
LIETUVOS VYRIAUSIOJO
ADMINISTRACINIO TEISMO

BIULETENIS

ADMINISTRACINĖ
JURISPRUDENCIJA

Administracinių teismų praktika
Administracinė doktrina

Nr. 29, 2015
sausis - birželis



LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO
  

BIULETENIS

ADMINISTRACINĖ JURISPRUDENCIJA
Administracinių teismų praktika

Administracinė doktrina

Nr. 29

2015 metų sausis – birželis

Vilnius, 2016



Redakcinė kolegija
Dr. Audrius Bakaveckas 
Dalia Višinskienė 
Dr. Irmantas Jarukaitis 
Ričardas Piličiauskas (redaktorių kolegijos pirmininkas) 
Dr. Dainius Raižys 
Audronė Gedmintaitė  
Dr. Skirgailė Žalimienė

Redakcijos adresas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius 
Tel. (8 5) 279 10 05 
El. paštas info@lvat.lt
www.lvat.lt

© 2007-2016 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasISSN 1822-8224



3

Turinys

I. Administracinių teismų praktika

8 1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
8 1.1. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. 

sprendimu Nr. Sp-69 patvirtinto Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų 
diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo 20 ir 21 punktų teisėtumo

20 1.2. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. 
rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 patvirtinto Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir 
tvarkos aprašo 25.3 punkto teisėtumo

32 1.3. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu 
Nr. 1V-299 patvirtinto Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir 
atlikimo tvarkos aprašo 46 punkto teisėtumo

48 1.4. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 
patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.36 punkto  
(2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) ir 58.28 punkto (2014 m. spalio 
24 d. įsakymo Nr. D1-857 redakcija) teisėtumo

59 1.5. Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1B-392 patvirtinto Keleivių 
įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. 
nutarimu Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašo 3 ir 6 punktų teisėtumo

68 1.6. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo  
Nr. TS-173 „Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžio nustatymo žemės ir 
valstybinės žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti“ 1 punkto teisėtumo

79 1.7. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimu  
Nr. 1-433 patvirtinto Atrankinės Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausos 
telefonu tvarkos aprašo teisėtumo

89 1.8. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu 
Nr. 1-1581 patvirtinto Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų 
geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nepasiturintiems 
gyventojams Vilniaus miesto savivaldybėje skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo 44 ir  
69 punktų teisėtumo

104 1.9. Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-83 
patvirtintos Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 
programos 5 punkto teisėtumo

2. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

111 2.1. Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties
111 2.1.1. Dėl užsieniečio sulaikymo kartu su nepilnamečiais vaikais

118 2.2. Bylos dėl socialinės apsaugos teisinių santykių



4

118 2.2.1. Dėl individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, reikšmingų nustatant 
individualią veiklą vykdančio asmens valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo 
sveikatos draudimo įmokų bazę, apskaičiavimo

131 2.2.2. Dėl teisės kreiptis į teismą dėl motinystės (tėvystės) socialinio draudimo 
pašalpos nepriemokos realizavimo tvarkosDėl motinystės (tėvystės) pašalpos 
dalies, neišmokėtos dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaravusių įstatymo 
nuostatų taikymo, priteisimo

148 2.3. Dėl žemės teisinių santykių
148 2.3.1. Dėl valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai Lietuvos 

Respublikos piliečiams, kurių šeimos buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją 
po 1939 metų

161 2.4. Bylos dėl nuosavybės teisių atkūrimo teisinių santykių
161 2.4.1. Dėl funkcijų tarp Nacionalinės žemės tarnybos ir savivaldybės administracijos 

pasiskirstymo nuosavybės teisių atkūrimo procese
181 2.4.2. Dėl valstybės garantijos sugrąžintų natūra gyvenamųjų namų, jų dalių, butų 

nuomininkams 

195 2.5. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių
195 2.5.1. Dėl komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo veiklos organizavimo 

savivaldybėse

248 2.6. Dėl mokesčių teisinių santykių
248 2.6.1. Dėl sąnaudų pripažinimo leidžiamais atskaitymais sąlygų  

Dėl po reorganizavimo veiklą tęsiančio vieneto teisės leidžiamiems atskaitymams 
priskirti jo faktiškai po reorganizavimo patirtas sąnaudas, susijusias su 
reorganizavimo metu pasibaigusio vieneto vykdyta veikla

266 2.7. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
266 2.7.1. Dėl valstybės tarnautojo materialinės atsakomybės sąlygų
286 2.7.2. Dėl reikalavimo atlikti tyrimą atleidžiant asmenį už pareigūno vardo 

pažeminimą ir dėl šios priežasties taikomo atleidimo termino 
317 2.7.3. Dėl tarnybinės atsakomybės taikymo, kai pagal teisės aktus profesinės 

sąjungos išankstinis sutikimas paskirti statutiniam valstybės tarnautojui atitinkamą 
tarnybinę nuobaudą nėra privalomas

332 2.8. Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų
332 2.8.1. Dėl politinės partijos, baigusios veiklą dėl reorganizavimo, teisės į valstybės 

biudžeto asignavimų dalį perėmimo

357 2.9. Bylos dėl energetikos teisinių santykių
357 2.9.1. Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu 

metrologinės patikros

373 2.10. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine 
parama

373 2.10.1. Dėl administracinės procedūros, susijusios su projekto, finansuojamo ES 
lėšomis, įgyvendinimu



5

405 2.10.2. Dėl įgyvendinančios institucijos teisės priimti sprendimą dėl savo pačios 
padarytų pažeidimų įsisavinant struktūrinę paramą

418 2.11. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo 
srityje

418 2.11.1. Dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo

438 2.12. Administracinių bylų teisena
438 2.12.1. Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimo įpareigoti televizijos 

programų retransliuotojus laikinai sustabdyti tam tikrų programų retransliavimą 
Lietuvos Respublikoje, kaip individualaus teisės akto

452 2.12.2. Dėl bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į prašymą dėl proceso atnaujinimo 
atlyginimo

II. Administracinė doktrina

468 Lina Gudeliauskienė

 Diskriminacijos draudimo principas ir jo taikymas Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje

510 Prof. Dr. Jan Bergmann, LL.M.eur. (Štutgartas)

 Prieglobsčio sistema pagal Dublino nuostatus

III. Informacinė dalis

524 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, aiškinant ir 
taikant žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės 
tvarkymą ir administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, 
apibendrinimas

2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga 
(2015 m. sausio–birželio mėn.)

676 2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
676 2.1.1. Dėl mokesčių administratoriaus priimto turto arešto akto panaikinimo, kai 

areštuotas ne tik individualios įmonės savininko, bet ir jo sutuoktinio turtas
677 2.1.2. Dėl vietinės rinkliavos priteisimo, kai šios rinkliavos mokėtojui iškelta bankroto 

byla
678 2.1.3. Dėl reikalavimo įpareigoti savivaldybę atstatyti nugriautą statinį arba atlyginti 

žalą, patirtą nugriovus šį statinį
678 2.1.4. Dėl neteisėtai gautos, neišskaičiuotos ir negrąžintos piniginės socialinės 

paramos sumos išieškojimo
679 2.1.5. Dėl Teisingumo ministerijos atsakymo į laisvės atėmimo bausmę atliekančio 

asmens prašymą, susijusį su tariamu lygtinio paleidimo taisyklių nepaisymu



6

680 2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
680 2.2.1. Dėl Draudimo brokerių garbės teismo sprendimo brokeriui skirti drausminę 

nuobaudą panaikinimo
681 2.2.2. Dėl žalos, siejamos su savivaldybei priklausančių (valdomų) melioracijos 

įrenginių trūkumais, atlyginimo
681 2.2.3. Dėl termino įregistruoti daiktines teises nekilnojamojo turto registre 

atnaujinimo
682 2.2.4. Dėl prašymo atlyginti neturtinę žalą, siejamą su teikiant valstybės 

garantuojamą teisinę pagalbą paskirto advokato teisinių paslaugų kokybe
683 2.2.5. Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laisvės atėmimo įstaigose 

3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

684 3.1. 2015 m. balandžio 23 d. prejudicinis sprendimas byloje GST – Sarviz AG Germania 
prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Plovdiv pri 
Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (C-111/14)

689 3.2. 2015 m. sausio 14 d. prejudicinis sprendimas byloje The Queen, Eventech Ltd 
prieš Parking Adjudicator (C-518/13)

691 3.3. 2015 m. birželio 25 d. prejudicinis sprendimas byloje VAS „Ceļu satiksmes drošības 
direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministerija prieš Kaspars Nīmanis (C-664/13)

694 3.4. 2015 m. birželio 11 d. prejudicinis sprendimas byloje Z. Zh. prieš Staatssecretaris 
voor Veiligheid en Justitie ir Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie prieš I. O. 
(C-554/13)

697 3.5. 2015 m. birželio 11 d. prejudicinis sprendimas byloje Pfeifer & Langen GmbH & 
Co. KG prieš Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (C-52/14)

4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga

706 4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. birželio 4 d. sprendimas byloje Chitos 
prieš Graikiją (pareiškimo Nr. 51637/12)

708 4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas byloje Vinci 
Construction ir GTM Génie Civil et Services prieš Prancūziją (pareiškimo Nr. 63629/10 ir 
60567/10)

710 4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. birželio 23 d. sprendimas byloje 
Sidabras ir kiti prieš Lietuvą (pareiškimų Nr. 50421/08 ir 56213/08)

713 4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. vasario 17 d. sprendimas byloje Guseva 
prieš Bulgariją (pareiškimo Nr. 6987/07)

715 4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimas byloje Vekony 
prieš Vengriją (pareiškimo Nr. 65681/13)

5. Europos Sąjungos valstybės tarybų ir administracinių 
teismų sprendimų apžvalga

717 5.1. Vokietijos federalinio administracinio teismo sprendimo apžvalga
718 5.2. Nyderlandų valstybės tarybos sprendimo apžvalga



7

719 5.3. Suomijos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga
722 5.4. Portugalijos aukščiausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga
723 5.5. Anglijos ir Velso aukštojo teisingumo teismo sprendimo apžvalga

Priedai

726 Raidinė dalykinė rodyklė
730 Santrumpos



8

I. Administracinių teismų praktika

I. Administracinių teismų praktika

1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

1.1. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 
15 d. sprendimu Nr. Sp-69 patvirtinto Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų 
kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo 20 ir 21 punktų teisėtumo

Administracinė byla Nr. I-9-662/2015
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00017-2015-4

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2015 m. kovo 23 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo, 
Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės,
sekretoriaujant Ingai Grišutinienei, 
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos atstovui  
R. S., 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 17 d. nutartį, kuria nutarta pradėti 
tyrimą dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. 
sprendimu Nr. Sp-69 „Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų disku-
sijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Valstybės biudžeto 
lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo 20 ir 
21 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 2 daliai, konsti-
tuciniam teisinės valstybės principui (iš jo kylantiems teisės aktų hierarchijos bei pro-
porcingumo imperatyvams), Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įsta-
tymo 3 straipsnio 3 daliai, 48 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos vyriausiosios 
rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir Lietuvos Respublikos po-
litinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 
16 straipsnio 9 dalies 1 punktui.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę 
bylą pagal pareiškėjo politinės partijos „Lietuvos sąrašas“ skundą atsakovui Lietuvos 
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Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau – ir VRK, Komisija) (tretieji suin-
teresuoti asmenys – D. K., N. P., L. S., J. N., D. T., G. T., M. V., G. S., L. B., A. M., Š. S., 
B. M., S. M., V. D., L. Š., R. B., U. V., Š. B., L. J., R. K., E. M., M. T., V. V., R. P., R. K., L. Š., 
J. V. (J. V.), K. M., V. P., V. K., A. D., J. M., E. T., G. M., A. B., I. J., L. M., A. L., J. D.) dėl įpa-
reigojimo priimti sprendimą, 2015 m. vasario 17 d. nutartimi administracinėje byloje 
Nr. eR-15-520/2015 nutarė pradėti tyrimą dėl to, ar Lietuvos Respublikos vyriausiosios 
rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. Sp-69 „Dėl valstybės biudžeto 
lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo patvir-
tinimo“ patvirtinto Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per 
radiją ir televiziją tvarkos aprašo (toliau – ir Tvarkos aprašas) 20 ir 21 punktai neprieš-
tarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 2 daliai, konstituciniam tei-
sinės valstybės principui (iš jo kylantiems teisės aktų hierarchijos bei proporcingumo 
imperatyvams), Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (toliau – 
ir Rinkimų įstatymas) 3 straipsnio 3 daliai, 48 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos 
vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo (toliau – ir VRK įstatymas) 3 straipsnio 1 da-
lies 2 punktui ir Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansa-
vimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1 punktui.

2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pagrįsdamas abejones dėl Tvarkos 
aprašo teisėtumo, pirmiausia apžvelgė Konstitucijos 34 straipsnio 2 dalį, 119 straipsnio 
2 ir 3 dalis, Rinkimų įstatymų 3 straipsnio 3 dalį, 34 straipsnio 1 dalį, VRK įstatymo 
3 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Taip pat rėmėsi Rinkimų įstatymo 48 straipsnio 1, 2, 4 ir 
5 dalimis, Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontro-
lės įstatymo 16 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos nacionalinio radijo ir televi-
zijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsniu ir konstatavo, jog, įvertinus šias teisės 
aktų nuostatas, matyti, kad Rinkimų įstatymo 48 straipsnyje rinkimų agitacijai skirtos 
laidos, transliuojamos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, yra rodomos (girdi-
mos) visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

3. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog, kaip matyti iš Vyriausiosios rinkimų komisijos 
2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. Sp-69 „Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuo-
jamų kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo patvirtinimo“, Tvarkos 
aprašas buvo patvirtintas, Vyriausiajai rinkimų komisijai vadovaujantis VRK įstatymo 
(Žin., 2002, Nr. 68-2774) 3 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir Lietuvos Respublikos po-
litinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 
(Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010 Nr. 63-3091) 19 straipsnio 8 dalies 1 punktu. 

4. Teisėjų kolegija, apžvelgusi pirmiau paminėtas teisines nuostatas, darė išvadą, 
jog Rinkimų įstatymo 48 straipsnio 2 dalis bei Politinių partijų ir politinių kampanijų 
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1 punktas sutei-
kia teisę Komisijai nustatyti kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją, siekiant pristaty-
ti rinkimų programas, tvarką, patvirtinti rinkimų agitacijai skirtų laidų rengimo taisy-
kles, nustatyti konkrečią Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų trukmę ir laiką, 
tačiau kartu numato ir pareigą sudaryti sąlygas kandidatams realizuoti savo teisę ne-
mokamai naudotis valstybinėmis visuomenės informavimo priemonėmis, t. y. dalyvau-
ti diskusijose per radiją ir televiziją (taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo 2011 m. vasario 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. R756-25/2011), 
bei neturi būti pažeidžiamas kandidatų ir kandidatų sąrašų lygiateisiškumo principas. 
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Pridūrė, jog lygiateisiškumo principo laikymąsi rinkimų procese nustato ir Konstituci-
jos 119 straipsnio 2 dalis, VRK įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, Rinkimų įsta-
tymo 3 straipsnio 3 dalis. 

5. Tačiau teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, jog minėti teisės aktai, suteikda-
mi VRK teisę nustatyti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos diskusijų laidų, skirtų 
rinkimų agitacijai, rengimo tvarką, nesuteikė jai įgaliojimų nustatyti, kurie kandidatai 
ir atstovai politinių partijų, kurios iškėlė kandidatų sąrašus, gali dalyvauti nacionaliniu 
lygmeniu transliuojamose diskusijų laidose, o kurie gali dalyvauti regioniniu lygmeniu 
transliuojamose diskusijų laidose. Minėtuose teisės aktuose nėra nustatyti tokio dife-
rencijavimo kriterijai. Detalizavo, jog iš pirmiau išvardytų Rinkimų įstatymo nuostatų 
(ypač – 48 str. 2 ir 3 d.) matyti, jog jos yra skirtos kandidatų diskusijoms per Lietuvos 
nacionalinį radiją ir televiziją, finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis, t. y. būtent 
visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje transliuojamoms diskusijų laidoms (Lietuvos 
Respublikos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 3 str. 2 d.), tačiau Rinkimų įsta-
tymo 48 straipsnis nenustato, kuriems kandidatams ir kandidatų sąrašus iškėlusių po-
litinių partijų atstovams suteikiama teisė dalyvauti nacionaliniu lygmeniu transliuoja-
mose diskusijų laidose, o kuriems – ne. 

6. Išdėstė, jog nepaisant to, kad Rinkimų įstatymo 48 straipsnis nenustato, kuriems 
kandidatams ir kandidatų sąrašus iškėlusių politinių partijų atstovams suteikiama teisė 
dalyvauti nacionaliniu lygmeniu transliuojamose laidose, o kuriems – ne, VRK Tvarkos 
aprašo 20 punkte nustatė, jog nacionaliniu lygmeniu transliuojamose diskusijų laidose 
gali dalyvauti kandidatai ir atstovai politinių partijų, kurios iškėlė kandidatų sąrašus, 
už kuriuos turi teisę balsuoti ne mažiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos rinkėjų, 
o Tvarkos aprašo 21 punkte įtvirtino, kad regioniniu lygmeniu transliuojamose disku-
sijų laidose gali dalyvauti atstovai politinių partijų, kurios iškėlė kandidatų sąrašus, už 
kuriuos turi teisę balsuoti mažiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos rinkėjų, ir save 
išsikėlę kandidatai. 

7. Atsižvelgdamas į tai, jog Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktai yra neatsiejamai susiję, 
t. y. vieno punkto pakeitimas (panaikinimas) sudarytų pagrindą pakeisti (panaikinti) ir 
kitą punktą, teisėjų kolegija nutarė, jog tiriant Tvarkos aprašo 20 punkto teisėtumą, bū-
tina inicijuoti ir šio aprašo 21 punkto atitikties teisės aktams tyrimą.

8. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, jog atsižvelgiant į pirmiau aptartąjį teisinį 
reguliavimą, de facto galima tokia situacija, kai savivaldybių tarybų rinkimuose daly-
vautų tik atstovai politinių partijų, kurios iškėlė kandidatų sąrašus, už kuriuos turi teisę 
balsuoti mažiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos rinkėjų, ir save išsikėlę kandida-
tai, ir esant tokiai situacijai, vadovaujantis Tvarkos aprašo 20 ir 21 punkte įtvirtintomis 
nuostatomis, jokiems kandidatams nebūtų suteikiama teisė dalyvauti rinkimų agitacijai 
skirtose diskusijose per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, finansuojamose valsty-
bės biudžeto lėšomis, kas prieštarautų Rinkimų įstatymui, nes jis nenustato, kad gali 
būti nerengiamos rinkimų agitacijai skirtos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 
laidos. 

9. Teisėjų kolegija, apžvelgusi atsakovo pateiktus diferenciacijos kriterijus (be kita 
ko – paaiškinimą, jog transliuojant diskusijų laidas nacionaliniu lygmeniu, savivaldybių 
rinkėjai privalo būti informuoti ne tik apie konkrečios savivaldybės problemas, bet apie 
bendras problemas daugumoje Lietuvos savivaldybių <...> taip pat diskusijų laidų iš-
skirstymą lygmenimis atsižvelgiant į rinkėjų lūkesčius bei būtinybę jų nediskriminuoti), 
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remdamasis kuriais jis priėmė Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktus, pažymėjo, jog jie nėra 
įtvirtinti minėtuose teisės aktuose, kaip ir rinkėjams (visuomenei) teikiamos informa-
cijos ribojimai, kai vyksta rinkimai į savivaldybių tarybas, atsakovo nurodomu aspektu. 

10. Teisėjų kolegija, remdamasi konstitucine jurisprudencija, apžvelgė būtinybę 
įstatymų leidėjui laikytis iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos, kuri inter 
alia reiškia, jog tam tikras teisinis reguliavimas gali būti nustatytas tik įstatymu, o įsta-
tymo įgyvendinamajame teisės akte nustatytas teisinis reglamentavimas turi būti grin-
džiamas teisiniu reglamentavimu, įtvirtintu įstatymuose, ir gali jį tik detalizuoti, tačiau 
negali būti sukuriamos naujos bendro pobūdžio normos, konkuruojančios su įstatymo 
normomis. Taip pat apžvelgė visuomeninio transliuotojo misiją ir Konstitucijoje įtvir-
tintų teisių ir laisvių ribojimo pagrindus bei pabrėžė, jog pagal Konstituciją su žmo-
gaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu, jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį 
teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu ir tada, kai Konstitucija nereikalauja, 
kad tam tikri su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susiję santykiai būtų reguliuojami 
įstatymais. Akcentavo, jog juos galima reguliuoti ir įstatymo įgyvendinamaisiais teisės 
aktais (inter alia žmogaus teisių įgyvendinimo procesinius (procedūrinius) santykius 
ir pan.), bet jokiomis aplinkybėmis įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais negalima 
nustatyti asmens teisės atsiradimo sąlygų, riboti teisės apimties, įstatymo įgyvendina-
maisiais teisės aktais negalima nustatyti ir tokio su žmogaus teisėmis, jų įgyvendini-
mu susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme. 
Pridūrė, jog vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų yra propor-
cingumo principas, kuris reiškia ir tai, jog įstatyme numatytos priemonės turi atitikti 
teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, kad šios priemonės turi būti būtinos minėtiems 
tikslams pasiekti ir neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu rei-
kia šiems tikslams pasiekti.

11. Teisėjų kolegija akcentavo, jog Tvarkos aprašo, t. y. įstatymo įgyvendinamojo 
teisės akto, 20 ir 21 punktuose yra įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kai įsiterpiama 
į asmens konstitucinę teisę – į lygią visų kandidatų pasyviąją rinkimų teisę, bei į Rin-
kimų įstatyme garantuojamą teisę į rinkiminę agitaciją, kuri rinkimų procese turi itin 
didelę reikšmę. 

12. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija išgrynino šią tei-
siškai motyvuotą abejonę: 1) ar teisinis reguliavimas, įtvirtintas Tvarkos aprašo 20 ir 
21 punktuose, nėra diskriminuojantis ir pažeidžiantis kandidatų ir kandidatų sąrašų 
lygiateisiškumo principą (Konstitucijos 119 str. 2 d., VRK įstatymo 3 str. 1 d. 2 p., Rin-
kimų įstatymo 3 str. 3 d., 48 str. 2 d., Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavi-
mo bei finansavimo kontrolės įstatymo 16 str. 9 d. 1 p.); 2) ar minėtas teisinis reguliavi-
mas gali būti nustatytas įstatymo įgyvendinamajame teisės akte, nesant įstatyme aiškiai 
įtvirtinto tokio teisinio reguliavimo nustatymo pagrindo ir kriterijų, kuriais remiantis 
toks ribojimas yra nustatytas, t. y. abejotina, ar šis teisinis reguliavimas neprieštarauja 
iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančiam teisės aktų hierarchijos principui 
bei proporcingumo principui. 

II.

13. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame  
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administraciniame teisme, buvo gautas atsakovo VRK atsiliepimas, kuriuo prašoma 
norminę administracinę bylą spręsti teismo nuožiūra. 

14. Atsiliepime VRK nurodo, jog Rinkimų įstatymo 48 straipsnio 2 ir 4 dalys ir 
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 
16 straipsnio 9 dalies 1 punktas numato jai teisę nustatyti rinkimų agitacijai skirtų lai-
dų rengimo tvarką, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo bei detalizuoti tokių laidų 
organizavimo tvarką tiek, kiek tai atitinka įstatymuose nustatytus reikalavimus. Todėl 
teigia, jog priimdama Tvarkos aprašo 20 ir 21 punkto nuostatas, ji veikė vadovaudama-
si įstatyme numatytais įgaliojimais ir pagrindais. 

15. Pažymi, jog ginčijamo Tvarkos aprašo 20 ir 21 punkto nuostatos yra įgyven-
dintos sistemiškai: Tvarkos aprašo 20 punkto nuostatos įgyvendinamos 2015 m. sausio 
13 d. VRK sprendimu „Dėl LRT radijo ir televizijos laidų, skirtų 2015 m. kovo 1 d. sa-
vivaldybių tarybų rinkimų agitacijai, rengimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. Sp-1 (toliau – 
ir LRT radijo ir televizijos laidų, skirtų rinkimų agitacijai, taisyklės), o Tvarkos aprašo 
21 punkto nuostatas įgyvendinamos 2015 m. sausio 23 d. VRK sprendimu „Dėl tele-
vizijos diskusijų laidų, skirtų 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų agitacijai 
regioniniu lygmeniu, rengimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. Sp-23 (toliau – ir Televizijos 
diskusijų laidų, skirtų rinkimų agitacijai regioniniu lygmeniu, taisyklės). Todėl, atsako-
vo manymu, šios nuostatos turėtų būti vertinamos sistemiškai, t. y. kandidatų lygiatei-
siškumas užtikrinamas dviem lygiais: nacionaliniu ir regioniniu.

