 d.), su ilgalaikiu
turtu susijusi PVM atskaita tikslinama penkerius metus, įskaitant prekių įsigijimo ar
pagaminimo metus. Tačiau valstybės narės gali nustatyti, kad PVM atskaita turi būti
tikslinama penkerius metus nuo turto pirmo panaudojimo. Kai įsigytas ilgalaikis turtas yra nekilnojamasis turtas, PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis gali būti pratęstas
iki 20 metų. Kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, atskaitos tikslinimo laikotarpis
leidžia išvengti netikslumų skaičiuojant apmokestinamojo asmens atskaitomas ir jo nepagrįstą naudą arba žalą, jei, be kita ko, po deklaracijos pateikimo pasikeičia faktoriai,
pagal kuriuos iš pradžių buvo nustatytas atskaitos dydis. Panašių pakeitimų galimybė
yra ypač reikšminga ilgalaikio turto atveju, nes jis dažnai naudojamas keletą metų, per
kuriuos gali būti keičiama jo paskirtis. Todėl PVM direktyva (Šeštoji direktyva) numato penkerių metų tikslinimo laikotarpį, kuris nekilnojamajam turtui gali būti pratęstas
iki dvidešimties metų, kurio metu gali būti atliktos įvairios atskaitos. Su ilgalaikiu turtu
susijusi Šeštosios direktyvos 20 straipsnio 2 dalis (PVM direktyvos 187 str. 1 d.), be kita
ko, yra suformuluota taip, kad nelieka jokių abejonių dėl jos privalomumo (Teisingumo Teismo 2006 m. kovo 30 d. sprendimo byloje Uudenkaupungin kaupunki, C-184/04,
25 p.).
Pastebėtina ir tai, kad Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad Šeštosios direktyvos
20 straipsnis (PVM direktyvos 187 str.) turi būti aiškinamas taip, kad juo numatytas
tikslinimas taikomas ir tuo atveju, kai apmokestinamojo asmens ekonominei veiklai
priskirtas ilgalaikis turtas iš pradžių buvo naudojamas neapmokestinamai veiklai, nesuteikiančiai teisės į atskaitą, ir tik vėliau tikslinimo laikotarpiu imtas naudoti PVM
apmokestinamai veiklai (Teisingumo Teismo 2006 m. kovo 30 d. sprendimo byloje
Uudenkaupungin kaupunki, C-184/04, 42 p,).
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Atskaitytino ir mokėtino PVM skirtumo grąžinimas (perkėlimas)
Vadovaujantis PVM direktyvos 183 straipsniu (Šeštosios direktyvos 18 str. 4 d.),
kai tam tikrą mokestinį laikotarpį atskaityta PVM suma viršija mokėtino PVM sumą,
valstybės narės gali arba grąžinti šį skirtumą, arba jį perkelti į kitą laikotarpį jų pačių
nustatytomis sąlygomis.
27. Bendri reikalavimai PVM skirtumo grąžinimui (perkėlimui). Nors PVM
direktyvos 183 straipsnis (Šeštosios direktyvos 18 str. 4 d.) numato, kad minėto skirtumo grąžinimas (perkėlimas) vykdomas pagal nacionalinėje teisėje nustatytas taisykles, šios nuostatos negalima aiškinti taip, jog valstybių narių nustatytos tvarkos visiškai nekontroliuojamos pagal Europos Sąjungos teisę (žr. Teisingumo Teismo 2010 m.
sausio 21 d. sprendimo byloje Alstom Power Hydro, C-472/08, 15 p.).
Pavyzdžiui, kalbant apie galimybę numatyti, kad PVM skirtumas bus perkeltas į
kitą mokestinį laikotarpį arba grąžintas pagal PVM direktyvos 183 straipsnį (Šeštosios
direktyvos 18 str. 4 d.), pažymėtina, jog Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad, kaip
minėta, nors valstybės narės turi tam tikrą laisvę nustatyti PVM skirtumo grąžinimo
tvarką, tokia tvarka negali pažeisti mokesčių sistemos neutralumo principo taip, kad
apmokestinamajam asmeniui tektų visa ar dalis šio mokesčio naštos. Visų pirma tokia
tvarka turi sudaryti apmokestinamajam asmeniui protingas sąlygas susigrąžinti visą
dėl PVM skirtumo atsiradusį mokesčio kreditą, o tai reiškia, kad skirtumas turi būti
sugrąžintas per protingą laikotarpį pinigais arba kitu atitinkamu būdu ir kad pasirinkta skirtumo grąžinimo forma neturi sukelti finansinės rizikos mokesčių mokėtojui (žr.
Teisingumo Teismo 2008 m. birželio 10 d. sprendimo byloje Sosnowska, C-25/07, 17 p.).
Šiuo aspektu pastebėtina, kad tam, jog normaliai funkcionuotų bendra PVM sistema, reikia, kad mokestis būtų tiksliai renkamas. Kiekviena valstybė narė turi pareigą
priimti visas reikalingas įstatymines ir administracines priemones, kad užtikrintų viso
savo teritorijoje mokėtino PVM surinkimą, ir šiuo atžvilgiu valstybės narės turi patikrinti apmokestinamųjų asmenų deklaracijas, sąskaitas ir kitus atitinkamus dokumentus ir apskaičiuoti bei taikyti mokėtiną mokestį (Teisingumo Teismo 2010 m. liepos
29 d. sprendimo byloje Profaktor, C-188/09, 21 p.). Iš to matyti, kad terminas grąžinti
PVM skirtumą iš esmės gali būti pratęstas tam, kad būtų atliktas mokestinis patikrinimas, tokio pratęsto termino nelaikant neprotingu, jei pratęsimas neviršija to, kas būtina tokiai patikrinimo procedūrai atlikti. Tačiau tiek, kiek apmokestinamasis asmuo
laikinai negali disponuoti lėšomis, atitinkančiomis PVM skirtumą, jis patiria ekonominį sunkumą, kurį galima kompensuoti palūkanomis, taip užtikrinant mokesčių neutralumo principo laikymąsi (Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimo byloje
Enel, C-107/10, 53 p.).
Taigi, PVM permokos grąžinimo atidėjimas keliems mokestiniams laikotarpiams,
einantiems po to, per kurį susidarė permoka, nebūtinai prieštarauja PVM direktyvos
183 straipsnio pirmai pastraipai. Tačiau 2012 m. spalio 18 d. sprendimu byloje Mednis
(C-525/11) Teisingumo Teismas įvertino, kad Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų neatitinka nacionalinės teisės aktų nuostatos, kurios numato, kad mokesčių administratorius gali atsisakyti grąžinti PVM permokos dalį, kuri viršija 18 proc. bendros
apmokestinamųjų sandorių, įvykdytų per mokestinius mėnesio laikotarpius, vertės, o
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šią PVM permokos dalį grąžinti iš valstybės biudžeto vėliau, remiantis metine mokesčio deklaracija.
Paminėtina ir tai, kad PVM direktyvos 183 straipsnis (Šeštosios direktyvos
18 str. 4 d.) aiškintinas taip, jog pagal jį nedraudžiama grąžinti PVM skirtumą įskaitymo būdu (Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimo byloje Enel, C-107/10,
67 p.), t. y. padengiant kitas apmokestinamojo asmens turimas mokestines nepriemokas (prievoles).
28. Senaties terminas pateikti prašymą grąžinti (įskaityti) PVM. Nors Šeštosios
direktyvos 18 straipsnio 4 dalyje (PVM direktyvos 183 str.) konkrečiai nenumatytas
toks senaties terminas, vis dėlto vien remiantis šia aplinkybe negalima daryti išvados,
jog minėta nuostata turi būti aiškinama taip, lyg įgyvendinant teisę susigrąžinti PVM
permoką netaikomas senaties terminas. Pagal analogiją su tuo, kas taikoma įgyvendinant teisę į atskaitą, galimybė be jokių apribojimų laiko atžvilgiu pateikti prašymą
grąžinti PVM permokas prieštarautų teisinio saugumo principui, kuris reikalauja, kad
apmokestinamojo asmens mokestinę situaciją, atsižvelgiant į jo teises ir pareigas mokesčių administratoriaus atžvilgiu, nebūtų įmanoma ginčyti neribotą laiką (pvz., Teisingumo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo byloje Ecotrade, C-95/07 ir C-96/07,
44 p.; taip pat šiuo klausimu skaitykite apžvalgos skyrių „Teisės į PVM atskaitą ribojimas laiko požiūriu“, 6 p,).
Paminėtina ir tai, jog iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad,
nesant Europos Sąjungos teisės reglamentavimo neteisėtai surinktų nacionalinių mokesčių grąžinimo srityje, kiekviena valstybė narė savo nacionalinės teisės sistemoje turi
paskirti kompetentingus teismus ir nustatyti ieškinių, skirtų užtikrinti iš Bendrijos teisės kylančių asmenų teisių apsaugą, procesines taisykles su sąlyga, kad tokios taisyklės
nebus mažiau palankios nei taikomos panašiems nacionaline teise grindžiamiems ieškiniams (lygiavertiškumo principas) ir kad dėl jų naudojimasis Bendrijos teisėje nustatytomis teisėmis netaps praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas (veiksmingumo principas). Dėl veiksmingumo principo Teisingumo Teismas pastebėjo, jog tai,
kad teisinio saugumo, kuris apsaugo tiek mokesčių mokėtoją, tiek administratorių, sumetimais nustatomi protingi santykiniai naikinamieji terminai ieškiniui pareikšti, atitinka Sąjungos teisę. Dėl tokių naikinamųjų terminų naudojimasis Sąjungos teisėje nustatytomis teisėmis netampa praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas. Šiomis
aplinkybėmis Teisingumo Teismas konstatavo, kad Šeštosios direktyvos 18 straipsnio
4 dalis turi būti aiškinama taip, jog nedraudžia valstybės narės teisės aktų, kuriuose numatytas trejų metų senaties terminas pateikti prašymą grąžinti šios valstybės mokesčių
administratoriaus neteisėtai gautą PVM permoką (Teisingumo Teismo 2010 m. sausio
21 d. sprendimo byloje Alstom Power Hydro, C-472/08, 15–21 p.).

IV. Teisės į PVM atskaitą ribojimas
Teisės į atskaitą apribojimai
Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, PVM direktyvos 167 straipsnyje
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(Šeštosios direktyvos 17 str.) ir paskesniuose straipsniuose numatyta teisė į atskaitą yra
sudedamoji PVM sistemos dalis ir iš principo ji negali būti ribojama (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo byloje Kretztechnik, C-465/03, 33 p.).
Konkrečiai kalbant, ši teisė įgyvendinama nedelsiant visų mokesčių, taikomų pirkimo
ūkinėms operacijoms, atžvilgiu (pvz., Teisingumo Teismo 1995 m. liepos 6 d. sprendimo byloje BP Soupergaz, C-62/93, 18 p., 2000 m. kovo 21 d. sprendimo sujungtose
bylose Gabalfrisa ir kt., C-110/98–C-147/98, 43 p.).
Žinoma, kaip ne kartą buvo minėta šioje apžvalgoje, teisė į PVM atskaitą tam tikrais atvejais gali būti ribojama būtinybe tenkinti įvairias, įskaitant formalias, sąlygas,
aptariamos teisės įgyvendinimas gali būti ribojamas laike bei kitais iš bendros PVM
sistemos išplaukiančiais ir šią sistemą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais
reikalavimais. Kadangi visi teisės į PVM atskaitą apribojimai turi reikšmės mokestinės
naštos dydžiui ir turi būti taikomi panašiai visose valstybėse narėse, jie (ribojimai) galimi tik PVM direktyvoje (Šeštojoje direktyvoje) aiškiai numatytais atvejais. Kalbant
apie bet kokią nuo teisės į PVM atskaitą principo nukrypti leidžiančią nuostatą, pažymėtina, kad ji turi būti aiškinama siaurai (Teisingumo Teismo 2008 m. gruodžio 22 d.
sprendimo byloje Magoora, C-414/07, 28 p.).
Pavyzdžiui, 2009 m. balandžio 23 d. sprendime byloje PARAT Automotive Cabrio
Textiltetőket Gyártó (C-74/08) Teisingumo Teismo nagrinėtas teisės į PVM atskaitą apribojimo atvejis buvo susijęs su subsidijuojama veikla – valstybė narė uždraudė pasinaudoti teise į atskaitą dėl tos prekės pirkimo dalies, kuri buvo subsidijuota iš viešųjų
fondų. Šiuo aspektu, remdamasi taisykle, jog išimtys iš bendro atskaitos teisės principo
taikytinos tik PVM bendros sistemos numatytais atvejais, ši Europos Sąjungos teisminė
institucija konstatavo, kad nacionalinėje teisėje įtvirtintas bendrasis teisės į atskaitą apribojimas, taikomas bet kuriam prekės įsigijimui, subsidijuojamam iš viešųjų fondų, yra
neleistinas teisės į atskaitą apribojimas (Teisingumo Teismo 2009 m. balandžio 23 d.
sprendimo byloje PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó, C-74/08, 17 p.).
Atskirai pabrėžtina, jog valstybių narių teisę nustatyti tam tikrus teisės į PVM atskaitą ribojimus numato ir PVM direktyva (Šeštoji direktyva). Pavyzdžiui, Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 7 dalis (PVM direktyvos 177 str.) numato, kad pasikonsultavusi,
kaip numatyta 29 straipsnyje, kiekviena valstybė narė gali dėl ekonominio ciklo svyravimų visiškai ar iš dalies neleisti atskaityti sumų, susijusių su ilgalaikiu turtu ar kitomis prekėmis. Kad būtų galima išlaikyti tapačias konkurencijos sąlygas, valstybės narės
vietoj atskaitos apribojimų gali apmokestinti apmokestinamojo asmens pasigamintas
ar pirktas šalyje ar importuotas prekes, tačiau mokestis neturi viršyti mokesčio sumos,
kuri būtų taikoma panašias prekes įsigyjant. Aiškindamas šią nuostatą, Teisingumo
Teismas yra pripažinęs, kad jos (nuostatos) pirmasis sakinys įpareigoja valstybes nares,
siekiant įvykdyti šios direktyvos 29 straipsnyje numatytą procedūrinę konsultavimosi
pareigą, informuoti šiuo straipsniu įsteigtą patariamąjį pridėtinės vertės mokesčio komitetą apie tai, kad jos numato priimti nacionalinę priemonę, leidžiančią nukrypti nuo
bendros PVM atskaitos sistemos, ir pateikti šiam komitetui pakankamai informacijos,
kad jis galėtų nuodugniai išnagrinėti šią priemonę. Aptariama nuostata neleidžia valstybei narei netaikyti prekėms PVM atskaitos sistemos iš anksto nepasikonsultavus su
šios direktyvos 29 straipsniu įsteigtu patariamuoju pridėtinės vertės mokesčio komitetu. Ši nuostata tai pat neleidžia valstybei narei priimti priemonių, numatančių netaikyti
prekėms šio mokesčio atskaitos sistemos, kuriose nėra jų laikinojo pobūdžio nuorodų ir
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(arba) kurios yra struktūrinės sureguliavimo priemonės, kuriomis siekiama sumažinti
biudžeto deficitą ir grąžinti valstybės skolą. Jeigu atskaitos sistemos netaikymas buvo
nustatytas nesilaikant Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 7 dalies, nacionalinės mokesčių institucijos negali remtis prieš apmokestinamąjį asmenį teisės į PVM atskaitą
principo, įtvirtinto šios direktyvos 17 straipsnio 1 dalyje, išimtimi. Apmokestinamajam
asmeniui, kuriam buvo taikoma tokia išimtis, turi būti suteikta galimybė perskaičiuoti
savo pridėtinės vertės mokesčio skolą pagal Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 2 dalį,
jeigu prekės ir paslaugos buvo naudojamos apmokestinamiesiems sandoriams (Teisingumo Teismo 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo byloje Stradasfalti, C-228/05, 30, 32,
53–55, 69 p,).
Šioje apžvalgos dalyje yra aptariami įvairūs ankstesniuose skyriuose neaptarti
Teisingumo Teismo praktikoje minimi atvejai, kuriems esant apmokestinamojo asmens
teisė į PVM atskaitą turi būti apribota, taip pat atvejai, kai ši teisė valstybių narių buvo
paneigta nepagrįstai.
29. Teisinio reguliavimo pasikeitimas. Atsiradus teisei į PVM atskaitą, jos realizavimas paprastai negali būti paneigtas po šios teisės atsiradimo pasikeitusiu teisiniu
reguliavimu.
Pavyzdžiui, pagrindinėje byloje, kurioje Teisingumo Teismas priėmė 2000 m. birželio 8 d. sprendimą byloje Schlosstrasse (C-396/98), nustatyta, kad apmokestinamasis
asmuo 1991 m. kovo 8 d. įgijo konkretaus žemės sklypo užstatymo teisę statyti komercinės paskirties ir gyvenamuosius namus. 1991 m. kovo 16 d. jis kreipėsi dėl statybos
leidimo išdavimo, tačiau dėl tam tikrų planuojamos statybos neatitikimų teritorijų planavimo dokumentams, šio leidimo išdavimas užtruko iki 1993 m. gegužės 27 d. 1993 m.
spalio 10 d. apmokestinamasis asmuo sudarė sutartį su architektu dėl statinio statybos.
Darbai prasidėjo 1994 m. sausį ir buvo baigti tų pačių metų gruodžio mėnesį. Pastatyto
statinio plotas buvo paskirstytas taip: 39,38 proc. skirti apgyvendinti; 13,96 proc. buvo
išnuomota architekto įmonei, o 46,49 proc. – finansų įmonei, kurios 90 proc. veiklos
sudarė PVM neapmokestinamų finansinių paslaugų teikimas. 1992–1994 metais apmokestinamasis asmuo atskaitė PVM nurodytą sąskaitose faktūrose, išrašytose už jam su
statybos darbais susijusių prekių tiekimą bei paslaugų teikimą. Tačiau atlikęs patikrinimą, mokesčių administratorius vertino, kad pagal nuo 1994 m. sausio 1 d. įsigaliojusį
teisinį reguliavimą pareiškėjas nebeturėjo teisės į pirkimo PVM atskaitą už 46,49 proc.
statinio dalį, naudotą minėtos finansų įmonės veiklai. Tačiau Teisingumo Teismas
sprendė, kad apmokestinamojo asmens teisė atskaityti pirkimo PVM už prekes ir paslaugas, kurias jis siekė naudoti atitinkamoje veikloje, išlieka, net jei po pirkimo sandorių priimami nacionaliniai teisės aktai, kuriais ribojama PVM atskaita šiai veiklai (Teisingumo Teismo 2000 m. birželio 8 d. sprendimo byloje Schlosstrasse, C-396/98, 53 p.).
Čia taip pat gali būti paminėtas PVM direktyvos 176 straipsnis (Šeštosios direktyvos 17 str. 6 d.), kurios pirma įtrauka nustato, kad Taryba, spręsdama vieningai ir
remdamasi Komisijos pasiūlymu, nustato išlaidas, už kurias PVM neatskaitomas. PVM
jokiomis aplinkybėmis neatskaitomas už išlaidas, kurios nėra vien tik veiklos išlaidos,
pavyzdžiui, išlaidos, patirtos įsigyjant prabangos prekes, pramogaujant ar pasilinksminant. Cituotos nuostatos taikymo aspektu pažymėtina, kad iki šiol nėra jokios Sąjungos teisės nuostatos, kurioje išvardijamos išlaidos, kurioms ribojama teisė į atskaitą
(šiuo klausimu taip pat žr. Teisingumo Teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo byloje
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Oasis East, C-395/09, 20 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką). Atitinkamai minėto
PVM direktyvos straipsnio antroje įtraukoje nurodyta, kad kol įsigalios minėtos nuostatos dėl ribojimo, valstybės narės gali toliau taikyti visus atskaitos apribojimus, kurie
buvo numatyti jų nacionaliniuose įstatymuose 1979 m. sausio 1 d. arba, jei valstybės
narės įstojo į Bendriją po šios datos, jų įstojimo dieną. Tačiau, kaip ne kartą yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, šia išimtimi valstybėms narėms nebuvo suteikta absoliuti
diskrecija netaikyti PVM atskaitos visoms arba beveik visoms prekėms ir paslaugoms.
Ši teisė netaikoma bendriems atskaitos apribojimams ir neatleidžia valstybių narių nuo
pareigos pakankamai tiksliai apibrėžti prekes ir paslaugas, kurioms teisė į atskaitą netaikoma (šiuo klausimu, pvz., žr. Teisingumo Teismo 2005 m. liepos 14 d. sprendimo
byloje Charles ir Charles Tijmens, C-434/03, 33 ir 35 p.). Be to, kalbant apie nuo teisės į
PVM atskaitą principo nukrypti leidžiančią nuostatą, pažymėtina, kad ji turi būti aiškinama siaurai (Teisingumo Teismo 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo byloje Magoora,
C-414/07, 28 p.).
Dėl aptarto reglamentavimo taikymo, pavyzdžiui, buvo pasisakyta Teisingumo
Teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendime byloje Oasis East (C-395/09). Šis sprendimas
priimtas, be kita ko, vertinant Lenkijos nacionalinės teisės nuostatas (galiojusias ir iki
šios valstybės įstojimo į Europos Sąjungą). Šiomis nuostatomis buvo nustatyta bendro
pobūdžio priemonė, ribojanti teisę į už visas importuotas paslaugas, už kurias tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėta asmeniui, įsisteigusiam valstybėje ar teritorijoje, pagal
šias nuostatas kvalifikuojamoje kaip „mokesčių rojus“, sumokėto pirkimo PVM atskaitą. Šiuo aspektu priminusi, kad valstybės narės neturi teisės toliau taikyti teisės į PVM
atskaitą apribojimų, bendrai taikytinų visoms išlaidoms, susijusioms su prekių ar paslaugų įsigijimu (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo byloje PARAT Automotive Cabrio, C-74/08, 28 ir 29 p.), Europos Sąjungos teisminė institucija nusprendė, kad minėtos Lenkijos nacionalinės teisės nuostatos teisę į
PVM atskaitą riboja labiau, nei tai leidžiama pagal Šeštosios direktyvos 17 straipsnio
6 dalį. Paminėtina ir tai, jog apžvelgiamame sprendime pasisakydamas apie Lenkijos
vyriausybės pateiktus svarstymus, kad ginčijamos nacionalinės teisės nuostatos būtinos mokesčių sukčiavimo prevencijai, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad nors draudimo piktnaudžiauti principas taikomas PVM sričiai, šis principas neturėtų leisti valstybėms narėms išplėsti aptariamos nukrypti leidžiančios schemos taikymo srities. Be to,
jei minėti Lenkijos teisėje numatyti apribojimai pagrįsti būtinybe išvengti tam tikrų
sukčiavimo atvejų ar mokesčių vengimo, tai Šeštosios direktyvos 27 straipsnyje (PVM
direktyvos 395 str.) šiuo tikslu numatoma speciali procedūra, leidžianti Tarybai suteikti
leidimą valstybėms narėms nustatyti specialias nukrypti leidžiančias priemones.
30. Apmokestinamojo asmens teisė mažinti mokestinę naštą. Teisingumo Teismo praktikoje pripažįstama, kad apmokestinamieji asmenys paprastai gali laisvai pasirinkti organizacines struktūras ir sandorių formas, kurios jiems atrodo tinkamiausios
jų ekonominei veiklai, siekdami riboti mokesčių naštą (Teisingumo Teismo 2010 m.
gruodžio 22 d. sprendimo byloje RBS Deutschland Holdings, C-277/09, 53 p.). Verslininko sprendimas pasirinkti atleistą nuo mokesčio sandorį arba apmokestinamąjį sandorį
gali būti pagrįstas keliais veiksniais ir ypač objektyviai PVM sistemai būdingais mokestinio pobūdžio sumetimais. Taigi, kaip matyti iš Teisingumo Teismo praktikos, jei
apmokestinamasis asmuo gali rinktis iš skirtingų sandorių, jis turi teisę pasirinkti tokį
486

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, aiškinant ir taikant
su pridėtinės vertės mokesčio atskaita susijusias teisės aktų nuostatas, apžvalga

veiklos planą, kad sumažintų savo mokestinę skolą (žr., be kita ko, Teisingumo Teismo
2006 m. vasario 21 d. sprendimo byloje Halifax ir kt., C-255/02, 73 p.).
Pavyzdžiui, pagrindinėje byloje, kurioje priimtas Teisingumo Teismo 2010 m.
gruodžio 22 d. sprendimas byloje RBS Deutschland (C-277/09), buvo nagrinėjamas
ginčas tarp mokesčių administratoriaus ir bendrovės RBS Deutschland Holdings GmbH
(toliau – RBSD) dėl pirmojo atsisakymo leisti atskaityti PVM už motorinių transporto priemonių, skirtų naudoti lizingo sandoriams, pirkimą. Nustatyta, kad RBSD yra
Vokietijoje įsteigta bendrovė, teikianti bankininkystės ir lizingo paslaugas. Jungtinėje
Karalystėje RBSD neturi buveinės, tačiau ten yra įregistruota PVM tikslais kaip neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo. 2001 metais RBSD su Jungtinėje Karalystėje buveinę turinčia bendrove sudarė finansinio lizingo paslaugų sutartis. Šiuo tikslu RBSD
nupirko Jungtinėje Karalystėje turistines transporto priemones iš Jungtinėje Karalystėje įregistruotos bendrovės. Nuompinigiai pagal lizingo sutartis nebuvo apmokestinami
PVM Jungtinėje Karalystėje, nes pagal Britanijos įstatymus minėti sandoriai buvo paslaugų tiekimas, todėl, Britanijos mokesčių administratoriaus nuomone, jis įvyko Vokietijoje, t. y. ten, kur paslaugos teikėjas turi savo buveinę. Šie nuompinigiai nebuvo
apmokestinami PVM ir Vokietijoje, nes pagal Vokietijos teisę šie sandoriai buvo prekių
tiekimas, įvykęs Jungtinėje Karalystėje, t. y. ten, kur buvo prekės tiekimo metu. Taigi
PVM už pagrindinėje byloje aptariamus nuompinigius nebuvo sumokėtas nei Jungtinėje Karalystėje, nei Vokietijoje. Tačiau Jungtinėje Karalystėje pardavimo mokestis
buvo sumokėtas už automobilių pardavimą.
RBSD prašė Britanijos mokesčių administratoriaus leisti atskaityti visą
314 056,04 GBP PVM, kurį jai sąskaitose faktūrose nurodė automobilių pardavėjas. Šis
RBSD prašymas buvo atmestas, be kita ko, motyvuojant, kad pagal Šeštosios direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a punktą negalima atskaityti pirkimo PVM, sumokėto už prekes, vėliau naudojamas sandoriams, kuriems netaikomas pardavimo PVM. Mokesčių
administratorius būtent pabrėžė, kad pirkimo mokestis negali būti atskaitytas ar grąžintas, jei sąskaitoje faktūroje nebuvo nurodytas pardavimo mokestis. Be to, RBSD piktnaudžiavo vykdydama savo veiklą, nes jos sudaryto teisinio susitarimo esminis tikslas
buvo gauti mokestinį pranašumą, taip pažeidžiant direktyvos tikslą. Lizingo sutarčių
sąlygos buvo parengtos taip, kad būtų išnaudoti direktyvos įgyvendinimo Jungtinės
Karalystės ir Vokietijos teisės aktuose skirtumai.
Vertindamas ginčo faktines aplinkybes, Teisingumo Teismas pirmiausia pastebėjo, kad jei minėtus lizingo sandorius sudarytų Jungtinėje Karalystėje buveinę turinti
bendrovė su kita toje pačioje valstybėje narėje įsteigta bendrove, jos turėtų teisę į PVM
atskaitą pagal Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 2 dalies a punktą, kiek tai susiję su
pirkimo mokesčiu, sumokėtu už automobilių, kurie yra lizingo objektas, pirkimą. Pagal
šią direktyvos nuostatą valstybės narės suteikia kiekvienam apmokestinamajam asmeniui teisę atskaityti pirkimo PVM tiek, kiek prekės yra vėliau naudojamos sandoriams,
susijusiems su kitoje šalyje vykdoma ekonomine veikla, už kuriuos mokestį būtų galima atskaityti, jeigu jie būtų sudaryti tos šalies teritorijoje. Taigi pagal šią nuostatą teisė
atskaityti pirkimo PVM už kai kuriuos sandorius kitų pardavimo sandorių, sudarytų kitoje valstybėje narėje, atžvilgiu priklauso nuo klausimo, ar ši teisė egzistuotų, jei
visi sandoriai būtų sudaryti vienoje valstybėje narėje. Atitinkamai Teisingumo Teismas
sprendė, kad taip yra pagrindinės bylos aplinkybėmis. RBSD galėjo pagal Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 3 dalies a punktą pretenduoti į ginčo PVM atskaitą ir ši teisė
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negalėjo būti apribota vien dėl to, kad pardavimo sandoriai nebuvo apmokestinti PVM
Vokietijoje.
Vertindamas, ar sudarant minėtus sandorius nebuvo piktnaudžiaujama teise (ar
šių sandorių pagrindinis tikslas nebuvo įgyti mokestinį pranašumą), Teisingumo Teismas nurodė, kad šie sandoriai buvo sudaryti tarp dviejų teisiškai nesusijusių šalių, todėl aišku, kad šie sandoriai nebuvo dirbtiniai ir buvo sudaryti kaip normalūs komerciniai mainai. Aptariamų sandorių charakteristikos ir santykių tarp bendrovių, kurios
sudarė sandorius, pobūdis, nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių nustatyti dirbtinį,
ekonomiškai nepagrįstą darinį, kuriuo siekiama vien gauti mokestinės naudos, kadangi RBSD yra Vokietijoje įsteigta bendrovė, teikianti bankininkystės ir lizingo paslaugas. Šiomis aplinkybėmis faktas, kad paslaugas suteikė vienoje valstybėje narėje įsteigta
bendrovė kitoje valstybėje narėje įsteigtai bendrovei ir kad sudarytų sandorių sąlygos
buvo pasirinktos pagal atitinkamų ūkio subjektų svarstymus, neturėtų būti laikomas
piktnaudžiavimu teise. RBSD suteikė aptariamas paslaugas, vykdydama realią ekonominę veiklą, o apmokestinamieji asmenys paprastai gali laisvai pasirinkti organizacines
struktūras ir sandorių formas, kurios jiems atrodo tinkamiausios jų ekonominei veiklai
ir siekdami riboti mokesčių naštą (Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo byloje RBS Deutschland Holdings, C-277/09, 30–33, 37, 50–53 p.).
31. Atskaitytino PVM nesumokėjimas į biudžetą. Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, klausimas, ar už ankstesnius ar vėlesnius atitinkamų prekių
pardavimo sandorius mokėtinas PVM buvo sumokėtas į valstybės iždą (biudžetą), neturi įtakos apmokestinamojo asmens teisei į atskaitą (šiuo klausimu, pvz., žr. Teisingumo Teismo 2006 m. sausio 12 d. sprendimo sujungtose bylose Optigen ir kt., C-354/03,
C-355/03 ir C-484/03, 54 p.).
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog kadangi, nepaisant direktyvos nuostatomis įtvirtintos bendros PVM sistemos, egzistuoja teisės aktų skirtumai tarp valstybių narių šiuo
klausimu, faktas, kad valstybė narė dėl komercinio sandorio kvalifikavimo nesurenka
pardavimo PVM, neturėtų atimti teisės į pirkimo PVM atskaitą iš apmokestinamojo
asmens kitoje valstybėje narėje (Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo
byloje RBS Deutschland Holdings, C-277/09, 42 p.).
Paminėtina ir tai, kad net tais atvejais, kai apmokestinamasis asmuo neįvykdo pareigos sumokėti jam tenkančio importo PVM, jis vis tiek turi teisę šį PVM atskaityti. Pagal Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 2 dalies b punktą (PVM direktyvos 168 str. e p.)
apmokestinamasis asmuo gali atskaityti PVM, „apskaičiuotą ar sumokėtą“ („mokėtiną arba sumokėtą“) už importuotas prekes šalies teritorijoje. Todėl apmokestinamojo
asmens teisė į atskaitą apima ne tik jo sumokėtą PVM, bet ir mokėtiną PVM, t. y. tą,
kurį jis dar turi sumokėti. Sąvoka „apskaičiuotas“ („mokėtinas“) yra susijusi su mokėtina mokesčio skola ir reiškia, kad apmokestinamasis asmuo turėjo pareigą sumokėti
PVM sumą, kurią jis ketino atskaityti kaip pirkimo mokestį. Vadinasi, taikant minėtas
nuostatas, teisė į importo PVM atskaitą iš esmės neturėtų priklausyti nuo faktiškai šio
anksčiau sumokėto PVM (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimo byloje
Véleclair, C-414/10, 18–20, 23 p.).
Minėtas Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas byloje Véleclair
(C-414/10) buvo priimtas siekiant įvertinti, ar bankrutuojantis ūkio subjektas turi teisę
atskaityti jo mokėtiną importo PVM, kurio jis nesumokėjo dėl muitų įstaigoms pateiktų
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klaidingų deklaracijų ir vėlesnio nemokumo. Pastebėtina, kad mokesčių administratorius dėl suėjusių senaties terminų nebeturėjo teisės šio importo PVM išieškoti. Kita
vertus, pagal nacionalinę teisę apmokestinamieji asmenys paprastai galėjo atskaityti
tik sumokėtą importo PVM. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas, priminęs, kad atskaitos sistemos tikslas yra išvaduoti verslininką nuo sumokėto ar mokėtino PVM, vykdant jo bet kokią ekonominę veiklą, naštos, o bendroji PVM sistema užtikrina visišką
neutralumą apmokestinant bet kokią ekonominę veiklą, neatsižvelgiant į jos tikslus ar
rezultatus, su sąlyga, kad pačiai šiai veiklai būtų taikomas PVM, pabrėžė, kad jei teisė į
importo PVM atskaitą būtų susijusi su šiuo faktiškai anksčiau sumokėtu PVM, apmokestinamasis asmuo tam tikrą laikotarpį patirtų jam nepriklausančią ekonominę naštą,
kurios siekiama išvengti būtent taikant atskaitą. Remdamasi minėtomis taisyklėmis dėl
teisės atskaityti importo PVM atsiradimo momento, ši Europos Sąjungos teisminė institucija vertino, kad valstybei narei neleidžiama susieti teisės atskaityti importo PVM
su tuo, ar asmuo, kuriam tenka prievolė jį sumokėti, anksčiau faktiškai jį sumokėjo, kai
šis asmuo taip pat turi ir teisę į atskaitą. Teisingumo Teismas pabrėžė, jog šis aiškinimas
nėra paneigiamas argumentu, kad faktiškai anksčiau nesumokėjus importo PVM, iškiltų sukčiavimo ir piktnaudžiavimo PVM srityje pavojus. Aplinkybė, kad asmuo, kuriam
tenka prievolė sumokėti importo PVM, taip pat turi ir teisę į šio PVM atskaitą, nepadidina sukčiavimo ar piktnaudžiavimo PVM srityje pavojaus. Atvirkščiai, aplinkybė, kad
tas pats asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM, turi ir teisę į atskaitą, priartina
šią situaciją prie situacijos, kuriai taikoma atvirkštinio apmokestinimo PVM schema.
Kaip Sąjungos teisės aktų leidėjas įtvirtino PVM direktyvos 42 konstatuojamojoje dalyje, ši schema, be kita ko, leidžia kovoti su sukčiavimu ir mokesčio vengimu, pastebėtu
tam tikrų rūšių sandoriuose (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimo byloje
Véleclair, C-414/10, 30, 34 ir 35 p.).
32. Netinkamas apskaitos tvarkymas. Bendroje PVM sistemoje valstybės narės
privalo užtikrinti, kad apmokestinamieji asmenys vykdytų savo pareigas, ir šiuo atžvilgiu joms suteikta tam tikra diskrecija, ypač dėl turimų priemonių panaudojimo būdo.
Pagal Teisingumo Teismo praktiką valstybės narės turi teisę, o tam tikrais atvejais –
pareigą, patikrinti apmokestinamųjų asmenų deklaracijas, jų sąskaitas ir kitus svarbius
dokumentus (žr. Teisingumo Teismo 2008 m. liepos 17 d. sprendimo byloje Komisija
prieš Italiją, C-132/06, 37 p.; 2010 m. liepos 29 d. sprendimo byloje Profaktor Kulesza,
Frankowski, Jóźwiak, Orłowski, C-188/09, 21 p.).
Dėl to PVM direktyvoje, konkrečiai kalbant, jos 242 straipsnyje (Šeštosios direktyvos 22 str. 2 d.), nustatyta pareiga kiekvienam apmokestinamajam asmeniui tvarkyti apskaitą išsamiai, kad mokesčių administratorius galėtų taikyti ir patikrinti PVM.
Kaip priimdamas 2010 m. liepos 29 d. sprendimą byloje Profaktor Kulesza, Frankowski,
Jóźwiak, Orłowski (C-188/09) sprendė Teisingumo Teismas, bendra PVM sistema nedraudžia valstybei narei laikinai tam tikru dydžiu apriboti teisės į pirkimo metu sumokėto mokesčio atskaitą apmokestinamiems asmenims, nesilaikiusiems formalumo
įtraukti pardavimo atvejų į apskaitą, su sąlyga, kad numatyta sankcija nepažeidžia proporcingumo principo (žr. šio sprendimo 30 p.).
Tačiau pastebėtina, kad prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo galbūt neįvykdyti tam
tikri apskaitos pobūdžio reikalavimai paprastai negali paneigti tiektų prekių ar suteiktų
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paslaugų gavėjo teisės į atskaitą, kiek tai susiję su už jas (prekes ar paslaugas) sumokėtu PVM, jeigu su suteiktomis paslaugomis susijusiose sąskaitose faktūrose nurodyti visi PVM direktyvos (Šeštosios direktyvos) reikalaujami duomenys (žr. Teisingumo
Teismo 2014 m. vasario 13 d. sprendimo byloje Maks Pen, C-18/13, 47 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką). Pavyzdžiui, minėtame sprendime byloje Maks Pen (C-18/13)
nustatyta, kad paneigdamas apmokestinamojo asmens teisę į pirkimo PVM atskaitą,
mokesčių administratorius, be kita ko, rėmėsi aplinkybe, jog tvarkant apskaitą nebuvo laikomasi visų nacionalinių apskaitos taisyklių, atitinkančių tarptautinius apskaitos
standartus, įskaitant nacionalinę nuostatą, pagal kurią paslauga laikoma suteikta tada,
kai įvykdytos pajamų, gautų iš atitinkamos suteiktos paslaugos, pripažinimo sąlygos.
Šiuo aspektu priminęs, kad pagal PVM 273 straipsnio pirmą pastraipą valstybės narės
gali nustatyti kitas prievoles, kurias jos laiko būtinomis siekiant užtikrinti, kad būtų
tinkamai renkamas PVM ir užkertamas kelias sukčiavimui, Teisingumo Teismas taip
pat pabrėžė, kad šia galimybe, kuria gali būti pasinaudojama, tik jeigu nedaromas poveikis prekybai tarp valstybių narių, juo labiau negali būti naudojamasi siekiant nustatyti papildomas pareigas nei numatytos šioje direktyvoje. Be to, šia galimybe valstybėms narėms negali būti leidžiama nustatyti priemonių, kurios viršytų tai, kas būtina
siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai renkamas mokestis, ir išvengti sukčiavimo. Todėl
jeigu jos atitinka šiuos apribojimus, Sąjungos teise nedraudžiamos papildomos nacionalinės apskaitos taisyklės, patvirtintos remiantis tarptautiniais apskaitos standartais,
Sąjungoje taikytinais 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo numatytomis sąlygomis. Toliau kalbėdamas apie klausimą, ar šiose nacionalinėse apskaitos taisyklėse
gali būti numatyta, kad paslauga laikoma suteikta tada, kai įvykdytos pajamų, gautų iš
atitinkamos suteiktos paslaugos, pripažinimo sąlygos, Teisingumo Teismas konstatavo,
kad dėl tokios taisyklės prievolė apskaičiuoti PVM už tokį paslaugų teikimą atsirastų
tik nuo tada, kai paslaugos teikėjo ar jo subrangovo patirtos išlaidos būtų įrašytos į
šių ūkio subjektų apskaitą. Tačiau pagal PVM direktyvos 167 straipsnį teisė į atskaitą
atsiranda, kai atsiranda prievolė apskaičiuoti atskaitytiną PVM, ir kad pagal šios direktyvos 63 straipsnį prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda suteikus paslaugas. Todėl,
išskyrus specifines minėtos direktyvos 64 ir 65 straipsniuose nurodytas situacijas, momentas, kada kyla prievolė apskaičiuoti mokestį, taigi ir apmokestinamasis asmuo gali
jį atskaityti, negali būti bendrai nustatytas pagal formalumų, kaip antai pagal paslaugų teikėjų jų patirtų išlaidų teikiant paslaugas įtraukimą į apskaitą, įvykdymą. Šiomis
aplinkybėmis Teisingumo Teismas sprendė, kad PVM direktyvą, visų pirma pagal jos
242 straipsnį reikalaujant, kad kiekvienas apmokestinamasis asmuo tvarkytų pakankamai detalią apskaitą, kad būtų galima taikyti PVM, o mokesčių administratorius galėtų jį patikrinti, reikia aiškinti taip, kad ja nedraudžiama atitinkamai valstybei narei,
laikantis šios direktyvos 273 straipsnyje numatytų apribojimų, reikalauti, kad visi apmokestinamieji asmenys šiuo atžvilgiu laikytųsi visų nacionalinių apskaitos taisyklių,
atitinkančių tarptautinius apskaitos standartus, jeigu šiuo klausimu nustatytos priemonės neviršija to, kas būtina tikslams užtikrinti tinkamą mokesčio surinkimą ir išvengti
sukčiavimo pasiekti. Šiuo atžvilgiu PVM direktyva draudžiama nacionalinė nuostata,
pagal kurią paslauga laikoma suteikta tada, kai įvykdytos iš atitinkamo paslaugos teikimo gautų pajamų pripažinimo sąlygos.
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33. Formalių reikalavimų nesilaikymas. Teisingumo Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal mokestinio neutralumo principą reikalaujama, kad būtų suteikta teisė į pirkimo PVM atskaitą, jeigu esminiai reikalavimai yra įvykdyti, net jei apmokestinamieji asmenys neįvykdė kai kurių formalių reikalavimų (pvz., žr. Teisingumo Teismo
2008 m. gegužės 8 d. sprendimo sujungtose bylose Ecotrade, C-95/07 ir C-96/07, 63 p.).
Kitaip būtų tik tuomet, jeigu tokių formalių reikalavimų pažeidimas neleistų pateikti neginčijamo įrodymo, kad esminiai reikalavimai yra įvykdyti (Teisingumo Teismo
2012 m. liepos 12 d. sprendimo byloje EMS, C-284/11, 70 ir 71 p.).
33.1. Nepranešimas apie apmokestinamą veiklą, licencijos praradimas. Jau minėta, kad tiek pirkėjo, tiek prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo nepranešimas apie apmokestinamąją veiklą (neįsiregistravimas PVM mokėtoju) savaime nesudaro pagrindo
paneigti šių apmokestinamųjų asmenų teisės į PVM atskaitą (šiuo klausimu žr. apžvalgos skyrių „Registravimasis PVM mokėtoju“ 13 p.). Be to, Teisingumo Teismas yra
pripažinęs, kad PVM direktyvą ir mokesčių neutralumo principą reikia aiškinti taip,
kad jais draudžiama mokesčių administratoriui atsisakyti apmokestinamajam asmeniui suteikti teisę atskaityti už jam patiektas prekes ar suteiktas paslaugas mokėtiną ar
sumokėtą PVM vien dėl to, kad sąskaitą faktūrą išrašiusio asmens individualaus verslininko veiklos licencija panaikinta prieš jam patiekiant prekes ar suteikiant paslaugas
ar išrašant atitinkamą sąskaitą faktūrą, kai sąskaitoje faktūroje nurodyti visi pagal šios
direktyvos 226 straipsnį reikalaujami duomenys, t. y. būtent tie, kurie reikalingi šią sąskaitą faktūrą išrašiusiam asmeniui ir patiektų prekių ar suteiktų paslaugų pobūdžiui
identifikuoti (Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo byloje Gábor Tóth,
C-324/11, 33 ir 34 p.).
33.2. Sąskaitos faktūros trūkumai. Pagal nacionalinę teisę reikalaujamų kitų, nei
PVM direktyvoje (Šeštojoje direktyvoje) numatytų duomenų sąskaitoje faktūroje nenurodymas (netinkamas nurodymas) ar reikalavimų neįvykdymas (netinkamas įvykdymas) pagal bendrąją taisyklę savaime negali paneigti teisės į PVM atskaitą (šiuo klausimu žr. apžvalgos skyrių „Privalomi sąskaitos faktūros rekvizitai“, 22 p.). Pavyzdžiui,
2010 m. rugsėjo 30 d. sprendime byloje Uszodaépítő (C-392/09) nustatyta, kad mokesčių administratorius atsisakė pripažinti ieškovės pagrindinėje byloje teisę atskaityti
PVM dėl statybos darbų, kuriuos jos subrangovės atliko per 2007 m., motyvuodamas
tuo, kad, pirma, ši ieškovė, kiek tai susiję su minėtais sandoriais, neturėjo pakeistų sąskaitų faktūrų, kaip to reikalaujama pagal naujai įsigaliojusias nacionalinės teisės aktų
nuostatas, kurios buvo taikomos atgaline data, ir kad, antra, ji nepakeitė savo 2007 m.
mokesčių deklaracijos remdamasi tokiomis pakeistomis sąskaitomis faktūromis. Byloje
nustatyta, kad buvo įvykdytos PVM direktyvos 168 straipsnio a punkte nustatytos materialinės teisės į PVM atskaitą įgijimo sąlygos, kad ieškovė pagrindinėje byloje galėtų
pasinaudoti šia teise dėl PVM, susijusio su jos subrangovių atliktais statybos darbais,
šios paslaugos iš esmės buvo skirtos apmokestinamojo asmens apmokestinamiesiems
sandoriams. Be to, remiantis 2007 mokestinių metų mokesčio deklaracija, mokesčių
administratorius buvo informuotas apie šių materialinių sąlygų įvykdymą, jis (mokesčių administratorius) turėjo visą informaciją, reikalingą nustatyti, kad ieškovė pagrindinėje byloje, kaip jos subrangovių atliktų statybos darbų gavėja, privalėjo sumokėti PVM. Atitinkamai pripažinęs, kad dėl tokių formalumų, kokie buvo nagrinėjami
491