16. Detalizuoja, jog regioninio lygmens laidose dalyvauja visi kandidatai, kurie 
kelia sąrašus arba yra išsikėlę atskirose savivaldybėse, todėl Tvarkos aprašo 21 punk-
tas nėra tiksliai įgyvendintas Televizijos diskusijų laidų, skirtų rinkimų agitacijai regi-
oniniu lygmeniu, taisyklėmis, kurios numato, jog regioniniu lygmeniu dalyvauja visi 
kandidatai, o ne tik tie, už kuriuos turi teisę balsuoti mažiau kaip pusė visų Lietuvos 
Respublikos rinkėjų. Regioninio lygio laidos yra skirtos pristatyti atskiros savivaldybės 
problematiką. Tuo tarpu nacionalinio lygio laidose dalyvauja kandidatų sąrašai, kurie 
iškėlė kandidatų sąrašus, už kuriuos turi teisę balsuoti daugiau kaip pusė visų Lietuvos 
Respublikos rinkėjų. Toks apribojimas yra pateisinamas objektyviais kriterijais – rin-
kėjų teise susipažinti su kandidatų keliamomis programomis tų rinkimų dalyvių, kurie 
pateikia rinkimų programas ne tik atskiros savivaldybės lygmeniu, tačiau didesnės da-
lies valstybės teritorijos lygmeniu, taip pat ribotomis techninėmis galimybėmis. 

17. Nurodo, jog 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose buvo užregis-
truoti 15 149 kandidatai. Pagal LRT radijo ir televizijos laidų, skirtų rinkimų agitaci-
jai, taisykles televizijos laidoms yra skirta 6 val. eterio laiko, o radijo laidoms – 2 val. 
55 min. Todėl vienam kandidatui tektų 0,02 minutės eterio laiko (6 * 60 min / 15 149) 
bei 0,01 minutės radijo eterio laiko (175 min / 15 149). Atsižvelgiant į tai, kad rinki-
mams yra skirtas ribotas finansavimas, nėra galimybių praktiškai užtikrinti absoliutų 
kandidatų lygybės principo įgyvendinimą. Jeigu 15 149 kandidatams būtų suteikta nors 
1 minutė televizijos eterio, tuomet tai sudarytų 15 149 minutes, t. y. 252 valandas (arba 
10,5 paros) nepertraukiamo eterio laiko arba 28 kartų daugiau negu yra numatyta šiuo 
metu per LRT televiziją ir radiją. Pabrėžia, jog Komisija, rengdama diskusijų laidas, turi 
subalansuoti kandidatų interesą prisistatyti ir rinkėjų viešąjį interesą sužinoti apie kan-
didatus, tačiau pernelyg ilgos diskusijų laidos žiūrovų nėra žiūrimos.

18. Priduria, jog Komisija turi diskreciją numatyti tam tikrus diskusijų laidų or-
ganizavimo elementus, kurie nėra nustatyti įstatyme, tokius kaip kandidatų atrankos 
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kriterijai (kiek kandidatų ateina į studiją, kiek gali ateiti lydinčių asmenų), kadangi visi 
kandidatai vienu metu studijoje būti negali. Kandidatų atranką atlieka ir pačios parti-
jos ar visuomeniniai rinkimų komitetai, kurie į laidas siunčia tuos kandidatus, kuriuos 
partija ar rinkimų komitetai atrenka pagal savo pasirinktus kriterijus. Atkreipia dėmesį, 
kad partijos ir visuomeniniai rinkimų komitetai kelia didelį skaičių kandidatų, tačiau į 
laidas patenka tik dešimtys. Komisija nenustato tokių atrankos procedūrų pačiose par-
tijose ir visuomeninių rinkimų komitetuose. Be to, taip pat yra nustatomas pasisakymo 
eiliškumas, konkretūs atrankos metodai (pavyzdžiui, burtai, susitarimai), elgesio taisy-
klės, kurios nėra reglamentuotos įstatyme, tačiau tokių taisyklių nebuvimas gali būti 
suprantamas kaip visiškas laidos dalyvių atrankos nereglamentavimas, o vien laikan-
tis lygiateisiškumo principo tai neleistų tinkamai organizuoti diskusijų laidos. Kadangi 
įstatymų leidėjas šių taisyklių įstatymu neįtvirtino, tokias taisykles turi nustatyti Komi-
sija, kuriai tai ir pavesta įstatymu. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

19. Norminėje administracinėje byloje yra keliamas klausimas dėl Lietuvos Res-
publikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. Sp-69 
„Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per radiją ir televi-
ziją tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų 
kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo (originali redakcija) 20 ir 21 
punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 2 daliai, konstituci-
niam teisinės valstybės principui (iš jo kylantiems teisės aktų hierarchijos bei propor-
cingumo imperatyvams), Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 
3 straipsnio 3 daliai, 48 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinki-
mų komisijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir Lietuvos Respublikos poli-
tinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 
16 straipsnio 9 dalies 1 punktui.

20. Tvarkos aprašas, dalis kurio yra ginčijama šioje byloje, nustato tvarką, pagal 
kurią iš Komisijai skirtų asignavimų organizuojamos ir vykdomos kandidatų diskusi-
jos per radiją ir televiziją (Tvarkos aprašo 1 punktas). Iš jo matyti, jog tokios aprašo re-
guliuojamos diskusijų laidos yra skirtos rinkimų agitacijai (Tvarkos aprašo 4 punktas). 

21. Tiriamas aprašas priimtas, vadovaujantis VRK įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 
17 punktu ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kon-
trolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalies 1 punktu. VRK įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 
2009 m. gegužės 26 d. iki 2012 m. sausio 1 d.) 3 straipsnio 2 dalies 17 punktas numatė, 
jog įgyvendindama šio straipsnio 1 dalyje nurodytus uždavinius, Komisija inter alia 
atlieka kitas šiame bei kituose įstatymuose nustatytas funkcijas, o Politinių partijų ir 
politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo (redakcija, galio-
jusi nuo 2010 m. rugsėjo 15 d. iki 2010 m. spalio 30 d.) 19 straipsnio 8 dalies 1 punktas 
įtvirtino, jog Komisijai paskelbus kandidatus (kandidatų sąrašus), valstybės biudžeto 
lėšomis iš Komisijai skirtų asignavimų finansuojamos kandidatų diskusijos per radiją 
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ir televiziją, siekiant pristatyti rinkimų programas, vadovaujantis lygiateisiškumo prin-
cipu Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka.

22. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. vasario 17 d. nutartyje, 
priimtoje nagrinėjant individualią bylą Nr. eR-15-520/2015, iškėlė abejones dėl Tvar-
kos aprašo 20 ir 21 punktų atitikties aukštesnės galios teisės aktams. Tvarkos aprašo 
20 punktas numato, jog nacionaliniu lygmeniu transliuojamose diskusijų laidose gali 
dalyvauti kandidatai ir atstovai politinių partijų, kurios iškėlė kandidatų sąrašus, už 
kuriuos turi teisę balsuoti ne mažiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos rinkėjų, o 
Tvarkos aprašo 21 punktas įtvirtina, jog regioniniu lygmeniu transliuojamose disku-
sijų laidose gali dalyvauti atstovai politinių partijų, kurios iškėlė kandidatų sąrašus, už 
kuriuos turi teisę balsuoti mažiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos rinkėjų, ir save 
išsikėlę kandidatai.

23. Abejonės dėl šių Tvarkos aprašo punktų teisėjų kolegijai kilo tiek dėl jų tu-
rinio, tiek dėl jų formos atitikties aukštesnės galios teisės aktams. Pirmiausia, teisėjų 
kolegija suabejojo, ar toks reguliavimas, diferencijuojantis subjektus, galinčius daly-
vauti nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu transliuojamose diskusijų laidose, nėra dis-
kriminacinis ir pažeidžiantis lygiateisiškumo principą, kuriuo Komisija pagal pirmiau 
minėtų teisės aktų reikalavimus turi vadovautis organizuodama savivaldybių tarybų 
rinkimus. Kalbant konkrečiau, bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija iškėlė klausimą, kodėl 
nacionaliniu lygmeniu, t. y. per nacionalinį transliuotoją rodomose (girdimose) disku-
sijų laidose gali dalyvauti tik tie kandidatai ir atstovai politinių partijų, kurios iškė-
lė kandidatų sąrašus, už kuriuos turi teisę balsuoti ne mažiau kaip pusė visų Lietuvos 
Respublikos rinkėjų. Antra, teisėjų kolegija abejojo, ar tiriamas reguliavimas neprieš-
tarauja iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems teisės aktų hierarchijos 
ir proporcingumo principams, nes aukštesnės galios teisės aktai nesuteikia Komisijai 
įgaliojimų nustatyti konkretaus subjektų, galinčių diskutuoti nacionaliniu lygmeniu, 
rato. Be to, pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių apibrėžimu, jų įgyvendinimo 
garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu. 

24. Pažymėtina, jog iš Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įsta-
tymo (toliau – ir ABTĮ) šešioliktojo skirsnio, nustatančio pareiškimų ištirti norminių 
administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad norminės administra-
cinės bylos nagrinėjimo ribas visų pirma apibrėžia pareiškėjo pareiškimo (šiuo atve-
ju – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje) pateiktas prašymas, jo 
apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumentai. Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad būtent teismo nutartis prašyti 
ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra tas procesinis dokumentas, kuris 
apibrėžia iškeliamos norminės administracinės bylos nagrinėjimo dalyką bei ribas ir 
pagal kurį ši byla turi būti nagrinėjama (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I261-15/2013). At-
sižvelgiant į nurodytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija tirs ir vertins ginčijamo 
norminio administracinio akto teisėtumą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2015 m. vasario 17 d. nutartyje, priimtoje byloje Nr. eR-15-520/2015, suformuluoto pra-
šymo (dalyko ir argumentų) ribose. Kaip minėta, šioje teismo nutartyje yra keliamas 
klausimas, ar Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktai neprieštarauja Konstitucijos 119 straips-
nio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui (iš jo kylantiems teisės aktų hi-
erarchijos bei proporcingumo imperatyvams), Rinkimų įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, 
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48 straipsnio 2 daliai, VRK įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir Politinių partijų 
ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 
9 dalies 1 punktui. Būtent tokios ir yra šios norminės administracinės bylos ribos.

IV.

25. Pirmiausia išplėstinė teisėjų kolegija mano esant reikalinga pasisakyti dėl 
Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktų atitikties konstitucinio teisinės valstybės principo ap-
imamam teisės aktų hierarchijos principui. Šio konstitucinio principo turinys yra at-
skleistas Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje.

26. Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, jog iš konstituci-
nio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstaty-
mų 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 aukštes-
nės galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nusta-
tyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės 
aktuose (Konstitucinio Teismo 2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimai ir 
kt.). 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 įtvir-
tinta įstatymų viršenybė poįstatyminių aktų atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. 
rugpjūčio 21 d. nutarimas). 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 (Konstituci-
nio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2005 m. vasario 7 d. nutarimai). Toks teisės akto 
formos nesilaikymas, kai Konstitucija reikalauja, kad tam tikri santykiai būtų reguliuo-
jami įstatymu, tačiau jie yra reguliuojami poįstatyminiu aktu (nepriklausomai nuo to, 
ar šiuos santykius kokiu nors aspektu reguliuoja dar ir įstatymas, su kuriame nustatytu 
teisiniu reguliavimu konkuruoja poįstatyminiame akte nustatytas teisinis reguliavimas, 
ar joks įstatymas šių santykių apskritai nereguliuoja), gali būti pakankamu pagrindu 
tokį poįstatyminį teisės aktą pripažinti prieštaraujančiu Konstitucijai (2004 m. gruo-
džio 13 d. nutarimas).

27. Pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu ar jų įgyven-
dinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu. 
Kita vertus, tais atvejais, kai Konstitucija nereikalauja įstatyminio tam tikrų su žmo-
gaus teisėmis, jų įgyvendinimu susijusių santykių reguliavimo, šie santykiai gali būti 
reguliuojami ir poįstatyminiais aktais – aktais, reglamentuojančiais žmogaus teisių įgy-
vendinimo procesinius (procedūrinius) santykius, atskirų žmogaus teisių įgyvendinimo 
tvarką ir pan. (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, 2007 m. gegu-
žės 5 d. nutarimas). Kai kada poreikį įstatymų nustatytą teisinį reguliavimą detalizuo-
ti ir sukonkretinti poįstatyminiuose teisės aktuose gali lemti būtinumas teisėkūro-
je 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  
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negalima nustatyti asmens teisės atsiradimo sąlygų, riboti teisės apimties; poįstaty-
miniais teisės aktais negalima nustatyti ir tokio su žmogaus teisėmis, jų įgyvendini-
mu susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme 
(Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarimas). 

V. 

28. Konstitucijos 34 straipsnis, esantis II-ajame jos skirsnyje „Žmogus ir valstybė“, 
inter alia įtvirtina, jog piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinki-
mų teisę, o teisę būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų 
įstatymai.

29. Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalis, esanti X-ame jos skirsnyje „Vietos savival-
da ir valdymas“, savo ruožtu numato, jog savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respu-
blikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą 
ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administra-
cinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu 
balsavimu.

30. Tarptautinio politinių ir pilietinių teisių pakto, kurio dalyvė yra ir Lietuvos 
Respublika, 25 straipsnio b punktas numato, jog kiekvienas pilietis be jokios 2 straips-
nyje nurodytos diskriminacijos ir be nepagrįstų apribojimų turi teisę ir galimybę bal-
suoti ir būti išrinktas per reguliariai rengiamus teisingus rinkimus remdamasis vi-
suotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu, kurie garantuoja laisvą rinkėjų valios 
išreiškimą.

31. Taigi, teisė į rinkimus (tarp jų – ir į savivaldybių tarybas) yra visuotinai pri-
pažįstama žmogaus teisė. Ši teisė (tiek aktyvioji, tiek pasyvioji) yra glaudžiai susijusi 
su Konstitucijos 33 straipsnyje įtvirtinta Lietuvos Respublikos piliečio teise dalyvauti 
valdant savo šalį, taip pat su Konstitucijos 35 straipsnyje įtvirtinta piliečių teise laisvai 
vienytis į politines partijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstaty-
mams (Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarimas). 

32. Reguliuodamas rinkimų procesą, inter alia – rinkimų į savivaldybių tarybas, 
teisėkūros subjektas turi konstitucinę pareigą paisyti iš Konstitucijos kylančių impe-
ratyvų, inter alia rinkimų teisės principų, kaip antai: rinkimai turi būti vykdomi re-
miantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise, balsavimas privalo būti slaptas; pagal 
Konstituciją yra galimi tik tokie rinkimai, kai dėl mandato varžomasi laisvai ir sąžinin-
gai, kai rinkėjai turi teisę ir realią galimybę pasirinkti iš kelių kandidatų, kai balsavimo 
metu jie gali laisvai ir nekontroliuojami pareikšti savo valią. Politinės atstovaujamosios 
institucijos formavimui turi būti taikomi skaidrumo, viešumo reikalavimai (Konstitu-
cinio Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutarimas).

33. Konstitucinis Teismas taip pat yra pabrėžęs, jog įstatymų leidėjas turi pareigą 
įstatymu įtvirtinti Seimo narių rinkimų sistemą, nustatyti rinkimų organizavimo pa-
grindus ir tvarką, apimančią inter alia kandidatų į Seimo narius kėlimą, rinkimų agita-
ciją, balsavimo tvarką, rinkimų rezultatų nustatymą, rinkimų ginčų nagrinėjimo proce-
dūras, reguliuoti kitus Seimo narių rinkimų santykius; tai darydamas įstatymų leidėjas 
privalo paisyti Konstitucijos; jis negali nei pats paneigti, iškreipti ar apriboti visuoti-
nės, lygios, tiesioginės rinkimų teisės, slapto balsavimo, nei sudaryti teisinių prielaidų 
tai padaryti kitiems subjektams (Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 1 d. nutarimas, 
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2008 m. lapkričio 7 d. išvada). Šios oficialios konstitucinės doktrinos nuostatos mutatis 
mutandis taikytinos ir savivaldybių tarybų rinkimų santykių teisiniam reguliavimui 
(Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarimas). 

34. Iš Konstitucijos implicitiškai kyla ir tai, jog vienas iš principų, kuriuo turi būti 
vadovaujamasi organizuojant rinkimus, yra tas, jog jie turi būti laisvi. Laisvų rinkimų 
principas suprastinas kaip apimantis: 1) rinkėjų laisvę susidaryti nuomonę ir 2) rinkėjų 
teisę laisvai pareikšti savo valią rinkimuose bei kovoti su rinkimų rezultatų klastojimu 
(2002 m. spalio 9 d. Europos Komisijos kovos už demokratiją „Venecijos komisijos“ 
rekomendacijos („Gerosios rinkimų praktikos kodeksas“, 3 dalis). Rinkėjų laisvė susi-
daryti nuomonę realizuojama valstybės institucijoms suteikiant rinkėjams galimybę 
susipažinti su kandidatais ir sudarant tinkamas rinkiminės agitacijos sąlygas. 

35. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, būtent rinkiminė agitacija, konkrečiu 
atveju reguliuojama Rinkimų įstatymo 7 skirsnio, yra neatskiriama rinkėjų laisvės 
susidaryti nuomonę dalis. Rinkimų agitacija gali būti bet kokių formų ir būdų, išsky-
rus tuos, kurie pažeidžia Konstituciją ir įstatymus, prieštarauja moralei, teisingumui 
ar visuomenės darnai, neatitinka sąžiningų ir garbingų rinkimų (Rinkimų įstatymo 
47 straipsnio 2 dalis). Šiam tikslui, be kita ko, Komisijai paskelbus kandidatų sąrašus ir 
kandidatus, kandidatams suteikiama teisė naudotis visuomenės informavimo priemo-
nėmis (Rinkimų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis).

36. Tokios pozicijos laikosi ir Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir 
EŽTT). Pasak šio teismo, laisvi rinkimai nėra įmanomi be laisvos politinių nuomo-
nių ir informacijos sklaidos (žr. EŽTT 1998 m. sausio 30 d. sprendimo byloje Jungtinė 
Turkijos komunistų partija ir kt. prieš Turkiją (pareiškimo Nr. 19392/92), 44 par., EŽTT 
2012 m. birželio 19 d. sprendimo byloje Rusijos komunistų partija ir kt. prieš Rusiją (pa-
reiškimo Nr. 29400/05), 79 par.). Būtent politinių debatų laisvė sudaro demokratinės 
visuomenės šerdį (žr. EŽTT 1986 m. liepos 8 d. sprendimo byloje Lingens prieš Austriją 
(pareiškimo Nr. 9815/82), 42 par.) arba, kitais žodžiais tariant, demokratija nėra įmano-
ma be pliuralizmo <...> jai būdinga įvairialypių politinių programų siūlymas ir svars-
tymas (žr. EŽTT 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo byloje Manole ir kt. prieš Moldovą 
(pareiškimo Nr. 13936/02), 95 par., EŽTT 1998 m. gegužės 25 d. sprendimo Socialistų 
partija ir kt. prieš Turkiją (pareiškimo Nr. 21237/93), 41 par.). Todėl itin svarbu, jog 
priešrinkiminiu laikotarpiu nuomonėms ir visai kitai informacijai būtų leidžiama 
sklisti nevaržomai (žr. EŽTT 1998 m. vasario 19 d. sprendimo byloje Bowman prieš 
Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 24839/94), 42 par.). Minėtą informacijos ir nuomo-
nių sklaidą politiniais klausimais turi užtikrinti žiniasklaida, inter alia – audiovizualinė 
žiniasklaida, t. y. radijas ir televizija, kurių indėlis dėl garsu ir vaizdiniais perteikiamos 
informacijos paveikumo, lyginant jį su spauda, šiuo atžvilgiu yra itin svarbus (žr. EŽTT 
2012 m. birželio 7 d. sprendimas byloje Centro Europa 7 S.R.L. ir Di Stefano prieš Italiją 
(pareiškimo Nr. 38433/09), 132 par.). 

VI.

37. Minėta, jog poįstatyminiu teisiniu reguliavimu teisėkūros subjektas negali:  
1) nustatyti asmens teisės atsiradimo sąlygų; 2) riboti teisės apimties ir (ar) 3) nustatyti 
tokio su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susijusio teisinio reguliavimo, kuris kon-
kuruotų su nustatytuoju įstatyme (Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d.).
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38. Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktų reguliavimu buvo įtvirtinta, kurie subjektai 
gali dalyvauti diskusijų laidose, skirtose rinkimams į savivaldybių tarybas, nacionali-
niu, o kurie – regioniniu lygmeniu. Taigi, tiriamu teisiniu reguliavimu, kuris yra že-
mesnės teisinės galios nei įstatymai, buvo sureguliuota teisė dalyvauti rinkiminėse 
diskusijų laidose ratione personae. Ši teisė savo ruožtu yra platesnės teisės į rinkiminę 
agitaciją siekiu būti išrinktam į savivaldybių tarybas, taigi – pasyviosios rinkimų teisės 
elementas. Tokiu būdu, nepaisant iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančio 
teisės aktų hierarchijos principo, buvo ribojama minėtos konstitucinės teisės apimtis. 
Be to, rinkiminė agitacija, kurios neatsiejama dalimi laikytina galimybė pristatyti vi-
suomenei savo politines idėjas viešų diskusijų metu, kaip minėta, yra viena iš sąlygų, 
užtikrinančių laisvus rinkimus. Todėl poįstatyminiu teisiniu reguliavimu pasirinktinai 
numatant, kurie subjektai šią teisę įgyvendina ekstensyvesne (diskutuojant nacionali-
niu ir regioniniu lygmenimis), o kurie – ribotesne apimtimi (diskutuojant tik regioni-
niu lygmeniu), sudaromos prielaidos pažeisti ir šį iš Konstitucijos implicitiškai kylantį 
rinkimų imperatyvą. 

39. Atkreiptinas dėmesys, jog nepaisant to, kad atsakovas teismui pateiktame at-
siliepime, remdamasis Rinkimų įstatymo 48 straipsnio 2 ir 4 dalimis bei Politinių par-
tijų kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 
1 punktu, ir tikino turėjęs teisę nustatyti rinkimų agitacijai skirtų laidų rengimo tvar-
ką, šie jo argumentai, kaip ir tokį reguliavimą suponavę Komisijos nurodyti objektyvūs 
kriterijai, nelaikytini reikšmingais bylos baigčiai. Pakartotina, jog įstatymų leidėjas ne-
gali pavesti įstatymo įgyvendinamuoju aktu reguliuoti tuos santykius, kurie gali būti 
reguliuojami tik įstatymu. Teisinio reguliavimo, numatančio galėjimą dalyvauti minėto 
pobūdžio laidose ratione personae, įtvirtinimo konkrečiu atveju išplėstinė teisėjų kole-
gija nelaiko patenkančiu į „laidų rengimo tvarką“, bet, kaip pabrėžta pirmiau, laiko ri-
bojančiu teisės apimtį. Todėl, paisant teisės aktų hierarchijos imperatyvo, jis galėjo būti 
įtvirtintas tik įstatymų leidėjo. 

40. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tiriamas teisinis reguliavimas taip pat 
konkuravo su įstatyme įtvirtintu teisiniu reguliavimu, nes juo de jure buvo įtvirtintos 
sąlygos, kurioms neišsipildžius, nacionaliniu lygmeniu diskusijos apskritai nevyktų, 
nors Rinkimų įstatymo 48 straipsnio nuostatos nenustato, kad gali būti nerengiamos 
rinkimų agitacijai skirtos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidos, finansuoja-
mos valstybės biudžeto lėšomis bei nenurodo kriterijų, kuriais remiantis būtų galima 
nustatyti atvejus, kada minėtos laidos nebūtų rengiamos. Būtent – hipotetiškai yra ga-
lima situacija, kai savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvautų tik atstovai politinių par-
tijų, kurios iškėlė kandidatų sąrašus, už kuriuos turi teisę balsuoti mažiau kaip pusė 
visų Lietuvos Respublikos rinkėjų, ir save išsikėlę kandidatai, ir esant tokiai situacijai, 
vadovaujantis Tvarkos aprašo 20 ir 21 punkte įtvirtintomis nuostatomis, jokiems kan-
didatams nebūtų suteikiama teisė dalyvauti rinkimų agitacijai skirtose diskusijose per 
Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, finansuojamose valstybės biudžeto lėšomis. 

41. Be to, Konstitucinis Teismas, yra pažymėjęs ir tai, jog negalima nustatyti to-
kio teisinio reguliavimo, kai asmuo, norintis pasinaudoti savo pasyviąja rinkimų teise 
renkant savivaldybių tarybų narius, būtų priverstas siekti narystės kurioje nors politi-
nėje partijoje arba susaistyti save su kuria nors politine partija kitokiais – ne formalios 
narystės – ryšiais (Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarimas). Šiuo atveju 
iš Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktų matyti, jog pasinaudoti pasyviąja rinkimų teise visa 
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apimtimi, t. y. diskutuojant ir nacionaliniu lygmeniu transliuojamose diskusijų laidose, 
gali tik kandidatai ir atstovai politinių partijų, kurios iškėlė kandidatų sąrašus, už ku-
riuos turi teisę balsuoti ne mažiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos rinkėjų. Taigi, 
tik politinių partijų nariai šia teise gali naudotis visa apimtimi, kas, išplėstinės teisėjų 
kolegijos vertinimu, kelia papildomų abejonių dėl poįstatyminio teisinio reguliavimo 
atitikties aukštesnės galios teisės aktams.

42. Apibendrinant konstatuotina, jog Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktais, pažei-
džiant konstitucinio teisinės valstybės principo apimamą teisės aktų hierarchijos prin-
cipą, ribojama asmens konstitucinės teisės (pasyviosios rinkimų teisės) apimtis ir įtvir-
tintas su nustatytuoju įstatyme konkuruojantis teisinis reguliavimas. Todėl Tvarkos 
aprašo 20 ir 21 punktai negali būti laikomi suderintais su minėtuoju principu. 

VII.

43. Minėta, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 17 d. 
nutartimi, kuria buvo iškelta ši norminė administracinė byla, klausimas dėl Tvarkos 
aprašo 20 ir 21 punktų kilo dėl jų atitikties Konstitucijos 119 straipsnio 2 daliai, kons-
tituciniam teisinės valstybės principui (iš jo kylantiems teisės aktų hierarchijos bei 
proporcingumo imperatyvams), Rinkimų įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, 48 straips-
nio 2 daliai, VRK įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktui ir Politinių partijų ir politi-
nių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 
1 punktui.

44. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, 
jog kai yra keliamas norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės galios 
teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms klausimas, normi-
nio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konsta-
tavęs norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės galios teisės akto 
nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės 
galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu (žr. LVAT 2006 m. gegužės 11 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. I444-02/2006, LVAT 2013 m. birželio 18 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. I261-15/2013). Pagal ABTĮ 116 straipsnio 1 dalį, norminis administracinis ak-
tas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, 
kai oficialiai paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo 
norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu, nepriklausomai nuo to, keliems 
aukštesnės galios teisės aktams ar jų dalims prieštarauja ginčijamas norminis adminis-
tracinis aktas.

45. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinei tei-
sėjų kolegijai šioje byloje konstatavus, kad Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktai prieštarauja 
konstitucinio teisinės valstybės principo apimamam teisės aktų hierarchijos principui, 
išnyksta poreikis tirti šių nuostatų atitiktį likusiųjų, pirmiau nurodytų aukštesnės teisi-
nės galios teisės aktų, atžvilgiu.

46. Pridurtina ir tai, jog, kaip nurodė Komisija, Tvarkos aprašo 20 ir 21 punkto 
nuostatos 2015 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų atžvil-
giu buvo įgyvendintos priimant 2015 m. sausio 13 d. VRK sprendimą „Dėl LRT radi-
jo ir televizijų laidų, skirtų 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų agitacijai, 
rengimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. Sp-1 ir 2015 m. sausio 23 d. VRK sprendimą „Dėl 
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televizijos diskusijų laidų, skirtų 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų agita-
cijai regioniniu lygmeniu, rengimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. Sp-23. Šiuo metu, t. y. 
teismo procesinio sprendimo priėmimo metu, 2015 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos 
savivaldybių tarybų rinkimai yra įvykę (ABTĮ 58 str. 1 d.). Išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, šioje norminėje administracinėje byloje pirmiau išdėstyti paaiškinimai bei 
Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktų paskelbimas prieštaraujančiais iš konstitucinio teisinės 
valstybės principo išplaukiančiam teisės aktų hierarchijos principui savaime nedaro 
įtakos šių rinkimų rezultatų legitimumui bei negali būti interpretuojamas kaip pagrin-
das, kuriuo remiantis, būtų galima juos kvestionuoti. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a: 

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rug-
sėjo 15 d. sprendimu Nr. Sp-69 „Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kandida-
tų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Valstybės 
biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos apra-
šo 20 ir 21 punktai prieštarauja konstitucinio teisinės valstybės principo apimamam 
teisės aktų hierarchijos principui. 

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre. 

1.2. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. 
rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 patvirtinto Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir 
tvarkos aprašo 25.3 punkto teisėtumo

Administracinė byla Nr. I-3-502/2015
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00038-2014-6

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2015 m. balandžio 9 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto (pranešė-
jas), Ramūno Gadliausko ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), 
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
atstovėms Ingridai Kliukienei ir Mildai Kojelienei,
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viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietu-
vos vyriausiojo administracinio teismo nutartį ištirti, ar Lietuvos Respublikos sociali-
nės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-473 „Dėl Darbo 
rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2010 m. liepos 22 d. įsakymo 
Nr. A1-359 redakcija) 25.3 punktas neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, 
teisės aktų hierarchijos principams.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę 
bylą pagal pareiškėjo R. K. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administraci-
nio teismo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo 
skundą atsakovams Panevėžio teritorinei darbo biržai ir Lietuvos valstybei, atstovauja-
mai Panevėžio teritorinės darbo biržos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Panevėžio 
miesto savivaldybės administracijai dėl administracinio akto panaikinimo ir turtinės 
žalos atlyginimo, 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi pradėjo tyrimą dėl Lietuvos Respu-
blikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-473 
„Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2010 m. liepos 
22 d. įsakymo Nr. A1-359 redakcija) 25.3 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad be-
darbio statuso netenkama bedarbiui be pateisinamų priežasčių, kaip nustatyta Nedar-
bo socialinio draudimo išmokų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės nutarimu Nr. 1656, neatvykus į teritorinę darbo biržą jo individualioje Darbo 
ieškančio asmens atmintinėje nustatytu laiku priimti pasiūlymo dirbti arba dalyvauti 
aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, atitikties konstituciniams teisinės valsty-
bės, teisės aktų hierarchijos principams. Šia nutartimi administracinė byla sustabdyta 
iki Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės norminę administracinę 
bylą.

2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutartyje 
nurodyti šie teisiniai argumentai, kuriais grindžiamos abejonės dėl ginčijamos nuosta-
tos teisėtumo:

2.1. Pagal Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (toliau – ir Užimtu-
mo rėmimo įstatymas) 12 straipsnio 2 dalį, darbo rinkos stebėsenos sąlygas ir tvarką 
nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Socialinės apsaugos ir darbo ministras, va-
dovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 797 
1.3 punktu, 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 patvirtino Darbo rinkos stebė-
senos sąlygų ir tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas). Šiame Apraše numatyti bedarbio 
statuso netekimo pagrindai, tarp jų – individualioje byloje aktualus 25.3 punkte nu-
matytas pagrindas: bedarbiui be pateisinamų priežasčių, kaip nustatyta Nedarbo soci-
alinio draudimo išmokų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu Nr. 1656, neatvykus į teritorinę darbo biržą jo individualioje Darbo ieškančio 
asmens atmintinėje nustatytu laiku priimti pasiūlymo dirbti arba dalyvauti aktyvios 
darbo rinkos politikos priemonėse. Taigi asmenų, dalyvaujančių užimtumo rėmimo 
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sistemoje (bedarbių), su socialine apsauga susiję teisinio statuso klausimai (bedarbio 
statuso netekimas) iš esmės yra reglamentuojami poįstatyminiame teisės akte.

2.2. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra kons-
tatavęs, jog iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų 
kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitu-
cijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad draudžia-
ma žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali 
būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios tei-
sės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nusta-
tytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. rugsėjo 15 d., 
2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. ir kt. nutarimai). Poįstatyminiai teisės ak-
tai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, jie turi 
būti priimami remiantis įstatymais, nes poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo nor-
mų taikymo aktas nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taiky-
mo, ar nuolatinio galiojimo (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas).  
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra nurodęs, kad poįstatymi-
niame teisės akte nustatytas teisinis reglamentavimas turi būti grindžiamas teisiniu 
reglamentavimu, įtvirtintu įstatymuose, ir gali jį tik detalizuoti, tačiau negali būti su-
kuriamos naujos bendro pobūdžio normos, konkuruojančios su įstatymo normomis 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 14 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. I444-6/2010). 

2.3. Pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu ar jų įgy-
vendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įsta-
tymu. 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 įgyvendi-
nimo tvarką ir pan. (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, 2007 m. 
gegužės 5 d. nutarimas). Kai kada poreikį įstatymų nustatytą teisinį reguliavimą detali-
zuoti ir sukonkretinti poįstatyminiuose teisės aktuose gali lemti būtinumas teisėkūroje 
remtis specialiomis žiniomis ar specialia (profesine) kompetencija (Konstitucinio Teis-
mo 2005 m. vasario 7 d. nutarimas). Tačiau (tai savo aktuose taip pat ne kartą yra pa-
brėžęs Konstitucinis Teismas) jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais teisės aktais ne-
galima 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 (Konstituci-
nio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarimas). 

2.4. Analizuodamas su socialine apsauga ir parama susijusius teisės aktus, Konsti-
tucinis Teismas yra pažymėjęs, kad poįstatyminiais teisės aktais galima nustatyti tik so-
cialinės apsaugos, socialinės paramos santykius reguliuojančių įstatymų įgyvendinimo 
tvarką; socialinės apsaugos, socialinės paramos santykių poįstatyminis teisinis regulia-
vimas gali apimti atitinkamų procedūrų nustatymą, taip pat tokį įstatymais grindžia-
mą teisinį reguliavimą, kai poreikį įstatymų nustatytą teisinį reguliavimą detalizuoti ir 
sukonkretinti poįstatyminiuose teisės aktuose objektyviai lemia būtinumas teisėkūroje 
remtis specialiomis žiniomis ar tam tikros srities specialia (profesine) kompetencija; ta-
čiau Konstitucijos 52 straipsnyje nurodytų santykių poįstatyminiu teisiniu reguliavimu 
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negalima nustatyti asmens teisės į socialinę paramą atsiradimo sąlygų, taip pat riboti 
šios teisės apimties (Konstitucinio Teismo 2005 m. vasario 7 d., 2009 m. rugsėjo 2 d., 
2010 m. gruodžio 14 d. nutarimai).

2.5. Atsižvelgiant į nurodytą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, teisėjų kole-
gijai kilo abejonių, ar Aprašo 25.3 punktas, kuriame numatytas nagrinėjamam ginčui 
aktualus bedarbio statuso netekimo pagrindas, neprieštarauja konstituciniams teisi-
nės valstybės, teisės aktų hierarchijos principams. Iš konstitucinio teisinės valstybės 
principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems 
teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Taigi 
egzistuoja poreikis patikrinti, ar Aprašo 25.3 punktas neprieštarauja konstituciniams 
teisinės valstybės, teisės aktų hierarchijos principams tuo aspektu, jog poįstatyminia-
me teisės akte galbūt įtvirtintas teisinis reglamentavimas, kuris gali būti nustatytas tik 
įstatyme. 

II.

3. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos atsiliepimas, kuriame prašoma ginčijamą Aprašo nuostatą pripažinti 
teisėta. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais teisiniais argumentais:

3.1. Aprašo 25.3 punkte (2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-359 redakcija) nu-
matyta, kad bedarbio statuso netenkama bedarbiui be pateisinamų priežasčių, kaip 
nustatyta Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo so-
cialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, neatvykus į teritorinę darbo biržą jo 
individualioje darbo ieškančio asmens atmintinėje nustatytu laiku priimti pasiūlymo 
dirbti arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Ši nuostata neprieš-
tarauja konstituciniams teisinės valstybės, teisės aktų hierarchijos principams, kadangi 
šis bedarbio statuso netekimo pagrindas nustatytas remiantis Lietuvos Respublikos už-
imtumo rėmimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstaty-
mu (toliau – ir Nedarbo socialinio draudimo įstatymas). Nurodytu teisiniu reguliavi-
mu nėra pažeidžiami konstituciniai teisinės valstybės, teisės aktų hierarchijos principai, 
kadangi jis numatytas ir įstatymuose, taigi Aprašo ginčijama nuostata nekonkuruoja su 
įstatymų normomis.

3.2. Pagal Užimtumo rėmimo įstatymą, bedarbiais laikomi asmenys, atitinkantys 
Užimtumo rėmimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalį – bedarbiai yra nedirbantys darbingo 
amžiaus darbingi asmenys, kurie nesimoko pagal dieninę ar nuolatinę mokymo formą, 
taip pat Juridinių asmenų registre suteiktą likviduojamos individualios įmonės, mažo-
sios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos statusą tu-
rinčių individualių įmonių savininkai, įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravę teritori-
nėje darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys ir pasirengę dalyvauti aktyvios darbo 
rinkos politikos priemonėse (redakcija, galiojanti nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. 
rugsėjo 1 d.). Jeigu asmuo neatitinka nors vieno Užimtumo rėmimo įstatyme nurodyto 
požymio, jo statusas turėtų pasikeisti, t. y. jis turėtų netekti bedarbio statuso. Jei bedar-
biai atsisako dirbti teritorinės darbo biržos siūlomą tinkamą darbą (Užimtumo rėmi-
mo įstatymo 2 str. 14 d.) arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, 
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darytina išvada, jog tokie asmenys savo valia nesiekia atitikti sąlygų, keliamų bedarbio 
statusui, todėl jie nelaikytini bedarbiais. 

3.3. Bedarbių pareiga nustatytu laiku atvykti į teritorinę darbo biržą priimti pa-
siūlymo dirbti arba dalyvauti jo užimtumo plane numatytose aktyvios darbo rinkos 
politikos priemonėse taip pat reglamentuota Nedarbo socialinio draudimo įstatyme – 
jei bedarbis nevykdo šių pareigų, jam nutraukiamas nedarbo draudimo išmokos mo-
kėjimas (11 str. 2 ir 3 p.).

3.4. Kadangi Aprašo 25.3 punkte numatytas bedarbio statuso netekimo pagrindas 
siejamas su Užimtumo rėmimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje ir Nedarbo socialinio 
draudimo įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 punktuose numatytomis bedarbio pareigomis 
dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir ieškoti darbo (teritorinės dar-
bo biržos registracijos faktas patvirtina, kad bedarbis ieško darbo), todėl poįstatymi-
niame teisės akte numatytas teisinis reglamentavimas nepakeitė Užimtumo rėmimo 
įstatymo ir Nedarbo socialinio draudimo įstatymo nuostatų, nesukūrė bedarbio statu-
so netekimo pagrindo, kuris neatitiktų šių įstatymų normų. Taigi Aprašo 25.3 punktas 
neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, teisės aktų hierarchijos principams. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

4. Norminėje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl Lietuvos Respubli-
kos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 
„Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Dar-
bo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo (2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-359 
redakcija) (toliau – ir Aprašas) 25.3 punkto teisėtumo. Ginčijama Aprašo (2010 m. lie-
pos 22 d. įsakymo Nr. A1-359 redakcija) nuostata nustato:

„25. Bedarbio statuso netenkama: 
<...>
25.3. bedarbiui be pateisinamų priežasčių, kaip nustatyta Nedarbo socialinio 

draudimo išmokų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuta-
rimu Nr. 1656 (Žin., 2004, Nr. 186-6930), neatvykus į teritorinę darbo biržą jo indivi-
dualioje Darbo ieškančio asmens atmintinėje nustatytu laiku priimti pasiūlymo dirbti 
arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse“.

5. Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 
25 d. nutarties motyvų, abejonės dėl nurodytos Aprašo nuostatos atitikties konstituci-
niam teisinės valstybės principui, o būtent – iš jo kylančiam reikalavimui paisyti teisės 
aktų hierarchijos, kilo tuo aspektu, ar ginčijamoje poįstatyminio teisės akto nuostatoje, 
reguliuojančioje tam tikrus asmenų, dalyvaujančių užimtumo rėmimo sistemoje (be-
darbių), su socialine apsauga susijusius teisinio statuso klausimus (t. y. bedarbio statuso 
netekimą), nėra įtvirtintas teisinis reguliavimas, kuris gali būti nustatytas tik įstatyme. 

6. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Aprašas Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. A1-450 buvo pakeistas, 
inter alia pakeistas jo 25.3 punktas, minėtą bedarbio statuso netekimo pagrindą išdės-
tant taip:
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„25.3. bedarbiui be pateisinamų priežasčių, kaip nustatyta Nedarbo sociali-
nio draudimo išmokų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmo-
kų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), neatvykus į teritorinę darbo biržą jo 
individualioje Darbo ieškančio asmens atmintinėje nustatytu laiku priimti pasiūlymo 
dirbti, sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą arba dalyvauti jo Individualia-
me užimtumo veiklos plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse 
ar naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis, išskyrus bedarbius, 
kurie dalyvauja įgyjant darbo įgūdžių pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį arba 
nuo 2015 m. sausio 1 d. atlieka savanorišką praktiką“.

7. Taigi Aprašo 25.3 punktą išdėsčius socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija, viena vertus, buvo išplėstas šiame 
punkte numatytas bedarbio statuso neteikimo pagrindas (papildomai numatyta, kad 
bedarbio statuso netenkama be pateisinamų priežasčių neatvykus į teritorinę darbo 
biržą sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą ar naudotis šiame plane numaty-
tomis darbo rinkos paslaugomis), kita vertus, numatyta ir tam tikra išimtis iš minėtos 
nuostatos taikymo („išskyrus bedarbius, kurie dalyvauja įgyjant darbo įgūdžių pagal 
dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį arba nuo 2015 m. sausio 1 d. atlieka savanoriš-
ką praktiką“). Nepaisant to, pažymėtina, jog ginčijamu aspektu – t. y. kad Aprašo 25.3 
punkte yra įtvirtintas vienas iš bedarbio statuso netekimo pagrindų – teisinis regulia-
vimas iš esmės nepakito. 

8. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš Administracinių bylų teisenos įstaty-
mo šešioliktojo skirsnio, nustatančio pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų 
teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad norminės administracinės bylos nagrinė-
jimo ribas visų pirma apibrėžia pareiškėjo prašymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą 
pagrindžiantys teisiniai argumentai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra 
pažymėjęs, kad būtent teismo nutartis prašyti ištirti norminio administracinio akto tei-
sėtumą yra tas procesinis dokumentas, kuris apibrėžia iškeliamos norminės adminis-
tracinės bylos nagrinėjimo dalyką bei ribas ir pagal kurį ši byla turi būti nagrinėjama 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A442-3065/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
biuletenis Nr. 22, 2011, p. 375-384). Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamoje norminėje admi-
nistracinėje byloje Aprašo 25.3 punktas bus tiriamas ir vertinamas būtent Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutartyje nurodytu aspektu 
– ar ginčijamas teisinis reguliavimas galėjo būti nustatytas poįstatyminiame teisės akte.

9. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas), 
aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad 
konstitucinis teisinės valstybės principas – universalus principas, kuriuo yra grindžia-
ma visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija, kad konstitucinis teisinės valstybės 
principas aiškintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, 
teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio, kad minėto kons-
titucinio principo turinys atsiskleidžia įvairiose Konstitucijos nuostatose. Šio principo 
esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis teisinės valstybės principas – itin talpus, jis 
apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų. Juo turi būti vadovaujamasi ir 
kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d., 2012 m. 
vasario 6 d., 2012 m. liepos 3 d. ir kt. nutarimai). 
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10. Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus 
įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams, inter alia tai, kad teisėkūros subjektai 
teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų (Konstitucinio Teismo 2004 m.
gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2010 m. kovo 22 d., 2013 m. balandžio 2 d. ir 
kt. nutarimai). Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja ir teisės 
aktų hierarchiją, inter alia tai, kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstaty-
mams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, kad poįstatyminiai teisės aktai turi 
būti priimami remiantis įstatymais, kad poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų 
taikymo aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuola-
tinio galiojimo (Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. balandžio 29 d., 
2009 m. spalio 8 d., 2011 m. birželio 9 d. nutarimai). Konstitucinis teisinės valstybės 
principas neleidžia poįstatyminiais teisės aktais reguliuoti santykių, kurie gali būti re-
guliuojami tik įstatymu, taip pat poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio 
reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatyme, nebūtų grindžiamas įstaty-
mais (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2009 m. birželio 22 d., 2013 m. lapkri-
čio 6 d. ir kt. nutarimai). 

11. Kaip savo aktuose ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal  
Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu ar jų įgyvendinimo garan-
tijų 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 pro-
cesinius (procedūrinius) santykius, atskirų žmogaus teisių įgyvendinimo tvarką ir pan., 
tačiau jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais aktais negalima nustatyti tokio su žmo-
gaus teisėmis, jų įgyvendinimu susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruo-
tų su nustatytuoju įstatyme (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. ge-
gužės 5 d. nutarimai). 

12. Konstitucijos 52 straipsnis nustato, kad valstybė laiduoja piliečių teisę gauti 
senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo 
netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais. Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad 
Konstitucijos 52 straipsnio formuluotė „valstybė laiduoja“ inter alia reiškia, kad įvairios 
socialinės paramos rūšys garantuojamos tiems asmenims ir tokiais pagrindais, kurie 
nustatyti įstatymais (Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 23 d., 2010 m. gruodžio 
14 d., 2012 m. spalio 31 d. nutarimai). Konstitucijos 52 straipsnis, kuriame inter alia 
nustatyti socialinės paramos pagrindai, aiškintinas kartu su Konstitucijos 48 straips-
nio 1 dalimi, pagal kurią kiekvienas žmogus turi teisę į, be kita ko, socialinę apsaugą 
nedarbo atveju. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 48 straipsnio 1 da-
lyje įtvirtintą valstybės pareigą užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į inter alia socialinę 
apsaugą nedarbo atveju, yra konstatavęs, kad jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių neten-
ka darbo ir negali pasirūpinti savo gerove, valstybei kyla pareiga nustatyti tokį teisi-
nį reguliavimą, pagal kurį asmeniui būtų užtikrinta socialinė parama nedarbo atveju. 
Įstatymų leidėjas gali pasirinkti ir įstatymuose įtvirtinti minėtos paramos modelį, inter 
alia įvairias jos formas (Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d., 2013 m. vasario 
7 d. nutarimai). 

13. Konstitucinis Teismas taip pat ne kartą yra pažymėjęs, kad poįstatyminiais 
teisės aktais galima nustatyti tik socialinės apsaugos, socialinės paramos santykius  
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reguliuojančių įstatymų įgyvendinimo tvarką; socialinės apsaugos, socialinės paramos 
santykių poįstatyminis teisinis reguliavimas gali apimti atitinkamų procedūrų nusta-
tymą, taip pat tokį įstatymais grindžiamą teisinį reguliavimą, kai poreikį įstatymų nu-
statytą teisinį reguliavimą detalizuoti ir sukonkretinti poįstatyminiuose teisės aktuo-
se objektyviai lemia būtinumas teisėkūroje remtis specialiomis žiniomis ar tam tikros 
srities specialia (profesine) kompetencija; tačiau Konstitucijos 52 straipsnyje nurodytų 
santykių poįstatyminiu teisiniu reguliavimu negalima nustatyti asmens teisės į socia-
linę paramą atsiradimo sąlygų, taip pat riboti šios teisės apimties (pvz., Konstitucinio 
Teismo 2005 m. vasario 7 d., 2010 m. gruodžio 14 d., 2012 m. spalio 31 d. nutarimai).

14. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. A1-473, 
kuriuo patvirtintas Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas, priimtas vado-
vaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl 
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą“ 
(2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 797 redakcija) 1.3 punktu, kuriuo Vyriausybė įgalio-
jo Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją parengti ir patvirtinti Darbo rinkos stebė-
senos sąlygų ir tvarkos aprašą. Savo ruožtu minėtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimas buvo priimtas įgyvendinant įgaliojimus, įtvirtintus inter alia Užimtumo rė-
mimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią darbo rinkos stebėsenos sąlygas ir 
tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Taigi įgaliojimai Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijai (socialinės apsaugos ir darbo ministrui) nustatyti darbo rin-
kos stebėsenos sąlygas ir tvarką kyla iš Užimtumo rėmimo įstatymo 12 straipsnio 2 da-
lies ir minėto Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 (2009 m. liepos 22 d. 
nutarimo Nr. 797 redakcija) 1.3 punkto. 

15. Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje aktualius teisinius santykius 
reguliuoja Užimtumo rėmimo įstatymas, kurio paskirtis – nustatyti darbo ieškančių 
asmenų užimtumo rėmimo sistemos teisinius pagrindus, jos tikslą, uždavinius, užimtu-
mo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų (įstaigų) funkcijas, užimtumo rėmimo 
priemonių įgyvendinimo ir darbo rinkos paslaugų teikimo organizavimą ir finansavi-
mą (1 str. 1 d.). 

16. Minėta, kad ginčijamas Aprašas priimtas įgyvendinant įgaliojimus nustaty-
ti darbo rinkos stebėsenos sąlygas ir tvarką. Darbo rinkos stebėseną pagal Užimtumo 
rėmimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalį sudaro darbo ieškančių asmenų registravimas 
ir apskaita (1 punktas), laisvų darbo vietų registravimas (2 punktas), padėties dar-
bo rinkoje vertinimas ir jos pokyčių prognozavimas (3 punktas), užimtumo rėmimo 
priemonių įgyvendinimo ir darbo rinkos paslaugų teikimo efektyvumo vertinimas  
(4 punktas). Darbo ieškančių asmenų registravimą ir apskaitą, kaip sudėtinę darbo 
rinkos stebėsenos dalį, detalizuojantis šio įstatymo 13 straipsnis numato, kad terito-
rinės darbo biržos registruoja darbo ieškančius asmenis, kurie gyvena jų nurodytoje 
gyvenamojoje vietoje, ir tvarko jų bei dalyvaujančių aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonėse asmenų apskaitą. Ginčijama Aprašo 25.3 punkto nuostata įtvirtinta Aprašo 
III dalyje „Darbo ieškančių asmenų registravimas ir apskaita“. Kiek aktualu šioje by-
loje nagrinėjamo klausimo kontekste, Aprašas nustato atitinkamus reikalavimus as-
menims, siekiantiems įsiregistruoti teritorinėje darbo biržoje, inter alia dokumentus, 
pateikiamus vykdant šią procedūrą (8–11, 15, 17 punktai), taip pat teritorinės dar-
bo biržos veiksmus registruojant asmenis (12–14, 16, 18–19 punktai). Kaip matyti iš 
Apraše įtvirtinto teisinio reguliavimo, asmenims, užsiregistravusiems darbo biržoje ir  
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atitinkantiems bedarbio apibrėžimą, suteikiamas bedarbio statusas, kuris gali būti stab-
domas, atstatomas, keičiamas, nenutraukus registracijos, taip pat jo gali būti netenkama 
atvejais, nustatytais aprašo 25 punkte (Aprašo 20 p.). Savo ruožtu iš Aprašo 26 punkto 
išplaukia, kad asmenims, netekusiems bedarbio statuso inter alia dėl nagrinėjamoje by-
loje aktualiame Aprašo 25.3 punkte nurodytų priežasčių, registracija darbo biržoje nu-
traukiama, be to, tokie asmenys pakartotinai teritorinėje darbo biržoje gali registruotis 
ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo registracijos nutraukimo. 