III. Informacinė dalis

pagrindinėje byloje, nustatymo ieškovei pagrindinėje byloje gali tapti neįmanoma pasinaudoti teise į atskaitą, Teisingumo Teismas konstatavo, kad pagal PVM direktyvos
167, 168 straipsnius ir 178 straipsnio f punktą buvo draudžiama nacionalinėje teisėje nustatyti pagrindinėje byloje nagrinėtus formalumus (Teisingumo Teismo 2010 m.
rugsėjo 30 d. sprendimo byloje Uszodaépítő, C-392/09, 41–45 p.).
33.3. Negalėjimas pasinaudoti prekėmis ar paslaugomis. Paprastai, jei apmokestinamasis asmuo negalėjo naudoti prekių ar paslaugų, kurių atžvilgiu pasinaudojo atskaita, apmokestinamiesiems sandoriams dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių,
teisė į atskaitą išlieka, jei nėra sukčiaujama ar piktnaudžiaujama teise bei nėra pagrindo atlikti PVM atskaitos tikslinimo pagal Šeštosios direktyvos 20 straipsnyje (PVM direktyvos 184–192 str.) įtvirtintas taisykles (Teisingumo Teismo 2000 m. birželio 8 d.
sprendimo byloje Schlosstrasse, C-396/98, 42 p.).
Pavyzdžiui, priimdamas 1998 m. sausio 15 d. sprendimą byloje Ghent Coal Terminal
(C-37/95) Teisingumo Teismas nustatė, kad 1980 m. Ghent Coal Terminal NV (toliau –
ir Ghent Coal) įsigijo žemės sklypą uosto teritorijoje, kur po įsigijimo atliko tam tikrus investicinius veiksmus. Už investicijas sumokėjusi pirkimo PVM ši bendrovė nedelsiant jį atskaitė. 1983 m. kovo 1 d. vietos savivaldybės iniciatyva aptariamą žemės
sklypą bendrovė iškeitė į kitą sklypą uosto teritorijoje. Atitinkamai Ghent Coal savo
veikloje taip ir nepanaudojo žemės sklypo, kuriame atliko minėtus parengiamuosius
darbus. Pagrindinėje byloje nebuvo ginčo, kad minėtos investicijos (parengiamieji darbai) buvo įprastiniai aptariamame sklype planuotai vykdyti veiklai, minėtas sklypų sukeitimas nebuvo ir negalėjo būti numatytas, bendrovė šio sklypų sukeitimo ekonominiu požiūriu negalėjo išvengti, toks sukeitimas iš esmės buvo atliktas dėl ekonominio
force majeure. Tačiau mokesčių administratorius vertino, jog, kadangi bendrovė žemės
sklypo taip ir nepanaudojo savo ekonominėje veikloje, ji neturi teisės į minėto pirkimo PVM, susijusio su investicijomis (parengiamaisiais darbais) atskaitą. Paneigdamas
tokią nacionalinių institucijų poziciją, Teisingumo Teismas sprendė, kad apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip toks, turi teisę atskaityti apmokestinamajai veiklai vykdyti reikalingiems investiciniams (parengiamiesiems) darbams atlikti įsigytų prekių ir
paslaugų pirkimo PVM. Ši teisė išlieka ir tais atvejais, kai dėl nuo apmokestinamojo
asmens valios nepriklausančių aplinkybių, šis niekada nepanaudojo atitinkamų prekių
ar paslaugų savo apmokestinamojoje veikloje. Kartu svarbu pažymėti, kad investicinių
prekių tiekimas per tikslinamąjį laikotarpį, koks buvo susiklostęs apžvelgiamoje byloje,
gali lemti pareigą patikslinti PVM atskaitą Šeštosios direktyvos 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (Teisingumo Teismo 1998 m. sausio 15 d. sprendimo byloje Ghent
Coal Terminal, C-37/95, 23 ir 24 p.; apie PVM atskaitos tikslinimą skaitykite apžvalgos
skyriuje „PVM atskaitos tikslinimas“, 24–26 p.).
Kova su sukčiavimu, mokesčių vengimu ir piktnaudžiavimu
34. Bendrosios nuostatos. Kova su galimu sukčiavimu, mokesčių vengimu ir piktnaudžiavimu yra PVM direktyvoje (Šeštojoje direktyvoje) pripažintas ir ja siekiamas
tikslas (žr., be kita ko, Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. sprendimo byloje R,
C-285/09, 36 p.; 2011 m. spalio 27 d. sprendimo byloje Tanoarch, C-504/10, 50 p.).
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34.1. Bendrų principų paisymas. Įgyvendindamos direktyvų joms suteiktas galias valstybės narės turi laikytis bendrų principų, sudarančių Sąjungos teisinės sistemos
dalį, tarp kurių yra, be kita ko, teisinio saugumo ir proporcingumo bei teisėtų lūkesčių
apsaugos principai (žr. šiuo klausimu Teisingumo Teismo 1997 m. gruodžio 18 d. sprendimo sujungtose bylose Molenheide ir kt., C-286/94, C-340/95, C-401/95 ir C-47/96,
45–48 p.; 2006 m. gegužės 11 d. sprendimo byloje Federation of Technological Industries
ir kt., C-384/04, 29 p.; 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo sujungtose bylose Elmeka,
C-181/04–C-183/04, 31 p.). Kalbant konkrečiai apie proporcingumo principą, reikia
priminti, kad Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, jog pagal šį principą valstybės
narės privalo nustatyti priemones, kurios, leisdamos veiksmingai pasiekti vidaus teisės tikslus, kuo mažiau prieštarautų atitinkamais Sąjungos teisės aktais nustatytiems
tikslams ir principams (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo
byloje Teleos ir kt., C-409/04, 52 p.). Nors valstybės narės nustatytos priemonės turi
kuo efektyviau užtikrinti valstybės iždo pajamas, šios priemonės negali viršyti to, kas
yra būtina šiam tikslui pasiekti (Teisingumo Teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimo
byloje Federation of Technological Industries ir kt., C-384/04, 30 p.).
Pavyzdžiui, pagal PVM direktyvos 273 straipsnio pirmą pastraipą valstybės narės
gali nustatyti kitas pareigas nei numatytos šioje direktyvoje, kai jos mano, kad šios pareigos būtinos užtikrinti teisingą PVM surinkimą ir išvengti sukčiavimo. Tačiau, net jei
šia nuostata valstybėms narėms suteikiama tam tikra veiksmų laisvė, pagal šio straipsnio antrą pastraipą šia galimybe negali būti naudojamasi siekiant nustatyti papildomų sąskaitų faktūrų išrašymo pareigų prie jau nustatytų šios direktyvos XI antraštinės
dalies „Apmokestinamųjų asmenų ir tam tikrų neapmokestinamųjų asmenų prievolės“
3 skyriuje „Sąskaita faktūra“, visų pirma – jos 226 straipsnyje. Be to, priemonės, kurias
valstybės narės gali priimti pagal PVM direktyvos 273 straipsnį, siekdamos užtikrinti
teisingą mokesčio surinkimą ir išvengti sukčiavimo, neturi viršyti to, kas būtina šiems
tikslams pasiekti. Todėl jos neturi būti naudojamos taip, kad dėl jų sistemingai būtų
abejojama teise į PVM atskaitą, todėl ir PVM neutralumu, kuris yra bendros PVM sistemos pagrindinis principas (žr. Teisingumo Teismo 2012 m. birželio 21 d. sprendimo
sujungtose bylose Mahagében ir Dávid, C-80/11 ir C-142/11, 55 ir 57 p. ir jose nurodytą
šio teismo praktiką).
34.2. Teisės į atskaitą paneigimas, kaip sankcija. Nors valstybės narės, kai nesilaikoma įpareigojimų, gali, pavyzdžiui, nustatyti sankcijas siekiant tinkamai rinkti PVM
ir užkirsti kelią sukčiavimui, jos neturi viršyti to, kas būtina šiam tikslui pasiekti (šiuo
klausimu žr. Teisingumo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo sujungtose bylose
Ecotrade, C-95/07 ir C-96/07, 65 ir 67 p.). Kalbant apie sankciją, kuria visiškai atsisakoma suteikti teisę į atskaitą, pažymėtina, kad bendra PVM sistema siekiama užtikrinti visišką neutralumą apmokestinant bet kokią ekonominę veiklą, kuris apmokestinamajam asmeniui suponuoja galimybę pagal PVM direktyvos 167 straipsnį atskaityti
mokėtiną arba sumokėtą PVM vykdant bet kokią savo ekonominę veiklą (Teisingumo
Teismo 2012 m. liepos 12 d. sprendimo byloje EMS, C-284/11, 68 p.). Valstybės narės
pagal proporcingumo principą privalo imtis tokių priemonių, kurios, leisdamos veiksmingai pasiekti vidaus teisės tikslus, kuo mažiau prieštarautų atitinkamais Sąjungos
teisės aktais nustatytiems tikslams ir principams inter alia pagrindiniam teisės į PVM
atskaitą principui (žr. Teisingumo Teismo 2008 m. birželio 10 d. sprendimo byloje
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Sosnowska, C-25/07, 23 p.). Atsižvelgiant į svarbią teisės į atskaitą vietą bendroje PVM
sistemoje, tokia sankcija – visiškas teisės į atskaitą paneigimas – būtų neproporcinga,
jei, pavyzdžiui, paaiškėtų, jog jokios žalos valstybės biudžetui ar piktnaudžiavimo nebuvo nustatyta. Iš tiesų nuo pirkimo PVM atleidžiama, jeigu įvykdomi esminiai reikalavimai, net jei apmokestinamieji asmenys nesilaikė tam tikrų formalių reikalavimų.
Kitaip būtų, kaip minėta, tik tuomet, jeigu tokių formalių reikalavimų pažeidimas neleistų pateikti neginčijamo įrodymo, kad esminiai reikalavimai yra įvykdyti (Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 12 d. sprendimo byloje EMS, C-284/11, 70 ir 71 p.).
Kiek tai susiję su teisės į PVM atskaitą ribojimu apmokestinamojo asmens mokesčių vengimo atvejais, Teisingumo Teismo praktikoje yra pripažįstama, kad asmenys
negali remtis Sąjungos teisės normomis sukčiaudami ar piktnaudžiaudami (žr., be kita
ko, Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimo byloje Fini H, C-32/03, 32 p.).
Todėl nacionalinės institucijos ir teismai turi neleisti pasinaudoti teise į atskaitą, jeigu
atsižvelgiant į objektyvius įrodymus nustatoma, kad šia teise remiamasi sukčiaujant ar
piktnaudžiaujant (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimo
byloje Fini H, C-32/03, 33 ir 34 p.; 2006 m. liepos 6 d. sprendimo sujungtose bylose
Kittel ir Recolta Recycling, C-439/04 ir C-440/04, 55 p.; 2012 m. kovo 29 d. sprendimo
byloje Véleclair, C-414/10, 32 p.), taip pat dalyvaujant į sukčiavimą ar piktnaudžiavimą įtrauktame sandoryje (ūkinėje operacijoje), kai apmokestinamasis asmuo, sudarydamas atitinkamą sandorį, žino (gali žinoti) apie tai (plačiau žr. „Žinojimas (turėjimas
žinoti) apie dalyvavimą į mokesčių vengimą įtrauktame sandoryje“, 37 p.).
34.3. Baudos, delspinigiai, kitos piniginės sankcijos. Dėl taikomų priemonių paminėtina, kad, pavyzdžiui, valstybės narės gali tam tikromis sąlygomis ūkinės operacijos Bendrijos viduje slėpimą laikyti bandymu sukčiauti PVM srityje ir tokiu atveju taikyti savo vidaus teisėje numatytas baudas arba pinigines sankcijas, su sąlyga, jei jos yra
proporcingos pažeidimo sunkumui (Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 12 d. sprendimo byloje EMS, C-284/11, 73 p.). Be to, ir delspinigių sumokėjimas minėtu atveju gali
būti pakankama sankcija, jei ji neviršija to, kas būtina siekiant tikslo išvengti sukčiavimo ir užtikrinti teisingą PVM surinkimą. Tačiau tokia sankcija būtų neproporcinga,
jei bendra reikalaujamų sumokėti delspinigių suma būtų lygi atskaitytinam mokesčiui,
nes tokiu atveju apmokestinamasis asmuo iš esmės netektų teisės į atskaitą. Sankcijos proporcingumą turi įvertinti nacionalinis teismas (Teisingumo Teismo 2012 m.
liepos 12 d. sprendimo byloje EMS, C-284/11, 75 ir 76 p.).
Toks vertinimas buvo pateiktas pastarojoje byloje EMS (C-284/11) analizuojant
kompetentingų nacionalinių institucijų praktiką, kai pripažinus, jog apmokestinamasis asmuo, įvykdęs prekių įsigijimą Bendrijos viduje, PVM sumokėjo pavėluotai, už tai
kaip sankcija buvo nustatytos palūkanos ir, be to, paskirta sankcija, kuria uždrausta
teisė į atskaitą. Taip pat buvo nustatyta, kad pagrindinėje byloje tiekimas Bendrijos
viduje nebuvo nuslėptas ir apie jį buvo duomenų apmokestinamojo asmens apskaitoje. Mokesčių institucija turėjo reikiamus duomenis, kuriais remdamasi ji iš principo
galėjo patikrinti, ar esminiai reikalavimai iš tiesų įvykdyti (tai bet kuriuo atveju turi
nustatyti nacionalinis teismas). Pripažinęs, kad pavėluotas PVM sumokėjimas sudaro
pagrindą skaičiuoti delspinigius, šis teismas taip pat pabrėžė, jog tokia sankcija būtų
neproporcinga, jei bendra reikalaujamų sumokėti delspinigių suma būtų lygi atskaitytinam mokesčiui, nes tokiu atveju apmokestinamasis asmuo iš esmės netektų teisės į
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atskaitą. Teisingumo Teismas nusprendė, kad fiskalinio neutralumo principas draudžia
taikyti sankciją, kuria atsisakoma suteikti teisę į atskaitą pavėluotai sumokėjus PVM,
bet nedraudžia reikalauti sumokėti delspinigius, jei šia sankcija nepažeidžiamas proporcingumo principas, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.
Priimdamas 2010 m. liepos 29 d. sprendimą byloje Profaktor (C-188/09), Teisingumo Teismas, be kita ko, vertino nacionalinėje teisėję numatytą sankciją, numatančią,
kad apmokestinamajam asmeniui nesilaikant pareigos naudoti kasos aparatus, atskaitomas PVM sumažinamas 30 proc. Kaip pastebėjo šis teismas, ši sankcija turi būti traktuojama kaip administracinė nuobauda, kurios atgrasomuoju poveikiu siekiama užtikrinti pareigos apskaitoje naudoti kasos aparatus efektyvumą. Nepaneigdamas tokios
priemonės galimumo, Teisingumo Teismas vis tik pastebėjo, kad ji, paveikdama atskaitomą sumą, gali pažeisti bet kokios ekonominės veiklos apmokestinimo neutralumo
principą, jei sankcijos dydžio nustatymo būdai ir sąlygos, pagal kurias konstatuojami,
tiriami ir galbūt vertinami mokesčių administratoriaus pateikti faktai, siekiant įgyvendinti šią sankciją, paneigia pačią teisės į PVM atskaitą esmę. Nacionalinis teismas turi
patikrinti, ar šie būdai ir sąlygos, įtvirtinti nacionalinėje teisėje, nesukelia tokių pasekmių, tačiau ši Europos Sąjungos teisminė institucija pastebėjo, kad pagrindinėje byloje nagrinėtas išskaitymas apribotas iki 30 proc., išlaikant pirkimo metu sumokėto
mokesčio pagrindinę dalį, nėra nei per didelis, nei per mažas siekiant užtikrinti nagrinėjamos sankcijos atgrasomąjį pobūdį ir jos efektyvumą. Be to, kadangi sankcijos tikslas yra ne ištaisyti apskaitos klaidas, o jų išvengti, į jos pastovų pobūdį, pasireiškiantį
taikant fiksuotą 30 proc. dydį, ir, atitinkamai, ryšio tarp nuobaudos dydžio ir klaidų,
kurias apmokestinamasis asmuo galėjo padaryti, nebuvimą negali būti atsižvelgta vertinant šios sankcijos proporcingumą. Gi kasos aparatų nebuvimas kliudo tiksliai nustatyti atliktų pardavimo atvejų kiekį ir todėl neleidžia vertinti sankcijos pritaikymo
atsižvelgiant į galimų apskaitos klaidų skaičių. Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas sprendė, kad nedraudžiama valstybei narei laikinai apriboti teisės į pirkimo metu
sumokėto mokesčio atskaitą apmokestinamiems asmenims, nesilaikiusiems formalumo įtraukti pardavimo atvejų į apskaitą, su sąlyga, kad numatyta sankcija nepažeidžia
proporcingumo principo (Teisingumo Teismo 2010 m. liepos 29 d. sprendimo byloje
Profaktor, C-188/09, 34–39 p.).
35. Sukčiavimas. Kaip ne kartą yra konstatavęs Teisingumo Teismas, objektyvūs
kriterijai, kuriais grindžiamos apmokestinamojo asmens, veikiančio kaip tokio, atliekamo prekių tiekimo ir ekonominės veiklos sąvokos, paties apmokestinamojo asmens
mokestinio sukčiavimo atveju yra nepatenkinami, todėl šis asmuo neįgyja teisės į PVM
atskaitą (pvz., žr. Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. sprendimo byloje Halifax ir
kt., C-255/02, 59 p.; 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo byloje Bonik, C-285/11, 38 p.). Todėl jeigu mokesčių administratorius nusprendžia, kad teise atskaityti buvo pasinaudota
sukčiaujant, jis turi teisę prašyti atgaline data grąžinti atskaitytas sumas, o nacionalinis
teismas turi atsisakyti leisti naudotis teise į atskaitą, jei atsižvelgus į objektyvias aplinkybes įrodoma, kad šia teise remiamasi sukčiaujant (žr. Teisingumo Teismo 2006 m.
liepos 6 d. sprendimo sujungtose bylose Axel Kittel ir Recolta Recycling, C-439/04 ir
C-440/04, 55 p. ir jame nurodytą šio teismo praktiką). Pabrėžtina ir tai, kad teisę į
PVM atskaitą praranda ir tas apmokestinamasis asmuo, kuris nors ir pats (asmeniškai)
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neatlieka minėtų sukčiavimo veiksmų, tačiau sudarydamas sandorį žino (gali žinoti),
jog šis sandoris yra įtrauktas į sukčiavimą PVM srityje (šiuo klausimu plačiau skaitykite apžvalgos skyriuje „Žinojimas (turėjimas žinoti) apie dalyvavimą į mokesčių vengimą įtrauktame sandoryje“, 37 p.).
Teisingumo Teismas nėra suformulavęs vieningos sukčiavimo sąvokos, nėra pateikęs sąrašo atvejų, kurie laikytini sukčiavimu PVM. Tokiais atvejais šios Europos Sąjungos teisminės institucijos praktikoje pripažįstama, pavyzdžiui, neteisingų (klaidingų)
sąskaitų faktūrų išrašymas, deklaracijų pateikimas (Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje University of Huddersfield, C-223/03,
51 p.; 2000 m. rugsėjo 19 d. sprendimo byloje Schmeink & Cofreth ir Strobel, C-454/98,
62 p.; 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo byloje Gábor Tóth, C-324/11, 48 p.).
Klaidingų sąskaitų faktūrų ar klaidingų deklaracijų pateikimas bei visos kitos su
įrodymais susijusios manipuliacijos gali sutrukdyti teisingai surinkti mokestį ir taip
pakenkti sklandžiam bendrosios PVM sistemos veikimui. Todėl Sąjungos teisė nedraudžia valstybėms narėms neteisingų sąskaitų faktūrų išrašymą laikyti sukčiavimu
mokesčių srityje (Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. sprendimas byloje R.,
C-285/09, 48 ir 49 p,). Atvejais, kai, pavyzdžiui, sąskaitoje faktūroje nurodomi realiai
neįvykusios ūkinės operacijos, paminėtina, kad Sąjungos teise neužkertamas kelias
kompetentingoms institucijoms tikrinti sandorių, už kuriuos apmokestinamasis asmuo
išrašė sąskaitas faktūras, buvimo faktą ir, prireikus, tikslinti apmokestinamojo asmens
deklaracijų pagrindu atsiradusią mokestinę skolą. Tokio patikrinimo rezultatas, kaip
ir sąskaitą faktūrą išrašiusio asmens apskaičiuoto PVM deklaravimas ir sumokėjimas,
yra aplinkybė, į kurią turi atsižvelgti nacionalinis teismas, vertindamas apmokestinamojo sandorio, konkrečiu atveju suteikiančio sąskaitos faktūros gavėjui teisę į atskaitą,
buvimo faktą (Teisingumo Teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimo byloje Stroy trans,
C-642/11, 37 p.). Jei apskaitos dokumentuose nurodomas ne faktiškai prekes pateikęs
(paslaugas suteikęs), bet kitas ūkio subjektas (apmokestinamasis asmuo), paminėtina,
kad kai mokesčių institucija pateikia konkrečių įrodymų dėl sukčiavimo buvimo, nei
PVM direktyva (Šeštoji direktyva), nei mokesčių neutralumo principu nedraudžiama
nacionaliniam teismui, vykstant ginčui tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių institucijos dėl atsisakymo suteikti teisę į atskaitą, patikrinti, ar sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo,
kuris siekia pasinaudoti teise į atskaitą, pats įvykdė aptariamą sandorį, ir šiuo tikslu atsižvelgti į visas konkretaus atvejo aplinkybes (Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d.
sprendimo byloje Gábor Tóth, C-324/11, 50 p.). Žinoma, apmokestinamajam asmeniui
nežinant ir neturint žinoti, jog jam prekes tiekė ar (ir) paslaugas teikė ne sąskaitoje
faktūroje nurodytas asmuo, minėta aplinkybė automatiškai negali paneigti jo teisės į
PVM atskaitą.
Paplitęs ir taip vadinamas „karuselinis“ sukčiavimas, kuris taip pat paneigia tokiame sukčiavime dalyvavusių ūkio subjektų (tiek tiesiogiai dalyvavusių, tiek žinojusių
ar turėjusių žinoti apie sudaromų sandorių įtraukimą į sukčiavimą PVM) teisę į PVM
atskaitą. Pavyzdžiui, vienoje iš nacionalinių teismų nagrinėtų bylų, dėl kurių priimtas
Teisingumo Teismo 2006 m. sausio 12 d. sprendimas sujungtose bylose Optigen ir kt.
(C-354/03, C-355/03 ir C-484/03), nacionalinis teismas aptariamu sukčiavimu vertino taip organizuotą prekių tiekimą: (1) bendrovė A, įsteigta vienoje valstybėje narėje,
parduoda prekes bendrovei B, įsteigtai antroje valstybėje narėje; (2) bendrovė B, kuri
yra pareigų nevykdantis ar neteisėtai PVM mokėtojo kodą naudojantis ūkio subjektas,
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nuostolingai perparduoda šias prekes amortizuojančiai bendrovei C, įsteigtai antroje
valstybėje narėje. Vėlesni pardavimai gali būti pelningi. Bendrovė B privalo sumokėti PVM už minėtų prekių pirkimus, bet, naudodama tas pačias prekes apmokestinamuose sandoriuose, ji taip pat turi teisę atskaityti šį PVM kaip pirkimo mokestį. Be to,
ji privalo sumokėti pirkimo mokestį, išskirtą sąskaitoje faktūroje, išrašytoje bendrovei
C, bet dingsta nesumokėjusi šios sumos valstybės iždui; (3) savo ruožtu bendrovė C
perparduoda šias prekes kitai amortizuojančiai bendrovei D antroje valstybėje narėje,
pervesdama sąskaitoje faktūroje išskirtą pardavimo PVM į valstybės iždą, prieš tai iš
jo atskaičiusi sumokėtą pirkimo PVM, ir taip tęsia tol, kol bendrovė antroje valstybėje
narėje eksportuoja šias prekes į kitą valstybę narę. Šis eksportas yra atleistas nuo PVM,
bet, nepaisant to, eksportuojanti bendrovė turi teisę prašyti grąžinti sumokėtą pirkimo PVM už minėtų prekių pirkimą. Pirkėjas yra bendrovė A; (4) procedūra gali būti
pakartota.
Sukčiavimas galimas ir atvejais, kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos)
dirbtinai sumažinta ar padidinta kaina. Todėl teisėkūros subjektas PVM direktyvos
80 straipsnio 1 dalyje (Šeštosios direktyvos 11 str. A skirsnio 6 d.) dalyje išvardijo atvejus, kada, siekdamos užkirsti kelią mokesčio slėpimui ar vengimui, valstybės narės gali
imtis priemonių, kad prekių tiekimo ar paslaugų teikimo, atliekamo dalyvaujant šeimos nariams ar susijusiam su kitais artimais asmeniniais ryšiais, valdymo, nuosavybės,
narystės, finansiniais ar teisiniais ryšiais, kaip apibrėžė valstybė narė, apmokestinamoji
vertė yra atviros rinkos kaina. Pagal PVM direktyvos 26 konstatuojamąją dalį šia nuostata siekiama užkirsti kelią sukčiavimui ar mokesčio vengimui. Be to, aptariama nuostata, kaip numatanti išimtį iš bendros taisyklės, turi būti aiškinama griežtai. Todėl, kaip
pažymėjo Teisingumo Teismas, kai prekės tiekiamos ar paslaugos teikiamos dirbtinai
sumažinta ar padidinta kaina tarp šalių, kurios turi teisę visiškai atskaityti PVM, šiame
etape negali būti sukčiavimo ar mokesčio vengimo. Tik kai prekybos grandinė baigiasi
galutiniu vartotoju, arba „mišraus“ apmokestinamojo asmens, kuris turi teisę į proporcinę atskaitą, atveju dėl dirbtinai sumažintos ar padidintos kainos gali būti netenkama
mokestinių pajamų. Todėl tik kai su sandoriu susijęs asmuo neturi teisės visiškai atskaityti mokesčio, yra sukčiavimo ar mokesčio vengimo pavojus, kuriam užkirsti kelią valstybėms narėms leidžiama pagal PVM direktyvos 80 straipsnio 1 dalį (Šeštosios
direktyvos 11 str. A skirsnio 6 d.). Toks teiginys neturi įtakos valstybių narių galimybei
nustatyti kitas pareigas siekiant išvengti sukčiavimo, remiantis PVM direktyvos 273
straipsniu ir laikantis jame numatytų sąlygų (Teisingumo Teismo 2012 m. balandžio
26 d. sprendimo sujungtose bylose Balkan and Sea Properties, C-621/10 ir C-129/11,
47–49 p.).
36. Piktnaudžiavimas teise. Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką
asmenys negali apgaule arba piktnaudžiaudami remtis Europos Sąjungos teisės aktais (Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimo byloje Fini H, C-32/03, 32 p.).
Sąjungos teisės aktų taikymas neturėtų būti išplėstas tiek, kad apimtų ūkio subjektų
piktnaudžiavimą, t. y. sandorius, kurie sudaromi ne įprastinėje komercinėje veikloje,
bet dėl vienintelio tikslo – įgyti su Sąjungos teise nesuderinamą naudą. Šis draudimo
piktnaudžiauti principas taikomas ir PVM sričiai, įskaitant teisę į PVM atskaitą. PVM
direktyva (Šeštoji direktyva) turi būti aiškinama taip, jog ji draudžia apmokestinamojo asmens teisę atskaityti perkant sumokėtą PVM, jei sandoriai, kuriais grindžiama ši
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teisė, sudaryti piktnaudžiaujant (Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. didžiosios
kolegijos sprendimo byloje Halifax ir kt., C-255/02, 85 p.).
36.1. Piktnaudžiavimo teise pripažinimo sąlygos. Teisingumo Teismas yra nurodęs, jog tam, kad būtų pripažintas piktnaudžiavimas PVM srityje, reikalaujama:
pirma, kad nagrinėjamais sandoriais, neatsižvelgiant į formalų atitinkamų Šeštosios direktyvos (PVM 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 (Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje Halifax ir kt.,
C-255/02, 74 p.). Kitaip tariant, turi būti konstatuotas ne tik mokestinio pranašumo
įgijimas, bet ir tai, kad šis mokestinis pranašumas prieštarauja minėtomis nuostatomis siekiamam tikslui (Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo byloje
Weald Leasing, C-103/09, 32 p.);
antra, objektyvių požymių visuma taip pat turi patvirtinti, kad nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra įgyti mokestinį pranašumą (mokestinio pranašumo įgijimas buvo pagrindinis ūkinėmis operacijomis siekiamas tikslas). Draudimas piktnaudžiauti nebeturi reikšmės, jei nagrinėjami sandoriai gali būti pateisinami kitaip nei
paprastu mokesčio pranašumo įgijimu (Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje Halifax ir kt., C-255/02, 75 p.).
36.2. Piktnaudžiavimo teise nustatymas. Patikrinti, ar yra pirmiau paminėtų
piktnaudžiavimo požymių, turi nacionalinis teismas, vadovaudamasis nacionalinės teisės įrodymų vertinimo taisyklėmis, kiek jos nepažeidžia Sąjungos teisės veiksmingumo (Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje
Halifax ir kt., C-255/02, 76 p.).
Pats piktnaudžiavimas konstatuojamas remiantis ne komercinės veiklos, kuria nagrinėjamus sandorius sudarantis asmuo paprastai užsiima, pobūdžiu, o šių sandorių
turiniu, tikslu ir pasekmėmis (Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo
byloje Weald Leasing, C-103/09, 44 p.). Todėl sprendžiant, ar atitinkamų sandorių pagrindinis tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas, būtina nustatyti realų nagrinėjamų sandorių turinį ir paskirtį. Tai darant galima atsižvelgti į visiškai dirbtinį šių sandorių pobūdį bei, be kita ko, į teisinius, ekonominius ir (arba) asmeninius mokestinės
naštos sumažinimo plane dalyvaujančių subjektų ryšius (žr. Teisingumo Teismo 2006 m.
vasario 21 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje Halifax ir kt., C-255/02, 81 p.).
Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendime byloje Weald
Leasing, (C-103/09) nustatyta, kad Churchill Group of Companies (toliau – Churchill grupė) daugiausia teikia nuo PVM atleistas draudimo paslaugas. Churchill Management Ltd
(toliau – CML) ir jos dukterinės bendrovės Churchill Accident Repair Center (toliau –
CARC) bei Weald Leasing yra Churchill grupės narės. CML ir CARC susigrąžina apie
1 proc. pirkimo PVM, t. y. kai jos įsigyja įrangos, gali atskaityti tik 1 proc. su šios įrangos pirkimu susijusio PVM. Weald Leasing vykdoma komercinė veikla – atitinkamo
turto įsigijimas ir jo vėlesnė nuoma. Suas Ltd (toliau – Suas) – tai bendrovė, nepriklausanti Churchill grupei, kurios savininkai yra šios grupės konsultantas PVM klausimais ir jo sutuoktinė. Vienintelė reikšminga jos komercinė veikla – išsinuomoti turto iš
Weald Leasing ir jį subnuomoti CML ir CARC. Kai CML arba CARC reikėjo naujos
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įrangos, Weald Leasing ją įsigijo ir išnuomojo Suas, kuri ją subnuomojo CML arba
CARC. Naudodamosios šiais sandoriais CML ir CARC išvengė būtinybės tiesiogiai
įsigyti joms reikalingą įrangą ir vienu kartu sumokėti visą su šiuo pirkimu susijusio
neatskaitomo PVM sumą. Šių sandorių tikslas – suskaidyti ir išdėstyti etapais šios sumos mokėjimą, siekiant atidėti Churchill grupei tenkančių mokesčių mokėjimą. Iš tiesų
CML ir CARC iš karto mokėjo neatskaitomą PVM ne nuo visos nusipirktos įrangos
kainos, o tik nuo šios įrangos nuompinigių sumos, išskaidytos per visą nuomos sutarties galiojimo laikotarpį. Vertindamas šias aplinkybes, Teisingumo Teismas nurodė, kad
esminis nuomos sandorių tikslas buvo įgyti mokestinį pranašumą, t. y. su nagrinėjamu
įsigijimu susijusios PVM sumos mokėjimą išdėstyti etapais, taip atidedant Churchill
grupei tenkančius mokesčius. Pasisakydama, ar šis mokestinis pranašumas prieštarauja Šeštosios direktyvos nuostatomis siekiamam tikslui, ši Europos Sąjungos teisminė
institucija pažymėjo, kad nuomos sandoriai patenka į Šeštosios direktyvos taikymo sritį ir kad mokestinis pranašumas, kurį galima įgyti naudojantis tokiais sandoriais, pats
savaime nėra mokestinis pranašumas, kurio įgijimas prieštarauja reikšmingomis šios
direktyvos ir ją įgyvendinančių nacionalinės teisės aktų nuostatomis siekiamam tikslui.
Negalima kaltinti apmokestinamojo asmens, pasirinkusio nuomos sandorį, dėl kurio
jis įgyja pranašumą, kurį sudaro jo mokestinės skolos mokėjimo išdėstymas etapais,
užuot sudariusio pirkimo sandorį, dėl kurio jis tokio pranašumo neįgyja, jei su šiuo
nuomos sandoriu susijęs PVM yra tinkamai ir visiškai sumokėtas. Šiuo aspektu nebuvo
ginčo, kad būtent taip buvo su pagrindinėje byloje nagrinėtais nuomos sandoriais susijusio PVM atveju ir kad kiekvieno iš šių sandorių atžvilgiu susijusios bendrovės pervedė teisingą pirkimo PVM sumą ir, kai galėjo, atskaitė teisingą pardavimo PVM sumą.
Weald Leasing būtų galėjusi atskaityti PVM, susijusį su įsigytu turtu, tik todėl, kad ši
bendrovė vykdė ne draudimo, o PVM apmokestinamą ir nuo jo neatleistą nuomos veiklą. Taip pat CML ir CARC neatskaitė su Suas mokamais nuompinigiais susijusio PVM,
nes 99 proc. jo sumos yra negrąžintina. Be to, naudojantis turto nuomos sandoriu su
juo susijusio PVM suma nėra savaime mažesnė nei ta, kuri būtų sumokėta šį turtą nusipirkus. Todėl, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nustatyti, ar su pagrindinėje byloje nagrinėjamais nuomos
sandoriais susijusios sutarties sąlygos prieštarauja Šeštosios direktyvos ir šią direktyvą
įgyvendinančių nacionalinės teisės aktų nuostatoms. Taip būtų, jei būtų susitarta dėl
neįprastai mažos nuompinigių sumos, kuri neatitiktų ekonominės realybės. Šis teismas
taip pat turi nustatyti, ar tarpinės trečiosios bendrovės, t. y. Suas dalyvavimas šiuose
sandoriuose kliudo taikyti šias nuostatas (Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 22 d.
sprendimo byloje Weald Leasing, C-103/09, 31–44 p.).
Apmokestinamojo asmens mokestinis pranašumas gali būti įgyjamas pavėluotai
sumokant PVM sumas, nes tam tikrą laikotarpį šis asmuo disponuoja atitinkamomis
lėšomis, tačiau ne visada vėlavimas įvykdyti mokestinę prievolę gali lemti apmokestinamojo asmens teisės į PVM atskaitą paneigimą. Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo
2012 m. liepos 12 d. sprendime byloje EMS-Bulgaria (C-284/11) buvo nustatyta, kad
2008 m. lapkričio 14 d. Marcotran International Transport C.A., Ispanijoje įsteigta įmonė, pardavė EMS-Bulgaria TRANSPORT (toliau – EMS), Bulgarijoje įsteigtai įmonei,
dešimt naudotų sunkvežimių ir vilkikų. Šis Ispanijos tiekėjas dėl to išrašė dešimt sąskaitų faktūrų ir užregistravo tiekimą Bendrijos viduje PVM mainų informacinėje sistemoje (VIES). 2009 m. birželį EMS išrašė 10 įsigijimo Bendrijos viduje pateisinamųjų
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dokumentų. Ji sumokėjo mokėtiną mokestį ir pasinaudojo savo teise į atskaitą. Buvo
pritaikytos atvirkštinio apmokestinimo taisyklės. Tačiau mokesčių institucijos laikėsi
nuomonės, kad 2008 m. lapkričio 14 d., o ne 2009 m. birželį, EMS įvykdė prekių įsigijimą Bendrijos viduje, dėl kurio EMS privaloma tvarka privalėjo prisiregistruoti PVM
tikslais ir sumokėti PVM nuo visos įsigijimo vertės. Kadangi šią pareigą EMS įvykdė
tik 2009 m. birželio mėn., dėl šio vėlavimo EMS privalėjo sumokėti 18 250,38 BGN
sumą delspinigių. Be to, mokesčių institucijos atsisakė leisti EMS pasinaudoti teise į
PVM atskaitą, nes minėta teise buvo naudojamasi pavėluotai. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, žinoma, valstybės narės gali tam tikromis sąlygomis ūkinės
operacijos Bendrijos viduje slėpimą laikyti bandymu išvengti PVM ir tokiu atveju taikyti savo vidaus teisėje numatytas baudas arba pinigines sankcijas, su sąlyga, jei jos yra
proporcingos pažeidimo sunkumui. Tačiau pavėluotas PVM sumokėjimas negali būti
per se prilyginamas vengimui, kuriam esant nagrinėjamais sandoriais, neatsižvelgiant
į formalų atitinkamų PVM direktyvos ir šią direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančių
nacionalinės teisės aktų nuostatose numatytų sąlygų laikymąsi, būtų įgyjamas mokestinis pranašumas, kurio suteikimas prieštarautų šiomis nuostatomis siekiamam tikslui, ir, antra, objektyvių aplinkybių visuma patvirtintų, jog nagrinėjamo sandorio pagrindinis tikslas yra įgyti mokestinį pranašumą. Apžvelgiamoje byloje iš nacionalinio
teismo sprendimo dėl nutarties pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad pagrindinėje byloje tiekimas Bendrijos viduje nebuvo nuslėptas ir apie jį buvo
duomenų apmokestinamojo asmens apskaitoje (mokesčių institucija turėjo reikiamus
duomenis, kuriais remdamasi ji iš principo galėjo patikrinti, ar esminiai reikalavimai iš
tiesų įvykdyti). Todėl Teisingumo Teismas pripažino, jog delspinigių sumokėjimas gali
būti pakankama sankcija, jei ji neviršija to, kas būtina siekiant užtikrinti teisingą PVM
surinkimą (Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 12 d. sprendimas byloje EMS-Bulgaria,
C-284/11). Kitaip tariant, vien faktinė aplinkybė, jog PVM buvo deklaruotas ir sumokėtas pavėluotai, savaime neleidžia konstatuoti Europos Sąjungos teisei prieštaraujančio mokestinio pranašumo, be kita ko, paneigiančio teisę į PVM atskaitą, įgijimo.
Iliustruojant aptariamą piktnaudžiavimą, paminėtinas ir Teisingumo Teismo
2013 m. birželio 20 d. sprendimas byloje Newey (C-653/11), kuris, nors ir priimtas
sprendžiant klausimą ne dėl teisės į PVM atskaitą paneigimo, visgi naudingas atskleidžiant piktnaudžiavimo teise turinį bei aspektus, į kuriuos nacionaliniai teismai turėtų atsižvelgti, vertindami atitinkamus sandorius. Šiame sprendime buvo nustatyta,
kad pagrindinėje byloje nagrinėjamu laikotarpiu Paul Newey buvo paskolų teikimo
tarpininkas, įsisteigęs Tamverte (Jungtinė Karalystė). P. Newey teikiamos paskolų teikimo tarpininkavimo paslaugos buvo atleistos nuo PVM pagal Šeštosios direktyvos 13
straipsnio B dalies d punktą. Tačiau P. Newey teikiamos reklamos paslaugos Jungtinėje Karalystėje, skirtos pritraukti galimus paskolų gavėjus, buvo apmokestinamos PVM
taip, kad jo mokestis, sumokėtas padengiant reklamos išlaidas, nebuvo susigrąžinamas.
Siekdamas išvengti šios nesusigrąžinamos mokesčių naštos, P. Newey įsteigė bendrovę
Alabaster (CI) Ltd (toliau – Alabaster) Džersyje, teritorijoje, kur netaikoma Šeštoji direktyva, ir suteikė šiai bendrovei teisę naudoti komercinį pavadinimą Ocean Finance.
P. Newey buvo jos vienintelis akcininkas.
Alabaster buvo įdarbinusi bent vieną darbuotoją visai darbo dienai ir turėjo savo
vadovybę – Džersyje gyvenusius fizinius asmenis, kuriuos, nepaisant tiesioginės patirties paskolų teikimo tarpininkavimo srityje neturėjimo, pasiūlė įdarbinti arba įdarbino
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P. Newey buhalteriai ir mokėjo atlyginimą pagal laiką, skirtą Alabaster veiklai. Pagal
Alabaster įstatus ir Džersyje galiojusius teisės aktus šie valdytojai buvo atsakingi už
bendrovės valdymą ir naudojosi su tuo susijusiomis teisėmis, o P. Newey nevaidino jokio vaidmens valdant šią bendrovę. Paskolų teikimo tarpininkavimo sutartys buvo sudaromos tiesiogiai tarp paskolų davėjų ir Alabaster, o paskolų teikimo tarpininkavimo
komisiniai buvo mokami ne P. Newey, bet šiai bendrovei.
Tačiau Alabaster pati neapsiėmė tvarkyti prašymų dėl paskolų; ji šiuo tikslu naudojosi P. Newey paslaugomis, kurios buvo teikiamos pagal paslaugų subrangos sutartį
(toliau – paslaugų sutartis) jos darbuotojų, vykdančių veiklą Tamverte. Šioje sutartyje
pateiktas paslaugų, kurias turi teikti P. Newey, sąrašas iš esmės apėmęs visas užduotis,
susijusias su paskolų teikimo tarpininkavimo veikla. Pagal minėtą sutartį P. Newey taip
pat turėjo teisę derėtis dėl Alabaster ir paskolų davėjų sudaromų sutarčių sąlygų. Už
šias paslaugas P. Newey gavo nustatytą iš pradžių 50 proc., vėliau 60 proc. bruto komisinių, iš karto mokamų už kiekvieną Alabaster suteiktą paskolą, honorarą, prie kurio
buvo pridedamas išlaidų atlyginimas. Praktiškai galimi paskolos gavėjai tiesiogiai susisiekdavo Jungtinėje Karalystėje su P. Newey darbuotojais, kurie apdorodavo kiekvieną
bylą ir prašymus, atitikusius paskolos gavimo reikalavimus, ir juos išsiųsdavo į Džersį
Alabaster valdytojams pritarti. Pritarimo procesas paprastai trukdavo valandą ir faktiškai nė vienas prašymas nebuvo atmestas.
Reklama galimiems paskolų gavėjams buvo būtina paskolų teikimo tarpininkavimo veiklai, ji sudarė didelę Alabaster sąnaudų dalį. Reklamos paslaugas teikė Wallace
Barnaby & Associates Ltd (toliau – Wallace Barnaby), su Alabaster nesusijusi bendrovė,
taip pat įsteigta Džersyje pagal su Alabaster sudarytą sutartį. Wallace Barnaby pati pirko
reklamos paslaugas iš Jungtinėje Karalystėje įsteigtų reklamos agentūrų, be kita ko, iš
reklamos agentūros Ekay Advertising. Pagal Džersyje galiojančius teisės aktus Alabaster
mokėjimai Wallace Barnaby už jos paslaugas nebuvo apmokestinami PVM. P. Newey
nebuvo įgaliotas pirkti reklamos paslaugų Alabaster sąskaita ir neprisiėmė jokios atsakomybės sumokėti už Wallace Barnaby suteiktas paslaugas šiai bendrovei. Tačiau jis
turėjo teisę pritarti reklamos turiniui, dėl kurio susitikdavo su Ekay Advertising darbuotoju, dirbančiu Jungtinėje Karalystėje. Po šių susitikimų tas darbuotojas pateikdavo
pasiūlymus Wallace Barnaby. Ši savo ruožtu pateikdavo pasiūlymus Alabaster valdytojams, kurie juos gavę susitikdavo kiekvieną savaitę nuspręsti dėl numatomų išlaidų
reklamai. Faktiškai nebuvo atmesta nė viena iš šių rekomendacijų.
Mokesčių administratorius vertino, kad PVM tikslais, pirma, atitinkamos reklamos paslaugos buvo suteiktos P. Newey Jungtinėje Karalystėje, todėl yra apmokestinamos, ir, antra, paskolų teikimo tarpininkavimo paslaugas Jungtinėje Karalystėje teikė
P. Newey. Papildomai mokesčių administratorius manė, kad jei Alabaster turėtų būti
laikomas reklamos paslaugų gavėja Džersyje ir paskolų teikimo tarpininkavimo paslaugų teikėja, susitarimai, sudaryti šiam rezultatui pasiekti, prieštarauja draudimo piktnaudžiauti teise principui. Atitinkamai buvo pareikalauta grąžinti PVM už reklamos
paslaugas, kurios jam buvo suteiktos per minėtą laikotarpį. Pats P. Newey tvirtino, kad
pagrindinėje byloje nagrinėtos paskolų teikimo tarpininkavimo paslaugos buvo teikiamos iš Džersio Alabaster ir kad pastaroji buvo reklamos paslaugų gavėja. Jis pridūrė,
kad draudimo piktnaudžiauti teise principas netaikomas, kai asmuo, įsisteigęs už Europos Sąjungos ribų, teikia paslaugas kitam asmeniui, įsisteigusiam už jos ribų.
Vertindamas, kokią reikšmę šios bylos aplinkybėmis nacionalinis teismas turėtų
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teikti sutartims, siekiant atsakyti į klausimą, kuris asmuo suteikė paslaugas PVM tikslais, Teisingumo Teismas pirmiausia pastebėjo, kad atsižvelgimas į ekonominę ir komercinę realybę yra pagrindinis kriterijus bendrai PVM sistemai taikyti. Kadangi sutartinė padėtis paprastai atspindi sandorių ekonominę ir finansinę realybę, siekiant
patenkinti teisinio saugumo reikalavimus, reikšmingos sutarties sąlygos yra tai, į ką
reikia atsižvelgti nustatant paslaugų teikėją ir gavėją, kai vykdomas „paslaugų teikimo“ sandoris, kaip jis suprantamas pagal Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punktą ir
6 straipsnio 1 dalį. Tačiau gali paaiškėti, kad kartais tam tikros sutarties nuostatos nevisiškai atspindi sandorių ekonominę ir komercinę tikrovę. Taip būtų tuo atveju, jei paaiškėtų, kad minėtos sutarties nuostatos yra vien dirbtinis susitarimas, kuris neatspindi
sandorių ekonominės ir komercinės realybės. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagrindinėje byloje formaliai pagal sutarties nuostatas Alabaster teikė paskolų teikimo tarpininkavimo paslaugas paskolų davėjams ir kad ji buvo Wallace Barnaby
teikiamų reklamos paslaugų gavėja. Tačiau atsižvelgiant į P. Newey, Alabaster ir paskolų
davėjų bei P. Newey, Alabaster ir Wallace Barnaby komercinių santykių ekonominę realybę, negalima atmesti galimybės, kad pagrindinėje byloje nagrinėtos paslaugos veiksmingai buvo naudojamos ir eksploatuojamos Jungtinėje Karalystėje P. Newey naudai.
Tačiau būtent nacionalinis teismas, atlikęs visų pagrindinės bylos aplinkybių analizę, turi
patikrinti, ar sutartinės sąlygos iš tiesų neatspindi ekonominės realybės ir ar P. Newey,
o ne Alabaster iš tikrųjų buvo nagrinėjamų paskolų teikimo tarpininkavimo paslaugų
teikėjas ir Wallace Barnaby teikiamų reklamos paslaugų gavėjas. Jei taip būtų, šios sutarties nuostatos turėtų būti apibrėžtos iš naujo taip, kad būtų atkurta situacija, kuri būtų
egzistavusi nesant piktnaudžiaujant sudarytų sandorių (Teisingumo Teismo 2013 m.
birželio 20 d. sprendimo byloje Newey, C-653/11, 41–49 p.).
Kartu būtina priminti, kad kai asmuo siekia ne tik mokestinio pranašumo, bet ir
kitos ekonominės naudos, aptariamas piktnaudžiavimo faktas negali būti konstatuotas
(šiuo klausimu taip pat žr. apžvalgos skyrių „Apmokestinamojo asmens teisė mažinti
mokestinę naštą“, 30 p.).
36.3. Piktnaudžiavimo teise pasekmės. Konstatavus piktnaudžiavimą teise, apmokestinimo PVM tikslais piktnaudžiavimui panaudoti sandoriai turi būti apibrėžti iš
naujo taip, kad atstatytų situaciją, kuri būtų egzistavusi nesant piktnaudžiaujant sudarytų sandorių (Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje Halifax ir kt., C-255/02, 94 p.).
Kiek tai susiję su teise į PVM atskaitą, pabrėžtina, kad pats piktnaudžiavimo nustatymas turi lemti ne baudą, kuriai paskirti būtinas aiškus ir nedviprasmiškas teisinis
pagrindas, bet paprasčiausią pareigą iš dalies ar visiškai atlyginti nepagrįstai įgytas perkant sumokėto PVM atskaitas. Šiuo atžvilgiu mokesčių administratorius turi teisę atgaline data reikalauti atlyginti sumas, atskaitytas pagal kiekvieną sandorį, dėl kurio jis
pripažįsta, kad teise į atskaitą buvo pasinaudota piktnaudžiaujant. Tačiau jis (mokesčių
administratorius) turi atimti iš minėtų (reikalaujamų grąžinti) sumų ir visus mokesčius, kuriais atitinkamas apmokestinamasis asmuo buvo dirbtinai apmokestintas pagal
mokestinės naštos sumažinimo planą, ir, prireikus, turi atlyginti visą dėl to susidariusią permoką. Mokesčių administratorius taip pat turi leisti apmokestinamajam asmeniui, kuris, nesant piktnaudžiaujant sudarytų sandorių, būtų gavęs naudos pagal pirmąjį sandorį, sudarytą nepiktnaudžiaujant, atskaityti šiam pirkimo sandoriui tenkantį
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PVM pagal Šeštojoje direktyvoje (PVM direktyvoje) nustatytos atskaitos tvarkos nuostatas (žr. Teisingumo Teismo 2006 m. vasario 21 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje Halifax ir kt., C-255/02, 94–97 p. ir juose nurodytą praktiką).
37. Žinojimas (turėjimas žinoti) apie dalyvavimą į mokesčių vengimą įtrauktame sandoryje. Teismų praktikoje neretai susiduriama su situacija, kai apmokestinamasis asmuo, nors pats ir nesukčiauja, nepiktnaudžiauja teise ir neatlieka jokių kitų
tiesiogiai su mokesčių vengimu susijusių veiksmų, tačiau jo sudaromi sandoriai yra
įtraukiami į tokią veiklą.
37.1. Nežinojimo (neturėjimo žinoti) pasekmės. 2006 m. sausio 12 d. sprendimo
sujungtose bylose Optigen ir kt. (C-354/03, C-355/03 ir C-484/03) Teisingumo Teismas
padarė išvadą, kad sandoriai, kurie patys nėra sukčiavimas PVM, yra apmokestinamojo asmens, veikiančio kaip tokio, atliktas prekių tiekimas ir ekonominė veikla, jeigu
atitinka objektyvius kriterijus, kuriais pagrįstos minėtos sąvokos, neatsižvelgiant į kito
nei atitinkamas apmokestinamasis asmuo toje pačioje tiekimų grandinėje dalyvaujančio ūkio subjekto ketinimus ir (arba) galimą kito šio tiekimų grandinės dalimi esančio
sandorio, ankstesnio arba vėlesnio nei minėto apmokestinamojo asmens įvykdytasis,
sukčiaujamąjį pobūdį, apie kurį šis apmokestinamasis asmuo nežinojo ir neturėjo žinoti. Šiame sprendime Teisingumo Teismas nurodė, kad tokius sandorius vykdančio
apmokestinamojo asmens teisei atskaityti sumokėtą pirkimo PVM taip pat negali turėti įtakos aplinkybė, jog tiekimų grandinėje, kuriai priklauso šie sandoriai, šiam apmokestinamajam asmeniui nežinant ar neturint žinoti, kitas sandoris, ankstesnis ar vėlesnis nei jo įvykdytasis, yra sukčiavimas PVM. Pastebėtina, jog ši išvada nesiskirtų ir tuo
atveju, kai šie sandoriai, apmokestinamajam asmeniui nežinant arba neturint žinoti,
vykdomi pardavėjui sukčiaujant (Teisingumo Teismo 2006 m. liepos 6 d. sprendimo
sujungtose bylose Axel Kittel ir Recolta Recycling, C-439/04 ir C-440/04, 46 p.).
Taigi PVM direktyvoje (Šeštojoje direktyvoje) numatyta teisės į atskaitą sistema
nesuderinama su sankcijos taikymu atsisakant suteikti šią teisę apmokestinamajam asmeniui, kuris nežinojo ir neturėjo žinoti, jog atitinkamas sandoris susijęs su atliekamu
sukčiavimu. Kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, atsakomybės be kaltės nustatymas viršytų tai, kas būtina siekiant apsaugoti valstybės iždo teises (šiuo klausimu žr.
Teisingumo Teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimo byloje Federation of Technological
Industries ir kt., C-384/04, 32 p.; 2008 m. vasario 21 d. sprendimo byloje Netto
Supermarkt, C-271/06, 23 p.).
Paminėtina ir tai, kad kai prekės, tiekiamos apmokestinamajam asmeniui, kuris
nežinojo arba neturėjo žinoti, kad atitinkamas sandoris yra įtrauktas į pardavėjo sukčiavimą, Šeštosios direktyvos 17 straipsnis (PVM direktyvos 167, 169 ir 170 str.) turi
būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalinės teisės normą, kuri numato, kad panaikinus pirkimo–pardavimo sutartį vadovaujantis civilinės teisės nuostata, pagal kurią ši
sutartis absoliučiai negaliojanti, nes prieštarauja viešajai tvarkai dėl pardavėjui priskiriamo neteisėto pagrindo, minėtas apmokestinamasis asmuo praranda teisę į sumokėto
PVM atskaitą. Klausimas, ar šį negaliojimą lemia sukčiavimas PVM, ar kitas sukčiavimas, šiuo atžvilgiu nereikšmingas (Teisingumo Teismo 2006 m. liepos 6 d. sprendimo
sujungtose bylose Axel Kittel ir Recolta Recycling, C-439/04 ir C-440/04, 52 p.).
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37.2. Žinojimo (turėjimo žinoti) pasekmės. Teisingumo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad, pavyzdžiui, apmokestinamasis asmuo, kuris žinojo arba
turėjo žinoti, kad įsigydamas prekių jis dalyvavo su sukčiavimu PVM srityje susijusiame sandoryje, siekiant taikyti PVM direktyvą turi būti laikomas sukčiaujant dalyvaujančiu asmeniu, neatsižvelgiant į tai, ar perparduodamas šias prekes arba panaudodamas paslaugas jo vykdomiems apmokestinamiesiems pardavimo sandoriams jis gauna
naudos, ar ne (Teisingumo Teismo 2012 m. birželio 21 d. sprendimo sujungtose bylose
Mahagében ir Dávid, C-80/11 ir C-142/11, 46 p.). Iš tikrųjų tokioje situacijoje apmokestinamasis asmuo padeda sukčiavimo organizatoriams ir tampa jų bendrininku. Be to,
toks aiškinimas, dėl kurio pasidaro sunkiau įgyvendinti sukčiavimo sandorius, sudaro
jiems kliūtis. Todėl nacionalinis teismas turi atsisakyti leisti naudotis teise į atskaitą
jei, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, įrodoma, kad apmokestinamasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, jog įsigydamas prekes jis dalyvavo į sukčiavimą PVM įtrauktame sandoryje, netgi jeigu nagrinėjamas sandoris atitinka objektyvius kriterijus, kuriais
grindžiamos apmokestinamojo asmens, veikiančio kaip tokio, atliekamo prekių tiekimo ir ekonominės veiklos sąvokos (Teisingumo Teismo 2006 m. liepos 6 d. sprendimo
sujungtose bylose Axel Kittel ir Recolta Recycling, C-439/04 ir C-440/04, 57–59 p.).
37.3. Įrodinėjimo naštos paskirstymas. Būtina pabrėžti, jog atsižvelgiant į tai,
kad atsisakymas suteikti teisę į atskaitą yra išimtis iš pagrindinio principo, kurį sudaro
ši teisė, taikymo, mokesčių institucija turi nustatyti teisiškai pakankamus objektyvius
įrodymus, leidžiančius daryti išvadą, kad apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti, jog sandoris, kuriuo remiamasi siekiant pagrįsti teisę į atskaitą, susijęs su tiekėjo
ar kito ūkio subjekto, dalyvaujančio tiekimo grandinėje, atliekamu sukčiavimu (Teisingumo Teismo 2012 m. birželio 21 d. sprendimas sujungtose bylose Mahagében ir Dávid,
C-80/11 ir C-142/11, 49 p.).
Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys į tai, jog pagal Teisingumo Teismo praktiką
ūkio subjektai, ėmęsi visų atsargos priemonių, kurių gali būti iš jų pagrįstai reikalaujama, kad būtų užtikrinta, jog jų sandoriai nėra įtraukti į sukčiavimą PVM srityje ar
kitokį sukčiavimą, privalo turėti galimybę pasikliauti šių sandorių teisėtumu be rizikos
prarasti savo teisę atskaityti sumokėtą pirkimo PVM (Teisingumo Teismo 2006 m. liepos 6 d. sprendimo sujungtose bylose Kittel ir Recolta Recycling, C-439/04 ir C-440/04,
51 p.). Sąjungos teisei iš esmės neprieštarauja ir reikalavimas, kad ūkio subjektas imtųsi
visų priemonių, kurių gali būti iš jo pagrįstai reikalaujama, jog įsitikintų, kad jo sudaromas sandoris neįtraukia jo į sukčiavimą mokesčių srityje (šiuo klausimu žr. Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Teleos ir kt., C-409/04, 65 ir 68 p.;
2008 m. vasario 21 d. sprendimo byloje Netto Supermarkt, C-271/06, 24 p.; 2011 m.
gruodžio 21 d. sprendimo byloje Vlaamse Oliemaatschappij, C-499/10, 25 p.).
Iš tiesų, kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, kai yra požymių, leidžiančių
įtarti, kad yra pažeidimų ar sukčiaujama, apdairus ūkio subjektas pagal konkretaus
atvejo aplinkybes gali būti įpareigojamas pasidomėti kitu ūkio subjektu, iš kurio ketina
pirkti prekes ar paslaugas, siekiant užtikrinti jo patikimumą. Tačiau mokesčių administratorius iš asmens, norinčio pasinaudoti teise į PVM atskaitą, negali pagal bendrą
taisyklę reikalauti, pirma, tikrinti, ar sąskaitą faktūrą už prekes ir paslaugas, dėl kurių prašoma leisti pasinaudoti šia teise, išrašantis asmuo turi apmokestinamojo asmens
statusą, taip pat kad jis turėjo atitinkamas prekes ir galėjo jas pristatyti ir kad jis įvykdė
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savo pareigas deklaruoti bei sumokėti PVM, taip siekiant užtikrinti, jog tiekėjai nedarytų pažeidimų ar nesukčiautų, ir, antra, turėti tai patvirtinančius dokumentus. Mokesčių institucijos iš esmės turi atlikti reikalingus apmokestinamųjų asmenų patikrinimus, siekdamos nustatyti pažeidimus ir sukčiavimą PVM srityje ir taikyti sankcijas
apmokestinamajam asmeniui, padariusiam šias veikas (Teisingumo Teismo 2012 m.
birželio 21 d. sprendimo sujungtose bylose Mahagében ir Dávid, C-80/11 ir C-142/11,
60–62 p.).