17. Vertindama bedarbio statuso netekimo pasekmes, išplėstinė teisėjų kolegija 
pirmiausia pažymi, kad pagal Užimtumo rėmimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalį (2012 m. 
birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2167 redakcija, galiojusi individualioje byloje kilusio gin-
čo metu), bedarbiai – nedirbantys darbingo amžiaus darbingi asmenys, kurie nesimoko 
pagal dieninę ar nuolatinę mokymo formą, taip pat Juridinių asmenų registre suteiktą 
likviduojamos individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar 
komanditinės ūkinės bendrijos statusą turinčių individualių įmonių savininkai, mažųjų 
bendrijų nariai, tikrųjų ūkinių bendrijų ar komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, 
įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip darbo ieškantys 
asmenys ir pasirengę dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Pagal šiuo 
metu galiojančios (2014 m. liepos 10 d. įstatymo Nr. XII-999) redakcijos Užimtumo rė-
mimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, bedarbis – nedirbantis darbingo amžiaus darbingas 
asmuo, kuris nesimoko pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesi-
nio mokymo programą arba nestudijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės for-
mos studijų programas ir yra įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravęs teritorinėje darbo 
biržoje. Taigi, kaip išplaukia iš cituotų Užimtumo rėmimo įstatymo nuostatų, apibrė-
žiančių bedarbio sąvoką, įsiregistravimas įstatymų nustatyta tvarka teritorinėje darbo 
biržoje kaip darbo ieškančiam asmeniui (šiuo metu galiojančios redakcijos Užimtumo 
rėmimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nebeįtvirtintas detalizavimas „kaip darbo ieš-
kantys asmenys“) – būtina sąlyga asmeniui siekiant gauti bedarbio statusą.

18. Užimtumo rėmimo įstatymo 3 straipsnis nustato, kad užimtumo rėmimo sis-
temos tikslas – siekti visiško gyventojų užimtumo, mažinti jų socialinę atskirtį ir sti-
printi socialinę sanglaudą (1 dalis), o uždaviniai – derinti darbo pasiūlą ir paklausą, 
siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą, didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus 
asmenų užimtumo galimybes (2 dalis). Šio įstatymo 3 straipsnio (2009 m. liepos 14 d. 
įstatymo Nr. XI-334 redakcija) 3 dalis nustato užimtumo rėmimo priemones – tai ak-
tyvios darbo rinkos politikos priemonės, užimtumo rėmimo programos (pagal šiuo 
metu galiojančios 2014 m. liepos 10 d. įstatymo Nr. XII-999 redakcijos Užimtumo rė-
mimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, šių priemonių sąrašas papildytas dar viena prie-
mone – savanoriška praktika, o vietoj užimtumo rėmimo programų sąvokos įtvirtinta 
užimtumo didinimo programų sąvoka), be to, 4 dalis nustato darbo rinkos paslaugas 
– informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant ir individualios užimtumo 
veiklos planavimo. 

19. Užimtumo rėmimo įstatymo 22 straipsnis nustato aktyvios darbo rinkos po-
litikos priemonių sąrašą – bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus 
darbuotojų profesinį mokymą, remiamąjį įdarbinimą, paramą darbo vietoms steigti, 
bedarbių teritorinio judumo rėmimą. Šios priemonės detalizuojamos įstatymo 23–33 
straipsniuose, iš kurių išplaukia, jog jomis siekiama padidinti darbo ieškančių asmenų, 
inter alia bedarbių užimtumo galimybes, įtraukiant juos į darbo rinką, formuojant jų 
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darbo įgūdžius, taikant atitinkamas priemones, pagal kurias suteikiama galimybė už-
sidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, taip pat kompensuojant išlaidas, susijusias su tokių 
asmenų dalyvavimu atitinkamose priemonėse. Taigi asmeniui netekus bedarbio statu-
so (inter alia Aprašo 25.3 punkte nurodytu pagrindu) ir dėl to jį išregistravus iš teri-
torinės darbo biržos, jam iš esmės užkertamos galimybės dalyvauti atitinkamose Už-
imtumo rėmimo įstatyme įtvirtintose užimtumo rėmimo priemonėse ir / ar naudotis 
darbo rinkos paslaugomis. Juolab jog, kaip minėta, pagal Aprašo 26 punktą, netekus 
bedarbio statuso dėl atitinkamų priežasčių (tarp jų – ir numatytų ginčijamame Aprašo 
25.3 punkte), pakartotinai asmenys teritorinėje darbo biržoje gali registruotis ne anks-
čiau kaip po 6 mėnesių nuo registracijos nutraukimo. Tai savo ruožtu lemia išvadą, jog 
ginčijamas teisinis reguliavimas, įtvirtinantis vieną iš bedarbio statuso netekimo pa-
grindų, pagal savo pobūdį ir sukeliamas teisines pasekmes yra asmens teises į socialinę 
paramą nedarbo atveju (kiek tai pakliūna į Užimtumo rėmimo įstatymo reguliavimo 
sritį) ribojančio pobūdžio. 

20. Kaip minėta, Aprašas priimtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (so-
cialinės apsaugos ir darbo ministrui) įgyvendinant įgaliojimus nustatyti darbo rinkos 
stebėsenos, inter alia darbo ieškančių asmenų registravimo (Užimtumo rėmimo įsta-
tymo 12 str. 1 d. 1 p., 13 str.) sąlygas ir tvarką. Tačiau įvertinus jau minėtus argumen-
tus, susijusius su iš Konstitucijos ir konstitucinio teisinės valstybės principo kylančiais 
imperatyvais paisyti teisės aktų hierarchijos, be kita ko, reikalavimu poįstatyminiais 
teisės aktais nustatyti tik socialinės apsaugos, socialinės paramos santykius reguliuo-
jančių įstatymų įgyvendinimo tvarką, ir jokiais būdais nenustatyti teisės į socialinę pa-
ramą atsiradimo sąlygų, riboti šios teisės apimties, – akivaizdu, jog minėti įgaliojimai 
(nustatyti darbo rinkos stebėsenos sąlygas ir tvarką) negali būti aiškinami kaip teisi-
nis pagrindas poįstatyminiame teisės akte (t. y. Apraše) nustatyti teisinį reguliavimą, 
negrindžiamą įstatyminiu reguliavimu, kuriuo būtų iš esmės ribojamos (paneigiamos) 
asmens galimybės naudotis Užimtumo rėmimo įstatyme įtvirtintomis garantijomis jam 
netekus darbo (asmeniui atitinkant šiame įstatyme įtvirtintas sąlygas). Todėl išplėstinė 
teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtus argumentus, pažymi, jog sprendžiant klausimą 
dėl šioje byloje ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtumo, būtina įvertinti, ar Aprašo, 
t. y. sveikatos apsaugos ir darbo ministro priimto poįstatyminio teisės akto, 25.3 punk-
te įtvirtintas vienas iš bedarbio statuso neteikimo pagrindų yra grindžiamas įstatymu.

21. Atsakovas savo poziciją, jog nurodyti iš Konstitucijos kylantys imperatyvai 
ginčijamu teisiniu reguliavimu nėra pažeidžiami, grindžia tuo, jog Aprašo 25.3 punkte 
įtvirtintas bedarbio statuso netekimo pagrindas sietinas su Užimtumo rėmimo įstaty-
mo 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta bedarbio sąvoka bei Nedarbo socialinio draudimo 
įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 punktuose numatytomis bedarbio pareigomis dalyvauti 
aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir ieškoti darbo.

22. Vertindama atsakovo poziciją, jog ginčijamas teisinis reguliavimas gali būti 
grindžiamas Užimtumo rėmimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostata, išplėstinė tei-
sėjų kolegija šiuo aspektu pirmiausia pažymi, jog sutiktina su atsakovo argumentais, 
jog bedarbio statuso pripažinimo asmeniui galimybė neabejotinai sietina su minėta 
Užimtumo rėmimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta bedarbio sąvoka, kurioje 
atskleisti esminiai kriterijai (reikalavimai), lemiantys galimybę asmeniui suteikti be-
darbio statusą. Kita vertus, akcentuotina, jog nagrinėjamu atveju atsakovas galimybę 
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įtvirtinti ginčijamą teisinį reguliavimą grindžia minėtoje bedarbio sąvokoje įstatymų  
leidėjo aiškiai ir konkrečiai neapibrėžtu požymiu – „pasirengę dalyvauti aktyvios darbo 
rinkos politikos priemonėse“. Juolab pažymėtina, jog šiuo metu galiojančios 2014 m. 
liepos 10 d. įstatymo Nr. XII-999 redakcijos Užimtumo rėmimo įstatymo 2 straipsnio 
3 dalyje šio kriterijaus, apibrėždamas bedarbio sąvoką, įstatymų leidėjas nebenumato. 
Taigi nepaisant to, jog nekvestionuotina galimybė poįstatyminiu teisės aktu nustatyti 
atitinkamą teisinį reguliavimą dėl bedarbio statuso netekimo pagrindų, grindžiant jį 
vienareikšmiškai apibrėžtu, konkrečiu ir aiškiu teisiniu reguliavimu, įtvirtintu įstatyme, 
tačiau nagrinėjamu atveju nelaikytina, jog ginčijamame Aprašo 25.3 punkte (2010 m. 
liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-359 redakcija) įtvirtintas bedarbio statuso netekimo pa-
grindas – neatvykimas be pateisinamų priežasčių į teritorinę darbo biržą jo individua-
lioje Darbo ieškančio asmens atmintinėje nustatytu laiku priimti pasiūlymo dirbti arba 
dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse – gali būti grindžiamas Užim-
tumo rėmimo įstatyme įtvirtintoje bedarbio sąvokoje nustatytu pasirengimo dalyvau-
ti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse kriterijumi, kuris įstatymų leidėjo nėra 
konkretizuotas. 

23. Minėta, kad atsakovas galimybę įtvirtinti ginčijamą teisinį reguliavimą taip pat 
kildina iš Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 punktų (2009 m. 
birželio 18 d. įstatymo Nr. XI-306, 2014 m. gruodžio 16 d. įstatymo Nr. XII-1436 re-
dakcija), pagal kuriuos nedarbo draudimo išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu per 
nedarbo draudimo išmokos mokėjimo laikotarpį be pateisinamos priežasties bedarbis 
atsisakė dalyvauti jo užimtumo plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos prie-
monėse (2 punktas) ar be pateisinamos priežasties nustatytu laiku neatvyko į teritori-
nę darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti arba dalyvauti jo užimtumo plane numatyto-
se aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse (3 punktas). Taigi ginčijamame Aprašo 
25.3 punkte (2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-359 redakcija) numatytas bedarbio 
statuso netekimo pagrindas iš esmės yra identiškas įtvirtintajam Nedarbo socialinio 
draudimo įstatymo 11 straipsnio 3 punkte vienam iš nedarbo socialinio draudimo iš-
mokos mokėjimo nutraukimo pagrindų. Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia 
pažymi, jog Nedarbo socialinio draudimo įstatyme nustatyta bedarbių, atitinkančių 
šiame įstatyme įtvirtintas papildomas sąlygas, teisė į atitinkamą finansinę paramą 
(nedarbo socialinio draudimo išmokas) yra viena iš socialinės paramos nedarbo 
atveju formų. Savo ruožtu Užimtumo rėmimo įstatyme yra įtvirtintas kitų sociali-
nių garantijų sąrašas (užimtumo rėmimo priemonės, darbo rinkos paslaugos, kitos 
ekonominės ir socialinės priemonės, kuriomis siekiama inter alia padidinti darbo 
ieškančių asmenų užimtumą). Taigi įstatymų leidėjui atsakovo nurodytuose Nedar-
bo socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 punktuose aiškiai ir konkrečiai 
įtvirtinus atitinkamas nuostatas, kurios yra teisinis pagrindas nutraukti būtent ne-
darbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą, taigi bedarbio pareigą dalyvauti ak-
tyvios darbo rinkos politikos priemonėse šiame įstatyme siejant su teise gauti ati-
tinkamas nedarbo socialinio draudimo išmokas, nėra teisinių argumentų teigti, jog 
nurodyti pagrindai (inter alia pagrindas, įtvirtintas Nedarbo socialinio draudimo 
įstatymo 11 straipsnio 3 punkte) gali būti aiškinami kaip galintys lemti ir apskritai 
bedarbio statuso netekimą, kuris, savo ruožtu, lemtų ir negalimumą naudotis Už-
imtumo rėmimo įstatyme įtvirtintomis kitomis inter alia bedarbiams taikomomis 
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garantijomis. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, jog Aprašo 25.3 punkte (2010 m. lie-
pos 22 d. įsakymo Nr. A1-359 redakcija) įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti 
grindžiamas Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 punktų nuos-
tatomis. Kitų teisinių argumentų, kad ginčijamas Aprašo 25.3 punktas yra grindžiamas 
įstatyme įtvirtintu teisiniu reguliavimu, atsakovas nenurodė.

24. Atsižvelgdama į nurodytų argumentų visumą – tai, kad Aprašo (2010 m. liepos 
22 d. įsakymo Nr. A1-359 redakcija) 25.3 punkte yra įtvirtintas vienas iš bedarbio sta-
tuso netekimo pagrindų, t. y. įtvirtinta nuostata, iš esmės ribojanti (paneigianti) asmens 
teises į atitinkamas Užimtumo rėmimo įstatyme įtvirtintas garantijas netekus darbo, 
nors, įvertinus jos turinį ir sukeliamas pasekmes, akivaizdu, jog tokio pobūdžio teisinis 
reguliavimas gali būti įtvirtintas ne žemesnės galios nei įstatymas teisės akte, taip pat 
įvertinus tai, jog ginčijama nuostata neturi pakankamai aiškaus ir konkretaus įstatymi-
nio pagrindo (t. y. negrindžiama aiškiu ir vienareikšmiškai suprantamu įstatyme įtvir-
tintu teisiniu reguliavimu), – išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog socialinės ap-
saugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 patvirtinto Darbo 
rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo (2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-359 
redakcija) 25.3 punktas prieštaravo konstituciniam teisinės valstybės principui, supo-
nuojančiam teisės aktų hierarchiją. 

25. Tai pripažinus, tais pačiais teisiniais argumentais pripažintina, kad konstituci-
niam teisinės valstybės principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją, prieštarauja 
ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 
patvirtinto Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. 
įsakymo Nr. A1-450 redakcija) 25.3 punktas. Juolab kad, kaip pastebi išplėstinė teisėjų 
kolegija, kiek tai aktualu vertinant klausimą dėl Aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsaky-
mo Nr. A1-450 redakcija) 25.3 punkto teisėtumo, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. galiojan-
čios 2014 m. liepos 10 d. įstatymo Nr. XII-999 redakcijos Užimtumo rėmimo įstatymo 
2 straipsnio 3 dalyje, apibrėžiant bedarbio sąvoką, kriterijus, kuriuo inter alia atsakovas 
grindė galimybę nustatyti ginčijamą šioje norminėje administracinėje byloje bedarbio 
statuso netekimo pagrindą, t. y. pasirengimas dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonėse, nebeįtvirtintas. 

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

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 „Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos 
aprašo (2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-359 redakcija) 25.3 punktas prieštaravo 
konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją. 

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 „Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos 
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aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija) 25.3 punktas prieštarauja 
konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją.

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.3. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. 
įsakymu Nr. 1V-299 patvirtinto Specializuotosios medicininės ekspertizės 
organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 46 punkto teisėtumo

Administracinė byla Nr. I-2-438/2015
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00034-2014-2

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

 
2015 m. balandžio 27 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Stasio Gagio, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirminin-
kas), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Dainiaus Raižio,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui Mariui Žvinkliui ir atsakovo atstovei Irinai Urbonei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiš-
kėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Zbignevo Jedinskio (Zbignev Jedinskij) prašy-
mą ištirti, ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsa-
kymu Nr. 1V-299 patvirtintų Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo 
ir atlikimo tvarkos aprašo 46 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos 
sistemos 4 straipsnio 2 ir 4 punktams, 5 straipsnio 1 dalies 5 punktui, Lietuvos Respu-
blikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 
9 straipsnio 2 ir 3 punktams.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Lietuvos Respublikos Seimo narys Zbignevas Jedinskis (Zbignev Jedinskij) (to-
liau – ir pareiškėjas, Seimo narys) su 2014 m. spalio 16 d. pareiškimu (b. l. 1-4), kurį 
2014 m. lapkričio 11 d. patikslino (b. l. 11-13), kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį admi-
nistracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 
2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299 patvirtinto Specializuotosios medicininės 
ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 46 punkto nuostata „Pareigūnams, 
kuriems ekspertizė atliekama dėl aprašo 10.3 ir 10.4 punktuose nurodytų priežasčių, 
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ekspertinis sprendimas priimamas vadovaujantis Sąvado skiltimi, atitinkančia siuntime 
nurodytų pareigų, į kurias bus skiriamas pareigūnas, pavadinimą, su Sąvado nuoroda 
„pareigūnai”. Tokiu atveju CMEK, priimdama ekspertinį sprendimą, įvertina pareigūno 
tinkamumą vidaus tarnybai pagal Sąvado skiltį naujoms pareigoms” atitinka Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 punktus, taip pat Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 
įstatymo 4 straipsnio 2 ir 4 punktus, 5 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

2. Pareiškėjas nurodo, kad Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas (toliau 
– ir Vidaus tarnybos statutas) nustato vidaus tarnybos principus, vidaus tarnybos sis-
temos pareigūnų statusą, priėmimą ir atleidimą iš tarnybos, socialines, kitas garantijas 
ir kt. Vidaus tarnybos statuto 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareigūnai turi teisę 
į vidaus tarnybos statuto ir kitų įstatymų nustatytą sveikatos priežiūrą. Šio straipsnio 
2 dalyje nustatyta, kad pareigūnų sveikatos priežiūra, apimanti specializuotąją medi-
cininę ekspertizę, prevencinę medicinos pagalbą ir kitą, remiama iš valstybės biudžeto 
lėšų. Statuto 39 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pareigūnų specializuotosios medi-
cininės ekspertizės ir privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarką 
nustato vidaus reikalų ministras, suderinęs su sveikatos apsaugos ministru. 

3. Pareiškime teigiama, kad Specializuotosios medicininės ekspertizės organiza-
vimo ir atlikimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299, 2 punkte įtvirtinta 
nuostata, kad „Specializuotoji medicininė ekspertizė – tinkamumo vidaus tarnybai nu-
statymas asmenims, išvardytiems aprašo 1 punkte, šių asmenų psichologinio tyrimo at-
likimas aprašo 26 punkte nustatytais atvejais ar pareigūnų ir kursantų sveikatos sutrik-
dymo sunkumo masto nustatymas”. Vadinasi, pasak Seimo nario, atlikus specializuotąją 
medicininę ekspertizę asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujan-
tiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje, vidaus reikalų profesinio 
mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar Vidaus reikalų ministerijos siuntimu 
kitoje švietimo įstaigoje, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir vidaus tarnybos 
sistemos pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvu-
siems pareigūnams, grąžinamiems į vidaus tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio 
valstybės tarnautojo statusą, vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų ar vidaus reika-
lų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursų kursantams, turi būti atsakyta į 
klausimą, ar šie asmenys yra tinkami vidaus tarnybai. Tačiau Aprašo 46 punkte nusta-
tyta, kad pareigūnams, kuriems ekspertizė atliekama dėl Aprašo 10.3 (kai numatoma 
perkelti ar skirti į kitas pareigas, kurioms numatyti tinkamumo vidaus tarnybai dides-
ni sveikatos būklės reikalavimai) ir 10.4 (kai keičiasi profesinės rizikos sąlygos) punk-
tuose nurodytų priežasčių, ekspertinis sprendimas priimamas vadovaujantis Sveikatos 
būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems 
mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus 
reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams 
sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (toliau 
– ir Sąvadas), skiltimi, atitinkančia siuntime nurodytų pareigų, į kurias bus skiriamas 
pareigūnas, pavadinimą, su Sąvado nuoroda „pareigūnai”. Tokiu atveju, pasak pareiš-
kėjo, Centrinė medicinos ekspertizės komisija (toliau – ir CMEK, Komisija), priimda-
ma ekspertinį sprendimą, įvertina pareigūno tinkamumą vidaus tarnybai pagal Sąvado 
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skiltį naujoms pareigoms. Atsižvelgiant į tai, pareiškime daroma išvada, kad tokiu atve-
ju pareigūno tinkamumas jo užimamoms pareigoms, t. y. jo tinkamumas vidaus tar-
nybai iš esmės yra nevertinamas. Po tokios pareigūno medicininės ekspertizės lieka 
neatsakyta į pagrindinį specializuotajai ekspertizei keliamą uždavinį – ar pareigūnas 
iš esmės yra tinkamas vidaus tarnybai. Be to, pareigūnui nustačius sveikatos sutrikimą, 
kuris nepatenka į Sąvado skiltį naujoms pareigoms, vadovaujantis Aprašo 46 punktu, 
šis sutrikimas lieka neįvertintas. Šiame kontekste taip pat pažymėta, kad pagal Apra-
šo 73 punktą, CMEK gali priimti ekspertinį sprendimą tik iš esmės pasisakant dėl 
pareigūno tinkamumo vidaus tarnybai, ir kitokio sprendimo CMEK priimti negali. 
Tai reiškia, kad CMEK sprendimai dėl pareigūnų, pasiųstų vertinimui pagal Aprašo 
10.3 punktą, yra neteisėti, nes iš akivaizdžios neteisės teisė atsirasti negali.

4. Lietuvos Respublikos Seimas, pripažindamas, kad gyventojų sveikata yra di-
džiausia visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė, sveikatos potencialą ir jo palai-
kymo sąlygas inter alia lemia prieinama, priimtina ir tinkama sveikatos priežiūra, siek-
damas užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę turėti kuo geresnę sveikatą, taip pat teisę 
turėti priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą, 1994 m. liepos 19 d. priėmė 
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą Nr. 1-552. Šio įstatymo 2 straipsnio 
5, 6 ir 11 dalyse nustatyta, kad sveikatinimo veikla – tai asmens sveikatos priežiūra, vi-
suomenės sveikatos priežiūra, farmacinė ir kita sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir rei-
kalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija; asmens 
sveikatos priežiūra – tai valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla, kurios 
tikslas – laiku diagnozuoti asmens sveikatos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti 
atgauti ir sustiprinti sveikatą; sveikatos priežiūros tinkamumas – tai valstybės nustatyta 
tvarka pripažįstamos sveikatos priežiūros sąlygos, užtikrinančios sveikatos priežiūros 
paslaugų bei patarnavimų kokybę ir efektyvumą. Pareiškėjas taip pat remiasi Lietuvos 
Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 5 punktu, pagal 
kurį specializuotos medicininės ekspertizės yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos. 
Vertindamas tai, kas išdėstyta, Seimo narys prieina prie išvados, kad Aprašo 46 punkto 
nuostatos susiaurina pareigūnų, pasiųstų į CMEK dėl tinkamumo pareigoms, į kurias 
numatoma juos perkelti, sveikatos priežiūros apimtis, negu numato įstatymai. Kitaip 
tariant, CMEK, kaip sveikatos priežiūros įstaiga, neatlikdama pareigūno sveikatos bū-
klės įvertinimo ne tik pareigūno užimamoms pareigoms, bet ir jo tinkamumo vidaus 
tarnybai apskritai, veikia neefektyviai ir nekokybiškai, neužtikrina sveikatos priežiūros 
tinkamumo principo, nepadeda pareigūnams laiku atgauti ir sustiprinti sveikatą, o tai 
gali lemti nepagydomą pareigūno sveikatos sutrikimą ar net mirtį.

5. Sveikatos sistemos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti principai, kuriais va-
dovaujantis turi būti reguliuojami šio įstatymo 1 ir 3 straipsniuose nurodyti santykiai. 
Tai reiškia, kad Sveikatos sistemos įstatymo 1 straipsnyje nustatyti asmens ir visuome-
nės sveikatos priežiūros organizavimo santykiai turi būti reguliuojami vadovaujantis 
inter alia ir asmens sveikatos priežiūros tinkamumo principu (Sveikatos sistemos įsta-
tymo 2 str. 11 d.). Taigi, Seimo nario teigimu, Aprašo 46 punktas neatitinka Sveikatos 
sistemos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintam sveikatinimo veiklos prin-
cipui tinkamai organizuoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, kadangi CMEK, 
nustačiusi pareigūnui sveikatos sutrikimą, kuris nepatenka į Sąvado skiltį naujoms 
pareigoms, priimdama ekspertinį sprendimą, jo nevertina ir tokiu būdu neužtikrina 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo. Dar daugiau – Sveikatos sistemos 
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įstatymo 4 straipsnio 2 ir 4 punktuose įtvirtintos nuostatos, kad sveikatinimo veiklos 
tikslai yra saugoti gyventojus nuo ligų, išvengiamos mirties ir neįgalumo, taip pat di-
dinti gyvenimo ekonominį ir socialinį našumą. Šios nuostatos reiškia, kad sveikatini-
mo veiklą vykdantys subjektai privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad gyventojai 
išvengtų išvengiamos mirties ar neįgalumo, būtų užkirstas kelias gyventojams susirgti, 
o vykdoma sveikatinimo veikla darytų tik tokią įtaką gyventojams, kad jų gyvenimo 
ekonominis ir socialinis našumas tik didėtų. Tačiau pagal Aprašo 46 punkto nuostatas, 
CMEK neįvertinus pareigūno sveikatos sutrikimo jo užimamoms pareigoms ir tokiu 
būdu „leidus“ pareigūnui grįžti į darbą, pareigūnui, pavyzdžiui, dėl priežasčių, susijusių 
su vidaus tarnyba, gali ne tik kad mažėti jo ekonominis ir socialinis našumas, bet, kaip 
minėta, pablogėti sveikata, galinti lemti neįgalumą ar netgi mirtį.