505

III. Informacinė dalis

2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga
(2014 m. sausio – birželio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
2.1.1. Dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados ir taršos integruotos
kontrolės ir prevencijos leidimo panaikinimo bei įpareigojimo nutraukti vykdomą
ūkinę veiklą
Prokuroras su ieškiniu kreipėsi į Utenos rajono apylinkės teismą ir prašė panaikinti atsakovo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atsakovui UAB „Krisminda“ išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – ir TIPK) leidimus,
poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą bei nutraukti UAB „Krisminda“ vykdomą
ūkinę veiklą. Nurodė, kad ginčijamas TIPK leidimas buvo išduotas nesilaikant įstatymų nustatytų procedūrų.
Vertindamas kilusį ginčą, Utenos rajono apylinkės teismas nurodė, kad nors ieškovo reikštas reikalavimas nutraukti UAB „Krisminda“ vykdomą ūkinę veiklą yra civilinio teisinio pobūdžio, tačiau atsižvelgiant į ieškinio faktinį bei teisinį pagrindą, suformuluotą ieškovo, teismo nuomone, pagrindinis ieškinio tikslas – panaikinti minėtą
išvadą ir TIPK leidimus. Bendrosios kompetencijos teismas nutarė sustabdyti bylos
nagrinėjimą ir kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, kad ši priimtų sprendimą dėl bylos
rūšinio teismingumo.
Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad byloje pareikšti reikalavimai dėl TIPK leidimo ir poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados panaikinimo
yra administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai, nes yra ginčijami individualaus
pobūdžio administraciniai teisės aktai, priimti viešojo administravimo subjektui atliekant teisės aktų nustatytas funkcijas aplinkosaugos srityje (Aplinkos apsaugos įstatymo
19 str. 1 d.; Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo
ir panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
vasario 27 d. įsakymu Nr. 80). Reikalavimas įpareigoti atsakovą UAB „Krisminda“ nutraukti vykdomą ūkinę veiklą buvo grindžiamas teisės aktų nuostatų pažeidimu išduodant TIPK leidimą bei poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą ir tarpininkavimo
veiklos neįregistravimu. Taigi, kaip sprendė Specialioji teisėjų kolegija, byloje pareikšti reikalavimai buvo administracinio teisinio pobūdžio, todėl turėjo būti nagrinėjami
administraciniame teisme (2014 m. sausio 7 d. nutartis byloje Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras prieš UAB „Krisminda“ ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą, T-5/2014).
2.1.2. Dėl kompensacijos nuomininkams, gyvenantiems atkūrus nuosavybės teises
savininkams grąžintame bute, mokėjimo pagal valstybės išduotą garantiją
Ieškovai kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybę išmokėti 42 000 Lt dydžio neišmokėtą kompensaciją.
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Kilus abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, Kauno apylinkės teismas kreipėsi į
Specialiąją teisėjų kolegiją. Ši kolegija akcentavo, kad byloje buvo prašoma priteisti papildomą dalį kompensacijos už nuomotą gyvenamąją patalpą pagal valstybės garantiją.
Taigi ginčas buvo susijęs su valstybės garantijų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir Kompensacijų už valstybės išperkamą
nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės
garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatyme, įstatyme, suteikimu. Kadangi tokių garantijų suteikimas yra sudedamoji nuosavybės teisių atkūrimo proceso dalis, Specialioji teisėjų kolegija sprendė,
kad tokio pobūdžio ginčai yra teismingi (byla turėjo būti perduota nagrinėti) administraciniams teismams (2014 m. sausio 21 d. nutartis byloje G. B. ir T. B. prieš Kauno
miesto savivaldybę, T-7/2014).
2.1.3. Dėl permokėtos socialinės paramos sumos priteisimo
Ieškovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ieškiniu prašė priteisti iš
atsakovės jai permokėtos socialinės paramos dalį. Nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Socialinės paramos skyriaus vedėjo
2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymu nustatyta, kad nuo 2006 m. gruodžio 1 d. iki 2007 m.
spalio 26 d. ieškovei buvo permokėta 1 679,82 Lt išmokų vaikams suma. Parama buvo
skirta dėl to, kad nė vienas iš tėvų nedirbo ir nevykdė veiklos, prilyginamos darbui
Lietuvoje, tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, atsakovė ginčo laikotarpiu dirbo Norvegijoje ir
jai buvo mokamos išmokos vaikams šioje šalyje.
2013 m. spalio 8 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismas atsisakė priimti ieškinį ir jį kartu su priedais grąžino ieškovui, pasiūlydamas kreiptis į Klaipėdos
apygardos administracinį teismą. Atskirajame skunde, kurį ieškovas pateikė Klaipėdos
apygardos teismui, buvo prašoma pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir
perduoti bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo.
Atsakydama į minėtą atskirąjį skundą nagrinėjusio teismo prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą, Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, jog
Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Vadovaujantis Išmokų vaikams įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, išmokas, išskyrus globos (rūpybos) išmoką, skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo, turintis teisę gauti
šio įstatymo nustatytas išmokas, deklaruoja gyvenamąją vietą, administracija. To paties
įstatymo 14 straipsnio 3 dalis numato, kad dėl išmokos gavėjo kaltės permokėta išmokos suma turi būti grąžinama ar išskaičiuojama savivaldybės administracijos sprendimu. Taigi, kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, išmokų vaikui skyrimas ir mokėjimas yra savivaldybių vykdomųjų institucijų veikla viešojo administravimo srityje.
Atitinkamai ieškovo pareikštas reikalavimas grąžinti permoką, nepriklausomai nuo to,
koks jo pagrindimas, buvo administracinio teisinio pobūdžio, tad turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2014 m. sausio 23 d. nutartis byloje Klaipėdos miesto
savivaldybės administracija prieš S. J., T-9/2014).
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2.1.4. Dėl už valstybinės žemės pardavimą gautų savivaldybės biudžeto lėšų
grąžinimo į valstybės biudžetą
Ieškovas Nacionalinės žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos teismui pateiktame ieškinyje prašė iš atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės
priteisti 312 830,60 Lt. Nurodė, kad valstybinio audito metu nagrinėjant teismų sprendimais pripažintų neteisėtais apskričių viršininkų sprendimais sudarytų žemės perleidimo sandorių panaikinimo ir restitucijos taikymo pasekmes valstybės biudžetui, buvo
nustatyta, kad teismų taikyta abipusė restitucija neapėmė Klaipėdos miesto savivaldybės pareigos gražinti po valstybinės žemės pirkimo–padavimo sandorių iš Klaipėdos
apskrities viršininko administracijos gautos sumos, t. y. nepaisant abišalės restitucijos
civilinėse bylose taikymo, savivaldybei nepagrįstai liko jos pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinių žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ gautos
sumos, sudarančios pusę valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sandorių vertės.
Bylą pagal aptartą ieškinį nagrinėjusiam Klaipėdos apygardos teismui suabejojus
dėl ginčo rūšinio teismingumo, buvo nutarta kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją.
Patvirtindama šias abejones, ši kolegija pirmiausia pastebėjo, kad pagal minėto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 2.9 punktą (redakcija, galiojusi nuo 2004 m.
sausio 1 d.) lėšos, gautos už naudojamus valstybinės žemės sklypus, parduotus ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) miestų savivaldybių, kaip administracinių vienetų, ribose
ir teritorijose, esančiose nustatytąja tvarka patvirtintose miestų, kaip gyvenamųjų vietovių, ribose, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais miestams priskirtose
teritorijose, paskirstomos į savivaldybės, kurios teritorijoje yra žemės sklypas, biudžetą.
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pajamos,
gautos už išnuomotą arba suteiktą naudotis valstybinę žemę, valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
paskirsčius lėšas už parduotus ne žemės ūkio paskirčiai valstybinės žemės sklypus, sudaro savivaldybės biudžeto pajamas. Teisiniai santykiai, susiklostantys paskirstant lėšas
į savivaldybės biudžetą, yra biudžetiniai teisiniai santykiai, reglamentuojami viešosios
teisės normomis, tad, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, ginčai, kylantys iš biudžeto
teisinių santykių, yra administracinio teisinio pobūdžio. Apžvelgiamoje byloje reikštas
reikalavimas grąžinti pinigines lėšas buvo susijęs su biudžetiniais, o ne su civiliniais
teisniais santykiais, nes minėtos lėšos Klaipėdos miesto savivaldybei buvo paskirstytos
ne civilinių sandorių, o administracinio akto pagrindu. Taigi pareikštas reikalavimas
savo esme buvo administracinio teisinio pobūdžio, tad turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2014 m. balandžio 22 d. nutartis byloje Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos prieš Klaipėdos miesto savivaldybę,
T-54/2014).
2.1.5. Dėl reikalavimo ministrui atlyginti neteisėtais jo (ministro) įsakymais
(veiksmais) institucijai (įstaigai) padarytą žalą
Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, pateikė ieškinį, kuriame prašė priteisti iš
buvusio vidaus reikalų ministro R. P. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeri508
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jai 213 401,02 Lt tiesioginiams nuostoliams atlyginti. Nurodė, jog atlikus 2011 metų
valstybinį finansinį auditą konstatuota, kad valstybės biudžeto lėšos buvo panaudotos
neteisėtai atleisto ir teismo sprendimu grąžinto darbuotojo darbo užmokesčiui už priverstinės pravaikštos laiką, piniginei kompensacijai už priverstinės pravaikštos laikotarpiu nepanaudotas kasmetines atostogas ir neturtinei žalai sumokėti, taip pat dėl neteisėtai atleisto darbuotojo grąžinimo į pareigas atleistos darbuotojos išeitinei išmokai
sumokėti. Šį ieškinį gavusiam Klaipėdos apygardos teismui kilo abejonių, ar kilęs ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismams. Todėl jis nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, kad tarnybinius
ginčus, kai viena ginčo šalių yra valstybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus), įstatymai priskiria administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d.
5 p.). Vyriausybės įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ministrus Ministro
Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 3 dalį Lietuvos Respublikos Seimo ar Respublikos Prezidento
paskirtiems valstybės institucijų ir įstaigų vadovams, kitiems šių subjektų paskirtiems
valstybės pareigūnams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų vadovams ir jos priimamiems kitiems šių įstaigų pareigūnams taikoma šio įstatymo 33 straipsnio 3 dalis.
Pastaroji nuostata reglamentuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų regreso
(atgręžtinio reikalavimo) teisę į žalą padariusį valstybės tarnautoją, šiuo aspektu nustatanti, kad kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos vadovas ir nariai privalo solidariai atlyginti valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai žalą, padarytą dėl kolegialios institucijos sprendimų, priimtų pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus
teisės aktus. Atsižvelgusi į tai, kad apžvelgiamoje byloje reikštas atgręžtinis reikalavimas į žalą padariusį asmenį pateko į tarnybinių ginčų kategoriją, Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad ši byla turėjo būti nagrinėjama administraciniame teisme (2014 m.
gegužės 6 d. nutartis byloje Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra prieš R. P.,
T-64/2014).
2.1.6. Dėl atsisakymo duoti leidimą iškirsti saugotinus medžius ir krūmus mieste
esančiame žemės sklype iki šio sklypo savininkas atlygins jo gamtai padarytą žalą
Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus
2014 m. vasario 10 d. sprendimą, kuriuo atsisakyta tenkinti prašymą leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus pareiškėjui priklausančiame žemės sklype. Šiame atsakovo sprendime buvo nurodyta, jog saugotini medžiai
buvo savavališkai sunaikinti ir nudžiovinti, pažeidžiant jų gyvybines funkcijas, o už
tinkamą želdinių priežiūrą ir apsaugą yra atsakingas privataus žemės sklypo savininkas, todėl atsakovas prašė atlyginti 85 160 Lt dydžio padarytą žalą gamtai.
Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Šį prašymą išnagrinėjusi minėta kolegija, atmesdama teismo abejones,
pripažino, kad ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme.
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Iš tiesų savivaldybės, išduodamos minėtus leidimus kirsti medžius, laikosi aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.D1-87 patvirtinto Saugotinų medžių ir
krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo bei
kitų specialių viešosios teisės aktų reikalavimų. Tokia viešojo administravimo subjekto
veikla pagal savo pobūdį priskirtina viešajam administravimui. Taigi, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, pareiškėjas šiuo atveju skundė viešojo administravimo subjekto
administracinį aktą, priimtą viešojo administravimo srityje, todėl ginčas turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2014 m. gegužės 5 d. nutartis byloje A. Z. prieš
Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių, T-40/2014).
2.1.7. Dėl miesto daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos
įgyvendinimo administratoriaus skyrimo
Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d.
sprendimo Nr. T2-226 „Dėl Palangos miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ 2 punktą; 2) įpareigoti atsakovą Palangos miesto savivaldybę Palangos miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi paskirti pareiškėją UAB
„Palangos butų ūkis“ pagal jo administruojamus daugiabučius namus. Nurodė, kad
jis yra paskirtas daugiabučių namų, esančių Palangos miesto savivaldybės teritorijoje,
bendrosios nuosavybės administratoriumi. Ginčytu Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu, be kita ko, buvo nuspręsta Palangos miesto energinio efektyvumo
didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi paskirti UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Teigė, kad skundžiamas sprendimas prieštaravo Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 15 daliai, kadangi UAB „Palangos komunalinis
ūkis“ neatitiko šioje normoje nustatytų reikalavimų. Be to, tokiu sprendimu buvo pažeistos pareiškėjo teisės, nes buvo nepagrįstai eliminuota jo galimybė būti Palangos
miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad ginčytą sprendimą Palangos miesto
savivaldybės taryba priėmė vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio
22 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, numatančiais, kad viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybių funkcijų yra infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas, strateginių plėtros ir veiklos planų
rengimas, turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas, bei
kad išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai priklauso savivaldybės strateginių
plėtros ir veiklos planų, socialinių, ekonominių, kaimo plėtros ir kitų programų tvirtinimas. Tokių savivaldybės administracijos veiksmų atlikimas, t. y. miesto energinio
efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos tvirtinimas, ir tokios programos įgyvendinimo administratoriaus skyrimas savo esme yra viešojo administra510
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vimo funkcijų vykdymas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d.). Taigi pareiškėjas, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, skundė viešojo administravimo subjekto
aktą, kuris priimtas viešojo administravimo srityje, todėl keltas ginčas turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2014 m. gegužės 5 d. nutartis byloje UAB „Palangos butų ūkis“ prieš Palangos miesto savivaldybės tarybą, T-37/2014).
2.1.8. Dėl reikalavimo grąžinti finansinę paramą (jos dalį) dėl padarytų viešųjų
pirkimų procedūros pažeidimų
Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2014 m. kovo 14 d. įsakymą, kuriuo buvo nurodyta grąžinti dalį skirtos paramos
lėšų. Nurodė, kad 2014 m. Aplinkos projektų valdymo agentūra, remdamasi Lietuvos
Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos projekte nurodytais pastebėjimais, inicijavo perkančiosios organizacijos, t. y. Tauragės rajono savivaldybės
administracijos atlikto „Tauragės geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir
plėtros (Tauragės m. 1 dalis)“ pirkimo tyrimą. Atlikusi tyrimą, ši agentūra nustatė, kad
perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą „Tauragės geriamojo vandens ir
nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, nepagrįstai vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 7 dalies 4 punktu, nes nebuvo perkančiosios organizacijos nenumatytų įvykių, dėl kurių būtų reikėję skubiai įsigyti jai reikalingų darbų, ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje
nurodytus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Dėl to Aplinkos projektų valdymo
agentūra ginčijamu 2014 m. kovo 14 d. įsakymu nurodė galutiniam paramos gavėjui
UAB „Tauragės vandenys“ per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į
agentūros sąskaitą grąžinti skirtų lėšų dalį – 177 303,19 Lt.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Šis teismas nurodė, kad ginčijamas įsakymas priimtas remiantis
nustatytais viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimais, o pareiškėjas skundžiamo akto neteisėtumą kvestionuoja neigdamas minėtus pažeidimus. Teismas laikėsi nuomonės, kad
ginčas iš esmės kilo dėl vykdyto projekto pirkimo teisėtumo, todėl pagrindinis spręstinas klausimas šioje byloje – viešųjų pirkimų procedūros teisėtumo vertinimas.
Nesutikdama su tokia teismo pozicija, Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia pastebėjo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūra yra viešojo administravimo subjektas, administruojantis Europos Sąjungos ir
valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus aplinkos srities projektus, siekiant užtikrinti
tinkamą finansinės paramos panaudojimą. Pareiškėjas ginčijo šios agentūros įsakymą,
kuris priimtas vadovaujantis Finansinės paramos, mokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590.
Aplinkos projektų valdymo agentūra, vykdydama teisės aktų, reglamentuojančių paramos skyrimą bei paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų ir (arba) panaudotų
pažeidžiant teisės aktus, grąžinimą, veikia viešojo administravimo srityje. Todėl, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, ginčas turėjo būti nagrinėjamas administraciniame
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teisme. Tai, kad ginčijamas aktas buvo grindžiamas nustatytu Viešųjų pirkimų įstatymo
pažeidimu, ginčo rūšinio teismingumo nekeičia, nes ginčo dalyku išliko viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, o civilinių teisinių reikalavimų
byloje nebuvo reiškiama (2014 m. birželio 6 d. nutartis byloje UAB „Tauragės vandenys“ prieš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą,
T-65/2014).
2.1.9. Dėl atsisakymo tenkinti paraišką paramai gauti už asbestinio stogo dangos
keitimą patirtos neturtinės žalos atlyginimo
Ieškovė L. R. G. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės Lietuvos valstybės priteisti 100 000 Lt neturtinės žalos. Ieškovė patirtą
žalą kildino iš to, kad jos paraiška gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai lėšų už asbestinio stogo dangos keitimą buvo atmesta. Nurodė, kad informacija
apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ buvo skelbiama jau nuo 2007
metų, todėl ieškovė pagrįstai tikėjosi, jog asbestinio stogo dangos keitimo išlaidos bus
kompensuotos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų. Jos teigimu, tai, kad
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo planavimo būdu taisykles patvirtino tik 2011 m. gruodžio
27 d., ir tai, jog šių taisyklių 20.4 papunktyje buvo numatytas reikalavimas, kad išlaidos
būtų patirtos ne anksčiau kaip po paramos paraiškos pateikimo datos, pažeidė jos teisėtus lūkesčius.
Specialioji teisėjų kolegija pripažino, jog kilęs ginčas turėjo būti nagrinėjamas
administraciniame teisme. Nurodė, kad ieškovė siekė neturtinės žalos atlyginimo, kurią kildino iš neteisėtų veiksmų, pasireiškusių tuo, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atmetė jos paraišką paramai gauti už asbestinio stogo
dangos keitimą. Ši agentūra yra viešojo administravimo subjektas, įgyvendinantis valstybės politiką žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui,
kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas.
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 str.) Apžvelgiamu atveju
ieškovės pareikštas reikalavimas pateko į Civilinio kodekso 6.271 straipsnio reguliavimo sritį, todėl dėl jo turėjo būti sprendžiama administraciniame teisme (2014 m. birželio 9 d. nutartis byloje L. R. G. prieš Lietuvos valstybę, T-79/2014).
2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
2.2.1. Dėl prokuroro atsisakymo ginti viešąjį interesą kreipiantis dėl proceso
atnaujinimo byloje, užbaigtoje įsiteisėjusiais administracinių teismų sprendimais
L. K. kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą su skundu, kuriame prašė: 1) pa512
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naikinti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorės 2013 m. sausio 28 d. nutarimą, kuriuo atsisakyta panaikinti nutarimus dėl atsisakymo taikyti viešojo intereso gynimo priemones, ir Vilniaus apygardos
prokuratūros Viešojo intereso skyriaus prokuroro 2012 m. lapkričio 19 d. ir 2012 m.
gruodžio 3 d. nutarimus, kuriais atsisakyta taikyti viešojo intereso gynimo priemones;
2) įpareigoti prokuratūrą iš naujo išnagrinėti L. K. 2012 m. spalio 9 d. pareiškimą ir
taikyti viešojo intereso gynimo priemones. Nustatyta, kad L. K. iš esmės skundė prokuratūros atsisakymą kreiptis į administracinį teismą dėl proceso atnaujinimo įsiteisėjusiais administracinių teismų sprendimais užbaigtose bylose dėl administracinių aktų,
susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu, panaikinimo.
Vilniaus rajono apylinkės teismui kilo klausimas, ar L. K. skundas neturėtų būti
nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Šias abejones pripažindama nepagrįstomis, Specialioji teisėjų kolegija pastebėjo, kad pagal Konstitucijos
118 straipsnio 2 dalį prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad 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. Taigi prokuratūra, vykdydama jai priskirtas funkcijas bei spręsdama dėl
pagrindo ginti viešąjį interesą, iš esmės padeda užtikrinti teisėtumą bei teismui vykdyti
teisingumą (Prokuratūros įstatymo 2 str. 1 d.).
Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis numato, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti prokurorų procesinių veiksmų,
susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu. Todėl atsižvelgusi į tai, jog apžvelgiamoje byloje buvo keliamas ginčas dėl prokuroro procesinių veiksmų įgyvendinant
Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtintą viešojo intereso gynimo funkciją, Specialioji teisėjų kolegija darė išvadą, kad ieškovės keltas ginčas nepateko į administracinių teismų nagrinėjamų ginčų kategoriją ir buvo teismingas bendrosios kompetencijos
teismui (2014 m. kovo 4 d. nutartis byloje L. K. prieš Lietuvos Respublikos generalinės
prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrių, T-27/2014).
2.2.2. Dėl Lietuvos antstolių rūmų atsisakymo iškelti drausmės bylą antstoliui
Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos antstolių rūmų 2012 m. gruodžio 27 d. raštu įformintą
sprendimą atsisakyti pradėti drausmės bylą dėl antstolio D. Š.; 2) įpareigoti Lietuvos
antstolių rūmus iš naujo svarstyti klausimą dėl drausmės bylos iškėlimo antstoliui D. Š.
dėl jo netinkamo pareigų vykdymo.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 25 d. sprendimu
pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundą atmetė. Apeliacinį skundą dėl tokio pirmosios instancijos teismo sprendimo nagrinėjusiam Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui kilo abejonių, ar toks ginčas yra priskirtinas administracinių teismų
kompetencijai.
Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija priminė, jog Antstolių įstatymo 45
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straipsnyje numatyta, kad antstolių savivaldą įgyvendina Lietuvos antstolių rūmai (1 d.).
Lietuvos antstolių rūmai yra viešas juridinis asmuo (4 d.). Lietuvos antstolių rūmų įstatų 2 straipsnio 1 punktas numato, kad šie rūmai veikia kaip profesinė asociacija. Pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 12 punktą, administraciniai teismai sprendžia bylas dėl visuomeninių organizacijų, bendrijų, politinių partijų,
politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio aktų teisėtumo. Nagrinėtu atveju ginčytame Lietuvos antstolių rūmų 2012 m. gruodžio 27 d. rašte, priimtame Lietuvos antstolių rūmų prezidiumui išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl antstolio
veiksmų, nurodyta, jog Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas nenustatė Antstolių įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje reglamentuotų antstolio drausminės atsakomybės taikymo
pagrindų. Šis raštas, Specialiosios teisėjų kolegijos vertinimu, buvo ne bendro, bet individualaus pobūdžio aktas, priimtas išnagrinėjus pareiškėjo skundą. Todėl keltas ginčas
nepateko į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 12 punkte numatytą ginčų kategoriją. Be to, remiantis Antstolių įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi ir 14
straipsnio 4 dalimi, antstolių drausmės bylas nagrinėja Antstolių garbės teismas, kurio
sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos teismui. Taigi, pasak Specialiosios
teisėjų kolegijos, pagal minėtas Antstolių įstatymo nuostatas, ginčai, susiję su antstolių drausminės atsakomybės taikymu, yra teismingi bendrosios kompetencijos teismui.
Kadangi aptariamu atveju pareiškėjas į Lietuvos antstolių rūmus kreipėsi būtent dėl
drausmės bylos iškėlimo antstoliui, jo keltas ginčas turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2014 m. kovo 28 d. nutartis byloje UAB ,,Psyops Media“
prieš Lietuvos antstolių rūmus, T-15/2014).
2.2.3. Dėl žalos, atsiradusios įvažiavus į savivaldybės vietinės reikšmės kelio ar
gatvės važiuojamojoje dalyje buvusią duobę, atlyginimo
Ieškovas Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, veikiantis per Lietuvos filialą,
Vilniaus miesto apylinkės teismui pateiktame ieškinyje prašė priteisti iš atsakovų UAB
„Grinda“ ir Vilniaus miesto savivaldybės solidariai 5 921,41 Lt žalos atlyginimą.
Ieškinyje nurodė, kad 2011 m. liepos 2 d. ieškovo draustas fiziniam asmeniui priklausantis lengvasis automobilis Audi A4, vairuojamas V. L. Č., Vilniuje įvažiavo į važiuojamoje kelio dalyje buvusią duobę, kuri nebuvo pažymėta jokiais įspėjamaisiais
kelio ženklais. Dėl to minėta transporto priemonė buvo apgadinta. Ieškovas įvykį pripažino draudiminiu ir išmokėjęs draudimo išmoką įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į
atsakovus.
Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „Grinda“ 5 921,41 Lt žalos atlyginimo,
6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas; kitą ieškinio dalį (dėl žalos priteisimo iš
atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės) atmetė.
Nagrinėdamas atsakovo UAB „Grinda“ apeliacinį skundą, Vilniaus apygardos teismas, norėdamas išsklaidyti jam kilusias abejones dėl bylos rūšinio teismingumo, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją.
Ši kolegija, spręsdama klausimą dėl apžvelgiamos bylos priskirtinumo bendrosios
kompetencijos ar administraciniam teismui, pirmiausia pastebėjo, kad ieškovas siekė
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atlyginimo žalos, kurią kildino iš atsakovų – Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB
„Grinda“ neteisėtų veiksmų – netinkamos kelio priežiūros, nulėmusios minėtą eismo
įvykį.
Šiuo aspektu Specialioji teisėjų kolegija priminė, kad ginčai dėl žalos atlyginimo
yra civilinio pobūdžio ir pagal bendrą taisyklę jie yra priskirti nagrinėti bendrosios
kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.). Civilinio kodekso 6.266 straipsnis reglamentuoja statinių savininko (valdytojo) atsakomybę už žalą,
padarytą dėl statinių, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Ginčai dėl
tokios žalos atlyginimo nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme. Administraciniai teismai nagrinėja tik tuos ginčus dėl žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte, t. y. ginčus dėl žalos,
atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 str.).
Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, kad ginčai dėl savivaldybės pareigos atlyginti žalą, atsiradusią dėl savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių trūkumų, peržengia Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos
administracinių teismų nagrinėjamų ginčų kategorijos ribas, nes yra susiję su savivaldybės civiline atsakomybe už žalą, atsiradusią dėl inžinerinio statinio – kelio trūkumų
pagal Civilinio kodekso 6.266 straipsnį, todėl aptariami ginčai turi būti nagrinėjami
bendrosios kompetencijos teisme (2014 m. balandžio 7 d. nutartis byloje Compensa Towarstwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group prieš UAB „Grinda“ ir Vilniaus miesto savivaldybę, T-22).
2.2.4. Dėl žalos, kildinamos iš viešojo administravimo subjekto pažeidimų vykdant
privatizuojamo turto pirkimo–pardavimo sutartį, atlyginimo
Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriame prašė priteisti iš atsakovo Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos ieškovui P. M. 20 000,00 Lt tiesioginių nuostolių;
119 950,00 Lt negautų pajamų ir 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas. Nurodė, kad 2006 m. spalio 11 d. ieškovas P. M. laimėjo viešą aukcioną nusipirkti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį objektą – negyvenamąsias patalpas su bendro naudojimo patalpomis. Jis norėjo šias patalpas perparduoti S. S. už 320
000 Lt. Dėl to sudarė su minėtu asmeniu preliminariąja sutartį. Tačiau ši sutartis nebuvo įvykdyta, nes savivaldybė parduodamų patalpų nesuformavo ir neregistravo kaip
atskiro objekto. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. sprendimu nutraukė
2006 m. gruodžio 28 d. tarp ieškovo P. M. ir atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos sudarytą privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutartį ir panaikino šio objekto nuosavybės teisių perdavimo–priėmimo aktą.
Manydamas, kad ginčas dėl minėtos žalos (nuostolių) priteisimo pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą yra teismingas administraciniams teismams, Klaipėdos miesto apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų
kolegiją.
Ši kolegija, spręsdama bylos rūšinio teismingumo klausimą, pastebėjo, kad ginčo
atveju ieškovo reikalavimas priteisti nuostolius buvo kildinamas iš atsakovo veiksmų,
susijusių su sutartiniais civiliniais teisiniais santykiais, t. y. su privatizavimo objekto
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pirkimo–pardavimo teisiniais santykiais. Pirkimo–pardavimo santykiai, nepriklausomai nuo šių santykių subjektų teisinio statuso, yra reguliuojami privatinės, bet ne viešosios teisės normomis. Šiuo atveju atsakovas, sudarydamas privatizavimo objekto
pirkimo–pardavimo sutartį, veikė ne kaip viešojo administravimo, bet kaip civilinių
teisinių santykių subjektas. Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, kad žalos, siejamos
su atsakovo veiksmais pirkimo–pardavimo santykiuose, atlyginimo klausimas nepateko į Administracinių bylų teisenos įstatyme numatytą administracinių teismų nagrinėjamų ginčų kategoriją ir buvo teismingas bendrosios kompetencijos teismui (2014 m.
balandžio 7 d. nutartis byloje P. M. prieš Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją,
T-43/2014).
2.2.5. Dėl buvusio mokinio reikalavimo pripažinti jam profesinio mokymo įstaigos
išduotą kvalifikacijos pažymėjimą negaliojančiu
Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos kvalifikacijos komisijos 2001 m. birželio 28 d. nutarimo dalį dėl elektros
įrengimų remonto elektromechaniko kvalifikacijos suteikimo ieškovui; 2) pripažinti negaliojančiu atitinkamą kvalifikacijos pažymėjimą, išrašytą 2001 m. birželio 28 d.;
3) priteisti iš atsakovo valstybės naudai bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės
teismas 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos
teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs bylą, 2014 m. vasario 19 d. nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perdavė bylą šiam teismui nagrinėti iš
naujo.
Bylą iš naujo nagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją dėl šios bylos rūšinio teismingumo. Šis bendrosios kompetencijos
teismas nurodė, kad atsakovas Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla – biudžetinė
įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra profesinis mokymas. Remiantis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 2 straipsnio 10 dalimi, profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją
tobulinti. Atsižvelgdamas į tai, teismas manė, kad atsakovas, būdamas biudžetine įstaiga
bei teikdamas profesinio mokymo paslaugas, veikia viešojo administravimo srityje. Todėl vertino, kad šioje byloje ginčijamos minėto 2001 m. birželio 28 d. nutarimo dalies
bei jos pagrindu išduoto pažymėjimo išdavimo teisėtumo klausimas yra priskirtinas
administracinių teismų kompetencijai.
Šiuo aspektu Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viešasis administravimas – tai įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta
įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir
viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. Iš nagrinėtos bylos aplinkybių buvo matyti, kad ieškovą su profesinio mokymo įstaiga siejo studijų santykiai ir
nesiejo jokie subordinaciniai ryšiai, o vien pats profesinio mokymo faktas, nors ir yra
viešoji paslauga, nereiškia viešųjų paslaugų administravimo, todėl nepatenka į viešojo administravimo sąvoką, nurodytą minėtoje Administracinių bylų teisenos įstatymo
516

Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga

nuostatoje. Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, kad keltas ginčas buvo civilinio
teisinio pobūdžio, todėl nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (2014 m. balandžio 22 d. nutartis byloje V. S. prieš bankrutuojančią įmonę Vilniaus komunalinių
paslaugų mokyklą, T-46/2014).
2.2.6. Dėl atlyginimo neturtinės žalos, patirtos prokurorui nepagrįstai delsiant
priimti sprendimą dėl suimto asmens teisės bendrauti telefonu su artimaisiais
Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno apygardos prokuratūros, priteisti 4 000 Lt
neturtinei žalai atlyginti. Nurodė, jog yra suimtas ir laikomas Kauno tardymo izoliatoriuje. Patirtą neturtinę žalą kildino iš to, kad Kauno apygardos prokuratūros prokuroras per įstatymų nustatytą 20 darbo dienų terminą neatsakė į jo 2013 m. lapkričio 27 d.
prašymą, kuriame prašyta leidimo skambinti savo artimiesiems.
Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, kuri, spręsdama bylos rūšinio teismingumo klausimą, pastebėjo,
kad pareiškėjas reiškė reikalavimą dėl žalos, kurios atsiradimą kildina iš prokuroro netinkamai išspręsto pareiškėjo, kuriam pritaikyta kardomoji priemonė – suėmimas, prašymo suteikti leidimą skambinti artimiesiems, atlyginimo. Ginčai dėl žalos atlyginimo
yra civilinio pobūdžio ir, pagal bendrą taisyklę, jie yra priskirti nagrinėti bendrosios
kompetencijos teismui. Žalos, padarytos atitinkamais ikiteisminio tyrimo pareigūnų ar prokuroro neteisėtais veiksmais, atlyginimo klausimus reglamentuoja Civilinio
kodekso 6.272 straipsnis, ir tokie ginčai yra teismingi bendrosios kompetencijos teismams. Pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, nagrinėtu atveju pareiškėjas žalą siejo su
ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro veika baudžiamajame
procese. Šis skundas nebuvo grindžiamas prokuratūros, kaip viešojo administravimo
subjekto, veiksmais, todėl ginčas nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo
15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą administracinio teismo nagrinėjamų bylų kategoriją ir turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2014 m. balandžio
28 d. nutartis byloje R. M. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Kauno apygardos prokuratūros, T-35/2014).
2.2.7. Dėl žalos, padarytos nepratęsus vaiko laikinosios globos, atlyginimo
Pareiškėjas, gindamas nepilnamečio sūnaus D. K. interesus, su skundu kreipėsi į
Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti D. K. 45 000 Lt turtinei ir 100 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Nurodė, jog jo sūnus nuo 2008 m. lapkričio
14 d. yra likęs be tėvų globos, nes vaiko motina gyvena Vokietijoje, o tėvas yra nuteistas laisvės atėmimo bausme. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko
teisių apsaugos skyriui apie tai buvo žinoma. Panevėžio apygardos teismui nurodžius
pasirūpinti nepilnamečiu vaiku, Panevėžio miesto savivaldybės administracija skyrė
D. K. laikinąją globą 6 mėnesiams, tačiau vėliau jos nebepratęsė. Teigė, jog Panevėžio
miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius privalėjo organizuoti
nepilnamečio D. K. globą, užtikrinti ir ginti vaiko teises bei interesus. Tvirtino, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, žinodamas,
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kad D. K. liko be tėvų globos, nevykdė jam pavestų funkcijų, t. y. neorganizavo ir neorganizuoja nepilnamečio vaiko globos. Nurodė, kad visos D. K. patirtos neturtinės žalos atlyginimui priteistina 100 000 Lt, taip pat jam padaryta turtinė žala, kadangi nuo 2008 m.
lapkričio 14 d. iki skundo padavimo dienos prarado 45 000 Lt, kurie turėjo būti skirti
nepilnamečio vaiko materialinei gerovei užtikrinti.
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kaip nenagrinėtiną administraciniame teisme.
Tenkindamas pareiškėjo atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 15 d. nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį ir
perdavė skundo priėmimo klausimą šiam teismui nagrinėti iš naujo. Iš naujo spręsdamas skundo priėmimo klausimą, Panevėžio apygardos administracinis teismas nutarė
kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją dėl bylos rūšinio teismingumo.
Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pastebėjo, kad apžvelgiamu atveju byloje buvo keliamas ginčas dėl žalos, padarytos nepratęsus vaiko laikinosios globos, atlyginimo. Taigi ginčas susijęs su globos teisiniais santykiais. Pagal Civilinio kodekso
1.1 straipsnio 1 dalį, į šio kodekso reguliavimo sritį patenka ir šeimos teisiniai santykiai. Globos (rūpybos) teisiniai santykiai yra šeimos teisės reguliavimo dalykas. Globos
(rūpybos) nustatymo, jos panaikinimo, globėjo (rūpintojo) skyrimo, globos (rūpybos)
organizavimo, globos (rūpybos) priežiūros klausimus reglamentuoja Civilinio kodekso
trečiosios knygos ,,Šeimos teisė“ VII dalies ,,Globa ir rūpyba“ nuostatos. Ginčai, kylantys iš šeimos teisinių santykių, nagrinėjami Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka
(Civilinio proceso kodekso 1 str. 1 d.).
Laikinoji vaiko globa (rūpyba) nustatoma ir globėjas (rūpintojas) skiriamas rajono
(miesto) savivaldybės valdybos (mero) sprendimu (potvarkiu) pagal valstybinės vaiko
teisių apsaugos institucijos teikimą (Civilinio kodekso 3.262 str. 1 d., 3.264 str. 1 d.).
Nors sprendimą (potvarkį) dėl laikinosios vaiko globos (rūpybos) nustatymo priima
viešojo administravimo subjektas, jis, atlikdamas tokius veiksmus, dalyvauja šeimos teisiniuose santykiuose. Būtent teisinių santykių pobūdis, bet ne viešojo administravimo
subjekto dalyvavimas juose lemia ginčo rūšinį teismingumą. Ginčai, kylantys iš vaiko
globos (rūpybos) nustatymo santykių, savo teisine prigimtimi yra civiliniai, todėl turi
būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme. Kadangi aptariamu atveju pareiškėjo reikalavimas priteisti žalą buvo kildinamas iš atsakovo veiksmų, susijusių su globos nepilnamečiam vaikui skyrimu, t. y. su civiliniais teisiniais santykiais, ginčas, pasak
Specialiosios teisėjų kolegijos, turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2014 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje G. K. prieš Panevėžio miesto
savivaldybę, atstovaujamą Panevėžio miesto savivaldybės administracijos, T-21/2014).
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3.1. 2014 m. kovo 12 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje
O. prieš Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ir
Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel prieš B.
(C-456/12)
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
(OL, 2004 L 158, p. 77, ir klaidų ištaisymai OL L 229, p. 35 ir OL L 197, 2005, p. 34; 2004
m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46), ir Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo (toliau – ir SESV) 21 straipsnio 1 dalies išaiškinimu. Šis prašymas pateiktas
nagrinėjant du ginčus – O. ir Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (imigracijos,
integracijos ir prieglobsčio reikalų ministras, toliau – Minister) bei pastarojo ir B. – dėl
sprendimų atsisakyti išduoti pažymą, patvirtinančią, kad jie Nyderlanduose gyvena teisėtai kaip Europos Sąjungos piliečių šeimos nariai.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išaiškino trečiosios šalies piliečio, Sąjungos piliečio šeimos nario, teisės atvykti ir
apsigyventi valstybėje narėje, kurios pilietybę turi Sąjungos pilietis, įgyvendinimo ypatumus. Šioje byloje Teisingumo Teismas sprendė, ar trečiosios šalies pilietis, Sąjungos
piliečio šeimos narys, turi teisę atvykti ir apsigyventi valstybėje narėje, kurios pilietybę
turi Sąjungos pilietis, kai Sąjungos pilietis grįžta į šią valstybę narę po trumpų apsilankymų kitoje valstybėje narėje.
Remdamasis SESV 21 straipsniu, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad atsisakius
pripažinti išvestinę teisę gyventi šalyje gali būti pažeista Sąjungos piliečio teisė laisvai judėti ir atgrasoma naudotis teise atvykti į priimančiąją valstybę narę ir joje apsigyventi. Sąjungos pilietis galėtų būti atgrasytas palikti pilietybės valstybę narę, nes
nebūtų tikras, kad grįžęs į kilmės valstybę narę galės toliau gyventi šeimos gyvenimą,
prasidėjusį dėl priimančiojoje valstybėje narėje sukurtos santuokos arba šeimos susijungimo. Tačiau Teisingumo Teismas taip pat akcentavo, kad tokia kliūtis atsiranda tik
tada, kai Sąjungos pilietis priimančiojoje valstybėje narėje iš tiesų apsigyveno. Ši sąlyga
tenkinama, jei Sąjungos piliečio gyvenimas priimančioje valstybėje atitinka Direktyvos
2004/38 nuostatas dėl teisės gyventi šalyje ilgiau kaip tris mėnesius. Tokiais atvejais
gali būti pripažįstama ir trečiųjų šalių piliečių išvestinė teisės gyventi Sąjungos piliečio
kilmės valstybėje.
Pažymėtina, kad šis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas gali būti
aktualus taikant ir aiškinant Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstaty519
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mo III skyriaus Ketvirtojo skirsnio nuostatas, reglamentuojančias užsieniečių nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje klausimus. Reikia priminti, kad pagal minėto įstatymo 53 straipsnį, trečiosios šalies piliečiui, kuris atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką
kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys, gali būti išduodamas leidimas nuolat gyventi, kuris įforminamas 5 metų laikotarpiui.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Pagrindinėje byloje nustatyta, kad Nigerijos pilietis O. 2006 m. susituokė su
Nyderlandų piliete (toliau – kontaktinis asmuo O). Jis tvirtino, kad nuo 2007 m. iki
2010 m. balandžio mėn. gyveno Ispanijoje. Šiuo laikotarpiu kontaktinis asmuo O du
mėnesius gyveno su vyru Ispanijoje ir reguliariai leisdavo atostogas Ispanijoje pas O.
Tuo metu Maroko pilietis B. tvirtino, kad nuo 2002 m. gruodžio mėn. kelerius metus
gyveno Nyderlanduose su savo gyvenimo drauge (toliau – kontaktinis asmuo B), kuri
yra Nyderlandų pilietė. 2005 m. B. persikėlė į Belgiją ir gyveno savo partnerės nuomojamame bute. Kontaktinis asmuo B tvirtino, kad tuo laikotarpiu kiekvieną savaitgalį
gyveno tame bute. 2007 m. balandžio mėn. B. grįžo į Maroką, 2007 m. liepos 31 d. B ir
kontaktinis asmuo B susituokė. Abiejų trečiųjų šalių piliečių O ir B prašymai išduoti
jiems gyvenimo kontaktinių asmenų kilmės valstybėje dokumentą, buvo atmesti.
Dėl sprendimų atsisakyti išduoti pažymą, patvirtinančią, kad O ir B Nyderlanduose gyvena teisėtai kaip Europos Sąjungos piliečių šeimos nariai, kilusius teisminius
ginčus sprendęs Raad van State (Nyderlandai) pagal SESV 267 straipsnį pateikė prašymą Teisingumo Teismui priimti prejudicinį sprendimą. Nacionalinis teismas iš esmės
siekė išsiaiškinti, ar Direktyvos 2004/38 nuostatas ir SESV 21 straipsnio 1 dalį reikia
aiškinti taip, kad pagal jas valstybei narei draudžiama atsisakyti suteikti teisę gyventi šalyje trečiosios šalies piliečiui, tos valstybės narės pilietybę turinčio Sąjungos piliečio šeimos nariui, kai šis Sąjungos pilietis grįžta į tą valstybę narę pasinaudojęs pagal
SESV 21 straipsnį suteikta teise laisvai judėti ir pagyvenęs kitoje valstybėje narėje su
atitinkamu savo šeimos nariu tik kaip Sąjungos pilietis, ir, jei taip, kokios yra šios teisės
gyventi šalyje suteikimo sąlygos.
Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas konstatavo, kad remiantis SESV
21 straipsnio 1 dalimi ir Direktyvos 2004/38 nuostatomis savarankiškos teisės trečiųjų šalių piliečiams nesuteikiamos. Direktyvoje 2004/38 trečiųjų šalių piliečių, Sąjungos
piliečio šeimos narių, kaip jie suprantami pagal šios direktyvos 2 straipsnio 2 punktą,
išvestinė teisė gyventi šalyje numatyta tik tuo atveju, kai Sąjungos pilietis pasinaudojo
teise laisvai judėti ir apsigyveno kitoje nei jo pilietybės valstybėje narėje. Teisingumo
Teismas priminė, kad nors Direktyva 2004/38 siekiama supaprastinti ir sustiprinti naudojimąsi pagrindine ir asmenine teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, kuri tiesiogiai suteikiama kiekvienam Sąjungos piliečiui, iš jos 1 straipsnio a punkto
matyti, kad ja taip pat siekiama nustatyti naudojimosi šia teise sąlygas. Kadangi pagal
tarptautinės teisės principą valstybė negali atimti iš savo piliečių teisės atvykti į jos teritoriją ir ten pasilikti, Direktyva 2004/38 tik siekiama reglamentuoti Sąjungos piliečio
atvykimo į kitą nei jo pilietybės valstybę narę ir apsigyvenimo joje sąlygas. Minėta direktyva juo labiau nesiekiama suteikti išvestinės teisės gyventi šalyje trečiosios šalies
piliečiui, šeimos nariui Sąjungos piliečio, gyvenančio savo pilietybės valstybėje narėje.
Įvertinęs ginčo aplinkybes, Teisingumo Teismas konstatavo, kad trečiųjų šalių piliečiai,
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kurių situacija tokia kaip O ir B, remiantis Direktyvos 2004/38 nuostatomis, neturi išvestinės teisės gyventi valstybėje narėje, kurios pilietybę turi kiekvieno iš jų kontaktiniai asmenys.
Toliau Teisingumo Teismas nagrinėjo, ar išvestinę teisę gyventi šalyje prireikus
galima grįsti SESV 21 straipsnio 1 dalimi. Šiuo klausimu Teismas priminė, kad tokios
išvestinės teisės gyventi šalyje tikslas ir pateisinimas grindžiamas tuo, kad atsisakius ją
pripažinti gali būti pažeista Sąjungos piliečio teisė laisvai judėti ir atgrasoma naudotis
teise atvykti į priimančiąją valstybę narę ir joje apsigyventi. Jei trečiosios šalies pilietis
neturėtų išvestinės teisės gyventi valstybėje narėje, į kurią Sąjungos pilietis, pasinaudojęs judėjimo laisve ir įsidarbinęs kitoje valstybėje narėje, grįžta, Sąjungos pilietis, galėtų būti atgrasytas palikti pilietybės valstybę narę, kad galėtų pagal darbo sutartį dirbti
kitoje valstybėje narėje, nes nebūtų tikras, kad grįžęs į kilmės valstybę narę galės toliau gyventi šeimos gyvenimą, prasidėjusį dėl priimančiojoje valstybėje narėje sukurtos
santuokos arba šeimos susijungimo. Tokia kliūtis išvykti iš pilietybės valstybės atsiranda dėl atsisakymo šiam darbuotojui grįžus į kilmės valstybę narę suteikti išvestinę teisę
joje gyventi jo šeimos nariams trečiosios šalies piliečiams, kai jis su jais gyveno priimančiojoje valstybėje narėje pagal Sąjungos teisę ir jos laikydamasis. Iš tiesų Sąjungos
piliečiui grįžus į savo pilietybės valstybę narę, norint suteikti išvestinę teisę gyventi joje
trečiosios šalies piliečiui, to Sąjungos piliečio šeimos nariui, su kuriuo jis priimančiojoje valstybėje narėje pagal Sąjungos teisę ir jos laikydamasis gyveno tik kaip Sąjungos
pilietis, siekiama pašalinti tokią pačią kliūtį išvykti iš kilmės valstybės narės ir tam Sąjungos piliečiui užtikrinama galimybė toliau gyventi toje valstybėje narėje šeimos gyvenimą, kurį jis gyveno ar pradėjo gyventi priimančiojoje valstybėje narėje.
Kalbėdamas apie išvestinės teisės gyventi šalyje pagal SESV 21 straipsnio 1 dalį
suteikimo trečiosios šalies piliečiui, Sąjungos piliečio šeimos nariui, su kuriuo šis gyveno priimančiojoje valstybėje narėje tik kaip Sąjungos pilietis, paskui grįžo į savo pilietybės valstybę narę, sąlygas, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad jos iš principo negali
būti griežtesnės, nei Direktyvoje 2004/38 numatytos tokios teisės suteikimo trečiosios
šalies piliečiui, šeimos nariui Sąjungos piliečio, pasinaudojusio teise laisvai judėti ir
apsigyvenusio kitoje nei savo pilietybės valstybėje narėje, sąlygos. Net jei Direktyvoje 2004/38 nereglamentuojamas toks grįžimo atvejis, kiek tai susiję su Sąjungos piliečio
gyvenimo kitoje nei jo pilietybės valstybė narė sąlygomis, ją reikia taikyti pagal analogiją, nes abiem atvejais Sąjungos pilietis yra kontaktinis asmuo tam, kad trečiosios
šalies piliečiui, šio Sąjungos piliečio šeimos nariui, būtų suteikta išvestinė teisė gyventi
šalyje.
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad kliūtis išvykti iš valstybės narės, kurios pilietybę turi darbuotojas, atsiras tik tuo atveju, kai Sąjungos piliečio gyvenimas priimančioje
valstybėje narėje iš tiesų buvo pakankamas, kad leistų šiam piliečiui sukurti arba sustiprinti šeimos gyvenimą toje valstybėje narėje. Taigi pagal SESV 21 straipsnio 1 dalį
nereikalaujama, kad bet koks Sąjungos piliečio gyvenimas priimančiojoje valstybėje
narėje su šeimos nariu trečiosios šalies piliečiu būtinai suponuotų išvestinę teisę gyventi valstybėje narėje, kurios pilietybę turi Sąjungos pilietis, jam grįžus į šią valstybę
narę. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Sąjungos pilietis, besinaudojantis Direktyvos 2004/38 6 straipsnio 1 dalimi jam suteikiamomis teisėmis [Teisė gyventi šalyje iki trijų mėnesių], nesiekia įsikurti priimančiojoje valstybėje narėje tam,
kad tęstų ar pradėtų šeimos gyvenimą šioje valstybėje narėje. Tokiomis aplinkybėmis,
521