6. Seimo nario nuomone, Aprašo 46 punkto nuostatos taip pat įpareigoja CMEK 
savo veiklą vykdyti grindžiant formalizmu (biurokratizmas), neleidžia užtikrinti svei-
katos priežiūros tinkamumo (sveikatos priežiūros paslaugų ir patarnavimų efektyvu-
mo), kadangi vidaus reikalų įstaiga, gavusi informaciją apie pareigūno sveikatos su-
trikimą, kuris galimai neleidžia eiti užimamų pareigų, privalės ir vėl siųsti pareigūną 
atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę – tik jau kitu siuntimo į CMEK pagrindu 
(Aprašo 10.1 punktas). Tokiu atveju, pareigūnui atliekant pakartotinę specializuotąją 
medicininę ekspertizę tik jau kitu siuntimo į CMEK pagrindu, neefektyviai naudoja-
mos valstybės biudžeto lėšos (CMEK išlaikymui, gydytojų ekspertų, vidaus reikalų įs-
taigos administracijos pareigūnų socialinėms garantijoms, atlyginimams mokėti, taip 
pat pareigūno, siunčiamo pasitikrinti sveikatą, atlyginimui mokėti (Darbo kodekso 
215 straipsnis). Todėl, kaip nurodoma pareiškime, Aprašo 46 punkto nuostatos neati-
tinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir dis-
ponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintų valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimosi ir disponavimo juo efektyvumo ir racionalumo principų, kurie reiškia, 
kad sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir 
disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei, turtas turi būti 
tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir naudojamas.

7. Apibendrindamas pareiškėjas teigia, kad Aprašo 46 punkto nuostatos neati-
tinka įstatymų nuostatų, CMEK, kaip sveikatos priežiūros įstaiga, teikdama sveikatos 
priežiūros paslaugas, veikia neefektyviai, neužtikrina sveikatos priežiūros tinkamumo 
principo, neįgyvendina sveikatinimo veiklos tikslo saugoti gyventojus nuo ligų, išven-
giamos mirties ir neįgalumo.

II.

8. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
(toliau – ir Atsakovas) atsiliepimas (b. l. 61–65), kuriame nurodoma, kad egzistuojanti 
vidaus tarnybos pareigūnų sveikatos priežiūros sistema visiškai atitinka ir realizuoja jai 
nustatytus tikslus, užtikrina tinkamą pareigūnų sveikatos priežiūrą, Aprašo 46 punkto 
nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 4 straips-
nio 2 ir 4 punktams, 5 straipsnio 1 dalies 5 punktui, Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnio 2 ir 
3 punktams.
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9. Atsakovo nuomone, kiekvienos teisės normos turinys turi būti atskleistas re-
miantis daugeliu teisės aiškinimo metodų. Konstitucinis Teismas ne viename savo nu-
tarime pabrėžė, kad taikant vien lingvistinį (gramatinį) teisės normos aiškinimo me-
todą, teisės normos turinys negali būti teisingai nustatytas (pvz., Konstitucinio Teismo 
1999 m. birželio 25 d. nutarimas, 1999 m. lapkričio 12 d. nutarimas). Dar 1995 m. sau-
sio 25 d. išvadoje Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pažodinis teisės normų aiš-
kinimas, jeigu taikomas kaip vienintelis aiškinimo būdas, nepriimtinas. Pagal teismų 
praktikoje pripažįstamas teismų suformuluotas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles: 
1) teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos, atsižvelgiant į įstatymų leidėjo keti-
nimus ir tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-363/99, P. Vasiliauskas prieš Kauno apskrities viršininko administraciją); 
2) nustatant bet kokios teisės normos tikrąją prasmę, būtina remtis ne tik teisės nor-
mos lingvistine analize, bet svarbu atsižvelgti į visumą veiksnių, turinčių įtakos tei-
singam tos normos aiškinimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1998 m. spalio 28 d. 
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-161/98); 3) bet kuri teisės norma gali būti tinkamai iš-
aiškinta tik tada, jeigu bus atsižvelgta į jos sisteminius ryšius su kitomis to paties įstaty-
mo, atitinkamos teisės šakos ar teisės instituto normomis, taip pat jos santykį su Kons-
titucija ir joje įtvirtintais bendraisiais teisės principais, esančiais visos teisės sistemos 
pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-50, H. Juchnevičius prieš Vilniaus miesto valstybinę mokesčių inspekciją). 
Taigi pabrėžiama būtinybė taikyti teisę ne „aklai”, o kiekvienu konkrečiu atveju lingvis-
tiniu, sisteminiu, loginiu ir kitais būdais išaiškinus tikrąją teisės normos prasmę, nusta-
čius ir įvertinus jos vietą teisės sistemoje, santykį su bendraisiais teisės principais.

10. Atsakovas taip pat teigia, kad pareiškėjas aptariamą aprašo nustatą supranta 
taip, kad pagal ją, pareigūno tinkamumas jo einamoms pareigoms vidaus tarnyboje, 
t. y. jo tinkamumas vidaus tarnybai, iš esmės nevertinamas, ir tai, kad pareigūnui nu-
stačius sveikatos sutrikimą, kuris nepatenka į Sąvado skiltį naujoms pareigoms, vado-
vaujantis Aprašo 46 punktu, lieka neįvertintas. Pareiškėjo teiginys, kad siuntimo atlik-
ti Specializuotąją medicininę ekspertizę pagrindą nusakanti priežastis lemia sveikatos 
patikrinimo turinį ir apimtį, Atsakovo požiūriu, neteisingas. Aprašo 46 punkte nurody-
ta, kad yra atliekama ekspertizė. Ekspertizės sąvoka apibrėžta Aprašo 2 punkte, pagal 
kurį, specializuotoji medicininė ekspertizė skirta tinkamumui vidaus tarnybai nusta-
tyti: asmenų, pretenduojančių į vidaus tarnybą, pageidaujančių mokytis vidaus reikalų 
profesinio mokymo įstaigoje, vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mo-
kymo kursuose ar Vidaus reikalų ministerijos siuntimu kitoje švietimo įstaigoje; vidaus 
tarnybos sistemos pareigūnų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, įtrauktų į Vidaus 
reikalų ministerijos kadrų rezervą; buvusių pareigūnų, grąžinamų į vidaus tarnybą ar 
siekiančių atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą; vidaus reikalų profesinio mo-
kymo įstaigų ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursų 
kursantų; minėtų asmenų psichologiniam tyrimui atlikti Apraše nustatytais atvejais; 
pareigūnų ir kursantų sveikatos sutrikdymo sunkumo mastui nustatyti. Taigi, priešin-
gai nei teigia pareiškėjas, specializuotoji medicininė ekspertizė, be kita ko, skirta ir vi-
daus tarnybos sistemos pareigūnų tinkamumui vidaus tarnybai nustatyti. Tačiau tokios 
ekspertizės atlikimo būtinumą pagrįstai suponuoja tam tikrų pagrindų atsiradimas. Vi-
daus tarnybos sistemos pareigūnai ekspertizei siunčiami: kai dėl ligos, traumos ar kito 
pakenkimo sveikatai likusių sveikatos sutrikimų negali atlikti pareigų ir tai patvirtina 
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Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Gydy-
tojų konsultacinės komisijos išvada, ar yra kitų objektyvių duomenų, kad pareigūnai 
negalės tęsti vidaus tarnybos; kai pareigūno laikinojo nedarbingumo terminas paskuti-
nį kartą pratęstas likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki Vidaus tarnybos sta-
tuto 53 straipsnio 1 dalies 15 punkte ir Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo taisyklių 
nustatyto maksimalaus laikinojo nedarbingumo trukmės termino arba anksčiau, nei 
šie terminai nustatyti, jeigu yra neįgalumo požymius konstatuojanti asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos Gydytojų konsultacinės komisijos išvada; kai numatoma perkelti ar 
skirti į kitas pareigas, kurioms numatyti tinkamumo vidaus tarnybai didesni sveika-
tos būklės reikalavimai; kai keičiasi profesinės rizikos sąlygos; dėl sveikatos sutrikdy-
mo sunkumo masto nustatymo, įvertinant po sveikatos sutrikdymo likusius sveikatos 
pakitimus ir pareigūno tinkamumą tolesnei vidaus tarnybai, kai pareigūno sveikatos 
sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar pareigūno statusu. Atsiliepime 
teigiama, kad šie pagrindai siejami su objektyvių aplinkybių, kurios gali turėti įtakos 
vidaus tarnybai, atsiradimu, t. y. joms nesant, minėta ekspertizė neatliekama, nes vidaus 
tarnybos pareigūnų tinkamumas einamoms pareigoms, atsižvelgiant į jų sveikatos bū-
klę, tikrinamas privalomais periodiniais profilaktiniais patikrinimais Vidaus tarnybos 
sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. 
įsakymu Nr. 1V-230, nustatyta tvarka. Pažymima, kad vidaus tarnybos sistemos parei-
gūnų sveikatos patikrinimų pagrindinis tikslas ir yra sistemingai vertinti, ar pareigūnų 
sveikatos būklė, kuri būtina pareigūnams keliamiems uždaviniams įgyvendinti, leidžia 
jiems eiti pareigas vidaus tarnyboje, taip pat nustatyti ligas ar sveikatos problemas, su-
sijusias su vidaus tarnyba, kad būtų taikomos pareigūnų sveikatos išsaugojimo ir sti-
prinimo priemonės.

11. Atsakovas paaiškina, kad tinkamumas vidaus tarnybai atliekant ekspertizę nu-
statomas pagal Sąvadą. Šis Sąvadas nustato sveikatos būklės reikalavimus tinkamumui 
tarnauti vidaus tarnybos sistemos pareigūnu. Sąvado skiltys, vadovaujantis Sąvado 2, 3 
ir 4 išnašose pateiktais išaiškinimais, taikomos nustatant tinkamumą vidaus tarnyboje 
vykdyti įvairias funkcijas, bet ne eiti konkrečias pareigas, kaip teigia pareiškėjas. Be to, 
CMEK, atlikusi pareigūno ekspertizę pagal Aprašo 10.3 punktą, gali priimti vieną iš 
Aprašo 73 punkte nustatytų ekspertinių sprendimų. Atkreipiamas dėmesys, kad eks-
pertiniame sprendime turi būti nurodyta, pagal kokią Sąvado skiltį pareigūnas yra 
tinkamas vidaus tarnybai. Taigi, ekspertizės metu nustačius, kad pareigūno sveikatos 
būklė neatitinka siuntime atlikti ekspertizę nurodytos Sąvado skilties, CMEK eksperti-
niame sprendime turi nurodyti, pagal kokią Sąvado skiltį pareigūnas tinkamas vidaus 
tarnybai, arba priimti ekspertinį sprendimą, kad pareigūnas tolesnei tarnybai netinka-
mas pagal visas Sąvado skiltis. Atlikusi pareigūno ekspertizę pagal Aprašo 10.4 punktą, 
CMEK gali priimti vieną iš 74 punkte nurodytų ekspertinių sprendimų, kuriuose taip 
pat turi būti nurodyta, pagal kurią Sąvado skiltį pareigūnas tinkamas vidaus tarnybai. 
Nustačius, kad pareigūnas netinkamas vidaus tarnybai nė pagal vieną iš Sąvado skilčių, 
turi būti priimtas ir tą konstatuojantis sprendimas, priešingu atveju nebus priimtas joks 
sprendimas. Taigi, sistemiškai vertinant Aprašo nuostatas, atsiliepime daroma išvada, 
kad, atliekant ekspertizę pagal Aprašo 10.3 ir 10.4 punktus, nepakanka konstatuoti, jog 
pareigūno sveikatos būklė neatitinka naujoms pareigoms keliamų reikalavimų. Tokiu 
atveju CMEK turi priimti ekspertinį sprendimą dėl jo tinkamumo tolesnei tarnybai.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

12. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl norminio administracinio 
akto – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu  
Nr. 1V-299 patvirtinto Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atli-
kimo tvarkos aprašo – 46 punkto teisėtumo.

13. Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos 
aprašas reglamentuoja asmenų, pretenduojančių į vidaus tarnybą, pageidaujančių mo-
kytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje, vidaus reikalų profesinio mokymo 
įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar Vidaus reikalų ministerijos siuntimu kitoje švie-
timo įstaigoje, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir vidaus tarnybos sistemos parei-
gūnų, įtrauktų į VRM kadrų rezervą, buvusių pareigūnų, grąžinamų į vidaus tarnybą 
ar siekiančių atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, vidaus reikalų profesinio 
mokymo įstaigų ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursų 
kursantų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės 
medicinos ekspertizės komisijos atliekamos specializuotosios medicininės ekspertizės 
organizavimo ir atlikimo tvarką (Aprašo I dalies ,,Bendrosios nuostatos“ 1 p.). Iš Apra-
šo preambulės matyti, kad šis poįstatyminis teisės aktas priimtas vadovaujantis Lietu-
vos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi ir Vidaus tarnybos 
statuto 39 straipsnio 4 dalimi, kur įtvirtinta Vidaus reikalų ministerijos kompetencija 
nustatyti specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarką. 
Taigi Aprašas reguliuoja vidaus tarnybos teisinius santykius, susijusius su sveikatos bū-
klės tinkamumu vidaus tarnybai nustatymu asmenims, išvardintiems Aprašo 1 punkte, 
šių asmenų psichologinio tyrimo atlikimu ar pareigūnų ir kursantų sveikatos sutrikdy-
mo sunkumo masto nustatymu, atliekant specializuotąją medicininę ekspertizę.

14. Ginčijamame Aprašo 46 punkte nustatyta, kad ,,Pareigūnams, kuriems eks-
pertizė atliekama dėl aprašo 10.3 ir 10.4 punktuose nurodytų priežasčių, ekspertinis 
sprendimas priimamas vadovaujantis Sąvado skiltimi, atitinkančia siuntime nurodytų 
pareigų, į kurias bus skiriamas pareigūnas, pavadinimą, su Sąvado nuoroda „pareigū-
nai“. Tokiu atveju CMEK, priimdama ekspertinį sprendimą, įvertina pareigūno tinka-
mumą vidaus tarnybai pagal Sąvado skiltį naujoms pareigoms“. Aprašo 10.3 punkte 
reglamentuojama, kad pareigūnai minimai ekspertizei siunčiami, kai numatoma juos 
perkelti ar skirti į kitas pareigas, kurioms numatyti tinkamumo vidaus tarnybai dides-
ni sveikatos būklės reikalavimai; 10.4 punkte – kad pareigūnai ekspertizei siunčiami, 
kai keičiasi profesinės rizikos sąlygos. Tai rodo, kad abejonės teisėtumu kyla dėl teisi-
nio reguliavimo, kuriame nustatytas specializuotosios medicininės ekspertizės atliki-
mas pareigūnams, atsiųstiems dėl tinkamumo tolesnei vidaus tarnybai, kai numatoma 
juos perkelti ar skirti į kitas pareigas, kurioms numatyti tinkamumo vidaus tarnybai 
didesni sveikatos būklės reikalavimai, arba kai keičiasi profesinės rizikos sąlygos. Parei-
gūnais, atsižvelgiant į kitas Aprašo nuostatas, šiuo atveju laikytini vidaus tarnybos sis-
temos pareigūnai ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, įtraukti į Vidaus reikalų mi-
nisterijos kadrų rezervą (toliau – ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, pareigūnai).
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15. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Aprašo 46 punktas neprieštarauja Lietuvos Respu-
blikos sveikatos sistemos įstatymo 4 straipsnio 2 ir 4 punktams, 5 straipsnio 1 dalies 
5 punktui, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, nau-
dojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 punktams. Pažymėtina, kad pa-
reiškėjas nenurodo, kurios Aprašo redakcijos 46 punktą ginčija, tačiau atsižvelgus į tai, 
kad abstraktaus prašymo dalykas gali būti tik galiojančios teisinio reguliavimo nuos-
tatos, šioje byloje bus tiriamos 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1V-710 (įsigaliojusio 
nuo 2012 m. sausio 7 d.) redakcijos Aprašo 46 punkto teisėtumas.

IV.

Dėl Aprašo 46 punkto atitikties Sveikatos sistemos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 
5 punktui

16. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo šešioliktasis 
skirsnis, nustatantis pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagri-
nėjimo tvarką, suponuoja, kad norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribas pa-
prastai apibrėžia pareiškėjo pareiškime pateiktas prašymas, jo apimtis, taip pat šį pra-
šymą pagrindžiantys teisiniai argumentai. Šiame kontekste pažymėtina, kad Sveikatos 
sistemos įstatymo 5 straipsnio ,,Sveikatinimo veiklos reguliavimo principai“ 1 dalies 
5 punkte įtvirtinti asmens sveikatos priežiūros priimtinumo, prieinamumo ir tinkamu-
mo principai, tačiau iš pareiškimo ir jame išdėstytų argumentų matyti, kad pareiškė-
jo abejonės Aprašo 46 punktu kyla tik ta apimtimi, kiek ginčo nuostata galbūt prieš-
tarauja Sveikatos sistemos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintam asmens 
sveikatos priežiūros tinkamumo principui (b. l. 12). Be to, iš pareiškimo argumentų 
visumos matyti, kad Aprašo 46 punkto teisėtumas kvestionuojamas tuo požiūriu, kiek, 
pareiškėjo nuomone, ginčijamas teisinis reguliavimas yra neteisėtas dėl to, jog pagal jį, 
atliekant specializuotąją medicininę ekspertizę Aprašo 10.3 ir 10.4 punkte numatytais 
atvejais ir vertinant pareigūno sveikatą pagal Sąvado skiltį naujoms pareigoms, nėra 
patikrinamas pareigūno sveikatos tinkamumas vidaus tarnybai apskritai. Atsižvelgus 
į tai, byloje visų pirma bus vertinama, ar Aprašo 46 punktas anksčiau nurodyta apim-
timi neprieštarauja Sveikatos sistemos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtin-
tam asmens sveikatos priežiūros tinkamumo principui.

V.

17. Aprašo 46 punkte nustatytas teisinis reguliavimas aiškintinas, atsižvelgiant į 
šio teisės akto reguliuojamų teisinių santykių sritį, pobūdį ir iš to kylančius ypatumus.

18. Vidaus tarnybos paskirtis veiksmingai užtikrinti viešojo intereso visuomenės 
saugumo srityje įgyvendinimą, vidaus tarnybos sistemos įstaigų vykdoma veikla, parei-
gūnų statusas, be kita ko, suteikiant jiems viešojo administravimo įgaliojimus nepaval-
diems asmenims, nustatant sugriežtintos drausmės ir atsakomybės reikalavimus, lemia 
šių pareigūnų korpuso ypatingą formavimo tvarką ir vidaus tarnybos atlikimo režimą. 
Todėl statutiniams valstybės tarnautojams, įskaitant ir vidaus tarnybos sistemai pri-
klausančius pareigūnus, specialiuose jų statusą ir veiklą reglamentuojančiuose teisės ak-
tuose (inter alia Vidaus tarnybos statute) nustatomi bendrieji ir specialieji reikalavimai. 
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Specialiųjų reikalavimų turinys priklauso nuo konkrečių siekiamų užimti (užimamų) 
pareigų pobūdžio. Specialiųjų pareiginių reikalavimų nustatymo tikslas, visų pirma, 
yra užtikrinti, kad norintis užimti (užimantis) atitinkamas pareigas asmuo turėtų tin-
kamą pasirengimą atlikti šiai pareigybei priskiriamas funkcijas. Vienas iš tinkamumo 
vidaus tarnybai reikalavimų yra siejamas su medicininio pobūdžio kriterijumi.

19. Vidaus tarnybos statute (6 str. 1 d. 4 p.) tarp kitų reikalavimų yra įtvirtinta 
nuostata, kad asmuo turi būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus 
tarnyboje. Taip pat reikalaujama, kad pretendentas į vidaus tarnybą būtų baigęs vidaus 
reikalų profesinio mokymo įstaigą ar kitą švietimo įstaigą arba vidaus reikalų profe-
sinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus (Vidaus tarnybos statuto 6 str. 1 d. 
6 p.). Asmens, pageidaujančio mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje, ki-
toje švietimo įstaigoje ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo 
kursuose, sveikatos būklė tikrinama Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje, kuri 
pateikia išvadą dėl asmens sveikatos būklės ir psichologinio tinkamumo vidaus tar-
nybai (Vidaus tarnybos statuto 7 str. 3 d. 1 p.). Vidaus tarnybos statuto 11 straipsnio 
1 dalies 1 punktas draudžia priimti į vidaus tarnybą, esant Centrinės medicinos eks-
pertizės komisijos išvadai, kad asmuo netinkamas vidaus tarnybai dėl sveikatos. Priim-
tam į vidaus tarnybą pareigūnui visą jo tarnybos einant statutines pareigas laikotarpį 
galioja reikalavimas būti vidaus tarnybai tinkamos sveikatos būklės. Vidaus tarnybos 
statuto 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad esant Centrinės medicinos ekspertizės ko-
misijos išvadai, kad pareigūnas dėl sveikatos būklės negali eiti savo pareigų, vidaus rei-
kalų įstaigos vadovas turi teisę perkelti pareigūną į kitas lygiavertes pareigas, kurias 
pareigūnas gali eiti pagal savo sveikatos būklę toje pačioje vidaus reikalų įstaigoje ar, 
vidaus reikalų įstaigų vadovams suderinus, kitoje atitinkamoje vidaus reikalų įstai-
goje. Pagal to paties statuto 53 straipsnio 1 dalies 4 punktą, pareigūnas atleidžiamas iš 
vidaus tarnybos, kai negali tarnauti dėl sveikatos būklės, esant atitinkamai Centrinės 
medicinos ekspertizės komisijos išvadai.

20. Tai, kokios sveikatos būklės turėtų būti asmenys, pretenduojantys į vidaus tar-
nybą, ir pareigas einantys vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, nustatoma poįstatymi-
niame teisės akte – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respubli-
kos sveikatos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618 patvirtintame 
Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidau-
jantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstai-
gose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams 
sąvade.

21. Vidaus tarnybos ypatumai, susiję su pareigūnų sveikatos būklės reikalavimais, 
lemia, kad yra taikoma speciali teisės aktuose sureguliuota pareigūnų profesinės svei-
katos priežiūra. Šios norminės bylos kontekste pažymėtina, kad pagal Vidaus tarny-
bos statuto 39 straipsnio ,,Sveikatos priežiūra“ nuostatas, pareigūnų sveikatos priežiūra 
apima: specializuotąją medicininę ekspertizę; prevencinę medicinos pagalbą; Vidaus 
tarnybos statuto 42 straipsnyje numatytą asmens sveikatos priežiūrą, t. y. medicininę 
reabilitaciją, sveikatos grąžinamąjį ir antirecidyvinį gydymą; psichologinės paramos, 
sveikatos ugdymo ir stiprinimo priemonių taikymą; neapmokamą iš Privalomojo svei-
katos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūrą asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigose, kurių steigėja yra Vidaus reikalų ministerija, papildomai per programas 
remiama iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Vidaus reikalų ministerijai.
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22. Statuto 39 straipsnio 3 dalimi Vidaus reikalų ministerijai ar jos įgaliotai insti-
tucijai pavesta organizuoti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą pareigūnų sveikatos prie-
žiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėja yra Vidaus reikalų minis-
terija, taip pat naudotis pareigūnų tarnybos arba (ir) gyvenamųjų vietovių asmens ir 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis.

23. Taigi matyti, jog pagal nustatytą teisinį reguliavimą siekiant užtikrinti, kad, be 
kita ko, pareigūnas atitiktų vidaus tarnybai būtinus sveikatos būklės reikalavimus ir jo 
sveikata dėl vidaus tarnyboje atliekamų funkcijų neblogėtų ar būtų efektyviai atstato-
ma, taikomos įvairios šių asmenų sveikatos priežiūros priemonės ir formos, sudaran-
čios tam tikrą pareigūnų sveikatos priežiūros, tikrinimo sistemą.

VI.

24. Aprašo 10 punktas įtvirtina atvejus, kada pareigūnai siunčiami atlikti speciali-
zuotąją medicininę ekspertizę, t. y.: 

– kai dėl ligos, traumos ar kito pakenkimo sveikatai likusių sveikatos sutrikimų 
negali atlikti pareigų ir tai patvirtina Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos as-
mens sveikatos priežiūros įstaigos Gydytojų konsultacinės komisijos išvada, ar yra kitų 
objektyvių duomenų, kad pareigūnai negalės tęsti vidaus tarnybos;

– kai pareigūno laikinojo nedarbingumo terminas paskutinį kartą pratęstas likus 
ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 da-
lies 15 punkte ir Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo taisyklių nustatyto maksima-
laus laikinojo nedarbingumo trukmės termino arba anksčiau, nei šie terminai nusta-
tyti, jeigu yra neįgalumo požymius konstatuojanti asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
Gydytojų konsultacinės komisijos išvada;

– kai numatoma perkelti ar skirti į kitas pareigas, kurioms numatyti tinkamumo 
vidaus tarnybai didesni sveikatos būklės reikalavimai;

– kai keičiasi profesinės rizikos sąlygos;
– dėl sveikatos sutrikdymo sunkumo masto nustatymo, įvertinant po sveikatos 

sutrikdymo likusius sveikatos pakitimus ir pareigūno tinkamumą tolesnei vidaus tar-
nybai, kai pareigūno sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu 
ar pareigūno statusu.

25. Taigi statutinės įstaigos vadovas turi siųsti tarnaujančius pareigūnus atlik-
ti specializuotąją medicininę ekspertizę, esant duomenų, jog jie dėl sveikatos būklės 
galbūt negali tęsti vidaus tarnybos arba užimti einamas pareigas, taip pat kai numa-
toma perkelti pareigūną į kitas pareigas, kurioms numatyti tinkamumo vidaus tarny-
bai didesni sveikatos būklės reikalavimai, arba kai keičiasi profesinės rizikos laipsnis. 
Iš minėto teisinio reguliavimo taip pat išplaukia, kad Apraše nurodyti specializuotosios 
medicininės ekspertizės pagrindai siejami su objektyvių aplinkybių, kurios gali turė-
ti įtakos vidaus tarnybai, atsiradimu. Todėl šioms aplinkybėms, įskaitant nurodytąsias 
Aprašo 10.3 ir 10.4 punktuose, neatsiradus, aptariama ekspertizė apskritai neatlieka-
ma, ir vidaus tarnybos pareigūno sveikatos būklė šia tvarka nėra tiriama. Vertinant tai, 
pareigūno sveikatos sutrikimas, liga ar kitokia sveikatos problema gali būti nustatyta 
nebūtinai atliekant specializuotąją medicinos ekspertizę.

26. Tais atvejais, kai nėra pagrindo atlikti specializuotąją medicininę eksperti-
zę, pareigūnų sveikata tikrinama kita tvarka, t. y. pareigūnų tinkamumas einamoms  
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pareigoms, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę tikrinamas privalomais periodiniais pro-
filaktiniais patikrinimais Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių 
profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1V-230 (toliau – Sveikatos 
patikrinimų tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. Sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo 
2 punkte įtvirtinta, kad pagrindinis pareigūnų sveikatos patikrinimų tikslas yra siste-
mingai vertinti, ar pareigūnų sveikatos būklė, kuri būtina pareigūnams keliamiems už-
daviniams įgyvendinti, leidžia jiems eiti pareigas vidaus tarnyboje, taip pat nustatyti li-
gas ar sveikatos problemas, susijusias su vidaus tarnyba, kad būtų taikomos pareigūnų 
sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemonės. To paties aprašo 3 punktas reglamen-
tuoja, kad pareigūnų sveikatos patikrinimų mastą ir periodiškumą lemia jų amžius, ly-
tis (Sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo 1 priedas) ir galimi profesinės rizikos veiks-
niai (Sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo 2 priedas). Kiekvieno pareigūno sveikatos 
patikrinimų periodiškumą nustato vidaus reikalų statutinės įstaigos, derindamos apra-
šo 1 ir 2 prieduose nustatytus kriterijus. Pareigūnas privalo pasitikrinti sveikatą vidaus 
reikalų įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens nurodytoje asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoje nustatytu laiku, turėdamas vidaus reikalų įstaigos išduotą ir pagal kompeten-
ciją užpildytą sveikatos pasą bei medicininių dokumentų išrašą iš asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos, kurioje yra prisirašęs, ar iš gydytojo, jei sveikatos patikrinimas atlie-
kamas kitoje, nei jis yra prisirašęs, asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (14.1 punktas). 
Pažymėtina, kad pagal Sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo 13 punktą, vidaus tarny-
bos metu pastebėjus neigiamą vidaus tarnybos aplinkos poveikį pareigūno sveikatai ar 
kitokią pareigūno sveikatos problemą, trukdančią atlikti pareigas, tačiau dėl kurios jis 
nėra pripažintas nedarbingu, pareigūnas nedelsiant siunčiamas į Centrinę medicinos 
ekspertizės komisiją Aprašo nustatyta tvarka.

27. Kaip minėta, pareiškėjo abejonės ginčijamu teisiniu reguliavimo iš esmės kyla 
dėl to, jog pagal šį teisinį reguliavimą, atliekant specializuotąją medicininę ekspertizę 
Aprašo 10.3 ir 10.4 punktuose numatytais atvejais ir vertinant pareigūno sveikatą pa-
gal Sąvado skiltį naujoms pareigoms, nėra patikrinamas pareigūno sveikatos tinkamu-
mas vidaus tarnybai apskritai. Tai reiškia, kad, pasak Seimo nario, atliekant ekspertizę 
Aprašo 10.3 ir 10.4 punktuose numatytais atvejais, pareigūno tinkamumas turi būti 
įvertintas pagal visas Sąvado skiltis.

28. Aprašo 2 punkte specializuotoji medicininė ekspertizė apibrėžiama, kaip ,,tin-
kamumo vidaus tarnybai nustatymas <...> vidaus tarnybos sistemos pareigūnams 
<...>“. Aprašo 4.3 punkte numatyta, jog vienas iš specializuotosios medicininės eks-
pertizės tikslų – nustatyti (įvertinti) pareigūno tinkamumą tolesnei vidaus tarnybai. 
Tinkamumas vidaus tarnybai suprantamas, kaip sveikatos būklės tinkamumo vidaus 
tarnybai nustatymas pagal Sąvadą (Aprašo 2 p.). Tai reiškia, kad CMEK, atlikdama spe-
cializuotąją medicininę ekspertizę, vidaus tarnybos sistemos pareigūno tinkamumą 
vidaus tarnybai nustato, vadovaudamasi Sąvado nuostatomis. Sąvade yra išvardintos 
ligos ir sveikatos problemos, kurių nustatymo paaiškinimai yra pateikti Sąvado prie-
de. Atsižvelgiant į vidaus tarnybos metu vykdomas funkcijas, Sąvadas suskirstytas į  
I, II ir III skiltis, kuriose pagal atitinkamos ligos ar sveikatos problemos eilutę (atskirai 
dėl naujai priimamų į tarnybą asmenų ir pareigūnų) yra nurodytas atitikimas vidaus 
tarnybai pagal tris galimus variantus: „tinkami“, „netinkami“, „tinkamumas individua-
lus“. Iš Sąvado turinio matyti, kad kiekvienai iš trijų skilčių yra priskirtos atitinkamo 
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pobūdžio ir lygio vidaus tarnybos funkcijos. Taip pat matyti, kad skirtingoms skiltims 
(skirtingoms vidaus tarnybos funkcijoms) yra reikšmingos skirtingos ligos ir sveikatos 
problemos, t. y. sveikatos būklės reikalavimai diferencijuojami pagal tai, kokias parei-
gas siekiama užimti ir kurią Sąvado skiltį šios pareigos atitinka. Pažymėtina, kad pagal 
Aprašo 6 punktą, siuntime turi būti nurodyti tiriamųjų duomenys (vardas, pavardė, gi-
mimo data, nuolatinė (deklaruotoji) gyvenamoji vieta), ekspertizės uždavinys (uždavi-
niai), vienas ar keli ekspertizės pagrindai, nurodyti aprašo 9–12 punktuose, ir Sąvado 
skiltis. Taigi matyti, kad specializuotoji medicininė ekspertizė atliekama (neišskiriant ir 
tų atvejų, kai ji atliekama dėl Aprašo 10.3 ir 10.4 punktuose numatytų priežasčių), pa-
reigūno sveikatą tikrinant pirmiausia pagal siuntime nurodytą Sąvado skiltį.

29. Aprašo 46 punkte įtvirtintas teisinis reguliavimas taip pat aiškintinas kitų 
Aprašo nuostatų kontekste, t. y. atsižvelgiant į tai, kad:

– Ekspertinė išvada – tai CMEK gydytojo eksperto (gydytojo specialisto) išvada 
dėl tiriamojo tinkamumo vidaus tarnybai atlikus ekspertizę (Aprašo I dalies ,,Bendro-
sios nuostatos“ 2 p.);

– Ekspertinis sprendimas – Komisijos gydytojų ekspertų (gydytojų specialistų) 
ekspertinių išvadų pagrindu priimtas sprendimas, nurodant ligą ar sveikatos problemą, 
vadovaujantis Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos 
dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifi-
kacija, TLK-10-AM) dėl tiriamojo tinkamumo vidaus tarnybai ar priimtas sprendimas, 
nurodant ligą ar sveikatos problemą, vadovaujantis TLK-10-AM, dėl pareigūno ar kur-
santo sveikatos sutrikdymo sunkumo masto nustatymo (Aprašo I dalies ,,Bendrosios 
nuostatos“ 2 p.);

– Ekspertiniai sprendimai priimami įvertinus ekspertines išvadas, Sąvade išdėsty-
tus paaiškinimus ir atsižvelgus į šiame apraše išvardytų dokumentų turinį, vidaus tar-
nybos ypatybes (Aprašo X dalies ,,Ekspertinės išvados, ekspertiniai sprendimai“ 65 p.);

– Diagnozavus ūmų sveikatos sutrikimą, lėtinio susirgimo paūmėjimą ar traumą, 
įtarus užkrečiamą ligą, CMEK ekspertinis sprendimas priimamas tik pasveikus arba 
pasiekus remisiją ir paaiškėjus šių susirgimų pasekmėms (Aprašo IV dalies ,,Eksperti-
zės atlikimas“ 31 p.);

– Jeigu ekspertizės metu paaiškėja sunki ar nepagydoma liga ar sveikatos proble-
ma, tiriamajam gali būti išduodamas CMEK siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti (for-
ma F 028-1/a) atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto konsultacijai 
(Aprašo IV dalies ,,Ekspertizės atlikimas“ 34 p.);

– Ekspertiniai sprendimai yra individualūs kiekvienam tiriamajam (Aprašo X da-
lies ,,Ekspertinės išvados, ekspertiniai sprendimai“ 54 p.);

– Pareigūnams, kurie pagal Komisijos ekspertinį sprendimą pripažinti netinka-
mais vidaus tarnybai pagal visas Sąvado skiltis, rašomi ligos liudijimai, kitiems tiria-
miesiems – pažymos (Aprašo X dalies ,,Ekspertinės išvados, ekspertiniai sprendimai“ 
59 p.);

– Kai tiriamasis serga liga, neįtraukta į Sąvadą, ekspertinis sprendimas priimamas 
vadovaujantis tuo Sąvado punktu, kuris labiausiai atitinka susirgimo šia liga, organų 
funkcijos sutrikimo prigimtį, pasireiškimą, stadiją ir leidžia įvertinti tiriamojo tinka-
mumą vidaus tarnybai (Aprašo X dalies ,,Ekspertinės išvados, ekspertiniai sprendimai“ 
68 p.).

30. Šiai bylai aktualiu aspektu taip pat svarbu tai, kad atlikusi pareigūno, atsiųsto 
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dėl tinkamumo tolesnei vidaus tarnybai ekspertizę (dėl Aprašo inter alia 10.3 punk-
te numatytų priežasčių), CMEK gali priimti šiuos ekspertinius sprendimus: tinkamas 
tolesnei vidaus tarnybai pagal Sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikala-
vimų I ir (ar) II, ir (ar) III skiltį; tinkamas vidaus tarnybai pagal Sąvade nustatytus 
tinkamumo sveikatos būklės reikalavimus. Negali eiti pareigų vidaus tarnyboje, kur 
tinkamumo sveikatos būklės reikalavimai nustatyti pagal Sąvado I ir (ar) II skiltis; gali 
eiti pareigas vidaus tarnyboje, kurioms tinkamumo sveikatos būklės reikalavimai nu-
statyti pagal Sąvado II ir (ar) III skiltį; netinkamas tolesnei vidaus tarnybai pagal Sąva-
de nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I, II, III skiltis; susirgo tarnybos 
metu dėl priežasčių, susijusių su vidaus tarnyba; netinkamas tolesnei vidaus tarnybai 
pagal Sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I, II, III skiltis; liga 
ar sveikatos problema, nesusijusi su vidaus tarnyba ar su pareigų atlikimu; atnaujinti 
ekspertizę CMEK, po to, kai bus baigtas ištyrimas (gydymas); rekomenduoti suteikti 
atostogas ir atnaujinti ekspertizę CMEK; rekomenduoti pratęsti laikinąjį nedarbingu-
mą (nurodant terminą) ir atnaujinti ekspertizę CMEK (Aprašo X dalies ,,Ekspertinės 
išvados, ekspertiniai sprendimai“ 73.1-73.7 p.). Atlikusi tiriamojo ekspertizę tik pagal 
Aprašo 10.4 punktą, CMEK gali priimti šiuos ekspertinius sprendimus: tinkamas vi-
daus tarnybai pagal Sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I ir (ar) 
II, ir (ar) III skiltį; gali eiti pareigas vidaus tarnyboje pagal nurodytas profesines rizikos 
sąlygas; tinkamas vidaus tarnybai pagal Sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės 
reikalavimų I ir (ar) II, ir (ar) III skiltį; negali eiti pareigų vidaus tarnyboje pagal nu-
rodytas profesines rizikos sąlygas (X dalies ,,Ekspertinės išvados, ekspertiniai sprendi-
mai“ 74.1-74.2 p.).

31. Taigi nurodytas teisinis reguliavimas įtvirtina, kad atlikus specializuotąją me-
dicininę ekspertizę (neišskiriant tų atvejų, kai ji atliekama dėl Aprašo 10.3 ir 10.4 punk-
tuose nurodytų priežasčių), padaromos CMEK gydytojų ekspertų išvados dėl pareigū-
no tinkamumo vidaus tarnybai. Šių išvadų, kitų dokumentų pagrindu ir atsižvelgiant į 
Sąvade išdėstytus jo taikymo paaiškinimus bei vidaus tarnybos ypatybes, yra priima-
mas ekspertinis sprendimas dėl tiriamojo (konkretaus pareigūno) sveikatos būklės tin-
kamumo vidaus tarnybai. Diagnozavus ūmų sveikatos sutrikimą, lėtinio susirgimo pa-
ūmėjimą ar traumą, įtariant užkrečiama liga, ekspertinis sprendimas nepriimamas, kol 
pareigūnas nepasveiksta, nepasiekia remisijos ir nepaaiškėja šių susirgimų pasekmės. 
Aptariamos ekspertizės metu paaiškėjus, kad pareigūnas serga sunkia ar nepagydo-
ma liga ar turi sunkią sveikatos problemą, jam gali būti išduodamas CMEK siuntimas 
tirti, konsultuoti ir gydyti atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto 
konsultacijai. Jeigu nustatoma, kad pareigūnas serga liga, neįtraukta į Sąvadą, eksper-
tinis sprendimas priimamas tik tais atvejais, kai Sąvado punktas, labiausiai atitinkan-
tis susirgimo šia liga, organų funkcijos sutrikimo prigimtį, pasireiškimą, stadiją, leidžia 
įvertinti tiriamojo tinkamumą vidaus tarnybai. CMEK, atlikusi pareigūno ekspertizę 
pagal Aprašo 10.3 punktą, gali priimti vieną iš Aprašo 73 punkte nustatytų eksperti-
nių sprendimų. Ekspertizės metu nustačius, kad pareigūno sveikatos būklė neatitinka 
siuntime atlikti ekspertizę nurodytos Sąvado skilties, atitinkančios naujų pareigų ap-
rašymą, CMEK ekspertiniame sprendime turi nurodyti, pagal kokią Sąvado skiltį pa-
reigūnas tinkamas vidaus tarnybai, arba priimti ekspertinį sprendimą, kad pareigūnas 
tolesnei tarnybai netinkamas pagal visas Sąvado skiltis. Atlikusi pareigūno ekspertizę 
pagal Aprašo 10.4 punktą, CMEK gali priimti vieną iš 74 punkte nurodytų ekspertinių 
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sprendimų, kuriuose taip pat turi būti nurodyta, pagal kurią Sąvado skiltį, atitinkančią 
pasikeitusias profesinės rizikos sąlygas, pareigūnas tinkamas vidaus tarnybai. Nusta-
čius, kad pareigūnas netinkamas vidaus tarnybai nė pagal vieną iš Sąvado skilčių, prii-
mamas tai konstatuojantis sprendimas. Vadinasi, susiklosčius situacijai, kai specializuo-
tosios medicininės ekspertizės metu, nepriklausomai, dėl kurios priežasties, nurodytos 
Aprašo 10 punkte, ji atliekama, nustatomas toks pareigūno sveikatos sutrikimas, dėl 
kurio jis negali būti pripažintas tinkamu vykdyti vidaus tarnybos funkcijas, aprašytas 
atitinkamoje Sąvado skiltyje, pareigūno sveikatos būklė vertinama toliau ir nustatoma, 
ar pareigūnas yra tinkamas vidaus tarnybai pagal kitas Sąvado skiltis. Jeigu nustatomi 
tokie sveikatos sutrikimai, kurie neleidžia eiti pareigų pagal nei vieną Sąvado skiltį, va-
dinasi pareigūnas nėra tinkamas vidaus tarnybai apskritai. Apraše numatytais atvejais 
nepriėmus ekspertinio sprendimo, tai reiškia, kad pareigūnas dėl sveikatos būklės taip 
pat negali eiti pareigų vidaus tarnyboje, t. y jis nėra tinkamas vidaus tarnybai, kol ne-
bus priimtas konkretus ekspertinis sprendimas.

32. Aptartų Aprašo ir Sąvado nuostatų sisteminis-loginis aiškinimas taip pat su-
ponuoja, kad jeigu nustatoma, jog pareigūnas yra tinkamas vidaus tarnybai pagal kurią 
nors vieną Sąvado skiltį (nagrinėjamu atveju pagal Sąvado skiltį naujoms pareigoms), 
priimamas sprendimas, kad jis yra tinkamas vidaus tarnybai. Iš to išplaukia, kad speci-
alizuotosios medicininės ekspertizės metu nustatytas sveikatos sutrikimas, neįtrauktas 
į Sąvado skiltį naujoms pareigoms, nevertinamas tuo atveju, kai nustatoma, jog parei-
gūno sveikatos būklė atitinka Sąvado skiltį naujoms pareigoms. Minėta, kad priklauso-
mai nuo to, kokiai Sąvado skilčiai yra priskiriamos pareigos, nustatomi skirtingi svei-
katos būklės reikalavimai. Taip pat minėta, kad ekspertinis sprendimas priimamas dėl 
tiriamojo tinkamumo vidaus tarnybai, įvertinus ekspertines išvadas ir kitus nurody-
tus duomenis. Todėl kai nustatoma, kad pareigūnas tinkamas vidaus tarnybai naujoms 
pareigoms, t. y. jis neturi tokių sveikatos būklės sutrikimų, kurie neleistų jam vykdyti 
funkcijų, aprašytų naujas pareigas atitinkančioje Sąvado skiltyje, nėra teisinių prielaidų 
reikalauti, kad turi būti vertinami ir kitose Sąvado skiltyse nustatyti sveikatos sutriki-
mai, kurie iš esmės nėra reikšmingi atliekant vertinimą naujoms pareigoms. Tačiau ne-
vertinant pareigūno sveikatos būklės atitikimo kitoms Sąvado skiltims, nei reikalinga 
naujoms pareigoms, nors kitose Sąvado skiltyse ir būtų nurodyti sveikatos sutrikimai, 
kurie galbūt nustatomi šiam pareigūnui (tiriamajam), tai savaime nelemia išvados, kad 
pareigūnas dėl nustatyto sveikatos sutrikimo nėra tinkamas vidaus tarnybai apskritai. 
Todėl Aprašo 46 punktą aiškinant kartu su kitų teisės aktų (Vidaus tarnybos statuto, 
Sąvado, Sveikatos patikrinimų aprašu) ir atsižvelgiant į egzistuojančią specialią parei-
gūnų sveikatos priežiūros sistemą, apimančią įvairias sveikatos tikrinimo procedūras, 
sveikatos priežiūros, jos išsaugojimo ir stiprinimo priemones bei formas, nėra pagrin-
do teigti, jog sveikatos sutrikimas tiek, kiek jis yra reikšmingas vykdyti vidaus tarny-
bos funkcijas apskritai, nėra vertinamas. Apibendrinant, darytina išvada, kad iš Aprašo 
46 punkte nustatyto teisinio reguliavimo neišplaukia, jog atliekant specializuotąją me-
dicininę ekspertizę Aprašo 10.3 ir 10.4 punkte numatytais atvejais, nėra patikrinamas 
pareigūno sveikatos tinkamumas vidaus tarnybai apskritai.

33. Pagal Sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 11 punktą, sveikatos priežiūros 
tinkamumas suprantamas kaip valstybės nustatyta tvarka pripažįstamos sveikatos prie-
žiūros sąlygos, užtikrinančios sveikatos priežiūros paslaugų bei patarnavimų kokybę ir 
efektyvumą. Pareiškėjo nuomone, CMEK, kaip sveikatos priežiūros įstaiga, neatlikdama 
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pareigūno sveikatos būklės įvertinimo ne tik pareigūno užimamoms pareigoms, bet ir 
jo tinkamumo vidaus tarnybai apskritai, veikia neefektyviai ir nekokybiškai. Anksčiau 
nurodytų argumentų pagrindu šiame procesiniame sprendime padaryta išvada, kad 
Aprašo 46 punktas nenustato tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį CMEK, atlikda-
ma specializuotąją medicininę ekspertizę dėl Aprašo 10.3 ir 10.4 punktuose nurodytų 
priežasčių, nevertina pareigūno sveikatos būklės tinkamumo vidaus tarnybai apskritai. 
Taip aiškinant Aprašo 46 punktą, prieštaravimas Sveikatos sistemos įstatymo 5 straips-
nio 1 dalies 5 punkte įtvirtintam asmens sveikatos priežiūros tinkamumo principui pa-
reiškėjo nurodytu aspektu negali būti konstatuojamas.

VII.

Dėl Aprašo 46 punkto atitikties Sveikatos sistemos įstatymo 4 straipsnio 2 ir 4 punk-
tams ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 
9 straipsnio 2 ir 3 punktams

34. Iš pareiškime nurodytų motyvų taip pat matyti, kad Aprašo 46 punkto teisėtu-
mas kvestionuojamas iš esmės tuo aspektu, kad, pasak pareiškėjo, tokiu teisiniu regulia-
vimu sukuriama situacija, paneigianti sveikatinimo veiklos tikslus saugoti gyventojus 
nuo ligų, išvengiamos mirties ir neįgalumo, didinti gyvenimo ekonominį ir socialinį 
našumą, numatytus Sveikatos sistemos įstatymo 4 straipsnio 2 ir 4 punktuose. Be to, 
Aprašo 46 punkto teisėtumu abejojama ir tuo aspektu, kad, pasak pareiškėjo, nusta-
čius galimai užimamoms pareigoms eiti trukdantį pareigūno sveikatos sutrikimą, kuris 
nepatenka į Sąvado skiltį naujoms pareigoms, pareigūnas vėl siunčiamas atlikti speci-
alizuotąją medicininę ekspertizę kitu Apraše numatytu (10.1 p.) pagrindu, o tai lemia 
neefektyvų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, prieštaraujantį Valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 punktams.

35. Įvertinusi šiuos argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog pareiš-
kime nėra išdėstyta išsamiais teisiniais argumentais pagrįsta Seimo nario pozicija dėl 
ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo nurodytiems įstatymams. 

35.1. Sveikatos sistemos įstatymo 4 straipsnio 2 ir 4 punktuose nustatyta, kad svei-
katinimo veiklos tikslai, be kita ko, yra saugoti gyventojus nuo ligų, išvengiamos mir-
ties ir neįgalumo, taip pat didinti gyvenimo ekonominį ir socialinį našumą. Pareiškėjo 
teigimu, pagal Aprašo 46 punkto nuostatas, CMEK neįvertinus pareigūno sveikatos su-
trikimo jo užimamoms pareigoms ir tokiu būdu ,,leidus“ pareigūnui grįžti į darbą, pa-
reigūnui, pavyzdžiui, dėl priežasčių, susijusių su vidaus tarnyba, gali ne tik kad mažėti 
jo ekonominis ir socialinis našumas, bet ir pablogėti sveikata, galinti lemti neįgalumą 
ar netgi mirtį. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šie pareiškėjo nurodyti motyvai 
dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties nurodytu aspektu grindžiami abstraktaus 
pobūdžio teiginiais ir prielaidomis. Be to, pareiškėjas tik pacituoja minėtas Sveikatos 
sistemos įstatymo nuostatas, tačiau neatskleidžia jų turinio, nepaaiškina, neargumen-
tuoja savo pozicijos, kodėl ir kaip ginčijamas teisinis reguliavimas, jo nuomone, prieš-
tarauja Sveikatos sistemos įstatymo 4 straipsnio 2 ir 4 punktams.