III. Informacinė dalis

Sąjungos piliečiui grįžus į savo kilmės valstybę, atsisakymas suteikti išvestinę teisę gyventi toje valstybėje šio Sąjungos piliečio šeimos nariams trečiosios šalies piliečiams
neatgrasytų Sąjungos piliečio naudotis iš minėto 6 straipsnio kildinamomis teisėmis.
Tačiau šio sprendimo 47 punkte nurodyta kliūtis gali atsirasti, kai Sąjungos pilietis
siekia pasinaudoti iš Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalies kildinamomis teisėmis
[Teisė gyventi šalyje ilgiau kaip tris mėnesius]. Gyvenimas valstybėje narėje atitinkant
šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sąlygas ir jų laikantis iš principo reiškia
įsikūrimą, taigi ir faktinį Sąjungos piliečio gyvenimą šioje valstybėje narėje, o kartu galimas ir šeimos gyvenimo tęsimas ar pradėjimas šioje valstybėje narėje.
Taigi tuo atveju, kai dėl faktinio gyvenimo priimančiojoje valstybėje narėje pagal
Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintas sąlygas ir jų laikantis šioje valstybėje narėje tęsiamas ar pradedamas šeimos gyvenimas, iš SESV 21 straipsnio 1 dalies
kildinamų Sąjungos piliečio teisių veiksmingumas reikalauja, kad grįžęs į savo pilietybės valstybę narę šis pilietis galėtų tęsti šeimos gyvenimą, prasidėjusį priimančiojoje
valstybėje narėje, todėl atitinkamam šeimos nariui trečiosios šalies piliečiui turi būti
suteikta išvestinė teisė gyventi šalyje. Nesuteikus tokios išvestinės teisės gyventi šalyje, Sąjungos pilietis būtų atgrasytas palikti pilietybės valstybę narę, kad galėtų pagal
SESV 21 straipsnio 1 dalį pasinaudoti teise apsigyventi kitoje valstybėje narėje, nes nebūtų tikras, kad grįžęs į kilmės valstybę narę galės toliau gyventi su savo artimais giminaičiais, su kuriais gyveno ar pradėjo gyventi kartu dėl priimančiojoje valstybėje narėje sukurtos santuokos arba šeimos susijungimo. A fortiori SESV 21 straipsnio 1 dalies
veiksmingumas reikalauja, kad Sąjungos pilietis, grįžęs į savo pilietybės valstybę narę,
galėtų tęsti šeimos gyvenimą, kurį gyveno priimančiojoje valstybėje narėje, jei šis Sąjungos pilietis ir atitinkamas jo šeimos narys trečiosios šalies pilietis įgijo teisę nuolat
gyventi šioje valstybėje narėje atitinkamai pagal Direktyvos 2004/38 16 straipsnio 1 ir
2 dalis [Gyvenimas šalyje ištisinį penkerių metų laikotarpį]. Todėl būtent dėl faktinio
Sąjungos piliečio ir jo šeimos nario trečiosios šalies piliečio gyvenimo priimančiojoje
valstybėje narėje pagal Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse arba 16 straipsnyje
įtvirtintas sąlygas ir jų laikantis Sąjungos piliečiui grįžus į savo pilietybės valstybę narę
išvestinė teisė joje gyventi pagal SESV 21 straipsnio 1 dalį suteikiama jo šeimos nariui
trečiosios šalies piliečiui, su kuriuo šis Sąjungos pilietis gyveno šeimos gyvenimą priimančiojoje valstybėje narėje.
Teisingumo Teismas nusprendė, kad patikrinti, ar kontaktiniai asmenys O ir B,
Sąjungos piliečiai, faktiškai įsikūrė ir gyveno priimančiojoje valstybėje narėje ir ar dėl
to vyko šeimos gyvenimas, dėl kurio O. ir B. turėjo išvestinę teisę gyventi priimančiojoje valstybėje narėje pagal Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 2 dalyje arba 16 straipsnio
2 dalyje įtvirtintas sąlygas ir jų laikantis, turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą
pateikęs teismas.
Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad Sąjungos teisės normų taikymas neturėtų būti išplėstas taip, kad jomis būtų piktnaudžiaujama, o siekiant įrodyti piktnaudžiavimą būtinas, pirma, objektyvių aplinkybių, iš kurių matyti, kad nors formaliai Sąjungos teisės akte numatytos sąlygos įvykdytos, šio akto tikslas nepasiektas, visetas ir,
antra, subjektyvus elementas, kurį sudaro siekis gauti naudos iš Sąjungos teisės akto,
dirbtinai sukuriant sąlygas, numatytas šiai naudai gauti.
Dėl klausimo, ar susumavus kelis trumpus apsilankymus priimančiojoje valstybėje narėje Sąjungos piliečio šeimos narys trečiosios šalies pilietis Sąjungos piliečiui
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grįžus į savo pilietybės valstybę narę gali įgyti išvestinę teisę joje gyventi, Teisingumo
Teismas priminė, kad tokia teisė gyventi šalyje gali būti suteikiama tik tuomet, kai gyvenimas šalyje atitinka Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse arba 16 straipsnyje įtvirtintas sąlygas. Šiuo aspektu trumpiems apsilankymams kitoje negu Sąjungos
piliečio pilietybės valstybėje narėje, kaip antai savaitgaliams ar atostogoms, net juos susumavus, taikomas Direktyvos 2004/38 6 straipsnis ir jie neatitinka minėtų sąlygų.
Teisingumo Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad B. tapo Sąjungos piliečio šeimos
nariu, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2004/38 2 straipsnio 2 punktą, vėliau negu
kontaktinis asmuo B gyveno priimančiojoje valstybėje narėje. Šiuo klausimu Teismas
konstatavo, kad trečiosios šalies pilietis, bent dalį savo gyvenimo priimančiojoje valstybėje narėje laikotarpio neturėjęs Sąjungos piliečio šeimos nario, kaip jis suprantamas
pagal Direktyvos 2004/38 2 straipsnio 2 punktą, statuso, negalėjo šioje valstybėje narėje
naudotis išvestine teise joje gyventi pagal Direktyvos 2004/38 7 straipsnio 2 dalį arba
16 straipsnio 2 dalį. Tokiomis aplinkybėmis šis trečiosios šalies pilietis negali remtis ir
SESV 21 straipsnio 1 dalimi siekdamas išvestinės teisės gyventi šalyje, atitinkamam Sąjungos piliečiui grįžus į savo pilietybės valstybę narę.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
SESV 21 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, kai Sąjungos
pilietis faktiškai gyveno kitoje nei jo pilietybės valstybėje narėje pagal 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, 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse arba 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintas sąlygas ir jų laikydamasis, ir dėl to gyveno ar pradėjo gyventi šeimos gyvenimą su trečiosios šalies piliečiu, šios direktyvos nuostatos pagal analogiją taikomos, kai tas Sąjungos
pilietis su atitinkamu savo šeimos nariu grįžta į savo kilmės valstybę. Išvestinės teisės
gyventi šio Sąjungos piliečio kilmės valstybėje suteikimo trečiosios šalies piliečiui, Sąjungos piliečio šeimos nariui, sąlygos iš principo negali būti griežtesnės nei minėtoje
direktyvoje numatytos išvestinės teisės gyventi šalyje suteikimo trečiosios šalies piliečiui, šeimos nariui Sąjungos piliečio, pasinaudojusio teise laisvai judėti ir apsigyvenusio
kitoje nei savo pilietybės valstybėje narėje, sąlygos.
3.2. 2014 m. balandžio 10 d. prejudicinis sprendimas byloje
Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer prieš
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(C-485/12)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2004 m. balandžio 21 d.
Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos
susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytos 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir
nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles,
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su pakeitimais, padarytais 2007 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 972/2007 (toliau – ir Reglamentas Nr. 796/2004), 32 straipsnio 1 dalies b punkto
išaiškinimo. Šis prašymas buvo pateiktas sprendžiant Maatschap T. van Oosterom en A.
van Oosterom-Boelhouwer (toliau – ir Maatschap) ir Ekonomikos, žemės ūkio ir inovacijų valstybės sekretoriaus ginčą dėl ploto, už kurį gali būti skiriama parama už 2009 m.
pagal bendrosios išmokos schemą, nustatymo.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Viena iš vykdant bendrą žemės ūkio politiką Europos Sąjungos skiriamos paramos formų ūkininkams – tiesioginės išmokos. Siekiant užtikrinti teisingą bei tikslų šių
išmokų paskirstymą bei efektyvią kontrolę, valstybės narės, be kita ko, naudojasi žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema. Ja (sistema) paprastai naudojamasi
valstybėms narėms vykdant administracinę paraiškų paramai gauti kontrolę, siekiant
patikrinti, ar yra tenkinamos paramos skyrimo sąlygos. Paminėtina ir tai, kad be administracinės kontrolės, siekiant patikrinti paramos skyrimo sąlygų atitiktį, gali būti atliekami ir patikrinimai vietoje.
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas, be kita ko,
sprendė dėl paminėtų kontrolės procedūrų atskyrimo bei aptariamą paramą skirstančių (paraiškų kontrolę atliekančių) kompetentingų institucijų pareigos atlikti patikrinimą vietoje, kai administracinė paraiškos kontrolė atliekama naudojantis minėta identifikacine sistema pagal aeronuotraukas, kurios buvo padarytos po paraiškos pateikimo.
Šiuo tikslu Europos Sąjungos teisminė institucija analizavo Reglamento Nr. 796/2004
bei 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 Nr. 73/2009), nuostatas. Šiame prejudiciniame sprendime ne tik buvo padaryta aiški takoskyra tarp minėtų kontrolės procedūrų, bet pripažinta ir kompetentingų institucijų diskrecija neatlikti patikrinimo vietoje,
kai jai nekyla jokių abejonių dėl žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos
duomenų tikslumo bei teisingumo.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Apžvelgiamoje byloje buvo nustatyta, kad 2009 m. gegužės 13 d. žemės ūkio kooperatyvas Maatschap paprašė apmokėti jo turimas teises į išmokas ir šiuo tikslu deklaravo 14 žemės sklypų, kurių bendras plotas 30,72 ha. 2009 m. gruodžio 28 d. sprendimu kompetentingas viešojo administravimo subjektas nusprendė, kad deklaruotas
30,72 ha plotas yra „nustatytas plotas“ pagal Reglamento Nr. 796/2004 2 straipsnio
22 dalį, ir nustatė 11 888,12 EUR dydžio už 2009 m. avansu mokėtinos išmokos sumą.
Šiame sprendime buvo nurodyta, kad, gavus Europos Komisijos pastabų, žemės sklypų
registras yra atnaujinamas ir matavimo duomenys, susiję su Maatschap priklausančiais
žemės sklypais, pirmiausia tais, kuriuose yra landšafto elementų, kaip antai gyvatvorių,
griovių arba kelių, gali būti pakeisti.
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Vėliau Maatschap pateikta vienkartinės išmokos paraiška už 2009 metus buvo
pakartotinai įvertinta, nusprendžiant, kad bendras žemės sklypų plotas yra 27,84 ha.
Atitinkamai 2010 m. birželio 30 d. sprendimu vienkartinės išmokos už 2009 metus dydis buvo perskaičiuotas iki 8 643,02 EUR. Kartu šiame sprendime buvo pažymėta, kad
vis dėlto Maatschap neprivalo grąžinti šios sumos ir jos jau gauto avanso skirtumo.
Tačiau Maatschap užginčijo šį sprendimą, be kita ko, teigdama, kad palei griovius buvo
per plačiai pamatuota, nes neteisingai atsižvelgta į šešėlius aeronuotraukose, o medžiai
irgi per plačiai išmatuoti. Jos manymu, aeronuotraukos, kuriomis rėmėsi kompetentingi subjektai, yra nepakankamai tikslios, todėl ji prašė atlikti fizinius žemės sklypų matavimus vietoje. Iš naujo išnagrinėjusi visą informaciją, už išmokų skyrimą atsakinga
institucija 2011 m. sausio 27 d. sprendimu nustatė 28,14 ha plotą, kuris atitinka paramos skyrimo sąlygas.
Ginčui dėl šio sprendimo pasiekus teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar Reglamentas Nr. 796/2004
turi būti aiškinamas taip, kad kai atnaujinant žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą kompetentinga nacionalinė institucija patikrina ūkininko bendrojoje paraiškoje deklaruotų žemės ūkio paskirties sklypų atitiktį paramos skyrimo sąlygoms,
remdamasi po šios paraiškos pateikimo padarytomis aeronuotraukomis, ji pagal šio
reglamento 32 straipsnio 1 dalį privalo atlikti fizinį patikrinimą lauke, jei mano, kad
ūkininko pateikta deklaracija yra netiksli.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas iš anksto pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, kas
numatyta Reglamento Nr. 73/2009 20 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės vykdo administracinę ūkininkų paraiškų paramai gauti kontrolę, kad patikrintų, ar jos atitinka paramos skyrimo sąlygas. Kaip matyti iš Reglamento Nr. 796/2004 24 straipsnio 1 dalies
c punkto, nurodytų administracinių patikrinimų tikslas yra nustatyti pažeidimus ir
pirmiausia patikrinti, ar deklaruoti žemės sklypų plotai atitinka paramos skyrimo sąlygas. Šiuo tikslu valstybės narės, kaip matyti iš Reglamento Nr. 73/2009 14 ir 15 straipsnių, pirmiausia turi sukurti žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą, kuri
leistų palyginti ūkininko paraiškoje paramai gauti deklaruotus žemės ūkio paskirties
sklypus ir į šią sistemą įtrauktus referencinius sklypus. Be to, Reglamento Nr. 73/2009
20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, be minėtų administracinių patikrinimų, dar atliekami patikrinimai vietoje.
Pastaruoju aspektu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagal Reglamento
Nr. 796/2004 27 straipsnį patikrinimai vietoje atliekami kompetentingos institucijos,
remiantis rizikos analize ir pateiktų paramos paraiškų tipiškumo elementais atrinktos kontrolinės imties pagrindu. Be to, šio reglamento 24 straipsnio 2 dalyje numatyta,
kad patikrinimai vietoje gali būti atliekami, kai vykdant administracinę kontrolę buvo
aptikta pažeidimų. Paminėtina ir tai, kad pagal Reglamento Nr. 796/2004 29 straipsnį,
atlikdamos patikrinimus vietoje, valstybės narės gali pasinaudoti nuotoliniu patikrinimu. Šio reglamento 32 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta, kad nuotoliniai stebėjimai vykdomi analizuojant palydovu gautus vaizdus arba aeronuotraukas, o šios dalies
b punkte numatyta, kad dėl visų žemės ūkio paskirties sklypų, kurių nuotraukų analizės kompetentinga institucija nelaiko pakankama deklaracijos tikslumo patikra, atliekami fiziniai patikrinimai lauke. Šiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas manė, kad minėta 32 straipsnio 1 dalis ginčo atveju
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taikoma, nes kompetentingos institucijos Maatschap deklaruotus ir paraiškoje nurodytus žemės ūkio paskirties plotus palygino su jau pateikus šią paraišką padarytomis
aeronuotraukomis.
Dėl tokio nacionalinio teismo vertinimo Teisingumo Teismas priminė, kad iš Reglamento Nr. 796/2004 32 straipsnio ir iš šio reglamento bendros struktūros matyti,
kad šis straipsnis iš tiesų taikomas patikrinimams vietoje. Tačiau iš pagrindinės bylos
nebuvo matyti nei to, kad Maatschap žemės plotai, remiantis rizikos analize, buvo atrinkti siekiant atlikti patikrinimus vietoje pagal Reglamento Nr. 796/2004 27 straipsnį, nei to, kad kompetentinga institucija, atsižvelgusi į šio reglamento 24 straipsnio
2 dalį, manė esant tinkama atlikti tokį patikrinimą, kai atlikus kryžminius patikrinimus
buvo aptikta pažeidimų. Todėl a priori negalėjo būti laikoma, kad ginčo atveju kompetentingos nacionalinės institucijos veikė pagal Reglamento Nr. 796/2004 32 straipsnio
1 dalies a punktą.
Tokio vertinimo, pasak Teisingumo Teismo, nepaneigia aplinkybė, kad kontrolė,
po kurios buvo priimtas minėtas 2010 m. birželio 30 d. sprendimas, buvo įvykdyta remiantis aeronuotraukomis, padarytomis jau pateikus paraišką paramai gauti, siekiant
atnaujinti žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą. Iš tiesų iš Reglamento
Nr. 73/2009 17 straipsnio, pagal kurį žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema, pageidautina, pirmiausia kuriama naudojant aeronuotraukų ar erdvinių nuotraukų
ortovaizdavimą, matyti, kad iš palydovo gautų vaizdų arba aeronuotraukų fotoanalizė
taip pat gali būti naudojama, kai atliekant administracinius patikrinimus siekiama nustatyti paramos skyrimo sąlygas atitinkantį žemės plotą. Be to, tai, kad kompetentingos
institucijos patikrino Maatschap deklaruotus žemės sklypų plotus ne pagal žemės ūkio
paskirties sklypų identifikavimo sistemą, bet remdamasis aeronuotraukomis, kurios
buvo padarytos pateikus jos paraišką paramai gauti, nereiškia, kad pagrindinės bylos
aplinkybėmis tokia kontrolė negalėtų būti laikoma „administracine“.
Tiesa, kaip pastebėjo Teisingumo Teismas, Reglamento Nr. 796/2004 24 straipsnyje numatyta, kad pažeidimai visų pirma aptinkami automatiškai, naudojantis kompiuterinėmis priemonėmis. Šio straipsnio 1 dalies c punkte šiuo klausimu nurodyta,
kad administraciniai patikrinimai apima bendrojoje paraiškoje deklaruotų žemės ūkio
paskirties sklypų ir referencinių sklypų, užfiksuotų žemės ūkio paskirties sklypų identifikacinėje sistemoje, kryžminius patikrinimus, siekiant patikrinti, ar tie plotai atitinka
paramos skyrimo sąlygas. Atsižvelgiant į integruotos sistemos sudėtingumą ir į tai, kad
administraciniai patikrinimai, skirtingai nuo patikrinimų vietoje, kurie gali būti atlikti
imant mėginius, turi būti daromi dėl visų paramos paraiškų, iš tiesų labai svarbu naudoti tinkamas technines priemones ir kontrolės metodus, kad būtų galima veiksmingai išnagrinėti gausias paraiškas. Tačiau jokia reglamentų Nr. 73/2009 ir Nr. 796/2004
nuostata nedraudžia, kad administraciniai patikrinimai, skirti ūkininko bendrojoje paraiškoje deklaruotų žemės sklypų atitikčiai paramos skyrimo sąlygoms patikrinti, būtų
iš dalies atlikti ne automatizuotai ir remiantis aeronuotraukomis, kurios nėra įtrauktos į žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą, jei šiais patikrinimais pagal
Reglamento Nr. 796/2004 23 straipsnio 1 dalį galima veiksmingai patikrinti paramos
skyrimo sąlygų ir jos susiejimo srityje taikomų reikalavimų ir normų laikymąsi. Tokia
situacija pirmiausia galėtų susiklostyti tuomet, kai, kaip ir pagrindinėje byloje, administraciniai patikrinimai, skirti ūkininko bendrojoje paraiškoje deklaruotų žemės sklypų
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atitikčiai paramos skyrimo sąlygoms patikrinti, negalėtų būti visiškai atlikti remiantis
žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema, nes ji tuo metu atnaujinama.
Žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema leidžia identifikuoti visus
šiuos žemės sklypų plotus ir nustatyti jų geografinę vietą, kad kompetentinga institucija galėtų patikrinti, ar žemės sklypų plotai atitinka paramos skyrimo sąlygas. Taigi, tam, kad remiantis šia sistema galėtų būtų atlikti automatizuoti patikrinimai, labai
svarbu, kad atitinkamų žemės sklypų plotų matavimo duomenys būtų tikslūs. Priešingu atveju kompetentinga institucija turi imtis reikalingų priemonių, kad pagal Reglamento Nr. 796/2004 23 straipsnio 1 dalį veiksmingai patikrintų, ar laikomasi paramos
skyrimo sąlygų, ir prireikus – ūkininko deklaruotus žemės sklypų plotus palyginti su
neseniai darytomis ir į žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą neįtrauktomis aeronuotraukomis.
Reglamento Nr. 796/2004 24 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ūkininko deklaracijoje konstatavus netikslumų, turi būti atlikta atitinkama administracinė procedūra ir prireikus atliktas patikrinimas vietoje. Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 796/2004
24 straipsnio 1 dalyje nustatytą tikslą, ji turi būti atlikta ir tuomet, kai pažeidimai buvo
aptikti palyginus bendrojoje paraiškoje deklaruotus žemės ūkio paskirties sklypus
su aeronuotraukomis, kurios neseniai buvo padarytos siekiant atnaujinti žemės ūkio
paskirties sklypų identifikavimo sistemą. Kaip matyti iš Reglamento Nr. 796/2004 24
straipsnio 2 dalies teksto, kompetentinga institucija turi įvertinti, kokių priemonių reikia imtis nustačius pažeidimų. Tačiau, kai kompetentinga institucija neturi jokių abejonių dėl matavimo duomenų, gautų iš turimų aeronuotraukų, iš jos jokiu atveju negali
būti reikalaujama atlikti nagrinėjamų žemės sklypų plotų matavimą vietoje. Priešingu
atveju tokiai kompetentingai institucijai suteikta diskrecija taptų neveiksminga.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:
Reglamentas Nr. 796/2004, turi būti aiškinamas taip, kad kai, be automatizuotai
atliekamų kryžminių patikrinimų, skirtų ūkininko bendrojoje paraiškoje deklaruotų
žemės ūkio paskirties sklypų atitikčiai paramos skyrimo sąlygoms patikrinti, dėl žemės
ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos atnaujinimo atliekamas dar vienas patikrinimas remiantis neseniai padarytomis aeronuotraukomis, kurio metu šio ūkininko
deklaracijoje nustatoma netikslumų, kompetentinga institucija neprivalo atlikti patikrinimo vietoje, bet pagal šio reglamento 24 straipsnio 2 dalį turi diskreciją nuspręsti,
kokių priemonių reikia imtis. Konkrečiai kalbant, kompetentinga institucija negali būti
laikoma įpareigota atlikti atitinkamus žemės sklypų plotų matavimus vietoje, jei neturi
jokių abejonių dėl matavimo duomenų, gautų iš jos turimų aeronuotraukų.
3.3. 2014 m. balandžio 10 d. sprendimas sujungtose bylose
Areva SA ir kiti prieš Europos Komisiją
(C-247/11 P ir C-253/11 P)
Byloje kilęs ginčas susijęs su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir
SESV) 101 straipsnio aiškinimu, taip pat su Europos Komisijos, kuri procedūrine prasme atlieka Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos funkcijas ES teisės lygmenyje,
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teisėmis bei pareigomis. Byla inicijuota dėl ūkio subjektų kartelio skirstomųjų įrenginių su dujų izoliacija (toliau – ir SĮDI), skirtų kontroliuoti energijos srautą elektros tinkle, pardavimo srityje.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad
Konkurencijos įstatymu siekiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinimo. Be to, Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 4 dalies pagrindu yra įgyvendinamas 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir
82 straipsniuose, įgyvendinimo. Todėl konkurencijos teisės pažeidimų konstatavimas
pagal Konkurencijos įstatymą neturi prieštarauti ES konkurencijos teisei. Be to, nors
procedūrinė Lietuvos konkurencijos teisės dalis nėra formaliai saistoma atitinkamų ES
konkurencijos teisės nuostatų, vis dėlto ES konkurencijos teisės procedūriniai klausimai pripažintini svarbiu Lietuvos konkurencijos teisės šaltiniu doktrinos požiūriu.
Lietuvos administraciniai teismai kiekvienais metais susiduria su konkurencijos
teisės bylomis. Pastebima tokių bylų vis didesnio kompleksiškumo tendencija. Šios bylos reikalauja daug specifinių žinių, dėmesio ir atidumo. Vienas iš konkurencijos teisės
bylų ypatumų – teisės ir ekonomikos ryšys. Būtent iš konkurencijos teisės kylančiuose
ginčuose bene ryškiausiai matoma būtinybė subjektų veiksmus vertinti ne tik formaliai, bet ir turiningąja prasme, atsižvelgiant į šių subjektų ekonominę reikšmę turinčius
požymius, jų ekonominę padėtį ir galią. Atsakomybė konkurencijos teisėje taip pat taikoma ne formaliai, t. y. vertinant tam tikro asmens teisinį statusą, tačiau analizuojant
jo ryšius ir stengiantis pabrėžti ekonominę ūkio subjekto sampratą.
Apžvelgiamoje byloje Teisingumo Teismas nagrinėjo situaciją, kilusią skirstomųjų
įrenginių su dujų izoliacija pardavimo srityje. Byloje buvo iškelta įvairių materialiojo
ir procedūrinio pobūdžio klausimų. Tarp kertinių iš jų yra solidariosios atsakomybės
dėl konkurencijos teisės pažeidimo sampratos bei lemiamos įtakos darymo prezumpcijos vystymo Teisingumo Teismo jurisprudencijoje. Teisingumo Teismas šioje byloje pabrėžė, kad nepaisant to, jog pažeidimo metu tam tikra bendrovė nebepriklausė
vienam ekonominiam vienetui, kuris pripažintas padariusiu pažeidimą, ši bendrovė
gali atsakyti solidariai su kitomis tam pačiam ekonominiam vienetui priklausančiomis
bendrovėmis. Byloje pateikiami išaiškinimai dėl pažeidimo pagrindu nustatytos įmonių solidariosios atsakomybės apimties. Analizuota, ar pagrįstai Komisija, konstatavusi solidariąją atsakomybę dviems dukterinę bendrovę paeiliui valdžiusioms įmonėms,
nustatė tokį baudos dydį, kuris viršija atitinkamo laikotarpio pagrindu konstatuotiną
baudos dydį pažeidimą dariusiai dukterinei bendrovei. Be to, byloje Teisingumo Teismas nagrinėjo santykio tarp patronuojančios ir dukterinės bendrovių ypatumus, t. y.
lemiamos įtakos darymo kriterijus, lemiančius patronuojančios ir dukterinės bendrovių priskyrimą vienam ekonominiam vienetui bei galimybę Europos Komisijai (toliau
– ir Komisija) faktinę patronuojančios bendrovės įtaką dukterinei bendrovei patvirtinti įvairiais įrodymais. Šioje byloje pateikiami Teisingumo Teismo išaiškinimai aktualūs
sprendžiant klausimus dėl atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus taikymo
nacionaliniuose teismuose.
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Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Byloje kilo ginčas dėl kartelio skirstomųjų įrenginių su dujų izoliacija, skirtų kontroliuoti energijos srautą elektros tinkle. Tai sunkioji elektros įranga, naudojama kaip
įrengtų elektros pastočių pagrindinė sudedamoji dalis. Pagrindiniai skirstomųjų įrenginių su dujų izoliacija gamintojai pasaulyje yra iš Japonijos ir kelių Europos valstybių.
1988 m. balandžio 15 d. Vienoje (Austrija) tarp šių gamintojų buvo pasirašytas susitarimas. Jame įtvirtintos minėtų Japonijos ir Europos gamintojų kvotos, susietos su atitinkamomis šalimis (kvotos nenustatytos dėl valstybių, kuriose veikia patys gamintojai).
Europos Komisija (toliau – ir Komisija), ištyrusi faktines aplinkybes, atliko teisinį vertinimą ir konstatavo, kad ūkio subjektai (minėti susitarimo dalyviai – gamintojai) pažeidė EB 81 straipsnį (šiuo metu – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir 1992 m.
gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnį – sudarė draudžiamą
susitarimą (kartelį). Gamintojams skirtos baudos.
Bendrovė Alstom (buvusi Alsthom) yra pagal Prancūzijos teisę įsteigta akcinė
bendrovė. Ši bendrovė yra Alstom grupės patronuojanti bendrovė. Per laikotarpį nuo
1988 m. balandžio 15 d. iki 2004 m. sausio 8 d. Alstom grupė veikė elektros perdavimo ir paskirstymo srityje, kiek tai susiję su skirstomaisiais įrenginiais su dujų izoliacija
(SĮDI). Visa Alstom grupės veikla elektros perdavimo ir paskirstymo srityje 2004 m.
sausio 8 d. buvo perleista grupei, kurios patronuojanti bendrovė yra pagal Prancūzijos
teisę įsteigta akcinė bendrovė Areva. Nuo 2004 m. sausio 9 d. iki gegužės 11 d. Areva
grupėje su SĮDI susijusią veiklą vykdė Areva T&D SA ir Areva T&D AG, t. y. Areva
T&D Holding SA priklausančios dukterinės bendrovės, o pati Areva T&D Holding visiškai priklausė Areva.
2004 m. kovo 3 d. Komisija buvo informuota apie veikiantį kartelį SĮDI sektoriuje.
Remdamasi informaciją pateikusios bendrovės duomenimis, Komisija pradėjo tyrimą ir
2004 m. gegužės mėn. atliko netikėtus patikrinimus bendrovės Areva patalpose. 2006 m.
balandžio 20 d. Komisija priėmė pranešimą apie kaltinimus, apie jį buvo pranešta 20
bendrovių, tarp kurių buvo tiek Alstom, tiek Areva. Komisijos sprendime pripažintas skirtingų bendrovių padarytas pažeidimas. Tarp jų yra tiek iki 2004 m. sausio 8 d.
SĮDI veiklą vykdžiusi Alstom, tiek vėliau šią veiklą tęsusi bendrovė Areva. Ir nors šių
bendrovių pažeidimų laikotarpiai buvo skirtingi, jų baudos buvo paskirstytos taip:
11 475 000 eurų bauda Alstom ir 53 550 000 eurų bauda Alstom kartu (solidariai) su
Areva T&D SA; iš Areva T&D SA skirtos baudos (53 550 000 eurų), Areva <...>, Areva
T&D Holding <...> ir Areva T&D AG, kartu ir solidariai su Areva T&D SA: 25 500 000
eurų. Ypatumas yra tai, kad faktiškai pažeidimą iki 2004 m. vykdė Alstom T&D SA,
kuri vėliau tapo Areva T&D SA. Iš čia ir kilo solidariosios Alstom ir Areva T&D SA
atsakomybės idėja – Areva T&D SA anksčiau buvo Alstom T&D SA. Bendrasis teismas,
nors ir sumažino baudas bendrovėms, teisinį situacijos kvalifikavimą paliko.
Dėl solidariosios atsakomybės, kai priimant sprendimą dėl pažeidimo bendrovės nebepriklausė tam pačiam ekonominiam vienetui
Vienas iš pagrindų, kuriais Alstom skundė Bendrojo teismo sprendimą – Komisija nemotyvavo solidariai mokėtinos baudos skyrimo Alstom ir Areva T&D SA (buvusi Alstom T&D SA), nors ginčijamo sprendimo priėmimo metu jos nebesudarė vieno
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ūkio subjekto. Bendrovė Alstom nebuvo linkusi sutikti su tuo, kad Komisijos sprendimu ši bendrovė susiejama su jai nepriklausančia kitam ūkio subjektui priklausančia bendrove. Vis dėlto Teisingumo Teismas konstatavo, kad solidariosios atsakomybės
konstatavimas galimas ir dėl bendrovių, kurios konstatavimo metu nebepriklauso vienam ūkio subjektui.
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad nusistovėjusioje teismų praktikoje nustatyta,
jog jei dukterinės bendrovės padarytą pažeidimą galima inkriminuoti patronuojančiai
bendrovei, tai konstatuotina, jog pažeidimo darymo laikotarpiu šios bendrovės priklausė vienam ekonominiam vienetui ir sudarė vieną ūkio subjektą, kaip tai suprantama pagal ES konkurencijos teisę. Tokiomis aplinkybėmis Komisija gali patronuojančią bendrovę pripažinti solidariai atsakinga už dukterinės bendrovės tuo laikotarpiu
padarytą pažeidimą ir dėl tos priežasties – už dukterinei bendrovei skirtos baudos
sumokėjimą.
Teisingumo Teismas taip pat akcentavo, jog Komisija galėjo pripažinti, kad vien
aplinkybė, jog Komisijos sprendimo, kuriuo konstatuojamas pažeidimas, priėmimo
momentu pažeidimą padariusi dukterinė bendrovė ir patronuojanti bendrovė, kuriai
tas pažeidimas galėjo būti inkriminuotas, nebepriklausė tam pačiam ekonominiam vienetui ir dėl tos priežasties nebesudarė vieno ūkio subjekto, kaip tai suprantama pagal
EB 81 (SESV 101) straipsnį, nesudaro kliūčių Komisijai pasinaudoti įgaliojimu skirti
baudą, kurią šios bendrovės privalo sumokėti solidariai, todėl konkretus motyvavimas
šiuo klausimu nereikalingas.
Teisingumo Teismas konstatavo, jog ginčijamas Komisijos sprendimas pakankamai motyvuotas, nes Alstom galėjo sužinoti priežastis, kuriomis remdamasi Komisija
jai inkriminavo jos dukterinių bendrovių padarytą pažeidimą, o Bendrasis Teismas –
vykdyti kontrolę. Tokios baudos skyrimas bendrovėms, kurios Komisijos sprendimo
priėmimo momentu nebepriklauso tam pačiam ūkio subjektui, nesiskiria nuo ankstesnės Komisijos sprendimų praktikos, o dėl šios priežasties reikalaujamas motyvavimo
lygis gali būti žemesnis.
Dėl pažeidimo pagrindu nustatytos įmonių solidariosios atsakomybės apimties
Vienas iš pagrindų, kuriais Areva skundė Bendrojo teismo sprendimą, buvo teisinio saugumo ir bausmių individualumo principo pažeidimas Komisijos sprendimu.
Pasak apelianto, Komisija sukūrė faktinį Areva ir Alstom solidarumą, nors šios dvi bendrovės niekada kartu nesudarė bendro ekonominio vieneto.
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad Komisijos pasirinktas metodas, taikomas dukterinės bendrovės Areva T&D SA solidarumui su viena po kitos ją valdžiusiomis patronuojančiomis bendrovėmis Alstom ir Areva nustatyti, pagal kurį Areva ir Areva grupės
bendrovių solidariai mokėtinos baudos suma įtraukta į Alstom ir tos dukterinės bendrovės solidariai mokėtiną baudos sumą, savaime neįrodo formalaus šių patronuojančiųjų bendrovių solidarumo santykio. Tačiau toks konstatavimas gali sukelti faktiškai
tokius pačius, kaip ir iš tokio santykio kylančius padarinius.
Tokio išorinio solidarumo santykio nustatymo padarinys gali būti vienos iš patronuojančiųjų bendrovių įpareigojimas: pirma, sumokėti Komisijai visas baudas, kurias turi sumokėti konkurencijos teisės pažeidimą padariusią dukterinę įmonę paeiliui
viena po kitos valdžiusios patronuojančiosios bendrovės, nors tos patronuojančiosios
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bendrovės niekada nesudarė vienos ir tos pačios įmonės; antra, kai Komisijai jau sumokėtos visos baudos, minėta patronuojančioji bendrovė privalėtų reikalauti ir pareikšti ieškinį nacionaliniame teisme regreso tvarka ir reikalauti, kad kita patronuojanti
bendrovė jai regreso tvarka grąžintų šias baudas atsižvelgiant į tai, už kokios tų baudų
dalies sumokėjimą jos yra atsakingos. Taip baudą sumokėjusiai bendrovei kiltų pavojus
dėl galimo kitos patronuojančiosios bendrovės nemokumo.
Pasak Teisingumo Teismo, taip aiškinamas solidarumas nedera su bausmių ir
sankcijų individualumo principu. Tokiu būdu taikydama solidarumą Komisija galėtų
reikalauti, kad viena iš patronuojančiųjų bendrovių sumokėtų baudą, skirtą už pažeidimus, kurie, kiek tai susiję su kitu pažeidimo laikotarpiu, inkriminuojami įmonei, kuriai
ji niekada nepriklausė, šiuo atveju – įmonei, kuriai priklauso kita patronuojančioji bendrovė, o ne tik baudą, skirtą atsižvelgiant į tos įmonės, kuriai ji priklausė tuo metu, kai
ta įmonė darė pažeidimą, solidariosios atsakomybės dalį. Nors ši solidarumo priemonė
suteikia Komisijai galimybę sumažinti riziką dėl galimo vienos iš tai pačiai įmonei priklausančių bendrovių nemokumo (o tai prisideda prie Komisijos veiksmų veiksmingumo ir atgrasymo tikslo skiriant baudas už konkurencijos teisės pažeidimus), ši priemonė negali būti taikoma taip, kad vienos bendrovės nemokumo riziką turėtų prisiimti
kita bendrovė, nors jos niekada nesudarė vieno ekonominio vieneto.
Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė, kad bendra patronuojančiosioms bendrovėms skirtų baudų suma negali viršyti dukterinei bendrovei skirtos bendro baudos dydžio. Patronuojančiųjų bendrovių Areva ir Alstom atsakomybė už padarytą pažeidimą
visiškai susijusi su dukterinės bendrovės, kuri joms paeiliui priklausė, atsakomybe. Šioje byloje baudų, už kurių sumokėjimą solidariai atsakingos buvo pripažintos Areva ir
Alstom, bendra suma viršijo toms bendrovėms solidariai su dukterine bendrove Areva
T&D SA skirtos baudos dydį.
Dėl lemiamos įtakos darymo prezumpcijos
Teisingumo Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad tuo atveju, kai patronuojančiai bendrovei priklauso 100 proc. konkurencijos taisyklių pažeidimą padariusios dukterinės bendrovės akcijų, viena vertus, ši patronuojanti bendrovė gali daryti lemiamą
įtaką šios dukterinės bendrovės elgesiui, kita vertus, egzistuoja nuginčijama prezumpcija, kad patronuojanti bendrovė iš tikrųjų tokią įtaką daro.
Teisingumo Teismas pabrėžė, kad tokiomis aplinkybėmis Komisijai pakanka įrodyti, jog visas dukterinės bendrovės akcinis kapitalas priklauso patronuojančiai bendrovei, kad būtų galima daryti prielaidą, jog patronuojanti bendrovė faktiškai daro
lemiamą įtaką dukterinės bendrovės prekybos politikai. Tuo remdamasi Komisija gali
pripažinti, kad patronuojanti bendrovė solidariai atsakinga už jos dukterinei bendrovei skirtos baudos sumokėjimą, nebent patronuojanti bendrovė, kuri turi paneigti šią
prezumpciją, pateiktų pakankamų įrodymų, kuriais remdamasi galėtų įrodyti, kad jos
dukterinė bendrovė rinkoje elgiasi savarankiškai. Komisija bet kuriuo atveju privalo
tinkamai paaiškinti šiems adresatams priežastis, dėl kurių pateiktų faktinių ir teisinių
aplinkybių nepakako šiai prezumpcijai nuginčyti, kitaip ši prezumpcija taptų faktiškai
nenuginčijama. Nors Komisija byloje ginčijamame sprendime atskirai po vieną nenagrinėjo visų suinteresuoto asmens pateiktų įrodymų, ji jam pateikė pakankamai informacijos, kad jis galėtų suprasti, ar Komisijos sprendimas pagrįstas ir ar jame gali būti
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trūkumų, dėl kurių būtų galima ginčyti jo teisėtumą, o Bendrasis Teismas galėtų atlikti
šio sprendimo teisėtumo kontrolę.
Vis dėlto Komisija, pasak Teisingumo Teismo, neprivalo remtis išimtinai nurodyta
akcinio kapitalo valdymo prezumpcija. Niekas nedraudžia Komisijai įrodyti patronuojančios bendrovės faktiškai daromą lemiamą įtaką savo dukterinei bendrovei, pasitelkus kitų įrodymų arba šių įrodymų ir minėtos prezumpcijos derinį. Siekdama įrodyti
Alstom atsakomybę už pažeidimus, kuriuos padarė jos 100 proc. valdomos dukterinės
bendrovės, Komisija galiausiai nesirėmė išimtinai tik prezumpcija. Komisija veikiau rėmėsi vadinamuoju dvigubo pagrindo metodu, kurį taikant ši prezumpcija derinama su
kitais įrodymais, šiuo atveju su per administracinę procedūrą pateiktomis faktinėmis
aplinkybėmis, patvirtinančiomis tokią prezumpciją.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė:
1. Panaikinti 2011 m. kovo 3 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo
Areva ir kt. prieš Komisiją (T-117/07 ir T-121/07) rezoliucinės dalies 3 punkto antrą
įtrauką.
2. Panaikinti 2007 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimo C(2006) 6762 galutinis dėl procedūros pagal [EB 81] straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla
COMP/F/38.899 – Skirstomieji įrenginiai su dujų izoliacija) 2 straipsnio c punktą.
3. Už Sprendimo C(2006) 6762 galutinis 1 straipsnio b–f punktuose konstatuotus pažeidimus 27 795 000 eurų dydžio bauda skiriama Alstom SA solidariai su Alstom
Grid SAS, o 20 400 000 eurų dydžio bauda skiriama Areva SA, T&D Holding ir Alstom
Grid AG solidariai su Alstom Grid SAS.
4. Atmesti likusias apeliacinių skundų dalis.
<...>
3.4. 2014 m. gegužės 13 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas
Google Spain SL, Google Inc. prieš Agencia Española de Protección de Datos,
Mario Costeja González
(C-131/12)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1995 m. spalio 24 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Direktyva 95/46/EB) aiškinimu.
Šis prašymas pateiktas nacionaliniame Ispanijos teisme nagrinėjant bylą Google Spain,
Google Inc. prieš Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González.
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Kol Europos Sąjungos lygmeniu vis dar vyksta naujų teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos priėmimo procesas, tiek nacionalinės, tiek ES teisminės institucijos susiduria su poreikiu aiškinti galiojančią Direktyvą 95/46/EB, priimtą prieš beveik dvidešimt metų, atsižvelgiant į nuolat besivystančių interneto technologijų įtaką kiekvieno
asmens teisei į privatumą.
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Teisingumo Teismas šiame prejudiciniame sprendime ieškojo pusiausvyros tarp
asmens teisės į privatumą ir interneto paieškos variklio eksploatuotojo, kitų interneto
vartotojų bei tinklalapių kūrėjų interesų. Teisingumo Teismas ne kartą pabrėžė, kad Direktyva 95/46/EB privalo būti aiškinama taip, jog veiksmingai ir visapusiškai užtikrintų asmens pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą, o būtent – teisę į privatumą tvarkant
asmens duomenis, garantuojamą ES pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnių.
Nacionalinio teismo prašymu Teisingumo Teismas paaiškino tam tikrus Direktyvos 95/46/EB aspektus, susijusius su ES teisės normų teritoriniu taikymu, ES duomenų
apsaugos taisyklių taikymu interneto paieškos variklio eksploatuotojui bei asmens „teise būti pamirštam“. Apžvelgiamame sprendime detalizuojama, kokias pareigas turi interneto paieškos variklio eksploatuotojas tvarkydamas asmens duomenis, kaip jos turėtų būti įgyvendintos, ar interneto paieškos variklio eksploatuotojo pareigos skiriasi nuo
tinklalapių kūrėjų pareigų. Pateikti išaiškinimai, be abejo, yra svarbūs taikant minėtą
direktyvą įgyvendinantį Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymą.
Šis sprendimas yra itin svarbus žingsnis, aiškiai pakeliantis asmens teisės į privatumą apsaugos internete standartus, be kita ko, dar kartą demonstruojantis, jog nacionaliniai ir ES teismai bendrai saugo pagrindines asmens teises ir laisves.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
2010 m. Ispanijos pilietis M. Costeja González kreipėsi į Agencia Española de
Protección de Datos (Ispanijos duomenų apsaugos agentūra, toliau – AEPD) su skundu
dėl La Vanguardia Ediciones SL (įmonė, kuri dideliu tiražu Ispanijoje, be kita ko, Katalonijos regione, leidžia dienraštį) ir Google Spain bei Google Inc. veiksmų. M. Costeja
González nurodė, kad atlikus M. Costeja González asmenvardžio paiešką per Google
grupės paieškos variklį (toliau – Google Search), kaip rezultatas pateikiamos nuorodos
į 1998 m. sausio ir kovo mėn. dienraščio La Vanguardia puslapius. Šiuose puslapiuose
skelbiama apie areštuoto nekilnojamojo turto pardavimo aukcioną, vykdytą išieškant
M. Costeja González nesumokėtą socialinės apsaugos srities skolą. Skunde M. Costeja
González prašė įpareigoti La Vanguardia arba panaikinti šiuos puslapius, arba pakeisti
(kad juose nebeliktų jo asmens duomenų), arba panaudoti tam tikrus paieškos variklių
teikiamus šių duomenų apsaugos įrankius. M. Costeja González taip pat prašė įpareigoti Google Spain arba Google Inc. pašalinti arba paslėpti jo asmens duomenis, kad šie
nebūtų pateikiami paieškos rezultatų sąraše ir nuorodose į La Vanguardia. M. Costeja
González tvirtino, kad visa skola, dėl kurios jam taikytas areštas, sumokėta jau prieš
daug metų ir nebėra poreikio tai toliau minėti.
AEPD atmetė skundo dalį, susijusią su La Vanguardia, nes atitinkama informacija šiame laikraštyje paskelbta teisėtai. Tačiau skundo dalis, susijusi su Google Spain ir
Google Inc., patenkinta. AEPD įpareigojo paieškos variklių eksploatuotojus imtis priemonių, kad duomenys būtų pašalinti iš rodyklės ir padaryti neprieinami. Google Spain
ir Google Inc. kreipėsi į Audiencia Nacional (Ispanija) ir paprašė panaikinti AEPD
sprendimą. Tokiomis aplinkybėmis Ispanijos teismas kreipėsi į Teisingumo Teismą.
Teisingumo Teismas pirmiausia konstatavo, kad automatiškai, nuolatos ir sistemiškai ieškodamas internete paskelbtos informacijos, paieškos variklio eksploatuotojas
„renka“ tokius duomenis, kaip tai suprantama pagal direktyvą. Be to, eksploatuotojas
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„atgamina [paima]“, „užrašo“ ir po to, panaudodamas indeksavimo programas, „surūšiuoja“, „išsaugo“ savo serveriuose ir prireikus „atskleidžia“ arba „padaro prieinamus“
savo naudotojams jų paieškos rezultatų sąrašų pavidalu. Šias operacijas, aiškiai ir besąlygiškai nurodytas direktyvoje, reikia laikyti „tvarkymu“, nesvarbu, kad tas pačias
operacijas paieškos variklio eksploatuotojas taip pat taiko kitų rūšių informacijai ir
neskiria šios kitų rūšių informacijos nuo asmens duomenų. Teisingumo Teismas taip
pat priminė, kad direktyvoje nurodytos operacijos turi būti laikomos tvarkymu taip
pat tais atvejais, kai jos atliekamos tik su informacija, jau paskelbta per žiniasklaidos
priemones. Bendro pobūdžio leidimas netaikyti direktyvos tokiu atveju didžiąja dalimi
panaikintų jos prasmę. Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad paieškos variklio eksploatuotojas laikytinas taip tvarkomų duomenų „valdytoju“, nes būtent jis nustato tvarkymo tikslus ir būdus. Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas pažymėjo, jog kadangi paieškos variklio veikla yra papildoma, palyginus ją su interneto svetainių rengėjų veikla, ir
gali daryti didelį neigiamą poveikį pagrindinėms teisėms į privatų gyvenimą ir asmens
duomenų apsaugą, šis eksploatuotojas turi užtikrinti, kiek tai patenka į jo atsakomybės,
kompetencijos ir galimybių sritį, kad jo veikla atitiktų direktyvos reikalavimus. Tik taip
joje numatytos garantijos gali tapti visiškai veiksmingos, o veiksminga ir visapusiška
duomenų subjektų (ir visų pirma jų privataus gyvenimo) apsauga – iš tiesų užtikrinta.
Dėl direktyvos teritorinės taikymo srities Teisingumo Teismas pastebėjo, kad Google
Spain yra Google Inc. dukterinė bendrovė Ispanijos teritorijoje, taigi ir jos „padalinys“, kaip jis suprantamas pagal direktyvą. Teisingumo Teismas atmetė argumentą, kad
Google Search asmens duomenų tvarkymas nesietinas su Ispanijoje šio padalinio vykdoma veikla. Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas mano, jog asmens duomenų tvarkymas, būtinas tam, kad veiktų įmonės, kurios buveinė yra trečiojoje valstybėje, bet turinčios padalinį valstybėje narėje, eksploatuojamas paieškos variklis, yra atliekamas
šiam padaliniui „vykdant veiklą“, kaip tai suprantama pagal direktyvą, jei šio padalinio
paskirtis yra reklamuoti ir parduoti šioje valstybėje narėje šiuo paieškos varikliu teikiamus reklaminius pranešimus, kad juo teikiama paslauga būtų pelninga.
Dėl paieškos variklio eksploatuotojo atsakomybės apimties Teisingumo Teismas
konstatavo, kad tam tikrais atvejais jis privalo iš rezultatų sąrašo, rodomo atlikus paiešką pagal asmens asmenvardį, pašalinti nuorodas į trečiųjų subjektų paskelbtus tinklalapius, kuriuose yra su šiuo asmeniu susijusios informacijos. Teisingumo Teismas patikslino, kad tokia pareiga gali atsirasti taip pat tais atvejais, kai šis asmenvardis arba ši
informacija nėra prieš tai ištrinti arba tuo pat metu ištrinami iš šių tinklalapių, ir net
jei atitinkami duomenys šiuose tinklalapiuose paskelbti teisėtai.
Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas pabrėžė, kad tokio eksploatuotojo atliekamas
asmens duomenų tvarkymas leidžia kiekvienam internautui, atlikusiam paiešką pagal
fizinio asmens asmenvardį, kartu su rezultatų sąrašu gauti struktūruotą su šiuo asmeniu susijusios informacijos, kurią galima rasti internete, apžvalgą. Teisingumo Teismas
pažymėjo, kad ši informacija gali apimti daugelį jo privataus gyvenimo aspektų, kurių
be paieškos variklio nebūtų buvę įmanoma susieti arba tai padaryti būtų buvę labai
sudėtinga. Taigi taip internautai gali susidaryti daugiau ar mažiau išsamų duomenų
subjekto profilį. Be to, duomenų subjekto teisių apribojimą didina tai, kad modernioje
visuomenėje internetui ir paieškos varikliams tenka svarbus vaidmuo, todėl tokiame
rezultatų sąraše esanti informacija tampa visur prieinama. Atsižvelgiant į potencialų
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šio apribojimo mastą buvo konstatuota, kad vien paieškos variklio eksploatuotojo ekonominio intereso tvarkyti tokius duomenis nepakanka jam pateisinti.
Tačiau nuorodų pašalinimas iš rezultatų sąrašo, priklausomai nuo ieškomos informacijos, gali turėti poveikio teisėtam internautų, kurie gali būti suinteresuoti turėti
prieigą prie jos, interesui, todėl Teisingumo Teismas konstatavo, kad visų pirma reikia nustatyti teisingą šio intereso ir duomenų subjekto pagrindinių teisių, visų pirma
teisės į privataus gyvenimo gerbimą ir asmens duomenų apsaugą, pusiausvyrą. Šiuo
atžvilgiu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nors duomenų subjekto teisės paprastai
yra viršesnės ir už šių internautų interesus, ši pusiausvyra konkrečiais atvejais gali priklausyti nuo atitinkamos informacijos pobūdžio ir jos ypatingumo duomenų subjekto
privačiam gyvenimui, taip pat nuo visuomenės intereso gauti šią informaciją, kuris gali
keistis, nelygu, kokia šio asmens padėtis viešajame gyvenime.
Galiausia, klausiamas, ar direktyva suteikia duomenų subjektui teisę reikalauti iš
rezultatų sąrašo pašalinti nuorodas į tinklalapius, nes ši informacija šiam subjektui gali
turėti neigiamų padarinių arba jis pageidauja, kad ji praėjus tam tikram laikui būtų
„pamiršta“, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad duomenų subjekto prašymu konstatavus,
jog šių nuorodų įtraukimas į šį sąrašą šiuo metu neatitinka direktyvos, atitinkama šio
rezultatų sąrašo informacija ir nuorodos turi būti pašalintos.
Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas pastebėjo, kad net iš pradžių teisėtas tikslių
duomenų tvarkymas, praėjus tam tikram laikui, gali tapti neatitinkantis šios direktyvos, jei, atsižvelgiant į konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, šie duomenys, atsižvelgiant į atitinkamam atvejui būdingas aplinkybes ir praėjusį laiką, atrodo neadekvatūs,
nesvarbūs ar nebesvarbūs arba pertekliniai tais tikslais, dėl kurių buvo tvarkomi. Teisingumo Teismas papildomai nurodė, kad vertinant tokį duomenų subjekto prašymo
dėl paieškos variklio eksploatuotojo vykdomo tvarkymo pagrįstumą, reikia, be kita ko,
išnagrinėti, ar šis subjektas turi teisę į tai, kad atitinkama informacija šiuo metu sudaromuose rezultatų, rodomų atlikus paiešką pagal jo asmenvardį, sąrašuose nebebūtų
siejama su jo asmenvardžiu. Konstatavus tokią teisę, nuorodos į tinklalapius, kuriuose yra tokia informacija, turi būti pašalintos iš šio rezultatų sąrašo, nebent egzistuoja
konkrečios priežastys, kaip antai šio subjekto padėtis viešajame gyvenime, pateisinanti
viršesnį visuomenės interesą turėti įtraukimu į atitinkamus sąrašus suteikiamą prieigą
prie atitinkamos informacijos.
Teisingumo Teismas patikslino, kad tokį prašymą duomenų subjektas gali teikti
tiesiogiai paieškos variklio eksploatuotojui, kuris tuomet turi tinkamai išnagrinėti jo
pagrįstumą. Duomenų valdytojui nepatenkinus šių prašymų, atitinkamas subjektas gali
kreiptis į priežiūros ar teisminę instituciją, kad ši atliktų reikiamus patikrinimus ir prireikus nurodytų šiam eksploatuotojui, kokių konkrečių priemonių jis turi imtis.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:
1. Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio b ir d punktai aiškintini taip, kad viena vertus,
paieškos variklio veikimo operacijos, kurias sudaro trečiųjų asmenų paskelbtos ar internete patalpintos informacijos suradimas, automatiniu būdu atliekamas indeksavimas,
laikinas laikymas ir galiausiai padarymas prieinamos interneto naudotojams tam tikra
pasirinkta tvarka, laikytinos „asmens duomenų tvarkymu“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 95/46 2 straipsnio b punktą, jei ši informacija apima asmens duomenis,
535