35.2. Pareiškime iš esmės nėra pateikta ir teisinių argumentų, pagrindžiančių pa-
reiškėjo poziciją dėl Aprašo 46 punkte įtvirtinto ginčijamo teisinio reguliavimo atitik-
ties Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 
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nuostatoms. Šio įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 punktuose įtvirtinta, kad valstybės ir savi-
valdybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis, be 
kita ko, efektyvumo principu, kuris reiškia, kad sprendimais, susijusiais su valstybės ir 
savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksi-
malios naudos visuomenei; taip pat racionalumo principu, reiškiančiu, kad valstybės 
ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir nau-
dojamas. Pareiškėjo teiginiu, kad pakartotinės specializuotosios medicininės eksperti-
zės atlikimas lemia, jog tokiu būdu neefektyviai naudojamos valstybės biudžeto lėšos, 
iš esmės yra sakoma, jog ginčijamu teisiniu reguliavimu nėra užtikrinamas efektyvus 
valstybės lėšų panaudojimas, tačiau teisinių argumentų pagrindu nėra paaiškinama, 
kodėl pareiškėjas priėjo prie tokios išvados. Seimo narys tik pacituoja Valstybės ir sa-
vivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas, tačiau jų 
turinio nedetalizuoja. Taigi taip formuluojamas pareiškimas iš esmės grindžiamas ne 
teisiniais argumentais, o hipotetinio pobūdžio, neatskleisto turinio teiginiais. 

36. Šio sprendimo 35 punkte nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, 
kad pareiškėjo abstrakčiame prašyme nurodytos abejonės dėl ginčo norminio admi-
nistracinio akto atitikties minėtoms įstatymo nuostatoms negali būti pripažintos tin-
kamai motyvuotomis, kaip to reikalauja Administracinių bylų teisenos įstatymas ir šio 
įstatymo nuostatas aiškinanti teismų praktika. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo praktikos matyti, kad argumentavimo (teisinių motyvų) trūkumai sudaro sava-
rankišką ir pakankamą pagrindą teismui atsisakyti priimti pareiškėjo pareiškimą dėl 
atitinkamo norminio administracinio akto teisėtumo (Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., 114 str. 1 d.), o tokį pareiškimą priėmus – norminę adminis-
tracinę bylą nutraukti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p., 114 str. 
1 d.) (šiuo klausimu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų 
kolegijos 2014 m. lapkričio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014). 
Atsižvelgus į tai, inicijuotos norminės administracinės bylos dalis dėl Aprašo 46 punk-
to atitikties Sveikatos sistemos įstatymo 4 straipsnio 2 ir 4 punktams ir Valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnio 2 ir 
3 punktams, nutrauktina.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
101 straipsnio 1 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, iš-
plėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjū-
čio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299 patvirtinto Specializuotosios medicininės ekspertizės 
organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 46 punktas (2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo  
Nr. 1V-710 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstaty-
mo 5 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintam asmens sveikatos priežiūros tinkamumo 
principui.

Norminės administracinės bylos dalį dėl Specializuotosios medicininės eksperti-
zės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 46 punkto (2012 m. rugsėjo 28 d. įsaky-
mo Nr. 1V-710 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 
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4 straipsnio 2 ir 4 punktams, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto val-
dymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 punktams nutraukti. 

Sprendimas neskundžiamas.

1.4. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu 
Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 
58.36 punkto (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) ir 58.28 punkto 
(2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 redakcija) teisėtumo

Administracinė byla Nr. I-4-822/2015
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00040-2014-9

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2015 m. gegužės 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pir-
mininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), 
sekretoriaujant Gretai Maselskienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei E. L.,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lazdijų 
rajono apylinkės teismo ir Prienų rajono apylinkės teismo prašymus ištirti, ar Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu patvirtintų Medžioklės 
Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.36 punktas (2010 m. rugsėjo 15 d. įsaky-
mo Nr. D1-768 redakcija) ir 58.28 punktas (2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 
redakcija) ta apimtimi, kuria numatoma, jog jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus 
nustatyta tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai, o jį paėmęs asmuo priva-
lo atlyginti žalą gamtai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246–
6.249 straipsnių nuostatoms bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisi-
nės valstybės, teisės aktų hierarchijos principams.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Lazdijų rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi 
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės 
Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Medžioklės Lietu-
vos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 58.36 punktas (2010 m. rug-
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sėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) ir 58.28 punktas (2014 m. spalio 24 d. įsaky-
mo Nr. D1-857 redakcija) ta apimtimi, kuria numatyta, jog jei gyvūnas paimamas apie 
tai nepranešus nustatyta tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai, o jį paėmęs 
asmuo privalo atlyginti žalą gamtai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio ko-
dekso (toliau – ir CK, Civilinis kodeksas) 6.246–6.249 straipsnių nuostatoms bei Lietu-
vos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) įtvirtintiems teisinės valstybės, 
teisės aktų hierarchijos principams.

2. Pareiškėjo Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartyje nu-
rodyti šie teisiniai argumentai, kuriais grindžiamos abejonės dėl ginčijamos nuostatos 
teisėtumo:

2.1. Taisyklių 58.36 punkte (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) 
ir 58.28 punkte (2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 redakcija) įtvirtintas teisinis 
reguliavimas gali būti suprantamas tik taip, kad tuo atveju, kai konstatuojami Taisy-
klių 58.36 punkte numatyti asmens veiksmai, atsiranda jo pareiga įstatymo numaty-
ta tvarka atlyginti žalą gamtai ir ši jo pareiga atsiranda neatsižvelgiant į jokias kitas 
teisiškai reikšmingas aplinkybes. Tačiau Taisyklių 76 punkte nustatyta, kad asmenys, 
pažeidę Taisykles, traukiami administracinėn, civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn 
įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjas cituoja CK 6.246–6.249 straipsnių nuostatas bei 
nurodo, jog šis teisinis reguliavimas suprantamas taip, kad asmuo turi pareigą atlyginti 
padarytą žalą tik nustačius visas keturias teisiškai reikšmingas sąlygas: žalos padarymo 
faktą, neteisėtus veiksmus, asmens kaltę ir priežastinį ryšį tarp asmens neteisėtų kal-
tų veiksmų ir atsiradusios turtinės prievolės atlyginti padarytą žalą. Įvertinus šį teisinį 
reglamentavimą, pareiškėjui kyla abejonė, ar Taisyklių 58.36 punktas (2010 m. rugsėjo 
15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) ir 58.28 punktas (2014 m. spalio 24 d. įsakymo 
Nr. D1-857 redakcija) ta apimtimi, kuria numatyta, jog jeigu gyvūnas paimamas apie 
tai nepranešus nustatyta tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai, o jį paėmęs 
asmuo privalo atlyginti žalą gamtai, neprieštarauja CK 6.246–6.249 straipsniuose įtvir-
tintoms nuostatoms.

2.2. Aiškindamas Konstitucijos 54 straipsnį, Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2005 m. gegužės 13 d. nutarime yra pažy-
mėjęs, kad įstatymų leidėjas turi uždrausti veiksmus, darančius žalą natūraliai gamti-
nei aplinkai, jos objektams, ir nustatyti teisinę atsakomybę už tokius veiksmus. Minėti 
draudimai bei teisinė atsakomybė už šių draudimų nepaisymą turi būti nustatyti tik 
įstatymu, o šių draudimų įgyvendinimo tvarka gali būti reglamentuojama ir poįsta-
tyminiuose teisės aktuose. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (toliau – ir Me-
džioklės įstatymas) 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, Lietuvos Respublikos aplinkos mi-
nisterijai (toliau – ir Aplinkos ministerija) suteikta teisė tvirtinti Medžioklės Lietuvos 
Respublikos teritorijoje taisykles, kuriose ji nustato: medžiojamųjų gyvūnų rūšių sąrašą 
ir šių gyvūnų medžioklės terminus; draudžiamus ir leidžiamus medžioklės būdus ir jų 
taikymo terminus, draudžiamus ir leidžiamus naudoti įrankius; medžiojamųjų gyvūnų, 
kurių medžiojimas yra ribojamas, sąrašą ir kasmetinio jų sumedžiojimo limitų Lietu-
vos Respublikoje bei atskiruose medžioklės plotų vienetuose nustatymo tvarką; sau-
gaus elgesio medžioklėje reikalavimus bei kitus medžiojimo reikalavimus. Pareiškėjas 
remiasi Konstitucinio Teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika 
bei teigia, kad teisė Taisyklėse nustatyti teisinę atsakomybę už draudimo nepaisymą 
Aplinkos ministerijai nedeleguota, ji, žemesnės teisinės galios teisės aktu nustatydama 
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teisinę atsakomybę už tam tikrų draudimų nepaisymą, sureguliavo tuos visuomeninius 
santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais (įstatymu), be 
to, nustatė tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruoja su aukštesnės galios teisės akte 
nustatytu reguliavimu, todėl pareiškėjui kyla abejonė, ar Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministras, Taisyklių 58.36 punkte (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redak-
cija), 58.28 punkte (2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 redakcija) nustatydamas 
civilinę atsakomybę už įtvirtinto draudimo nepaisymą, neviršijo savo kompetencijos, 
ar priimdamas teisės aktą laikėsi subordinacijos pagal juridinę galią, ar tokie teisėkūros 
subjekto veiksmai neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintiems teisės aktų hierarchijos 
principui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

3. Pareiškėjas Prienų rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 9 d. nutartimi 
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, taip pat prašydamas ištirti, ar Tai-
syklių 58.36 punktas (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) ir 58.28 
punktas (2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 redakcija) ta apimtimi, kuria nu-
matyta, jog jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus nustatyta tvarka, laikoma, kad 
gyvūnas paimtas neteisėtai, o jį paėmęs asmuo privalo atlyginti žalą gamtai, neprieš-
tarauja CK 6.246–6.249 straipsnių nuostatoms bei Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės 
valstybės, teisės aktų hierarchijos principams. Šis prašymas grindžiamas iš esmės ana-
logiškais teisiniais argumentais, kaip ir suformuluotais pareiškėjo Lazdijų rajono apy-
linkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartyje. Šiai administracinei bylai pagal pareiš-
kėjo Prienų rajono apylinkės teismo prašymą buvo suteiktas bylos Nr. I-6-502/2015. 

4. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2015 m. sausio 19 d. 
įsakymu Nr. TP-4 administracinės bylos Nr. I-6-502/2015 ir Nr. I-4-822/2015 sujungtos 
į vieną bylą, kuriai suteiktas bylos Nr. I-4-822/2015.

II.

5. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, gauti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsilie-
pimai, kuriuose prašoma pripažinti Taisyklių 58.36 punktą (2010 m. rugsėjo 15 d, įsa-
kymo Nr. D1-768 redakcija) ir 58.28 punktą (2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 
redakcija) ta apimtimi, kad gyvūnas paimtas neteisėtai, o jį paėmęs asmuo privalo at-
lyginti žalą gamtai, teisėtais. Atsakovo atsiliepimai grindžiami šiais esminiais teisiniais 
argumentais:

5.1. Konstitucijos 54 straipsnyje numatyta valstybės pareiga rūpintis natūralios 
gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vie-
tovių apsauga, taip pat prižiūrėti, kad su saiku būtų naudojami, atkuriami ir gausinami 
gamtos ištekliai. Valstybės teisių ir pareigų apimtį dėl laukinių gyvūnų nustato įstatymo 
lygmens ir poįstatyminių teisės aktų sistema: Lietuvos Respublikos laukinės gyvūni-
jos įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių ir bendrijų 
įstatymas, Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas, Medžioklės įstatymas ir kiti 
teisės aktai, kuriuose nustatytos laukinių gyvūnų naudojimo, priežiūros taisyklės, lau-
kinių gyvūnų padarytos žalos atlyginimo tvarka ir pan. CK 4.41 straipsnyje numatyta, 
jog gyvūnų savininkas, įgyvendindamas nuosavybės teisę, privalo laikytis gyvūnų ap-
saugą ir jų laikymą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų. Atsakovo 
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teigimu, iš Medžioklės įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų matyti, kad įstatymų 
leidėjas aiškiai įtvirtino laisvėje esančių medžiojamųjų gyvūnų nuosavybės teisę, nusta-
tydamas baigtinį subjektų sąrašą: valstybė, medžiojamųjų plotų naudotojas ir medžio-
jamąjį gyvūną sumedžiojęs asmuo (medžioklės trofėjaus atveju). Atsakovo manymu, 
įvardyti subjektai, kaip nuosavybės teisės turėtojai, turi visas iš šios teisės kylančias tei-
ses ir pareigas (teisę naudoti išteklius įstatymų nustatyta tvarka, pareigą, kad dėl tokio 
naudojimosi nebūtų padaryta teisės aktais draudžiama žala medžiojamiesiems gyvū-
nams ir pan.). Medžioklės įstatyme taip pat aiškiai įtvirtintos teisės medžioti įgijimo 
sąlygos. Be to, teisės aktuose nėra daromas skirtumas tarp laisvėje esančių gyvų me-
džiojamųjų gyvūnų ir tarp laisvėje esančių nugaišusių, ar dėl kitų priežasčių žuvusių 
medžiojamų gyvūnų. Atsakovas nurodo, jog iš įvardytų teisės aktų kyla valstybės par-
eiga pasirūpinti medžiojamųjų gyvūnų priežiūra (tausoti ir racionaliai naudoti), nugai-
šusių, dėl kitų priežasčių žuvusių gyvūnų tinkamu likvidavimu.

5.2. Įpareigojimas Aplinkos ministerijai parengti Taisykles įtvirtintas Medžioklės 
įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte. Taisyklių pagrindinis tikslas – nustatyti me-
džiojamųjų gyvūnų rūšių sąrašą ir šių gyvūnų medžioklės terminus, medžioklės būdus 
ir jų taikymo terminus, draudžiamus ir leidžiamus naudoti įrankius, medžiojamųjų gy-
vūnų, kurių medžiojimas yra ribojamas, sąrašą, kasmetinio jų sumedžiojimo limitų nu-
statymo atskiruose medžioklės plotų vienetuose ir Lietuvos Respublikoje tvarką, sau-
gaus elgesio medžioklėje ir kitus medžiojimo reikalavimus (Taisyklių 1 p.). Atsakovas 
pažymi, kad siekiant užtikrinti laisvėje esančių medžiojamųjų gyvūnų tinkamą prie-
žiūrą, galimybę kontroliuoti populiaciją, Lietuvos Respublikoje yra įtvirtinta regioninė 
laisvėje esančių medžiojamųjų gyvūnų išteklių kontrolės sistema. Medžioklės įstatymo 
12 straipsnyje yra įtvirtintos medžioklės plotų naudotojų teisės ir pareigos. Siekiant 
Medžioklės įstatyme įvardytų tikslų, taip pat siekiant reglamentuoti ir su medžioklės 
teisiniais santykiais susijusias situacijas, IX Taisyklių skyriuje „Su medžiokle susijusi 
draudžiama veikla“ pateiktas draudžiamų veikų sąrašas, tarp jų ir tiesiogiai su me-
džiojamųjų gyvūnų naudojimu nesusijusios veikos, prie kurių priskirtinas ir ginči-
jamo Taisyklių punkto draudimas. Šiuo Taisyklių punktu, kaip ir kitomis Taisyklių 
nuostatomis, siekiama įgyvendinti Aplinkos ministerijai pavestus uždavinius me-
džioklės teisinių santykių srityje.

5.3. Ginčijamame Taisyklių punkte įtvirtintas draudimas pasisavinti medžioklės 
plotų vienete rastus nugaišusius, per susidūrimą su transporto priemonėmis ar dėl kitų 
priežasčių žuvusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų dalis negavus kompetentingų ins-
titucijų leidimo. Antrajame ginčijamo punkto sakinyje pakartotinai akcentuojama, kad 
asmens priešingas įtvirtintai taisyklei (draudžiama pasisavinti nepranešus) elgesys bus 
laikomas teisei priešingu elgesiu, o jei dėl tokio elgesio bus padaryta žala aplinkai – 
kompetentingos institucijos gali reikalauti tokios žalos atlyginimo. Pastaroji nuostata 
kyla iš bendrojo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – ir Aplinkos 
apsaugos įstatymas) 33 straipsnyje suformuluoto principo, jog kompetentingi asmenys 
turi teisę pareikšti ieškinį, kai padaryta žalos valstybės interesams. Taisyklių nuostata, 
kurios teisėtumas kvestionuojamas, buvo įtvirtinta siekiant užkirsti kelią tokioms prak-
tinėms situacijoms, kuriose į eismo įvykį, mirtinai / nemirtinai sužalojus gyvūną, pa-
tekęs asmuo pasisavina sužalotą gyvūną, nepranešęs kompetentingoms institucijoms. 
Šia nuostata taip pat siekiama realizuoti valstybinių išteklių (laisvėje esančių laukinių 



52

I. Administracinių teismų praktika

medžiojamųjų gyvūnų) kontrolės funkciją – nustačius pareigą pranešti apie rastą ne-
gyvą medžiojamąjį gyvūną surenkami tikslesni duomenys apie tam tikros populiacijos 
natūralius praradimus, taip pat apie asmenų veiksmų sąlygotus medžiojamosios gyvū-
nijos praradimus. Šie duomenys yra svarbūs siekiant nustatyti papildomą apsaugą tam 
tikroms gyvūnų rūšims, taip pat siekiant valstybiniu mastu reguliuoti sumedžiojamų 
gyvūnų skaičių. Tokiu teisiniu reguliavimu siekiama įgyvendinti gyvūnų sveikatos ap-
saugos funkciją – akivaizdu, kad net ir negyvi gyvūnai gali tapti potencialiu grėsmės 
sveikatai šaltiniu, gyvūnų ligų židiniu ir pan.

5.4. Dėl civilinės atsakomybės sąlygų atsakovas pažymi, jog priešingas asmens 
elgesys, nei yra įtvirtinta ginčijamoje normoje, yra laikomas asmens neteisėtu elgesiu 
(neteisėtais veiksmais) – „nepranešė“, „negavo leidimo“ ir „pasisavino“, o dėl tokio el-
gesio kilusi žala gamtai (žala) turi būti atlyginta neteisėtai veikusio asmens. Atsakovo 
teigimu, žalos padarymo faktas nėra preziumuojamas. Tiek žalos egzistavimas, tiek jos 
dydis bei kitos civilinės atsakomybės sąlygos turi būti įrodinėjamos teisės aktų nustaty-
ta tvarka kiekvienoje konkrečioje situacijoje. Ginčijama nuostata „privalo atlyginti žalą 
gamtai“ kyla iš Aplinkos apsaugos įstatyme įtvirtintos pareigos – žalą gamtai sukėlęs 
asmuo privalo ją atlyginti. Todėl kiekvienu atveju, jei dėl nugaišusio ar žuvusio gyvūno 
pasisavinimo (už ką asmuo baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos administracinių 
teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 85 str.) nustatomas ir žalos gamtai pada-
rymo faktas, pažeidėjas atsako ne tik pagal ATPK, bet ir turi pareigą nustatytą žalą at-
lyginti. Atsakovas nurodo, kad ginčijamos nuostatos taikymo atveju ir siekiant asmenį 
patraukti civilinėn atsakomybėn turi būti įrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, 
todėl ginčijamas Taisyklių punktas neprieštarauja CK 6.246–6.249 straipsniams.

5.5. Vertinant kvestionuojamo Taisyklių punkto atitiktį konstituciniam teisinės 
valstybės ir teisės aktų hierarchijos principams, būtina pažymėti, kad Taisyklėse įtvir-
tinta nuostata turi būti aiškinama sistemiškai, visų konkretų teisinį santykį reglamen-
tuojančių teisės aktų kontekste. Nagrinėjamu atveju yra svarbus teisės aktų, užtikrinan-
čių aplinkos apsaugą, konkrečiai – laukinių medžiojamųjų gyvūnų apsaugą, taikymas. 
Laukinių medžiojamųjų gyvūnų apsauga, kaip ir kitų gamtos elementų, apsauga su-
reglamentuota specialiaisiais teisės aktais, o Aplinkos apsaugos įstatymo 33 straipsnio 
1 dalies 2 punkte yra numatyta Aplinkos ministerijos pareigūnų, kitų įstatymų įgaliotų 
pareigūnų teisė pareikšti ieškinį, kai padaryta žalos valstybės interesams. Ši Aplinkos 
apsaugos įstatymo nuostata ir Medžioklės įstatymo 17 straipsnyje įtvirtinta fizinių ir 
juridinių asmenų civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė leidžia daryti iš-
vadą, jog tais atvejais, kuomet asmenys veikimu ar neveikimu padaro žalą valstybės 
interesams, šiuo atveju – žalą gamtai, pasisavinus nugaišusį ar žuvusį medžiojamąjį gy-
vūną, kompetentingi asmenys turi teisę kreiptis su ieškiniu dėl tokios žalos atlygini-
mo. Viena iš šias nuostatas detalizuojančių poįstatyminio lygmens teisės akto nuostatų 
– ginčijamas Taisyklių punktas. Atsakovo manymu, teisės aktų hierarchijos principas 
nėra pažeistas ginčijamame Taisyklių punkte papildomai akcentavus, kad nesilaikius 
draudimo asmuo bus laikomas veikiantis neteisėtai ir dėl tokio elgesio jam gali kilti at-
sakomybė (ne naujai įtvirtinta, o pakartota Aplinkos apsaugos įstatyme ir Medžioklės 
įstatyme nustatyta civilinę atsakomybę numatanti nuostata).
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

6. Pareiškėjai Lazdijų rajono apylinkės teismas ir Prienų rajono apylinkės teismas 
nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje iškėlė klausimą dėl Lietuvos Respu-
blikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lie-
tuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Medžioklės Lietuvos  
Respublikos teritorijoje taisyklių 58.36 punkto (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 
redakcija) ir 58.28 punkto (2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 redakcija) ta ap-
imtimi, kuria numatyta, jog jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus nustatyta tvar-
ka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai, o jį paėmęs asmuo privalo atlyginti žalą 
gamtai, atitikties Civilinio kodekso 6.246–6.249 straipsnių nuostatoms bei Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisės aktų hierarchijos 
principams.

7. Taisyklių 58.36 punkte (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) 
bei 58.28 punkte (2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 redakcija) nustatyta, kad 
draudžiama pasisavinti medžioklės plotų vienete rastus nugaišusius, per susidūrimą 
su transporto priemonėmis, žemės ūkio technika ar dėl kitų priežasčių žuvusius me-
džiojamuosius gyvūnus ar jų dalis, prieš paimant gyvūną iš radimo vietos apie tai ne-
pranešus medžioklės plotų naudotojui ir atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono 
aplinkos apsaugos departamentui ar departamento rajono (miesto) agentūrai ir nega-
vus atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento ar de-
partamento rajono (miesto) agentūros leidimo pasiimti šiuos gyvūnus ar jų dalis. Jei 
gyvūnas paimamas apie tai nepranešus nustatyta tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas 
neteisėtai, o jį paėmęs asmuo privalo atlyginti žalą gamtai.

8. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) šešioliktojo skirsnio, nustatančio pareiškimų 
ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad nor-
minės administracinės bylos nagrinėjimo ribas, visų pirma, apibrėžia pareiškėjo pa-
reiškime pateiktas prašymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai 
argumentai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad 
būtent teismo nutartis prašyti ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra tas 
procesinis dokumentas, kuris apibrėžia iškeliamos norminės administracinės bylos na-
grinėjimo dalyką bei ribas ir pagal kurį ši byla turi būti nagrinėjama (žr., pvz., Lietu-
vos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 21 d. išplėstinės teisėjų kolegi-
jos sprendimą administracinėje byloje Nr. I662-11/2013, 2011 m. gruodžio 15 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011). Atsižvelgusi į tai, kas pirmiau paminėta, 
išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje nagrinės pareiškėjų prašymus ir vertins ginčija-
mos Taisyklių nuostatos teisėtumą Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 
5 d. ir Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 9 d. nutartyse suformuluotų 
prašymų (dalyko bei argumentų) ribose.

9. Aiškumo dėlei pirmiausia reikia pažymėti, kad ginčo teisinis reguliavimas yra 
sudarytas iš dviejų savarankiškų nuostatų ir nustato dvi teisiškai reikšmingas taisykles: 
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pirma, jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus nustatyta tvarka, laikoma, kad gy-
vūnas paimtas neteisėtai; antra, asmuo, paėmęs gyvūną, apie tai nepranešęs nustatyta 
tvarka, privalo atlyginti žalą gamtai. Iš pareiškėjų prašymuose suformuluotų argumen-
tų, kuriais yra iškelta abejonė dėl Taisyklių 58.36 punkto (2010 m. rugsėjo 15 d. įsaky-
mo Nr. D1-768 redakcija) bei 58.28 punkto (2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 
redakcija) antrojo sakinio atitikties Civilinio kodekso 6.246–6.249 straipsnių nuos-
tatoms bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisės 
aktų hierarchijos principams, matyti, jog pareiškėjai abejoja būtent tos Taisyklių ginči-
jamo punkto antrojo sakinio dalies, kurioje nustatyta, jog asmuo, paėmęs gyvūną, apie 
tai nepranešęs nustatyta tvarka, privalo atlyginti žalą gamtai, teisėtumu, t. y. pareiškėjai 
savo prašymuose de facto nekelia klausimo dėl tos minėto sakinio dalies, kurioje įtvir-
tinta, jog, jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus nustatyta tvarka, laikoma, kad gy-
vūnas paimtas neteisėtai, teisėtumo. Kartu pažymėtina ir tai, jog pareiškėjų nagrinėja-
mose individualiose bylose kilę ginčai dėl žalos gamtai atlyginimo taip pat iš esmės yra 
siejami tik su tos Taisyklių ginčijamo punkto antrojo sakinio dalies, kurioje nustatyta, 
jog asmuo, paėmęs gyvūną, apie tai nepranešęs nustatyta tvarka, privalo atlyginti žalą 
gamtai, taikymu. Tokiu būdu, atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas konstatuo-
ti, kad nagrinėjamu atveju nesant suformuluotos pagrįstos abejonės dėl ginčo teisinio 
reguliavimo nuostatos, įtvirtinančios, jog jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus 
nustatyta tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai, atitikties aukštesnės galios 
teisės aktams bei konstituciniams principams, ši nuostata nepatenka į šios norminės 
bylos tyrimo objektą. Ši teisės nuostata nagrinėjamu atveju reikšminga tik tiek, kiek ji 
apibrėžia subjektą, kuriam tenka pareiga atlyginti žalą gamtai (konkrečiai kalbant – są-
voką „jį paėmęs asmuo“).