III. Informacinė dalis

ir, kita vertus, paieškos variklio eksploatuotojas laikytinas tokių duomenų „valdytoju“,
kaip jis suprantamas pagal minėto 2 straipsnio d punktą.
2. Direktyvos 95/46 4 straipsnio 1 dalies a punktas aiškintinas taip, kad asmens
duomenys yra tvarkomi duomenų valdytojo padaliniui vykdant veiklą valstybės narės
teritorijoje, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, jei paieškos variklio eksploatuotojas
įsteigia valstybėje narėje savo filialą arba dukterinę bendrovę, kurios veikla orientuojama į šios valstybės gyventojus, kad ši reklamuotų ir parduotų siūlomus reklaminius
pranešimus.
3. Direktyvos 95/46 12 straipsnio b punktas ir 14 straipsnio pirmos pastraipos a
punktas aiškintini taip, jog užtikrindamas šiose nuostatose nurodytas teises, kiek tai
būtina tam, kad būtų iš tiesų įvykdytos jose numatytos sąlygos, paieškos variklio eksploatuotojas privalo iš rezultatų sąrašo, rodomo atlikus paiešką pagal asmens asmenvardį, pašalinti nuorodas į trečiųjų asmenų paskelbtus tinklalapius, kuriuose yra informacijos apie šį subjektą, taip pat tais atvejais, kai šis asmenvardis arba ši informacija
nėra prieš tai ištrinti arba tuo pat metu ištrinami iš šių tinklalapių, ir tai padaryti net
jei atitinkami duomenys šiuose tinklalapiuose paskelbti teisėtai.
4. Direktyvos 95/46 12 straipsnio b punktas ir 14 straipsnio pirmos pastraipos
a punktas aiškintini taip, kad vertinant, ar įvykdytos šių nuostatų taikymo sąlygos, reikia, be kita ko, išnagrinėti, ar duomenų subjektas turi teisę į tai, kad atitinkama su juo
susijusi informacija šiuo metu sudaromuose rezultatų, rodomų atlikus paiešką pagal jo
asmenvardį, sąrašuose nebebūtų siejama su jo asmenvardžiu, nors tokios teisės konstatavimas ir nesiejamas su nustatymu, ar atitinkamos informacijos įtraukimas į rezultatų sąrašą sukelia duomenų subjektui neigiamų padarinių. Kadangi atsižvelgdamas į
Chartijos 7 ir 8 straipsniais jam suteiktas teises šis subjektas gali prašyti, kad atitinkama informacija nebebūtų pateikiama plačiajai visuomenei įtraukiant ją į tokį rezultatų
sąrašą, šios teisės iš principo yra viršesnės ne tik už paieškos variklio eksploatuotojo
ekonominį interesą, bet ir šios visuomenės interesą turėti prieigą prie šios informacijos atlikus paiešką pagal šio subjekto asmenvardį. Tačiau taip negalėtų būti tuo atveju, kai dėl konkrečių aplinkybių, kaip antai šio subjekto padėties viešajame gyvenime,
paaiškėtų, kad šių pagrindinių teisių apribojimą pateisina viršesnis šios visuomenės
interesas turėti įtraukimu į atitinkamus sąrašus suteikiamą prieigą prie atitinkamos
informacijos.
3.5. 2014 m. birželio 12 d. prejudicinis sprendimas byloje
SEK Zollagentur GmbH prieš Hauptzollamt Gießen
(C-75/13)
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 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 – ir Muitinės kodeksas), 50 ir 203 straipsnių išaiškinimu. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant SEK Zollagentur GmbH (toliau – SEK Zollagentur) ir Vokietijos teritorinės muitinės ginčą dėl minėtos bendrovės prašymo grąžinti muitus,
kurie turėjo būti sumokėti, nes vykdydama tranzito procedūrą ji paėmė atitinkamas
prekes iš muitinės priežiūros.
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Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba
Apžvelgiamame prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas toliau vysto savo
praktiką dėl suinteresuotų asmenų veiksmų pripažinimo neteisėtu prekių paėmimu iš
muitinės priežiūros, be kita ko, suponuojančiu skolos muitinei atsiradimą (Muitinės
kodekso 203 str. 1 d.). Šis sprendimas buvo priimtas iš esmės vertinant situaciją, kai
į Sąjungos muitų teritoriją įvežtoms ir į laikino saugojimo sandėlį padėtoms prekėms
buvo įforminta išorinio Bendrijos tranzito procedūra, kurią vykdant prekės faktiškai
liko minėtame sandėlyje, nors tranzito dokumentai buvo pristatyti paskirties muitinės įstaigai. Kitaip tariant, šiame sprendime buvo vertinama, ar neteisėtu paėmimu iš
nuolatinės priežiūros yra laikytinas tranzito dokumentų atskyrimas nuo prekių, kurios
realiai (faktiškai) laikomos laikino saugojimo sandėlyje, vykdant išorinio Bendrijos
tranzito procedūrą. Teigiamai atsakydamas į šį klausimą, Teisingumo Teismas apžvelgiamame sprendime dar kartą patvirtino savo griežtą poziciją dėl pareigos laikytis atitinkamoms muitinės procedūroms nustatytų formalumų, kartu akcentuodamas išorinio Bendrijos tranzito dokumentų reikšmę muitinės įstaigų gebėjimui atlikti tinkamą
prekių muitinės priežiūrą, įskaitant muitinius tikrinimus.
Neabejotina, kad šiame sprendime Teisingumo Teismo pateiktas Muitinės kodekso, kaip tiesiogiai valstybėse narėse taikomo teisės akto, nuostatų išaiškinimas yra aktualus ne tik muitinės įstaigoms, bet ir ginčus dėl muitinės procedūros pažeidimo pasekmių nagrinėjančioms institucijoms.
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga
Apžvelgiamoje byloje buvo nustatyta, kad 2010 m. sausio 15 d. į Sąjungos muitų
teritoriją įvežta dvylikos dviračių tvirtinimo įtaisų siunta, kuri buvo padėta į laikinojo
prekių saugojimo sandėlį, o jos savininkas pateikė šias prekes muitinei kartu su supaprastinta deklaracija. 2010 m. sausio 17 d. SEK Zollagentur pateikė dvylikos dviračių
tvirtinimo įtaisų išorinio Bendrijos tranzito procedūros deklaraciją. Leidimas taikyti
šią procedūrą suteiktas tą pačią dieną. Kitą dieną SEK Zollagentur įgaliotas vežėjas, kuris yra įgaliotasis siuntėjas, turėjo paimti kelias siuntas, įskaitant minėtas prekes, iš laikinojo saugojimo sandėlio ir jas pristatyti gavėjui. Gavęs prekių siuntas, gavėjas konstatavo, kad tarp jų nebuvo dviračių tvirtinimo įtaisų ir apie tai informavo paskirties
muitinės įstaigą. Pastaroji kreipėsi į SEK Zollagentur ir paprašė pateikti informacijos
apie šių prekių buvimo vietą. Ši bendrovė atsakė, kad laikinojo prekių sandėlio savininkas neužtikrino tokio prekių sandėliavimo, kad jas visas būtų galima surasti ir perduoti vežėjui, todėl dviračių tvirtinimo įtaisai 2010 m. sausio 17 d. nebuvo perduoti
vežėjui, kaip buvo planuota, ir palikti laikinajame sandėlyje. 2010 m. vasario 1 d. šioms
prekėms įforminta nauja tranzito procedūra. Vėliau gavėjas šias prekes išleido į laisvą
apyvartą paskirties muitinėje ir sumokėjo 2 000 EUR importo muitų. Tačiau paskirties
muitinė pareikalavo iš SEK Zollagentur papildomai sumokėti tokio pat dydžio importo
muitą, nes ši, taikydama pirmąją tranzito procedūrą, paėmė prekes iš muitinės priežiūros, tačiau nepateikė jų paskirties muitinės įstaigai.
Vėliau SEK Zollagentur nusprendė, kad reikalaujami sumokėti importo muitai teisiškai nebuvo privalomi ir paprašė juos grąžinti pagal Muitinės kodekso 236 straipsnį. Ji teigė, kad tranzito procedūra prasideda tik faktiškai paėmus prekes iš sandėlio
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savininko, nepriklausomai nuo to, kada jis pateikė deklaraciją. Taigi, nepradedant gabenimo, išorinio Bendrijos tranzito procedūra neprasidėjo, užtat už prekių paėmimą
iš muitinės priežiūros atsako tik laikino saugojimo sandėlio savininkas. Tačiau kompetentinga muitinės įstaiga su tokiu vertinimu nesutiko ir atsisakė tenkinti bendrovės
prašymą.
Ginčui dėl tokio muitinės atsisakymo pasiekus kasacinės instancijos teismą, šis
nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.
Dėl laikinojo saugojimo sandėlyje esančios prekės pripažinimo paimta iš muitinės
priežiūros, kai faktiškai šios prekės neišvežus iš minėto sandėlio, paskirties muitinei yra
pateikiami tranzito dokumentai
Pirmuoju šiai Europos Sąjungos teisminei institucijai pateiktu klausimu nacionalinis teismas siekė sužinoti, ar Muitinės kodekso 50 ir 203 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad laikinojo saugojimo sandėlyje esančios prekės turi būti laikomos paimtos
iš muitinės priežiūros, jei pateikta jų išorinio tranzito procedūros deklaracija, tačiau jos
neišvežtos iš sandėlio ir nepateiktos paskirties muitinei, nors jai buvo pateikti tranzito
dokumentai.
Siekdamas nustatyti momentą, kada pagal Muitinės kodeksą baigiasi laikinasis
prekių saugojimas ir prasideda išorinio Bendrijos tranzito procedūra, Teisingumo Teismas šiuo klausimu pirmiausia priminė, kad Muitinės kodekso 50 straipsnis aiškintinas
taip, jog ne Bendrijos prekės, dėl kurių pateiktą išorinio Bendrijos tranzito deklaraciją muitinė priėmė ir kurios turi laikinai saugomų prekių statusą, tampa prekėmis, kurioms taikoma ši muitinės procedūra, taigi ir prekėmis, su kuriomis atliekami muitinės
sankcionuoti veiksmai, nuo to momento, kai suteikiamas leidimas jas išleisti. Taigi tokios prekės, kaip nurodytos pagrindinėje byloje, gali būti prekėmis, kurioms taikoma
išorinio Bendrijos tranzito procedūra, tik nuo jų išleidimo momento. Kadangi ginčo
prekės išleidimas buvo įformintas 2010 m. sausio 17 d., nuo šios datos joms buvo taikoma išorinio Bendrijos tranzito procedūra.
Toliau nagrinėdamas, ar prekė, kuri nebuvo išvežta iš saugojimo zonos, realiai
gali būti paimta iš muitinės priežiūros, jei jos tranzito dokumentai pateikti paskirties muitinės įstaigai, Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad prekių paėmimo
iš muitinės priežiūros sąvoką, nustatytą Muitinės kodekso 203 straipsnio 1 dalyje, reikia suprasti kaip apimančią bet kokį veiksmą ar neveikimą, kuris yra kliūtis, nors tik
trumpam, kompetentingai muitinės įstaigai prieiti prie muitinės priežiūroje esančios
prekės ir atlikti Muitinės kodekso 37 straipsnio 1 dalyje numatytus tikrinimus. Kadangi pagal Muitinės kodekso 96 straipsnį vykdytojas atsako, be kita ko, už nesugadintų
prekių pristatymą į paskirties muitinės įstaigą, tranzito dokumentas, kuriuo remiantis
vykdomas pagal išorinio Bendrijos tranzito procedūrą įformintų prekių vežimas, neginčijamai turi lemiamos reikšmės geram šios procedūros veikimui. Taigi, kaip pastebėjo Teisingumo Teismas, nors ir laikinas jo atskyrimas nuo prekių gali pažeisti pačius
minėtos procedūros tikslus. Be to, toks laikinas atskyrimas taip pat apsunkina galimybę identifikuoti tiek prekes, kurioms taikoma tranzito procedūra, tiek joms taikomą
muitinės procedūrą.
Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas sprendė, kad laikinas prekių tranzito
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dokumento atskyrimas nuo jame nurodytų prekių turi būti laikomas šių prekių paėmimu iš muitinės priežiūros. Šis dokumento atskyrimas iš tiesų sudaro veiksmą, kuriuo
sutrukdoma, nors ir trumpam, kompetentingai muitinės priežiūros įstaigai prieiti prie
prekės, kuriai taikoma muitinės priežiūra, ir įvykdyti patikrinimus pagal Sąjungos teisės aktus muitinės veiklos srityje. Be to, tam, kad prekė būtų laikoma paimta iš muitinės priežiūros, pakanka, kad jos būtų objektyviai neįmanoma patikrinti, nesvarbu, ar
kompetentinga įstaiga iš tikrųjų jas tikrino, ar ne.
Dėl prekėms tranzito procedūrą įforminusio asmens pripažinimo muitinės skolininku, kai šios prekės paimamos iš muitinės priežiūros
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis teismas taip pat siekė išsiaiškinti, ar Muitinės kodekso 203 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad
tokiomis aplinkybėmis, kaip susiklostė pagrindinėje byloje, paėmus prekes iš muitinės
priežiūros, asmuo, kuris įformino prekėms tranzito procedūrą kaip įgaliotasis siuntėjas,
yra skolininkas, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą.
Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pastebėjo, kad jei atitinkamų prekių paėmimo
iš muitinės priežiūros momentu joms jau buvo įforminta išorinio Bendrijos tranzito
procedūra, būtent jos vykdytojas, kuris pagal Muitinės kodekso 96 straipsnio 1 dalį atsako už prievolių įvykdymą, turi įvykdyti visas su šia procedūra susijusias prievoles ir
yra už skolos muitinei sumokėjimą atsakingas skolininkas, kaip jis suprantamas pagal
šio kodekso 203 straipsnio 3 dalies ketvirtą įtrauką, jei netaikomos šios 3 dalies pirmųjų trijų įtraukų nuostatos. Tačiau, jei tokio paėmimo momentu prekėms dar neįforminta išorinio Bendrijos tranzito procedūra ir jos tebėra laikinojo saugojimo sandėlyje,
skolininku, turinčiu sumokėti skolą muitinei, – jei netaikomos Muitinės kodekso 203
straipsnio 3 dalies pirmųjų trijų įtraukų nuostatos, – laikomas asmuo, pas kurį, kaip turintį vykdyti prievoles, susijusias su laikinuoju prekių saugojimu, šios prekės yra po jų
iškrovimo, kad galėtų būti toliau gabenamos arba saugomos.
Kadangi, kaip minėta, pagrindinėje byloje nagrinėjamoms prekėms buvo pradėta
taikyti išorinio Bendrijos tranzito procedūra, Teisingumo Teismas sprendė, kad būtent
šios procedūros vykdytojas, t. y. SEK Zollagentur, kuris, kaip įgaliotasis siuntėjas, yra
skolininkas, kaip jis suprantamas pagal šio kodekso 96 straipsnį, atsakingas už skolos
muitinei, kaip ji suprantama pagal Muitinės kodekso 203 straipsnio 3 dalies ketvirtą
įtrauką, sumokėjimą, jei netaikomos šio straipsnio 3 dalies pirmųjų trijų įtraukų nuostatos, o tai turi nustatyti nacionalinis teismas.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendė:
Muitinės kodekso 50 ir 203 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad laikinojo saugojimo sandėlyje esančios prekės turi būti laikomos paimtos iš muitinės priežiūros, jei
pateikta jų išorinio tranzito procedūros deklaracija, tačiau jos neišvežtos iš sandėlio ir
nepateiktos paskirties muitinei, nors jai buvo pateikti tranzito dokumentai.
Muitinės kodekso 203 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad tokiomis
aplinkybėmis, kaip susiklostė pagrindinėje byloje, paėmus prekes iš muitinės priežiūros, asmuo, kuris įformino prekėms tranzito procedūrą kaip įgaliotasis siuntėjas, yra
skolininkas, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą.
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4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga

4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. sausio 14 d. sprendimas byloje
Lindström ir Mässeli prieš Suomiją
(pareiškimo Nr. 24630/10)
Šioje byloje nenustatytas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas dėl kalinių prievolės vilkėti tramdomuosius kombinezonus, kol jie trumpą laiką laikomi vienutėje. Tačiau nustatytas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas tuo aspektu, jog pareiškėjų teisės į
privataus gyvenimo gerbimą ribojimas buvo atliktas ne pagal įstatymą.
Faktinės aplinkybės
2004 m. pareiškėjai, kurie tuo metu abu atliko kalėjimo bausmes, buvo patalpinti
į vienutes (pirmasis pareiškėjas – trims dienoms, antrasis – septynioms), kadangi jie
įtarti bandę slapta gabenti narkotikus į kalėjimą. Kol buvo laikomi vienutėse, jie buvo
priversti vilkėti kombinezonus, dengiančius juos nuo kaklo iki pėdų ir užsegtus kalėjimo darbuotojų su plastikinėmis juostomis. Jie negalėjo patys nusirengti kombinezonų ar įkišti rankas į rankoves. Pareiškėjai teigė, kad buvo atvejų, kai jie buvo priversti
tuštintis į kombinezonus, kadangi kalėjimo prižiūrėtojai negalėjo pakankamai greitai
palydėti juos į prižiūrimą tualetą, ir kad jiems po to nebuvo leidžiama persirengti ar
nusiprausti buvimo vienutėje metu. Dėl to jie turėjo odos problemų. 2005 m. pareiškėjai pranešė apie tai policijai ir dėl to buvo pateikti kaltinimai kalėjimo direktoriui ir
dviem vyresniesiems prižiūrėtojams. Vis dėlto 2007 m. apygardos teismas atmetė visus
kaltinimus sprendime, kurį apeliacinis teismas paliko nepakeistą.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Dėl Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo
Tvarkos ir saugumo palaikymas bei kalinių gerovės garantavimas kalėjimuose gali
būti tinkamas pagrindas įtvirtinti tramdomųjų kombinezonų sistemą, kuri taikoma,
kai kaliniai laikomi vienutėse. Be to, šios priemonės buvo skirtos tam, kad apsaugotų
kalinių sveikatą, nesiekta juos pažeminti. Vis dėlto tokia praktika galėtų būti vertinama
kitaip, jei dėl jos konkrečiomis aplinkybėmis susidarytų situacijos, pažeidžiančios Konvencijos 3 straipsnį. Šiuo konkrečiu atveju nacionaliniai teismai nustatė, kad nebuvo
siekiama, jog kaliniai tuštintųsi į savo kombinezonus ir kad nebuvo jokių įrodymų, kad
prižiūrėtojai pavėluotai reagavo į pareiškėjų prašymus pasinaudoti tualetu. Taip pat nebuvo įrodyta, kad pareiškėjai neturėjo tinkamų galimybių nusiprausti, kai to reikėjo, ar
kad jie privalėjo ir toliau vilkėti purvinus kombinezonus. Jie nepateikė jokių įrodymų,
kad plastikinės juostos nutrynė jiems riešus ar kad jų kombinezonai sukėlė alerginę
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reakciją. Ne Teismo kompetencija buvo iš naujo nagrinėti nacionalinių institucijų atlikto vertinimo pagrįstumą. Atsižvelgdamas į šios bylos aplinkybes, Teismas sutiko su nacionalinių institucijų atliktu vertinimu ir konstatavo, kad pareiškėjai nepagrindė savo
pareiškimo. Be to, esant įtikinamų saugumo reikmių, tramdomųjų kombinezonų naudojimas palyginti trumpą laiką vienutėje negalėjo pats savaime pasiekti Konvencijos
3 straipsnio ribos. Tai ypač taikytina pareiškėjų atvejui, kadangi jie negalėjo pateikti
jokių įrodymų, kad pagrįstų savo teiginius, jog elgesys su jais buvo žeminantis.
Išvada: nėra pažeidimo (penki balsai prieš du).
Dėl Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo
Vertindamas pareiškėjų pareiškimus Konvencijos 8 straipsnio nuostatų kontekste,
Teismas pažymėjo, kad kombinezonų naudojimas prilygsta pareiškėjų teisės į privataus
gyvenimo gerbimą ribojimui. Privataus gyvenimo samprata apima ir žmogaus orumo
gerbimą.
Teismas nurodė, kad sąvoka „įstatymų nustatyti atvejai“, įtvirtinta Konvencijos
8 straipsnio 2 dalyje, pirmiausia reikalauja, kad ginčo priemonė turėtų tam tikrą pagrindą nacionalinėje teisėje. Antra, nacionalinė teisė turi būti prieinama suinteresuotiems asmenims. Trečia, suinteresuotas asmuo, prireikus gavęs teisinę konsultaciją, turi
galėti numatyti jam kilsiančias nacionalinės teisės pasekmes, ir ketvirta, nacionalinė
teisė turi būti suderinama su teisinės valstybės principu (žr., pvz., Europos Žmogaus
Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2000 m. gegužės 4 d. sprendimo byloje Rotaru prieš
Rumuniją, pareiškimo Nr. 28341/95, ECHR 2000-V, 52 paragrafą). Teismas priminė,
kad pagal nusistovėjusią praktiką taikant Konvencijos 8 straipsnio 2 dalį, sąvoka „įstatymai“ turi būti suprantama materialine, o ne formaliąja prasme. Rašytinės teisės srityje „įstatymai“ yra galiojantis aktas taip, kaip jį aiškina kompetentingi teismai (žr., pvz.,
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. balandžio 16 d. sprendimo byloje Société
Colas Est ir kiti prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 37971/97, ECHR 2002-III, 43 paragrafą). Teismas, įvertinęs nurodytą nacionalinį teisinį reguliavimą, konstatavo, kad kombinezonų naudojimas neturėjo jokio tinkamo teisinio pagrindo. Suomijos Vyriausybės nurodytos teisės normos reguliavo tik kalinamų asmenų izoliavimo sąlygas, kai jie
buvo įtariami narkotinių medžiagų slėpimu savo kūne, pvz., maksimalų izoliacijos terminą. Tačiau šios nuostatos nenustatė, kokiu būdu šie asmenys turėtų būti izoliuojami,
inter alia kombinezonų naudojimo. Teismas pabrėžė, kad kiekvienu atveju nacionalinis
teisinis reguliavimas turi atitikti kokybės kriterijus, t. y. turi būti prieinamas, numatomas ir suderinamas su teisinės valstybės principu. Teismo vertinimu, ginčo teisinis reguliavimas buvo probleminis numatymo aspektu. Iš ginčo teisiniame reguliavime vartojamų sąvokų bei parengiamosios medžiagos yra sudėtinga numatyti kombinezonų
naudojimo galimybę netgi pasitelkus teisinę pagalbą. Be to, šios bausmių vykdymo taisyklės buvo skirtos kalinimo įstaigos personalui. Teismas taip pat pažymėjo, kad ginčo teisinis reguliavimas nebuvo pakankamai aiškus, nes nereguliavo izoliacijos būdų
klausimo bei nenumatė galimybės pateikti skundą ar pasinaudoti kita veiksminga
teisių gynimo priemone kalinamo asmens izoliacijos atveju. Atsižvelgęs į tai, Teismas
nusprendė, kad ribojimas nepateko į „įstatymų nustatytus atvejus“, kaip to reikalauja
Konvencijos 8 straipsnis.
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Teismas vienbalsiai nusprendė, kad buvo Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas tuo
aspektu, jog pareiškėjų teisės į privataus gyvenimo gerbimą ribojimas buvo atliktas ne
pagal įstatymą. Už šį pažeidimą kiekvienam pareiškėjui buvo priteista 3 000 EUR.
4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimas byloje
Dhahbi prieš Italiją
(pareiškimo Nr. 17120/09)
Šioje byloje nustatyti Konvencijos pažeidimai dėl nacionalinio teismo sprendimo
nesikreipti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ir ESTT) nemotyvavimo,
taip pat dėl atsisakymo išmokėti socialines išmokas užsienio piliečiui.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas buvo Tuniso pilietis, kuris, turėdamas leidimą gyventi ir dirbti, atvyko
į Italiją. 2001 m. jis pateikė prašymą mokėti jam šeimos išmokas, paaiškindamas, kad
nors jis ir nebuvo Italijos pilietis, kaip to reikalavo atitinkami įstatymai, jis turėjo teisę į
išmoką pagal asociacijos susitarimą tarp Europos Sąjungos ir Tuniso. Jo prašymas buvo
atmestas. Pareiškėjas pateikė skundą nacionaliniam teismui. Jis prašė teismo kreiptis į
Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su klausimu, ar pagal Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą Tuniso darbininkui galima atsisakyti mokėti atitinkamą išmoką. Jo
skundai apeliaciniame bei kasaciniame teismuose buvo atmesti.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Dėl Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies
Nacionaliniai teismai, kurių sprendimų pagal nacionalinę teisę nėra galimybės
apskųsti, privalo nurodyti priežastis pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje nurodytas išimtis, dėl kurių atsisakoma kreiptis su prašymu priimti prejudicinį
sprendimą dėl Europos Sąjungos teisės aiškinimo. Taigi jie turėtų išdėstyti priežastis,
dėl kurių mano, jog keliami klausimai yra neaktualūs, ar kad atitinkama ES teisės norma jau yra ESTT išaiškinta, ar kad teisingas ES teisės taikymas yra toks akivaizdus, kad
nėra jokių pagrįstų abejonių.
Kadangi pagal nacionalinę teisę nėra galimybės pateikti skundą dėl kasacinio teismo sprendimų, jis privalėjo nurodyti priežastis, dėl kurių atsisako kreiptis su klausimu
dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Tačiau jis neužsiminė apie pareiškėjo prašymą
kreiptis dėl prejudicinio sprendimo priėmimo ar apie priežastis, dėl kurių su keliamu
klausimu neturėjo būti kreiptasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. Taigi sprendime nurodyti motyvai nepaaiškino, ar šis klausimas buvo laikomas neaktualiu, ar susijusiu su aiškia norma, ar su tokia norma, kuri jau yra išaiškinta ESTT, ar klausimas buvo
tiesiog ignoruotas. Be to, kasacinio teismo sprendime nebuvo remiamasi ESTT praktika. To pakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog pažeista Konvencijos 6 straipsnio
1 dalis.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
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Dėl Konvencijos 14 straipsnio kartu su 8 straipsniu pažeidimo
Nebuvo abejonių, kad su pareiškėju buvo elgiamasi kitaip nei su ES darbuotojais,
kurie, kaip jis, turėjo dideles šeimas. Priešingai nei šiems darbuotojams, jam buvo atsisakyta mokėti atitinkamą šeimos išmoką. Be to, atsisakymas jam mokėti šią išmoką buvo išimtinai grindžiamas jo pilietybe, kadangi nebuvo nurodyta, kad pareiškėjas
neatitiko kitų sąlygų dėl ginčijamos socialinės išmokos skyrimo. Taigi akivaizdžiai dėl
asmeninės savybės su pareiškėju buvo elgiamasi blogiau nei su kitais asmenimis panašioje situacijoje.
Dėl to, ar atitinkamu metu buvo objektyvus ir protingas pateisinimas tokiam elgesiui, Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas turėjo teisėtą leidimą gyventi ir dirbti Italijoje ir buvo apdraustas Nacionalinės socialinės apsaugos institucijos, kuriai jis mokėjo
įmokas taip pat ir tokiu pačiu pagrindu kaip ir ES darbuotojai. Jo gyvenimas Italijos teritorijoje nebuvo trumpalaikis ar pažeidžiantis imigracijos įstatymus, ir dėl to jis nepriklausė kategorijai asmenų, kurie bendrai neprisidėjo prie viešųjų paslaugų finansavimo
ir dėl kurių valstybė galėtų turėti teisėtų priežasčių riboti prieigą prie brangių viešųjų
paslaugų – tokių, kaip nacionalinis draudimas, viešosios išmokos ir sveikatos apsaugos
programos.
Dėl „biudžeto priežasčių“, nurodytų Vyriausybės, Teismas pripažino, kad valstybės
biudžeto apsauga yra teisėtas tikslas. Tačiau šis tikslas negali pats savaime pateisinti
ginčijamo skirtingo elgesio. Teismas pažymėjo, kad nagrinėtu atveju reikia nustatyti, ar
išlaikytas protingas proporcingumo ryšys tarp minėto teisėto tikslo ir naudojamų priemonių. Šiuo aspektu Teismas priminė, kad nagrinėtu atveju nacionalinių institucijų atsisakymas paskirti pareiškėjui šeimos išmoką buvo grindžiamas vienintele aplinkybe,
jog pareiškėjas nebuvo Europos Sąjungos valstybės narės pilietis. Byloje nebuvo ginčijama, kad valstybės narės piliečiui, susiklosčius tokioms aplinkybėms kaip pareiškėjo
atveju, būtų paskirta ginčo išmoka. Tokiu būdu pilietybė buvo vienintelis skirtingo
elgesio kriterijus. Teismas pažymėjo, kad tik labai svarūs argumentai galėtų įtikinti jį
laikyti elgesio skirtumą, grindžiamą išimtinai pilietybe, suderinamu su Konvencija. Tokiomis aplinkybėmis, nepaisant nacionalinių institucijų plačios vertinimo laisvės socialinės apsaugos srityje, argumentai, nurodyti Vyriausybės, buvo nepakankami, kad būtų
galima laikyti, jog buvo rasta pagrįsta proporcingumo pusiausvyra, dėl kurios skirtingas elgesys būtų suderinamas su Konvencijos 14 straipsnio reikalavimais.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
Dėl nustatytų pažeidimų Teismas priteisė 10 000 eurų neturtinės žalos ir 9 416,05
eurų turtinės žalos atlyginimą.
4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. balandžio 29 d. sprendimas byloje
L. H. prieš Latviją
(pareiškimo Nr. 52019/07)
Šiame sprendime nustatytas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsnio pažeidimas dėl nacionalinio įstatymo, leidžiančio valstybės institucijai rinkti su pareiškėjos sveikata susijusius duomenis, nepakankamo tikslumo.
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Faktinės aplinkybės
1997 m. gimdymo valstybinėje ligoninėje metu chirurgas atliko pareiškėjai kiaušintakių perrišimo operaciją be jos sutikimo. Nepavykus pasiekti taikaus susitarimo,
pareiškėja pateikė civilinį ieškinį ligoninei dėl žalos atlyginimo, kuris galiausiai buvo
patenkintas. Tuo metu ligoninės direktorius kreipėsi į Sveikatos apsaugos ir tinkamumo darbui kokybės kontrolės inspekciją (toliau – MADEKKI), prašydamas įvertinti
medicinos paslaugas, kurios buvo suteiktos pareiškėjai jo vadovaujamoje institucijoje.
Vėliau vykusio administracinio tyrimo metu MADEKKI pateikė prašymus ir gavo pareiškėjos sveikatos istorijos duomenis iš trijų skirtingų medicinos institucijų ir galiausiai pateikė ataskaitą, kurioje padarė išvadą, kad pareiškėjos gimdymo metu nebuvo
pažeisti jokie įstatymai. Pareiškėja vėliau pateikė skundą dėl MADEKKI administracinio tyrimo teisėtumo, tačiau jos skundas buvo atmestas, Aukščiausiojo Teismo senatui
nustačius, kad nacionaliniai įstatymai leido MADEKKI tirti sveikatos priežiūros paslaugų gydymo įstaigose kokybę jų prašymu.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Šioje byloje Teismas pabrėžė, kad asmens duomenų, jau nekalbant apie medicininius duomenis, apsauga yra ypatingai svarbi asmens naudojimuisi Konvencijos
8 straipsnyje garantuojama teise į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Pagarba sveikatos duomenų konfidencialumui yra esminis visų Konvencijos Susitariančiųjų Šalių
teisės sistemų principas. Svarbu užtikrinti ne tik pagarbą paciento privatumui, bet ir
pasitikėjimą medikų profesija bei visa sveikatos apsauga (žr. Europos Žmogaus Teisių
Teismo 1997 m. vasario 25 d. sprendimo Z prieš Suomiją, 95 paragrafą; 2012 m. sausio 17 d. sprendimo Varapnickaitė-Mažylienė prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 20376/05,
44 paragrafą). Akcentuodamas sveikatos duomenų apsaugos svarbą asmens teisei į jo
privataus gyvenimo gerbimą, Teismas tyrė, ar nagrinėtu atveju taikytas nacionalinis
įstatymas buvo pakankamai tiksliai suformuluotas ir ar jis nustatė tinkamus saugiklius
nuo savavališkumo.
Įvertinęs nacionalinį teisinį reguliavimą, Teismas pažymėjo, kad taikytinos teisės
normos MADEKKI kompetenciją apibūdino labai abstrakčiai. Remiantis šiomis nuostatomis, neatrodė, jog buvo teisinis pagrindas ligoninei siekti nepriklausomo eksperto išvados iš šios institucijos vykstančio teismo proceso metu. Teismas pažymėjo, kad
MADEKKI yra viešosios administracijos dalis, kurios raison d’être yra siekti viešojo
intereso tikslų, laikantis jai nustatytos kompetencijos. Įvertinus Vyriausybės nurodytą
aktualų teisinį reguliavimą, nenustatyta, kad teisės normos nepriklausomo eksperto išvados teikimą priskyrė MEDEKKI funkcijoms.
Teismas taip pat pažymėjo, kad nacionalinis įstatymas niekaip neribojo privačių
duomenų, kuriuos MADEKKI galėjo rinkti tokių tyrimų metu, dėl ko buvo surinkti
duomenys apie pareiškėjos sveikatą, susiję su septynerių metų laikotarpiu, beatodairiškai ir be jokio išankstinio įvertinimo, ar tokie duomenys gali būti potencialiai lemiantys, susiję ar svarbūs siekiant bet kokio tikslo, kurio buvo siekiama tuo tyrimu.
Galiausiai, faktas, kad tyrimas prasidėjo praėjus septyneriems metams po pareiškėjos sterilizacijos, kėlė abejones, ar toks duomenų rinkimas buvo „būtinas sveikatos priežiūros
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paslaugų teikimo ar jų administravimo tikslams“, kaip buvo reikalaujama pagal nacionalinę teisę.
Be to, nacionalinis teisinis reguliavimas, galiojęs ginčo laikotarpiu, neįtvirtino asmens teisės būti informuotam apie tai, kad MADEKKI tvarko šio asmens medicininius
duomenis. MADEKKI nebuvo saistoma teisinės pareigos, prieš priimdama sprendimą
dėl medicininių duomenų tvarkymo, atsižvelgti į asmens poziciją, jo atsiklausiant ir
potencialiai gaunant šio asmens sutikimą, ar kitokiu būdu.
Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, Teismas konstatavo, kad taikytiname
įstatyme nebuvo tinkamai, pakankamai aiškiai nustatyta kompetentingoms institucijoms suteiktos diskrecijos apimtis ir jos vykdymo būdai.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
Dėl nustatyto Konvencijos pažeidimo Teismas priteisė 11 000 eurų dydžio neturtinės žalos atlyginimą.
4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gegužės 20 d. sprendimas byloje
Nykänen prieš Suomiją
(pareiškimo Nr. 11828/11)
Šioje byloje nustatytas Konvencijos pažeidimas dėl dvigubo nubaudimo už mokesčių nesumokėjimą.
Faktinės aplinkybės
Mokesčių inspektorius 2005 m. patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjas gavo
33 000 eurų paslėptų dividendų iš įmonės per 2003 m. mokestinį laikotarpį. Jam buvo
skirta 1 700 eurų mokestinė sankcija ir papildomas mokestis. Pareiškėjas nesėkmingai
skundėsi dėl to mokesčių institucijai ir teismams.
2008 m. rugpjūtį prokuroras pateikė kaltinimus pareiškėjui dėl inter alia sukčiavimo 2003 m. mokestiniu laikotarpiu. Pareiškėjas buvo kaltinamas sukčiavimu, kadangi
jis deklaravo per mažas pajamas. Nedeklaruotos pajamos buvo 33 000 eurų per 2003 m.
mokestinį laikotarpį ir dėl to 2003 m. skirtas mokestis buvo 12 420 eurų per mažas.
2009 m. vasarį Tuusula apylinkės teismas nuteisė pareiškėją už sukčiavimą ir skyrė jam
8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę lygtinai. Jam taip pat buvo įsakyta sumokėti mokesčių institucijai 9 500 eurų. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą. Helsinkio apeliacinis teismas nuteisė pareiškėją 10 mėnesių kalėjimo ir įsakė pareiškėjui sumokėti 12 420
eurų.
Pareiškėjas, remdamasis 7 Protokolo 4 straipsniu, skundėsi dėl dvigubos bausmės
(ne bis in idem) mokesčių procese, kai buvo skirta mokestinė sankcija, ir baudžiamajame procese už sukčiavimą.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Šiomis aplinkybėmis Teismas apžvelgiamame sprendime nagrinėjo tokius klausimus: a) ar pirmoji sankcija buvo baudžiamojo pobūdžio? b) ar pažeidimai, už kuriuos
pareiškėjas nubaustas, buvo tie patys (idem)? c) ar buvo galutinis sprendimas? d) ar
buvo proceso dubliavimas (bis)?
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a) Teismas priminė, kad proceso klasifikavimas pagal nacionalinę teisę negali būti
vienintelis svarbus kriterijus principo ne bis in idem pagal 7 Protokolo 4 straipsnį taikymui. Pagal suformuotą Teismo praktiką yra trys kriterijai, visuotinai žinomi kaip
„Engel kriterijai“ (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo plenarinės sesijos 1976 m. birželio 8 d. sprendimą Engel ir kiti prieš Nyderlandus, pareiškimų Nr. 5100/71; 5101/71
ir kt.), į kuriuos atsižvelgtina sprendžiant, ar yra „baudžiamasis kaltinimas“. Pirmasis
kriterijus yra teisinė pažeidimo klasifikacija pagal nacionalinę teisę, antrasis yra pažeidimo prigimtis ir trečiasis yra bausmės, kurią asmuo rizikuoja gauti, sunkumo laipsnis.
Antrasis ir trečiasis kriterijai yra alternatyvūs ir nebūtinai kumuliatyvūs. Tačiau tai nepašalina kumuliatyvaus traktavimo, kai kiekvieno kriterijaus atskira analizė neleidžia
padaryti aiškios išvados dėl baudžiamojo kaltinimo egzistavimo.
Spręsdamas dėl mokestinių sankcijų baudžiamosios prigimties, Teismas rėmėsi byloje Jussila prieš Suomiją suformuotomis nuostatomis (Europos Žmogaus Teisių
Teismo didžiosios kolegijos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Jussila prieš Suomiją,
pareiškimo Nr. 73053/01, ECHR 2006-XIV, 37–38 paragrafai). Šioje byloje Teismas dėl
pirmojo kriterijaus nustatė, kad buvo akivaizdu, jog mokestinė sankcija nebuvo klasifikuota kaip baudžiamoji, tačiau buvo laikoma fiskalinio režimo dalimi. Vis dėlto tai
buvo ne lemiamas kriterijus. Antrasis kriterijus – pažeidimo prigimtis – buvo svarbesnis. Teismas pastebėjo, kad mokestinės sankcijos buvo skiriamos pagal bendras nuostatas, taikomas bendrai mokesčių mokėtojams. Be to, pagal Suomijos teisę mokestinių
sankcijų tikslas buvo ne piniginė kompensacija už žalą, tačiau nubaudimas, skirtas sulaikyti nuo pakartotinio pažeidimo. Tokiu būdu mokestinės sankcijos buvo skiriamos
remiantis teisės normomis, kurių tikslas buvo atgrasyti ir nubausti. Teismas laikė, kad
tai pagrindžia pažeidimo baudžiamąjį pobūdį. Dėl trečiojo Engel kriterijaus, bausmės
mažas dydis nepašalino klausimo iš 6 straipsnio taikymo srities. Taigi tuo atveju buvo
taikytina 6 straipsnio dalis, susijusi su baudžiamąja teise, nepaisant nedidelio mokestinės sankcijos dydžio. Todėl procesas dėl mokestinių sankcijų yra „baudžiamasis“ pagal
7 Protokolo 4 straipsnį.
Atsižvelgęs į šią teismų praktiką, Teismas pripažino, kad nagrinėtu atveju abu procesai laikytini baudžiamaisiais Konvencijos 7 Protokolo 4 straipsnio prasme.
b) Nagrinėdamas, ar pažeidimai, už kuriuos pareiškėjas buvo nubaustas, buvo tie
patys, Teismas rėmėsi Sergey Zolotukhin prieš Rusiją byloje suformuotomis nuostatomis
(Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2009 m. vasario 10 d. sprendimo
byloje Sergey Zolotukhin prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 14939/03, ECHR 2009, 81–84 paragrafai). Šioje byloje Teismas pateikė Konvencijos 7 Protokolo 4 straipsnio sąvokos „tas
pats nusikaltimas“ išaiškinimą. Teismas pažymėjo, kad 7 Protokolo 4 straipsnis privalo
būti suprantamas kaip draudžiantis kaltinimą ar teismą už antrąjį „nusikaltimą“ tiek,
kiek jis kyla iš identiškų faktų ar faktų, kurie yra iš esmės tie patys. Todėl yra svarbu
sutelkti dėmesį į tuos faktus, kurie sudaro konkrečių faktinių aplinkybių grupę, susijusią su tuo pačiu kaltinamuoju ir neatsiejamai susiję tarpusavyje laike ir erdvėje, kurių
egzistavimas privalo būti įrodytas, kad asmuo būtų nuteistas ar prieš jį būtų pradėta
baudžiamoji byla.
Šiuo atveju šalys neginčijo ir Teismas sutiko, kad abu procesai kilo iš tų pačių faktų. Abu procesai pradėti dėl pareiškėjo pajamų nedeklaravimo. Abu procesai buvo susiję su tuo pačiu laikotarpiu ir vyko dėl vienodų išvengtų mokesčių sumų.
c) Aiškindamas galutinio sprendimo sampratą, Teismas priminė, kad Konvencijos
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7 Protokolo 4 straipsnio tikslas yra uždrausti baudžiamojo proceso, kuris užbaigtas
„galutiniu“ sprendimu, pakartojimą (minėto sprendimo Sergey Zolotukhin prieš Rusiją
107 paragrafas). Remiantis Aiškinamąja 7 Protokolo ataskaita, kurioje daromos nuorodos į Europos konvenciją dėl tarptautinio baudžiamųjų nuosprendžių pripažinimo,
„sprendimas yra galutinis „jei, laikantis tradicinės frazės, jis įgijo res judicata galią. Taip
yra tada, kai jis tampa neatšaukiamu, t. y. kai nebėra jokios kitos įprastos teisių gynimo
priemonės arba kai šalys šias priemones išnaudoja arba praleidžia terminus, nustatytus
šių priemonių pasinaudojimui“. Šis požiūris yra nusistovėjęs Teismo praktikoje (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. liepos 20 d. sprendimo Nikitin prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 50178/99, ECHR 2004-VIII, 37 paragrafas; 2005 m. kovo 15 d. sprendimas
dėl priimtinumo byloje Horciag prieš Rumuniją, pareiškimo Nr. 70982/01). Sprendimai,
dėl kurių gali būti paduotas apeliacinis skundas, nepatenka į 7 Protokolo 4 straipsnio
garantijos taikymo sritį tol, kol baigiasi terminas tokiems skundams paduoti. Sprendžiant, ar procese priimta galutinė išvada, nėra atsižvelgiama į išskirtines teisių gynimo
priemones, tokias, kaip prašymas atnaujinti procesą arba prašymas atnaujinti praleistą
terminą (žr. minėto sprendimo Nikitin prieš Rusiją 39 paragrafą). Nors šios teisių gynimo priemonės reiškia pirmojo proceso tęsinį, nuo pasinaudojimo jomis nepriklauso
„galutinio“ sprendimo pobūdis. Svarbu pabrėžti, kad 7 Protokolo 4 straipsnis neužkerta kelio atnaujinti procesą taip, kaip tai įtvirtinta 4 straipsnio 2 dalyje. Šių nuostatų
kontekste Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pirmajame mokestiniame procese sprendimas tapo galutinis pagal Konvenciją 2009 m. balandžio 1 d., kai Vyriausiasis administracinis teismas atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą. Jokios kitos
įprastos teisių gynimo priemonės šalims nebuvo prieinamos.
d) Atsakydamas, ar nagrinėjamu atveju nustatytas procesų dubliavimas, Teismas
pažymėjo, kad 7 Protokolo 4 straipsnis aiškiai draudžia antrąjį procesą, jei pirmasis
procesas jau baigtas (priimtas galutinis sprendimas) tuo momentu, kai antrasis procesas yra pradedamas. 7 Protokolo 4 straipsnis nedraudžia kelių tuo pat metu vykstančių
procesų. Tokiu atveju negali būti sakoma, kad pareiškėjas daugelį kartų yra kaltinamas
už pažeidimą, dėl kurio jis jau yra galutinai išteisintas ar nuteistas. Konvencijos požiūriu taip pat nėra problemos, kai esant dviem paraleliems procesams, antrasis procesas yra nutraukiamas pirmajame procese priėmus galutinį sprendimą. Tačiau, kai tokiu atveju antrasis procesas nenutraukiamas, Teismas yra nustatęs pažeidimą (žr., pvz.,
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. sausio 14 d. sprendimo byloje Muslija prieš
Bosniją ir Hercogoviną, pareiškimo Nr. 32042/11, 37 paragrafą). Vis dėlto, Teismas savo
praktikoje yra nustatęs, kad nors skirtingos sankcijos (lygtinis laisvės atėmimas ir vairavimo teisių atėmimas) dėl to paties pažeidimo (vairavimo išgėrus) buvo skirtos skirtingų institucijų skirtinguose procesuose, tarp jų buvo pakankamai artimas esmės ir
laiko ryšys. Tokiais atvejais Teismas nustatė, kad pareiškėjai nebuvo persekiojami ar
nubausti antrą kartą už pažeidimą, už kurį jie jau buvo galutinai nuteisti, ir kad nebuvo
proceso pasikartojimo (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2005 m. gruodžio 13 d.
sprendimas byloje Nilsson prieš Švediją, pareiškimo Nr. 73661/01).
Kalbėdamas apie šioje byloje nagrinėjamą atvejį Teismas pažymėjo, kad pagal
Suomijos teisę baudžiamoji ir administracinė sankcijos yra skirtos skirtingų institucijų,
o procesai nėra kaip nors susieti – abu procesai vyksta savarankiškai ir juose priimami galutiniai sprendimai nepriklausomai vienas nuo kito. Be to, nei į vieną iš sankcijų teismas ar institucija neatsižvelgia, spręsdami dėl sankcijos sunkumo, nėra jokio
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bendradarbiavimo tarp atitinkamų institucijų. Dar svarbiau, mokestinės sankcijos pagal Suomijos sistemą yra skiriamos išnagrinėjus pareiškėjo elgesį ir jo atsakomybę pagal atitinkamą mokesčių teisinį reglamentavimą, kuris yra nepriklausomas nuo vertinimo, atliekamo baudžiamajame procese. Tai kontrastuoja su minėta Nilsson byla, kurioje
sprendimas atimti vairavimo teises buvo tiesiogiai pagrįstas numatomu ar galutiniu
sprendimu už eismo taisyklių pažeidimą, ir todėl nebuvo atliktas atskiras atitinkamo
pažeidimo ar elgesio nagrinėjimas. Todėl negali būti sakoma, kad pagal Suomijos sistemą yra artimas esmės ir laiko ryšys tarp baudžiamojo ir mokesčių proceso.
Taigi Teismas pripažino, kad nagrinėjama byla buvo susijusi su dviem paraleliais,
bet atskirais procesais, pirmajame iš kurių buvo priimtas galutinis sprendimas 2009 m.
balandžio 1 d., o antrasis buvo pradėtas 2008 m. rugpjūčio 19 d. Kadangi antrasis procesas nebuvo nutrauktas pirmajame procese priėmus galutinį sprendimą, tačiau buvo
tęsiamas, ir jame buvo priimtas galutinis sprendimas 2010 m. rugsėjo 1 d., pareiškėjas
buvo nuteistas du kartus už tą patį dalyką dviejuose skirtinguose procesuose. Todėl
Teismas konstatavo Konvencijos 7 Protokolo 4 straipsnio pažeidimą1.
Atsižvelgus į nustatytą pažeidimą, priteistas 3 000 eurų dydžio neturtinės žalos
atlyginimas.
4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimas byloje
Mustafa Erdoğan ir kiti prieš Turkiją
(pareiškimo Nr. 346/04)
Šioje byloje nustatytas teisės į saviraiškos laisvę pažeidimas, kai teisės profesorius
teisės žurnale kritikavo Turkijos teisėjus už tai, kad jie likvidavo politinę partiją, ir dėl
to straipsnio autorius, redaktorius ir žurnalo leidėjas nacionalinių teismų sprendimu
turėjo sumokėti teisėjams kompensacijas.
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjai yra Mustafa Erdoğan, Turkijos pilietis, gimęs 1956 m., Haluk Kürşad
Kopuzlu, Turkijos pilietis, gimęs 1975 m., ir Liberte A. Ş., akcinė bendrovė ir teisės žurnalo „Liberalus mąstymas“ leidėja.
2001 m. M. Erdoğan, konstitucinės teisės profesorius, publikavo straipsnį šiame
žurnale, o šį straipsnį redagavo H. K. Kopuzlu. Straipsnyje buvo kritikuojami Konstitucinio Teismo teisėjai dėl jų sprendimo likviduoti politinę partiją, kurios pavadinimas buvo Fazilet. Straipsnyje kvestionuota, ar teisės požiūriu egzistavo sąlygos politinės partijos likvidavimui. Straipsnyje taip pat buvo leista suprasti, kad teisėjams trūko
1
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Ne bis in idem principo taikymui aktualus yra ir 2014 m. gegužės 20 d. sprendimas byloje Häkkä
prieš Suomiją, pareiškimo Nr. 758/11. Šioje byloje buvo nagrinėjama situacija, kai dėl mokesčių teisės
pažeidimo pareiškėjui buvo skirti papildomi mokesčiai ir mokestinė sankcija, kurių pareiškėjas
neginčijo. Dėl to paties pažeidimo buvo pradėta ir baudžiamoji byla, kurią išnagrinėjęs teismas
skyrė laisvės atėmimo bausmę bei įsakė sumokėti nesumokėtus mokesčius. Įsigaliojus galutiniam
nuosprendžiui baudžiamajame procese, senaties terminas skųsti mokestines sankcijas, skirtas
pirmajame procese, dar nebuvo pasibaigęs. EŽTT šioje byloje konstatavo, kad pareiškėjas turėjo realią
galimybę užkirsti kelią dvigubam nubaudimui, skųsdamas dėl jo priimtus sprendimus pirmajame
procese dar nepasibaigus senaties terminams, tačiau to nepadarė, todėl Konvencijos 7 Protokolo
4 straipsnio pažeidimas nenustatytas.
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kompetencijos bei buvo abejota jų nešališkumu. Trys teisėjai pradėjo atskirus teisminius procesus prieš pareiškėjus, teigdami, kad šis straipsnis buvo rimtas asmeninis išpuolis prieš jų garbę ir integralumą. Nacionalinių teismų sprendimai atskiruose, tačiau
susijusiuose teismo procesuose buvo priimti 2002–2004 m. Juose konstatuota, kad teiginiai, naudoti straipsnyje, leido suprasti, jog Konstitucinio Teismo teisėjai buvo šališki
ir nekompetentingi, ir tai buvo šmeižtas. Pareiškėjams buvo įsakyta sumokėti kompensacijas kiekvienam teisėjui.
Remdamiesi Konvencijos 10 straipsniu pareiškėjai skundėsi, kad nacionalinių
teismų sprendimai pažeidė jų teisę į saviraiškos laisvę. Jie skundėsi, kad teisėjų kritika
buvo pateisinama, kadangi rėmėsi faktais, atitiko įstatymą ir pateko į priimtinos teisėjų
kritikos demokratinėje visuomenėje ribas.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Dėl Konvencijos 10 straipsnio (teisės į saviraiškos laisvę)
Visų pirma Teismas priminė, kad pagal nusistovėjusią Teismo praktiką saviraiškos laisvė yra vienas esminių demokratinės visuomenės pamatų ir viena pagrindinių
jos pažangos bei kiekvieno asmens savirealizacijos sąlygų. 10 straipsnio 2 dalis taikoma
ne tik „informacijai“ ar „idėjoms“, į kurias žiūrima palankiai ar kurios laikomos neįžeidžiančiomis arba nereikšmingomis, bet taip pat ir tokioms, kurios įžeidžia, šokiruoja
ar trikdo. Tokie yra pliuralizmo, tolerancijos ir plačių pažiūrų formavimo reikalavimai,
be kurių nėra „demokratinės visuomenės“. Kaip numatyta Konvencijos 10 straipsnyje,
saviraiškos laisvei gali būti taikomos tam tikros išimtys, tačiau jos turi būti griežtai apibrėžtos, o ribojimų būtinybė turi būti įtikinamai nustatyta (žr., pvz., Europos Žmogaus
Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2003 m. gegužės 69 d. sprendimo byloje Perna prieš
Italiją, pareiškimo Nr. 48898/99, ECHR 2003-V, 39 paragrafą ir jame nurodytą teismų
praktiką).
Šių nuostatų taikymo kontekste Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad vertinant
ginčijamų teiginių pagrįstumą būtina atskirti faktų ir vertinamuosius teiginius. Faktų
buvimas visada gali būti parodomas, tuo metu vertinamųjų teiginių teisingumo neįmanoma įrodyti. Reikalavimas įrodyti vertinamųjų teiginių teisingumą yra neįgyvendinamas ir pažeidžia nuomonės laisvę, kuri yra fundamentali 10 straipsnyje įtvirtintos
teisės sudėtinė dalis. Vis dėlto, net kai ginčo teiginiai yra vertinamieji, jie turi turėti
pakankamą faktinį pagrindą (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2004 m. gruodžio 17 d. sprendimo byloje Pedersen ir Baadsgaard prieš Daniją,
pareiškimo Nr. 49017/99, ECHR 2004-XI, 76 paragrafą).
Vertindamas ribojimo demokratinėje visuomenėje būtinumą, siekiant „kitų asmenų reputacijos ar teisių apsaugos“, Teismas turi įsitikinti, ar nacionalinės institucijos nustatė teisingą balansą tarp konkuruojančių Konvencijos vertybių, viena vertus, saviraiškos laisvės, kurios apsaugą nustato 10 straipsnis, ir, kita vertus, 8 straipsnyje įtvirtintos
teisės į privataus gyvenimo gerbimą (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m.
sausio 18 d. sprendimo byloje MGN Limited prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo
Nr. 39401/04, 142 paragrafą).
Kai kyla teisės į saviraiškos laisvę ir teisės į privataus gyvenimo gerbimą pusiausvyros nustatymo klausimas, reikšmingi šie Teismo praktikoje suformuluoti kriterijai:
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a) prisidėjimas prie bendrojo intereso diskusijos; b) ar gerai žinomas publikacijoje nurodytas asmuo ir koks šios publikacijos dalykas; c) išankstinis suinteresuoto asmens
elgesys; d) informacijos gavimo būdas ir jos patikimumas; e) publikacijos turinys, forma ir pasekmės ir f) paskirtų sankcijų griežtumas (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių
Teismo 2012 m. vasario 7 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje Springer AG prieš
Vokietiją, pareiškimo Nr. 39954/08, 89–95 paragrafus).
Taikydamas Teismo praktikoje nusistovėjusias nuostatas nagrinėtu atveju, Teismas pažymėjo, kad teisingumo sistemos veikimo klausimai patenka į viešojo intereso
sritį, todėl diskusijoms šiais klausimais taikoma 10 straipsnio apsauga (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimo byloje Błaja News Sp.
z o. o. prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 59545/10, 60 paragrafą). Teismas savo praktikoje
taip pat yra pabrėžęs akademinės laisvės (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo
2009 m. birželio 23 d. sprendimo byloje Sorguç prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 17089/03,
35 paragrafą) ir akademinių darbų (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2012 m. kovo 15 d. sprendimo byloje Aksu prieš Turkiją, pareiškimų
Nr. 4149/04 ir 41029/04, ECHR 2012, 71 paragrafą; 1998 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo
byloje Hertel prieš Šveicariją, pareiškimo Nr. 25181/94, Reports of Judgments and Decisions
1998-VI, 50 paragrafą) svarbą. Šiuo aspektu akademinė mokslo laisvė turi garantuoti
saviraiškos ir veiksmų laisvę, laisvę skleisti informaciją ir laisvę atlikti tyrimus, skleisti
žinias ir tiesą be apribojimų (žr. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 2006 m.
Rekomendaciją Nr. 1762). Akademinė laisvė apima ne tik akademinius ar mokslinius
tyrimus, bet ir mokslininkų laisvę savo tyrimų, profesinės patirties ir kompetencijos
srityse laisvai išreikšti savo požiūrį ir nuomonę, net jei ji kontroversiška ar nepopuliari.
Tai gali apimti tam tikroje politinėje sistemoje veikiančių viešosios valdžios institucijų
veiklos vertinimą ir kritiką.
Teismas pažymėjo, kad teisėjai, įgyvendindami savo įgaliojimus, kaip yra ir nagrinėjamu atveju, gali patekti į platesnes priimtinos kritikos ribas nei paprasti piliečiai.
Tačiau Teismas taip pat ne kartą yra pabrėžęs specialų teisminės valdžios vaidmenį visuomenėje, kuri, kaip teisingumo, fundamentalios teisinės valstybės vertybės garantas,
turi turėti visuomenės pasitikėjimą tam, kad sėkmingai vykdytų jai pavestas pareigas.
Dėl to gali būti svarbu apsaugoti šį pasitikėjimą nuo iš esmės nepagrįstų destruktyvių
išpuolių (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1995 m. balandžio 26 d. sprendimo byloje Prager ir Oberschlick prieš Austriją, 34 paragrafą).
Vertindamas ginčo straipsnį ir nurodytas priežastis, turėjusias pateisinti pareiškėjų teisės į saviraiškos laisvę ribojimą, Teismas atsižvelgė į pareiškėjų interesą perduoti
visuomenei pirmojo pareiškėjo požiūrį bendrojo intereso klausimu ir paskelbti jo kritiką bei kitų asmenų interesą, įgyvendinant teisminės valdžios funkcijas, apsaugoti savo
reputaciją bei būti apsaugotiems nuo asmeninio įžeidinėjimo. Šiuo aspektu Teismas
dar kartą pabrėžė, kad teismai, kaip ir visos kitos viešosios valdžios institucijos, neturi imuniteto nuo kritikos ir priežiūros. Ypač svarbu aiškiai atskirti kritiką ir įžeidimą.
Jeigu vienintelis bet kokios formos saviraiškos tikslas yra įžeisti teismą arba šio teismo
narius, adekvati sankcija iš esmės nebūtų vertinama kaip Konvencijos 10 straipsnio pažeidimas (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. gegužės 27 d. sprendimo byloje
Skałka prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 43425/98, 34 paragrafas). Teismo vertinimu, tam
tikri straipsnio žodžiai ir posakiai buvo šiurkštūs ir galėjo būti suprasti kaip įžeidžiantys. Tačiau tai daugiausia buvo vertinamieji teiginiai, nuspalvinti autoriaus politine ir
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teisine nuomone bei suvokimu. Be to, šie teiginiai turėjo pakankamą teisinį pagrindą –
jie buvo grindžiami Konstitucinio Teismo nutarimais dėl tam tikrų klausimų, ir šie nutarimai, taip pat Fazilet partijos likvidavimas, jau buvo sukėlę visuomenėje daug diskusijų. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad nacionaliniai teismai nei stengėsi atskirti
fakto teiginius, paskelbtus ginčo straipsnyje, nuo vertinamųjų teiginių, nei nagrinėjo, ar
buvo laikytasi pareigų ir atsakomybės, tenkančios pareiškėjams Konvencijos 10 straipsnio 2 dalies prasme, nenustatyta ir tai, ar straipsnis paskelbtas gera valia.
Teismo vertinimu, nacionaliniai teismai, spręsdami ginčo bylas, neatliko ginčo
teiginių vertinimo tame kontekste, kuriame jie buvo išreikšti. Teismas pakartojo, kad
stilius sudaro pranešimo, kaip saviraiškos formos, dalį ir yra saugomas, kaip ir saviraiškos turinys (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. liepos 19 d. sprendimo byloje Uj prieš Vengriją, pareiškimo Nr. 23954/10, 20 paragrafas). Teismas, įvertinęs visą
straipsnio turinį ir kontekstą, kuriame jis buvo išreikštas, darė išvadą, kad griežtos ir
šiurkščios šio straipsnio nuostatos, suformuluotos bendrais teiginiais, dėl Konstitucinio
Teismo teisėjų negali būti vertinamos kaip nepelnytas asmeninis išpuolis prieš šiuos
asmenis. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad ginčo straipsnis buvo išspausdintas kvaziakademiniame leidinyje, o ne populiariame laikraštyje.
Taigi Teismas nusprendė, kad priežastys, nurodytos siekiant pateisinti pareiškėjų saviraiškos laisvės ribojimą, nebuvo pakankamos, kad parodytų, jog ribojimas buvo
„būtinas demokratinėje visuomenėje“ siekiant apsaugoti kitų reputaciją ir teises, todėl
buvo pažeistas Konvencijos 10 straipsnis.
Teismas konstatavo, kad Turkija privalo sumokėti pareiškėjui M. Erdoğan tokią
sumą, kokią jis sumokėjo trims teisėjams kaip kompensaciją, ir 7 500 eurų neturtinės
žalos atlyginimą. Kiti pareiškėjai nepateikė prašymo atlyginti jiems žalą.
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5. Užsienio teismų sprendimų apžvalga

5.1. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos sprendimo apžvalga
2013 m. spalio 21 d. Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos sprendimas byloje
Nr. 3581831
Šioje byloje Prancūzijos Respublikos Valstybės Taryba (toliau – ir Valstybės
Taryba) nagrinėjo skundą dėl pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų atsisakymo pritaikyti meno kūrinių tiekimui numatytą lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) tarifą pareiškėjo vykdomai veiklai, susijusiai su žmonių
tatuiravimu.
Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas užsiėmė veikla, susijusia su tatuiruočių ant žmogaus odos gamyba. Vykdant šią veiklą jo teikiamos tatuiravimo paslaugos (sudaromi sandoriai) buvo apmokestinami standartiniu PVM tarifu. Manydamas,
kad tokiai veiklai turi būti taikomas nacionalinėje teisėje meno kūrinių gamybai numatytas lengvatinis PVM tarifas, pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl įpareigojimo sugrąžinti dalį jo 2003 metais sumokėto PVM. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai
atsisakė tenkinti šį jo prašymą.
Spręsdama dėl pirmiau paminėtų teismų sprendimų pagrįstumo, Valstybės Taryba pirmiausia pastebėjo, kad ginčo teisiniams santykiams taikytinos nacionalinės teisės aktų nuostatos, apibrėžiančios „meno kūrinių“, kurių tiekimui taikomas lengvatinis
PVM tarifas, sąvoką, yra priimtos įgyvendinant 1994 m. vasario 14 d. Tarybos direktyvą 94/5/EB, papildančią bendrą pridėtinės vertės mokesčio sistemą ir iš dalies keičiančią Direktyvą 77/388/EEB – Specialios nuostatos, taikytinos naudotoms prekėms,
meno kūriniams, kolekcionavimo objektams ir antikvariniams daiktams.
Pagal šias nacionalines nuostatas, identiškas minėtoje direktyvoje įtvirtintoms,
meno kūriniais, kuriems taikomas lengvatinis PVM tarifas, laikomi: „1) paveikslai, koliažai ir panašios dekoratyvinės plaketės, piešiniai ir pastelės, nupiešti tik menininko
ranka, išskyrus planus ir piešinius architektūriniams, inžineriniams, pramoniniams,
komerciniams, topografiniams ar panašiems tikslams, rankomis dekoruotus pramonės gaminius, teatro dekoracijas, audeklinius studijų fonus arba panašius dirbinius iš
tapytos drobės; 2) graviūrų, estampų ir litografijų originalai, t. y. nedideliu skaičiumi
gaminami atspaudai, baltai juodi arba spalvoti, tiesiogiai atspausti nuo vienos ar kelių tik menininko ranka išraižytų plokščių, nepriklausomai nuo jo naudotų medžiagų
ir jų apdorojimo proceso, tačiau nenaudojant jokių mechaninių arba fotomechaninių
procesų“.
Valstybės Taryba vertino, kad tai yra išsamus ir baigtinis sąrašas meno kūrinių,
kuriems gali būti taikomas lengvatinis PVM tarifas. Kadangi aptariamų meno kūrinių
apmokestinimo nuostatomis numatoma išimtis iš bendrų ekonominės veiklos apmokestinimo PVM taisyklių, minėtas meno kūrinių sąrašas negali būti aiškinamas plečia1
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mai (turi būti aiškinamas griežtai). Kadangi žmonių tatuiravimas, nepriklausomai nuo
to, ar kiekviena atliekama tatuiruotė yra unikali, ar ne, nepatenka į minėtą sąrašą, Valstybės Taryba konstatavo, kad pareiškėjo veiklai netaikytinas lengvatinis PVM tarifas.
Pareiškėjo kasacinis skundas buvo atmestas.

5.2. Vokietijos Federalinio administracinio teismo sprendimo apžvalga
Vokietijos Federalinio administracinio teismo 2014 m. balandžio 16 d. sprendimas
byloje Nr. 6 C 11.132
Šioje byloje Vokietijos Federalinis administracinis teismas sprendė klausimą,
ar religijos neišpažįstantiems mokiniams pradinėje mokykloje privalo būti užtikrinama galimybė pasirinkti konkretų mokomąjį dalyką – etikos pamokas.
Apžvelgiamoje byloje pareiškėja siekė, jog teismas įpareigotų atsakovą pradinėje
mokykloje įvesti konkretų mokomąjį dalyką – etiką. Byloje nustatyta, kad pareiškėjos
vaikai neišpažįsta jokios religijos, tačiau mokykloje nėra mokomojo dalyko, kuris galėtų pakeisti tikybos pamokas. Pasak pareiškėjos, mokykloje nesant atskiro etikos dalyko,
nepakankamai užtikrinamas etinis-moralinis religijos neišpažįstančių mokinių lavinimas. Tokiu būdu šie vaikai nepagrįstai diskriminuojami.
Vokietijos Federalinis administracinis teismas (toliau – ir Teismas) pareiškėjos
reikalavimą pripažino nepagrįstu.
Teismas pirmiausia pažymėjo, kad pagal Vokietijos Konstitucijos 6 straipsnio 2
dalies 1 sakinį vaikų priežiūra ir auklėjimas yra prigimtinė tėvų teisė bei pareiga. Tačiau ši norma nepagrindžia tėvų reikalavimo mokykloje įvesti konkretų mokomąjį dalyką. Pasak Teismo, valstybinio švietimo srityje tėvų teisė auklėti susiduria su valstybei
tenkančia lavinimo ir ugdymo pareiga, įtvirtinta Vokietijos Konstitucijos 7 straipsnio 1
dalyje3. Remiantis šia norma, valstybė turi teisę planuoti, organizuoti valstybinę švietimo sistemą, mokymosi procesą, taip pat jiems vadovauti, formuoti jų turinį bei didaktinius aspektus. Valstybei suteikti platūs švietimo sistemos formavimo įgaliojimai tiek
organizaciniais, tiek turinio aspektais.
Tėvų teisė auklėti ir valstybei tenkanti lavinimo bei ugdymo pareiga yra lygiavertės. Iš to akivaizdu, jog Vokietijos Konstitucija mokyklos nelaiko vien tik valstybės reikalu. Konstitucinė tėvų teisė auklėti negali būti apskritai atskiriama nuo mokyklos. Ši
teisė neapsiriboja tik tais reikalavimais, kurie eksplicitiškai nustatyti Vokietijos Konstitucijos 7 straipsnio 2 ir 5 dalyse4.
Vis dėlto, nustatant mokyklines švietimo ir ugdymo programas, valstybei išlieka
veikimo laisvė. Tėvai negali reikalauti įvesti konkretaus mokomojo dalyko. Valstybė
šioje srityje turi išlaikyti įgaliojimus jau vien dėl to, kad tėvų pageidavimai dažnai skiriasi. Valstybė negali atsižvelgti į visus, dažnai skirtingus tėvų interesus. Be to, mokomieji dalykai nėra susiję vien tik išimtinai su tėvų ir mokinių interesais. Mokomųjų
2
3
4

Prieiga per internetą: < http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/160414U6C11.13.0.pdf >
Pagal šią normą švietimo sistemą kontroliuoja valstybė.
Teise nuspręsti dėl vaiko dalyvavimo tikybos pamokoje bei teise prašyti steigti privačią mokyklą.
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dalykų parinkimas gali daryti įtaką augančios kartos vertybėms ir kvalifikacijai. Šiuo
požiūriu mokomieji dalykai laikytini bendru visuomenės interesu. Didelę mokyklos
reikšmę visuomenei atitinka tik toks Vokietijos Konstitucijos 6 straipsnio 2 dalies 1 sakinio ir 7 straipsnio 1 dalies suvokimas, kuris remiasi iš esmės nesumenkinta, išimtinai
demokratiška valstybės veikimo laisve mokykloje mokomų dalykų nustatymo srityje.
Tai reiškia, kad su tuo susiję galimi valstybės sprendimai negali būti apriboti tėvų teise
duoti nurodymus.
Teismo vertinimu, pareiškėjos reikalavimas negali būti grindžiamas ir Vokietijos
Konstitucijos 7 straipsnio 3 dalies 1 sakiniu5. Jis religinėms bendruomenėms, kaip nevalstybiniams lavinimo ir ugdymo subjektams, suteikia galimybę dalyvauti su mokykla
susijusiuose reikaluose būtent religinės laisvės interesais. Ši norma konkretizuoja religinių bendruomenių apsisprendimo teisę, užtikrina religinės laisvės plėtojimąsi, šią
laisvę sustiprina. Vis dėlto Vokietijos Konstitucijos 7 straipsnio 3 dalis tikybos pamoką
priskiria valstybės veikimo sričiai. Ji patenka į valstybinio švietimo organizavimo sritį.
Iš to išplaukia, kad tikybos pamokos gali būti laikomos bendru valstybės ir bažnyčios
reikalu. Vis dėlto valstybei suteikti įgaliojimai ne tik užtikrina didaktinius kokybinius
standartus, bet pirmiausia nustato religijos laisvės bei religinių bendruomenių apsisprendimo teisės ribas, kartu užtikrina prieštaravimų su valstybės apibrėžtais švietimo
ir auklėjimo tikslais nebuvimą.
Pareiškėjos reikalavimas taip pat negali būti kildinamas iš Vokietijos Konstitucijos 3 straipsnio 3 dalies, pagal kurią nieko negalima tiesiogiai ar netiesiogiai varžyti ir
teikti jam privilegijų dėl jo tikėjimo. Pasak Teismo, jei teisės aktų leidėjas, nustatydamas mokykloje mokomus dalykus, tikybos ir etikos pamokas vertina nevienodai, jis
nepažeidžia Vokietijos Konstitucijos 3 straipsnio 3 dalies, kadangi jau pati konstitucija diferencijuoja šiuos mokomuosius dalykus. Priešingai nei etikos atveju, Vokietijos
Konstitucijos 7 straipsnio 3 dalies 1 sakinys tiesiogiai numato tikybos, kaip mokykloje
mokomo dalyko, įvedimą.
5.3. Austrijos Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga
2014 m. birželio 26 d. Austrijos Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimas
byloje Nr. 2014/03/00636
Šioje byloje Austrijos Aukščiausiasis administracinis teismas sprendė klausimą dėl neterminuoto draudimo turėti ginklą teisėtumo, taip pat analizavo administracinio teismo pareigą išspręsti ginčą iš esmės.
Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl, vadovaujantis Ginklų įstatymo (vok.
Waffengesetz) 12 paragrafu, kompetentingos institucijos (toliau – ir Institucija) priimto
sprendimo, pagal kurį asmeniui (ginklo turėtojui) (toliau – ir asmuo) neterminuotai
uždrausta turėti ginklą (toliau – ir Sprendimas). Sprendimas pagrįstas tuo, kad ginklo
5
6
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Tikybos pamoka valstybinėse mokyklose turi būti įprastu mokomuoju dalyku, išskyrus tas mokyklas,
kurios pripažintos netikinčiųjų mokyklomis (vok. bekenntnisfreie Schule).
Prieiga per internetą: < https://www.vwgh.gv.at/aktuelles/pressemitteilungen/2014/07-2-28VwGVG.
html >
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turėtojas naudojosi ginklu be leidimo. Užtaisytas ir nesaugus ginklas buvo laikomas
automobilyje. Nustatyta, kad asmuo ginklu pasinaudojo žvejodamas – du kartus iššovė. Kitą dieną buvo rastos dvi negyvos laukinės antys. Viena iš jų – su aiškia šautine
žaizda.
Pirmąja instancija bylą nagrinėjęs administracinis teismas panaikino Sprendimą
ir grąžino klausimą iš naujo nagrinėti Institucijai. Pagrįsdamas šį sprendimą, teismas
pažymėjo, jog byloje aktualų ginklą galima naudoti tik turint leidimą. Ginklo turėtojas
nežinojo, kad ginklas yra užtaisytas ir nesaugus, jis nepaneigė, kad įvykio metu buvo
„šiek tiek išgėręs“. Taigi bet kuriuo atveju asmuo stokojo pagal teisės aktus būtino patikimumo. Vis dėlto administracinis teismas pripažino, kad Sprendimas neatitinka konstitucinio proporcingumo principo, kadangi yra neterminuotas bei taikomas visų ginklų atžvilgiu. Tokia intensyvi intervencija reikalauja specialaus (ypatingo) pagrindimo.
Jis byloje nenustatytas.
Aukščiausiasis administracinis teismas su tuo nesutiko. Pasak šio teismo, esminis
klausimas, kurį būtina išanalizuoti šioje byloje, yra tai, ar pasitvirtino prielaida, jog ginklo turėtojas savo netinkamu ginklo naudojimu galėtų kelti grėsmę žmonių gyvybei,
sveikatai ar laisvei arba svetimam turtui. Šiai prielaidai pasitvirtinus, institucija privalo
taikyti draudimą. Tokiu atveju draudimo taikymo klausimas nepatenka į institucijos
diskrecijos laisvę.
Pagal Ginklų įstatymo 12 paragrafą taikomas draudimas iš principo yra neterminuotas. Jis taikomas visoms ginklų rūšims. Vis dėlto, remiantis Ginklų įstatymo 12 paragrafo 7 pastraipa, esant atitinkamam prašymui arba ex officio, institucija, įvertinusi
draudimo priėmimui aktualias priežastis, ginklo turėtojo elgesį ir draudimo trukmę,
turi teisę panaikinti draudimą. Apibendrindamas Aukščiausiasis administracinis teismas pirmosios instancijos teismo poziciją, kad Institucija turėjo teisę priimti terminuotą draudimą ar apriboti jį tam tikromis ginklų rūšimis, pripažino nepagrįsta.
Aukščiausiojo administracinio teismo vertinimu, ginčijamas draudimas taip pat
neprieštarauja proporcingumo principui, nes tokio draudimo sąlygota intervencija į
suinteresuoto asmens teisinės apsaugos sferą nėra pajėgi atsverti šią intervenciją pateisinančių ir draudimu saugomų objektų.
Aukščiausiasis administracinis teismas taip pat pripažino, jog pirmosios instancijos administracinis teismas neturėjo teisės panaikinti Sprendimą ir grąžinti klausimą
Institucijai spręsti iš naujo. Sprendimo panaikinimo negalima pagrįsti Proceso administraciniuose teismuose įstatymo (vok. Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz) 28 paragrafo 4 pastraipa7, kadangi draudimo turėti ginklą paskyrimas nepatenka į institucijos
diskrecijos laisvę. Kai nustatytos visos sprendimui aktualios aplinkybės, administracinis teismas taip pat negali panaikinti institucijos sprendimo, vadovaudamasis minėto įstatymo 28 straipsnio 2 pastraipos 1 dalimi8. Aukščiausiojo administracinio teismo
vertinimu, administracinis teismas šioje byloje sprendžiamą ginčą turėjo išspręsti iš esmės. Jei administracinis teismas, neįvertinęs situacijos, konstatuoja, kad būtina papildyti sprendimui reikšmingas aplinkybes, ir todėl panaikina institucijos sprendimą, jis
7
8

„Jei institucija, priimdama administracinį sprendimą įgyvendina savo diskrecijos laisvę,
administracinis teismas apskųstą institucijos sprendimą panaikina ir klausimą grąžina spręsti
institucijai iš naujo, išskyrus 2 pastraipoje numatytus atvejus <...>“.
„Skundus <...> administracinis teismas sprendžia iš esmės, kai: 1) nustatytos visos esminės aplinkybės
arba <...>“.
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pažeidžia minėtą pareigą išnagrinėti ginčą iš esmės. Administracinis teismas sprendžia
ne tik skundo dėl institucijos sprendimo pagrįstumą, bet ir patį klausimą, kurį turėjo
išspręsti institucija.
Teismui suteikta galimybė grąžinti klausimą nagrinėti institucijai iš naujo yra išimtinė situacija. Iš principo administraciniai teismai ginčus turi išspręsti iš esmės. Proceso administraciniuose teismuose įstatymo 28 paragrafe išreikštas tikslas pagreitinti
administracinį procesą. Iš to išplaukia, jog galimybe grąžinti klausimą spręsti institucijai iš naujo turi būti naudojamasi tik egzistuojant išimtiniams tyrimo trūkumams.
Atsižvelgdamas į visa tai, Aukščiausiasis administracinis teismas pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimą panaikino.
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Priedai
Raidinė dalykinė rodyklė

Abonentas – abonentinių numerių perkėlimas – 1.3.1 (I dalis).
Analogija – įstatymo analogija – 2.6.2. (I dalis).
Antikonstitucinės nuostatos – 2.8.2. (I dalis).
Antstolis – 2.2.2. (III dalis).
Aplinka – poveikio aplinkai vertinimas – 2.1.1. (III dalis).
Asmens duomenys – asmens duomenų apsauga – E3.4.2 (III dalis), Ž4.3.3
(III dalis).
Atliekos – komunalinės atliekos – 2.2.1. (I dalis), atliekų turėtojas – 2.2.1.
(I dalis).
Atsakomybė – subsidiarioji atsakomybė – 1.1. (I dalis), solidarioji atsakomybė –
E3.3. (III dalis).
Atsakovas – 2.5.1. (I dalis), 2.8.2. (I dalis).
Atskaita – pridėtinės vertės mokesčio atskaita – 1. (III dalis).
Atstovavimas – proporcinis daugumos ir mažumos atstovavimas savivaldybės
tarybos komitetuose – 2.7.1. (I dalis).
Auditas – 2.8.1. (I dalis).
Budėjimas – teisėjo budėjimas pagal grafiką poilsio dienomis – 2.8.2. (I dalis).
Chartija – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – II dalis, E3.4.
(III dalis).
Diskriminacija – diskriminacija dėl pilietybės – Ž4.2. (III dalis).
Duobė – žalos, kilusios dėl duobių keliuose, atlyginimas – 2.2.3. (III dalis).
Ekonominė veikla – 1. (III dalis).
Energija – energijos pirkimo–pardavimo sutartis – 1.1. (I dalis).
Garantija – valstybės išduota garantija – 2.1.2. (III dalis).
Garbė – 2.6.1. (I dalis).
Ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka – 2.1.3. (I dalis).
Informacija – informacijos paneigimas – 2.6.1. (I dalis).
Inspektorius – žurnalistų etikos inspektorius – 2.6.1. (I dalis).
Internetas – E3.4. (III dalis).
Išvada – Turto vertinimo priežiūros tarnybos išvada – 2.9.1. (I dalis).
Įmonė – E3.3. (III dalis).
Įrodinėjimas – 1. (III dalis).
Įspėjimas – 2.6.1. (I dalis), 2.6.2. (I dalis).
Kalinimas – Ž4.1. (III dalis).
Kartelis – E3.3. (III dalis).
1
2
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Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, sprendimų
ir kitų dokumentų indeksas leidinyje.
Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą ar
prejudicinį sprendimą.
Raidė „Ž“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą.

Raidinė dalykinė rodyklė

Kombinezonai – tramdomieji kombinezonai kalinimo metu – Ž4.1. (III dalis).
Kompensacija – kompensacija už teisėjo budėjimą pagal grafiką poilsio
dienomis – 2.8.2. (I dalis), piniginė kompensacija – 2.5.1. (I dalis).
Konkurencija – E3.3. (III dalis).
Konvencija – Orhuso konvencija – II dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencija – Ž4. (III dalis).
Kritika – teisėjų kritika demokratinėje visuomenėje – Ž4.5. (III dalis).
Kvalifikacija – 2.2.5. (III dalis).
Leidimas – leidimas iškirsti saugotinus medžius – 2.1.6. (III dalis).
Menas – 5.1. (III dalis).
Modernizavimas – miesto daugiabučių namų modernizavimas – 2.1.7.
(III dalis).
Mokestis – mokestinės prievolės pasibaigimas – 2.2.2. (I dalis), mokesčių
administravimo procedūra – 2.2.2. (I dalis), mokesčių vengimas – 1. (III dalis),
pridėtinės vertės mokestis – 1. (III dalis), 5.1. (III dalis).
Mokykla – 5.2. (III dalis).
Muitas – E3.5. (III dalis).
Nepriemoka – mokestinė nepriemoka – 2.2.2. (I dalis), sprendimas mokestinę
nepriemoką pripažinti beviltiška – 2.2.2. (I dalis).
Norminis administracinis aktas – 1. (I dalis).
Nuobauda – administracinė nuobauda – 2.6.2. (I dalis), drausminė nuobauda –
2.8.1. (I dalis).
Nuomininkas – 2.1.2. (III dalis).
Nuostoliai – 2.5.1. (I dalis).
Orumas – 2.6.1. (I dalis), Ž4.1. (III dalis).
Pabėgėlis – II dalis.
Parama – socialinė parama – Ž4.2. (III dalis), socialinės paramos permokėjimas –
2.1.3. (III dalis), tiesioginė parama – E3.2. (III dalis).
Pareigūnas – statutinis pareigūnas – 2.5.1. (I dalis).
Pasekmės – pasekmes sukeliantis individualus administracinis aktas – 2.9.1.
(I dalis).
Pašalpa – ligos pašalpa – 2.1.2. (I dalis).
Patikrinimas – administracinis patikrinimas – E3.2. (III dalis).
Pensija – senatvės pensija – 2.1.3. (I dalis), pensijų perskaičiavimas – 2.1.1.
(I dalis), 2.1.3. (I dalis), valstybinė pensija – 2.1.1. (I dalis).
Perkvalifikavimas – veikos perkvalifikavimas – 2.6.1. (I dalis).
Piktnaudžiavimas – piktnaudžiavimas teise – 1. (III dalis).
Pilietis – Europos Sąjungos pilietis – E3.1. (III dalis).
Pirkimai – viešieji pirkimai – 2.1.8. (III dalis).
Prieglobstis – 2.4.1. (I dalis), II dalis.
Principas – teisės aktų hierarchijos principas – 1.2. (I dalis), 1.4. (I dalis), 1.5.
(I dalis), 1.7. (I dalis), teisėtumo principas – 1.6. (I dalis), 1.7. (I dalis), įstatymų
viršenybės principas – 1.6. (I dalis), gero administravimo principas – 2.4.1.
(I dalis), teisės būti išklausytam principas – 2.4.1. (I dalis), profesinio
skepticizmo principas – 2.8.1. (I dalis), teisinio saugumo principas – E3.3.
(III dalis), bausmių bei sankcijų individualumo principas – E3.3. (III dalis),
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proporcingumo ir vienodo požiūrio principai – E3.3. (III dalis), ne bis in idem
principas mokesčių teisėje – Ž4.4. (III dalis).
Privatizavimas – 2.2.4. (III dalis).
Prokuroras – 2.2.1. (III dalis), 2.2.7. (III dalis).
Reklama – draudžiama reklama – 2.3.1. (I dalis).
Reputacija – dalykinė reputacija – 2.6.1. (I dalis).
Rinkliava – vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir jų tvarkymą – 2.2.1. (I dalis).
Santuoka – bažnytinės santuokos registracija – 1.5. (I dalis).
Saviraiškos laisvė – Ž4.5. (III dalis).
Senatis – senaties terminas – 2.6.2. (I dalis), 2.8.1. (I dalis).
Skola – skolos muitinei atsiradimas – E3.5. (III dalis).
Spraga – teisės spraga – 2.6.2. (I dalis).
Statyba – II dalis, savavališka statyba – II dalis.
Statytojas – naujo statytojo registravimas – 2.8.3. (I dalis).
Sukčiavimas – 1. (III dalis).
Sulaikymas – užsieniečio sulaikymas – 2.4.1. (I dalis).
Šeima – Europos Sąjungos šeimos narys – E3.1. (III dalis).
Tarša – taršos integruotos kontrolės ir prevencijos leidimas – 2.1.1. (III dalis).
Teisė – teisė kreiptis į teismą – II dalis, teisė laisvai judėti ir apsigyventi
valstybių narių teritorijoje – E3.1. (III dalis), „teisė būti pamirštam“ – E3.4.
(III dalis), teisė į privataus gyvenimo gerbimą – Ž4.1. (III dalis).
Teisėjas – 2.8.2. (I dalis).
Teismingumas – II dalis, 2. (III dalis).
Teritorijų planavimas – II dalis, bendrasis planas – 1.7. (I dalis), specialusis
planas – 1.7. (I dalis).
Terminas – terminas kreiptis į teismą – 2.1.3. (I dalis).
Transporto priemonė – transporto priemonių registravimas – 1.4. (I dalis).
Turtas – turto vertinimo priežiūra – 2.9.1. (I dalis).
Uniforma – tarnybinės uniformos komplektas – 2.5.1. (I dalis).
Užsienietis – 2.4.1. (I dalis), II dalis, Ž4.2. (III dalis), užsieniečio tapatybė –
2.4.1. (I dalis).
Vartotojas – 2.3.1. (I dalis).
Viešasis interesas – 2.2.1. (III dalis).
Vietos savivalda – 1.6. (I dalis), 2.7.1. (I dalis), 2.2.3. (III dalis).
Vykdymas – teismo sprendimo vykdymas – 2.8.3. (I dalis).
Žala – žalos atlyginimas – 2.1.5. (III dalis), 2.1.9. (III dalis), 2.2.4. (III dalis),
gamtai padaryta žala – 2.1.6. (III dalis).
Žemė – valstybinė žemė – 2.4.1. (III dalis).
Žemės ūkis – E3.2. (III dalis).
Žvejyba – žvejybos kvotų skyrimas – 1.2. (I dalis).
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Santrumpos

AB		
ABTĮ		
angl.		
ATPK		
b. l.		
CDB		
CK		
ct.		
d.		
DLA		
doc.		
dr.		
EB		
EEE		
ERĮ		
ES		
ESS		
ESTT		
EUR		
EŽTT		
h		
IS		
JAV		
kg		
kt.		
kv.		
l.		
Lt		
LTL		
LVAT		
LVL		
m		
m.		
MAĮ		
mėn.		
mg		
min.		
mln.		
mlrd.		
Nr.		
p.		
pan.		
562

akcinė bendrovė
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
angliškai
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
bylos lapas
centrinė duomenų bazė
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
centas
diena, dalis
darbo laiko apskaita
docentas
daktaras
Europos Bendrija
Europos ekonominė erdvė
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas
Europos Sąjunga
Europos Sąjungos Sutartis
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
euras
Europos Žmogaus Teisių Teismas
valanda
informacinė sistema
Jungtinės Amerikos Valstijos
kilogramas
kita, kiti
kvadratinis
lapas
litas
Lietuvos litai
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Latvijos latas
metras
metai
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
mėnuo
miligramas
minutė
milijonas
milijardas
numeris
punktas, puslapis
panašiai

Santrumpos

par.		
proc.		
prof.		
PVM		
pvz.		
SESV		
SĮ		
SĮDI		
STR		
str.		
t. y.		
t. t.		
t.		
TAS		
TI		
TIPK		
TPSVPĮ
		
tūkst.		
TVPT		
UAB		
USD		
VAĮ		
val.		
VIĮ		
VMI		
		
vok.		
VRM		
VSDFV
VSĮ		
VšĮ		
Žin.		
žr.		
ŽŪB		

paragrafas
procentas
profesorius
pridėtinės vertės mokestis
pavyzdžiui
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
skirstomieji įrenginiai su dujų izoliacija
statybos techninis reglamentas
straipsnis
tai yra
taip toliau
tomas
Tarptautinis audito standartas
tardymo izoliatorius
taršos integruota prevencija ir kontrolė
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros įstatymas
tūkstantis
Turto vertinimo priežiūros tarnyba
uždaroji akcinė bendrovė
Jungtinių Amerikos Valstijų doleris
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
valanda
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
vokiškai
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
viešoji įstaiga
Valstybės žinios
žiūrėti
žemės ūkio bendrovė
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