10. Taigi konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje bus tiriama Taisyklių 
58.36 punkto (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) bei 58.28 punk-
to (2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 redakcija) antrojo sakinio dalies, kurioje 
nustatyta, jog asmuo, paėmęs gyvūną, apie tai nepranešęs nustatyta tvarka, privalo at-
lyginti žalą gamtai, atitiktis Civilinio kodekso 6.246–6.249 straipsnių nuostatoms bei 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisės aktų hierar-
chijos principams. 

IV.

11. Pažymėtina, jog Taisyklių 58.36 punkte (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo 
Nr. D1-768 redakcija) bei 58.28 punkte (2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 re-
dakcija) įtvirtintas draudimas pasisavinti medžioklės plotų vienete rastus nugaišusius, 
per susidūrimą su transporto priemonėmis, žemės ūkio technika ar dėl kitų priežasčių 
žuvusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų dalis, apie tai nepranešus medžioklės plotų 
naudotojui ir kompetentingoms institucijoms bei negavus iš jų leidimo. Ginčo nuosta-
ta įtvirtina, kad asmuo, pažeidęs minėtą draudimą, t. y. paėmęs medžiojamąjį gyvūną ir 
apie tai nepranešęs nustatyta tvarka, privalo atlyginti žalą gamtai. Tokiu būdu Aplinkos 
ministerija ginčijamoje Taisyklių nuostatoje asmeniui, nesilaikiusiam minėtuose Tai-
syklių punktuose įtvirtinto reikalavimo, t. y. paėmusiam nugaišusį ar žuvusį medžioja-
mąjį gyvūną ir apie tai nepranešusiam Taisyklėse nustatyta tvarka, įtvirtino besąlygišką 
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civilinės atsakomybės taikymą (pareigą atlyginti žalą gamtai), neatsižvelgiant į civilinei 
atsakomybei atsirasti teisiškai reikšmingų aplinkybių visumą. Tačiau pabrėžtina, jog, 
nustatydama tokį teisinį reguliavimą, Aplinkos ministerija yra saistoma inter alia iš 
konstitucinio teisinės valstybės principo išplaukiančių teisėkūros subjektui keliamų 
reikalavimų.

12. Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne 
kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas – universalus prin-
cipas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija, kad kons-
titucinis teisinės valstybės principas aiškintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos pream-
bulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės 
siekio, kad minėto konstitucinio principo turinys atsiskleidžia įvairiose Konstitucijos 
nuostatose. Šio principo esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis teisinės valstybės 
principas – itin talpus, jis apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų. Juo turi 
būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 2004 m. 
gruodžio 29 d., 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. liepos 3 d. ir kt. nutarimai). Konstitucinis 
teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems 
teisėkūros subjektams, inter alia tai, kad teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik 
neviršydami savo įgaliojimų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. 
sausio 16 d., 2010 m. kovo 22 d., 2013 m. balandžio 2 d. ir kt. nutarimai). Konstitucijo-
je įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja ir teisės aktų hierarchiją, inter alia 
tai, kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įsta-
tymams ir Konstitucijai, kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis 
įstatymais, kad poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas, nepaisant 
to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (Konstituci-
nio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2009 m. spalio 8 d., 2011 m. 
birželio 9 d. nutarimai). Konstitucinis teisinės valstybės principas neleidžia poįstatymi-
niais teisės aktais reguliuoti santykių, kurie gali būti reguliuojami tik įstatymu, taip pat 
poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su 
nustatytuoju įstatyme, nebūtų grindžiamas įstatymais (Konstitucinio Teismo 2006 m. 
kovo 14 d., 2009 m. birželio 22 d., 2013 m. lapkričio 6 d. ir kt. nutarimai).

13. Šiame kontekste paminėtina, kad Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje nusta-
tyta, jog asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įsta-
tymas. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje nu-
statytą teisinį reguliavimą, yra konstatavęs, kad šioje dalyje yra „įtvirtinta įstatymų 
leidėjo pareiga išleisti įstatymą ar įstatymus, nustatančius žalos atlyginimą asmeniui 
už jam padarytą materialinę ir moralinę žalą“ (Konstitucinio Teismo 2000 m. birže-
lio 30 d. nutarimas). Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. nutarime konstatuota, 
kad Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje „aiškiai nurodoma, kokia teisės akto forma turi 
būti reguliuojamas materialinės ir moralinės žalos atlyginimas“ – tai turi būti padaryta 
įstatymu (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Išplėstinė teisė-
jų kolegija pažymi, jog nors Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalies nuostata skirta asme-
niui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimui, o nagrinėjamoje norminėje 
administracinėje byloje aktualus asmens padarytos žalos gamtai atlyginimo klausimas, 
tačiau iš minėtos Konstitucijos nuostatos bei Konstitucinio Teismo išaiškinimų matyti, 
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kad žalos atlyginimo santykių, kurie inter alia yra susiję su žmogaus teisėmis, pareigo-
mis bei jų įgyvendinimu, reguliavimui yra skiriama ypatinga reikšmė. 

14. Be to, Konstitucinis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad pagal Konstituciją su 
žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu, jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu su-
sijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu ir tada, kai Konstitucija nerei-
kalauja, kad tam tikri su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susiję santykiai būtų re-
guliuojami įstatymais. Juos galima reguliuoti ir poįstatyminiais teisės aktais (inter alia 
žmogaus teisių įgyvendinimo procesinius (procedūrinius) santykius ir pan.), bet jokio-
mis aplinkybėmis poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti asmens teisės atsi-
radimo 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).

15. Kaip jau buvo pirmiau nustatyta, ginčijama Taisyklių nuostata Aplinkos minis-
terija poįstatyminiame teisės akte sureguliavo žalos atlyginimo santykius, įtvirtindama 
teisinės atsakomybės taikymą (prievolę atlyginti žalą gamtai) asmeniui, paėmusiam nu-
gaišusį ar žuvusį medžiojamąjį gyvūną ir apie tai nepranešusiam Taisyklėse nustatyta 
tvarka. Šiuo atveju nustačius, kad pareiga atlyginti žalą gamtai yra teisinės atsakomybės 
taikymas, t. y. asmens teises iš esmės ribojanti poveikio priemonė, tokios atsakomybės 
taikymo pagrindai galėjo būti įtvirtinti tik įstatyme. Taigi Aplinkos ministerijai poįsta-
tyminiame teisės akte nustačius savarankišką asmens, pažeidusio Taisyklėse nustatytą 
draudimą, atsakomybės atsiradimo pagrindą, t. y. įtvirtinus teisinį reglamentavimą, ku-
ris galėtų būti nustatytas tik įstatyme, buvo pažeistas konstitucinis teisinės valstybės 
principas ir iš šio principo bei kitų konstitucinių imperatyvų kylantys reikalavimai tei-
sėkūros subjektams, inter alia teisės aktų hierarchijos principas.

16. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje nuosekliai 
pabrėžia viešojo administravimo subjektų pareigą veikti tik pagal aukštesnės galios tei-
sės aktais jiems suteiktą kompetenciją, nurodydamas, kad viešojo administravimo su-
bjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos 
kompetencijos ribose, bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendi-
mai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimą administracinėje byloje Nr. I1-2/2006, 2008 m. lapkričio 28 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2013 m. gruodžio 
17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I552-22/2013 ir 
kt.), o atitinkamam teisėkūros subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompeten-
ciją ir priėmus norminį administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, kartu būtų 
pažeistas ir Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2011 m. birželio 20 d. sprendimas administraci-
nėje byloje Nr. I756-6/2011).

17. Pažymėtina, jog nustačius, kad ginčijamas teisinis reguliavimas galėjo būti 
įtvirtintas tik įstatyme, o ne poįstatyminiame teisės akte, yra pagrindas konstatuoti, jog 
Aplinkos ministerija neturi kompetencijos reguliuoti ginčo teisinių santykių, kadangi 
įstatymus Lietuvos Respublikoje leidžia tik Lietuvos Respublikos Seimas (Konstitucijos 
67 str. 2 p.). 
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18. Kaip jau buvo minėta, įstatymų leidėjas negali pavesti poįstatyminiu teisės 
aktu reguliuoti tuos santykius, kurie gali būti reguliuojami tik įstatymu. Todėl, nusta-
čiusi, jog ginčo teisiniai santykiai galėtų būti nustatyti tik įstatyme, išplėstinė teisėjų 
kolegija konstatuoja, kad nei Aplinkos ministerijos įvardytos Aplinkos apsaugos įsta-
tymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata, kurioje numatyta Aplinkos ministerijos 
pareigūnų, kitų įstatymų įgaliotų pareigūnų teisė pareikšti ieškinį, kai padaryta žalos 
valstybės interesams, nei Medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuosta-
ta, kurioje įtvirtinta Aplinkos ministerijos kompetencija tvirtinti Medžioklės Lietuvos 
Respublikos teritorijoje taisykles, nei Medžioklės įstatymo 17 straipsnio nuostata, pagal 
kurią fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako civiline, 
administracine arba baudžiamąja tvarka, nei jokios kitos įstatymų nuostatos negali pa-
grįsti Aplinkos ministerijos kompetencijos poįstatyminiame teisės akte nustatyti civili-
nės atsakomybės taikymą. 

19. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog 
nagrinėjamoje byloje nustačius, kad ginčijamas teisinis reguliavimas galėjo būti įtvir-
tintas tik įstatyme, o ne poįstatyminiame teisės akte, bei Aplinkos ministerijai neturint 
kompetencijos leisti įstatymus, Aplinkos ministerija, ginčijamoje Taisyklių nuostatoje 
įtvirtinusi civilinės atsakomybės taikymą (pareigą atlyginti žalą gamtai) asmenims, pa-
žeidusiems ginčijamo Taisyklių punkto draudimą pasisavinti medžioklės plotų viene-
te rastus nugaišusius, per susidūrimą su transporto priemonėmis ar dėl kitų priežasčių 
žuvusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų dalis, apie tai nepranešus medžioklės plotų 
naudotojui ir kompetentingoms institucijoms bei negavus iš jų leidimo, pažeidė kons-
titucinius teisinės valstybės bei teisės aktų hierarchijos principus. Taigi yra pagrindas 
pripažinti, kad Taisyklių 58.36 punkto (2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 re-
dakcija) bei 58.28 punkto (2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 redakcija) antrojo 
sakinio dalis, kurioje nustatyta, jog asmuo, paėmęs gyvūną, apie tai nepranešęs nustaty-
ta tvarka, privalo atlyginti žalą gamtai, prieštarauja (prieštaravo) konstituciniam teisi-
nės valstybės principui bei iš šio principo kylančiam teisės aktų hierarchijos principui. 

V.

20. Minėta, jog pareiškėjai šioje norminėje administracinėje byloje iškėlė klausimą 
dėl ginčo nuostatos atitikties Civilinio kodekso 6.246–6.249 straipsnių nuostatoms bei 
konstituciniams teisinės valstybės, teisės aktų hierarchijos principams. 

21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, 
jog kai yra keliamas norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės galios 
teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms klausimas, normi-
nio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konsta-
tavęs norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės galios teisės akto 
nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės 
galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. I444-02/2006, 2013 m. birželio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I261-15/2013, 
kt.). Pagal ABTĮ 116 straipsnio 1 dalį norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laiko-
mas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbtas 
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įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo da-
lies) pripažinimo neteisėtu, nepriklausomai nuo to, keliems aukštesnės galios teisės ak-
tams ar jų dalims prieštarauja ginčijamas norminis administracinis aktas.

22. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinei  
teisėjų kolegijai šioje byloje konstatavus, kad Taisyklių 58.36 punkto (2010 m. rugsėjo 
15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) bei 58.28 punkto (2014 m. spalio 24 d. įsakymo 
Nr. D1-857 redakcija) antrojo sakinio dalis, kurioje nustatyta, jog asmuo, paėmęs gy-
vūną, apie tai nepranešęs nustatyta tvarka, privalo atlyginti žalą gamtai, prieštarauja 
(prieštaravo) konstituciniam teisinės valstybės principui bei iš šio principo kylančiam 
teisės aktų hierarchijos principui, išnyksta poreikis tirti šios nuostatos atitiktį Civilinio 
kodekso nuostatoms.

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

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsa-
kymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtini-
mo“ patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.36 punktas 
(2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija) ta apimtimi, kuria numatyta, 
jog asmuo, paėmęs gyvūną, apie tai nepranešęs nustatyta tvarka, privalo atlyginti žalą 
gamtai, prieštaravo konstituciniam teisinės valstybės principui ir iš šio principo kylan-
čiam teisės aktų hierarchijos principui.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsa-
kymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtini-
mo“ patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.28 punktas 
(2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 redakcija) ta apimtimi, kuria numatyta, jog 
asmuo, paėmęs gyvūną, apie tai nepranešęs nustatyta tvarka, privalo atlyginti žalą gam-
tai, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir iš šio principo kylančiam 
teisės aktų hierarchijos principui.

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.
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1.5. Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1B-392 patvirtinto 
Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir 
akcizais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 
16 d. nutarimu Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašo 3 ir 6 punktų 
teisėtumo

Administracinė byla Nr. I-5-442/2015
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00042-2014-1

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

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

2015 m. birželio 17 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Stasio Gagio, Irmanto Jarukaičio, Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko (ko-
legijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio (pranešėjas), 
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant atsakovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų minis-
terijos atstovei Z. B.,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį ištirti Keleivių įve-
žamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisy-
klių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu 
Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Muitinės departamento 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 
12 d. įsakymu Nr. 1B-392, 3 punkto ir 6 punkto atitikties (1) Keleivių įvežamų prekių 
neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439, 5 punktui 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 635 redakcija), 
(2) Keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų daiktų (prekių) atleidimo nuo muitų taisy-
klių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu 
Nr. 968, 4.6 punktui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 1 d. nutari-
mo Nr. 636 redakcija), (3) konstituciniams teisinės valstybės ir teisės aktų hierarchijos 
principams.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pa-
gal pareiškėjo A. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 
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2014 m. gegužės 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. R. skun-
dą atsakovams Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
(toliau – ir Muitinės departamentas) ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kauno teri-
torinės muitinės ir Muitinės departamento, dėl sprendimo panaikinimo ir turtinės ža-
los atlyginimo. Šios individualios bylos (administracinė byla Nr. A662-2286/2014; naujas 
numeris – A-1522-662/2015) nagrinėjimo metu priimta 2014 m. gruodžio 11 d. nutar-
timi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė pradėti tyrimą dėl Keleivių 
įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais tai-
syklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu 
Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Muitinės departamento 
generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1B-392 (toliau – ir Tvarkos 
aprašas):

(1) 3 punkto, tiek, kiek nustato, jog muito ir mokesčių lengvatų taikymas iš esmės 
yra siejamas su keleivio ne daugiau kaip 5 kartų per kalendorinį mėnesį atvykimu į 
Lietuvos Respubliką, atitikties Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pri-
dėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439 (toliau – ir Neapmokestinimo taisy-
klės), 5 punktui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) 2011 m. 
birželio 1 d. nutarimo Nr. 635 redakcija), konstituciniams teisinės valstybės ir teisės 
aktų hierarchijos principams;

(2) 6 punkto, tiek, kiek nustato, jog kurui, esančiam privačios motorinės transpor-
to priemonės degalų bake, apskaičiuojami muitai ir mokesčiai atsižvelgiant į tai, kad 
keleivis per kalendorinį mėnesį į Lietuvos Respubliką atvyksta 6 ir daugiau kartų, ati-
tikties Neapmokestinimo taisyklių 5 punktui (Vyriausybės 2011 m. birželio 1 d. nuta-
rimo Nr. 635 redakcija), konstituciniams teisinės valstybės ir teisės aktų hierarchijos 
principams;

(3) 3 punkto dalies, kuria nustatytas muito mokesčio lengvatų taikymas, atitikties 
Keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų daiktų (prekių) atleidimo nuo muitų taisyklių, 
patvirtintų Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 968 (toliau – ir Atleidimo 
nuo muitų taisyklės), 4.6 punktui (Vyriausybės 2011 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 636 
redakcija), konstituciniam teisinės valstybės ir teisės aktų hierarchijos principams;

(4) 6 punkto dalies, kuria nustatyta, jog įvežamam kurui, esančiam privačios mo-
torinės transporto priemonės degalų bake, muitinės pareigūnas gali apskaičiuoti ne tik 
mokesčius (pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir PVM) ir akcizus), bet ir muito mo-
kesčius, atitikties Atleidimo nuo muitų taisyklių 4.6 punktui (Vyriausybės 2011 m. bir-
želio 1 d. nutarimo Nr. 636 redakcija), konstituciniam teisinės valstybės ir teisės aktų 
hierarchijos principams.

2. Motyvuodamas savo abejonę dėl Tvarkos aprašo 3 ir 6 punktų teisėtumo, ty-
rimą inicijavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodo, kad pagal šias 
nuostatas muito ir mokesčių lengvatų taikymas iš esmės yra siejamas su atvykimu į 
Lietuvos Respubliką ne dažniau kaip 5 kartus per kalendorinį mėnesį (Tvarkos aprašo 
3 p.), dėl to muitai ir mokesčiai už kurą, esantį privačios motorinės transporto priemo-
nės degalų bake, apskaičiuojami atvejais, kai keleivis per kalendorinį mėnesį į Lietuvos 
Respubliką atvyksta 6 ir daugiau kartų (Tvarkos aprašo 6 p.), t. y. akcentuojamas bū-
tent keleivio atvykimo į Lietuvos Respubliką dažnumas. Pagal aukštesnės galios teisės 
akto Neapmokestinimo taisyklių 5 punkte (Vyriausybės 2011 m. birželio 1 d. nutarimo 
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Nr. 635 redakcija) įtvirtintą reglamentavimą, prekės įvežtomis ne komerciniais tikslais 
laikomos atsižvelgiant ne į keleivio atvykimo į Lietuvos Respubliką dažnumą, bet į pre-
kių įvežimo į Lietuvos Respubliką reguliarumą. Todėl kyla klausimas, ar Tvarkos apra-
šo 3 ir 6 punktai nekonkuruoja su minėtu aukštesnės teisinės galios Neapmokestinimo 
taisyklių 5 punktu.

3. Norminio akto teisėtumo tyrimą inicijavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas taip pat nurodo, kad Tvarkos aprašas iš esmės skirtas detalizuoti Neapmokes-
tinimo taisyklių 5 punktą. Šios taisyklės nustato keleivių asmeniniame bagaže atgabe-
namų iš trečiųjų valstybių ar trečiųjų teritorijų į Lietuvos Respublikos teritoriją prekių 
neapmokestinimo importo PVM ir akcizais atvejus ir tvarką (Neapmokestinimo tai-
syklių 1 p.). Tačiau Tvarkos aprašo 3 ir 6 punktuose yra kalbama ne tik apie PVM ir 
akcizų lengvatų taikymą ir apskaičiavimą įvežamam kurui, esančiam privačios moto-
rinės transporto priemonės degalų bake, tačiau ir muito mokesčio lengvatos taikymą 
bei apskaičiavimą. Vertinant Tvarkos apraše įtvirtintą reglamentavimą, kyla klausimas, 
ar Tvarkos aprašo 3 punkto dalis, kuria nustatytas ir muito mokesčio lengvatų taiky-
mas, taip pat 6 punktas, kiek jame numatyta, kad įvežamam kurui, esančiam privačios 
motorinės transporto priemonės degalų bake, muitinės pareigūnas gali apskaičiuoti 
ne tik mokesčius (PVM ir akcizus), bet ir muitą, nesukuria teisinio reguliavimo, kuris 
prieštarauja Atleidimo nuo muitų taisyklių 4.6 punkte (Vyriausybės 2011 m. birželio 
1 d. nutarimo Nr. 636 redakcija) įtvirtintam reglamentavimui. Pagal pastarąjį punk-
tą įvežamas kuras, esantis privačios motorinės transporto priemonės degalų bake, yra 
priskirtinas atleidžiamų nuo muitų daiktų (prekių) kategorijai – nepažeidžiant 2009 m. 
lapkričio 16 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1186/2009, nustatančiame Bendrijos atlei-
dimo nuo muitų sistemą (toliau – ir Reglamentas Nr. 1186/2009), nustatytų bendrųjų 
keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų daiktų (prekių) atleidimo nuo muitų sąlygų, 
keleivių ir kitų fizinių asmenų, atvykstančių iš trečiosios valstybės, gabenami daiktai 
(prekės) atleidžiami nuo muitų, jeigu įvežamas kuras, esantis motorinių transpor-
to priemonių stacionariose gamintojo techninėje dokumentacijoje numatytose kuro 
talpyklose (įskaitant dujų balionus, sumontuotus transporto priemonėje kaip dujinės 
įrangos dalis), iš kurių šis kuras patenka tiesiogiai į stacionarias transporto priemonės 
kuro tiekimo sistemas. 

4. Tvarkos aprašo 3 ir 6 punkto teisėtumą individualią bylą nagrinėjantis teismas 
kvestionuoja ir aplinkybe, kad Muitinės departamento direktorius viršijo savo kompe-
tenciją patvirtindamas Tvarkos aprašo 3 ir 6 punktų dalis, kuriose yra reglamentuotas 
muitų lengvatų taikymas ir muitų apskaičiavimas. Ši abejonė grindžiama aplinkybe, 
jog Tvarkos aprašas yra skirtas detalizuoti Neapmokestinimo taisyklių 5 punktą, t. y. 
klausimus, susijusius su keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo PVM ir 
akcizais, bet ne muitais.

5. Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – Konstituci-
nis Teismas) nutarimuose formuojama oficialia konstitucine doktrina (Konstitucinio 
Teismo 2004 m. rugsėjo 15 d., 2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimais), 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. gruodžio 11 d. nutartyje nurodo, 
kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų taip pat 
kyla reikalavimas įstatymų leidėjui bei kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia 
reiškia, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius 
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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. Be to, nurodo, kad viešo-
jo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma 
tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo administravimo subjektų 
veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami netei-
sėtais. Atitinkamai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat kelia abejonę 
dėl Tvarkos aprašo 3 ir 6 punktų atitikties konstituciniam teisinės valstybės ir teisės 
aktų hierarchijos principams.

II.

6. Rengiantis nagrinėti norminę bylą teismo posėdyje, buvo gautas atsakovo Mui-
tinės departamento (toliau – ir atsakovas) atsiliepimas, kuriame nesutinkama su Lietu-
vos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartyje išdėstytomis 
abejonėmis ir argumentais dėl tikrinamų Tvarkos aprašo nuostatų galimo neteisėtumo.

7. Atsakovas nurodo, kad Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Reglamentu 
Nr. 1186/2009, 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2007/74/EB dėl keliaujančių 
iš trečiųjų šalių asmenų importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mo-
kesčiu ir akcizais (toliau – ir Direktyva 2007/74), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 
(toliau – ir Akcizų įstatymas) 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos 
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVM įstatymas) 37 straipsniu, Neap-
mokestinimo taisyklėmis, Atleidimo nuo muitų taisyklėmis, ir kad šiems aktams Tvar-
kos aprašas neprieštarauja.

8. Atkreipia dėmesį, kad pagal Reglamento Nr. 1186/2009 41 straipsnį, Direkty-
vos 2007/74 4 ir 6 straipsnius valstybės narės, remdamosios piniginėmis ribomis arba 
kiekio apribojimais, neapmokestina PVM ir akcizais prekių, taip pat atleidžia nuo mui-
tų mokėjimo prekes, kurios importuojamos keliaujančių asmenų asmeniniame bagaže, 
jeigu prekių importas yra nekomercinio pobūdžio, t. y. jeigu šis importas vykdomas 
retkarčiais ir yra susijęs su keliaujančių asmenų asmeniniu arba šeimyniniu naudoji-
mu. Prekių pobūdis ir kiekis neturi būti toks, kad kiltų pagrindas manyti, jog jos im-
portuojamos komerciniais tikslais.

9. Pasak atsakovo, šie Europos Sąjungos teisės aktai nustato tam tikrus reikalavi-
mus dėl prekių neapmokestinimo PVM ir akcizu bei atleidimo nuo muitų ir suteikia 
valstybėms narėms įgaliojimus nustatyti tam tikrus neapmokestinimo apribojimus ir 
tvarką. Pažymi, kad minėti teisės aktai nekonkretizuoja sąvokų „retkarčiais“ ir „komer-
ciniais tikslais“, palikdami tai valstybių narių kompetencijai. Šios sąvokos nėra atskleis-
tos ir Vyriausybės nutarimais patvirtintose Neapmokestinimo taisyklėse ir Atleidimo 
nuo muitų taisyklėse, tačiau, kaip pažymi atsakovas, teisinis reguliavimas reikalauja, 
kad tokių įvežamų „prekių nei prigimtis, nei kiekis neturi kelti abejonių, kad jos įveža-
mos ne komerciniais tikslais“.

10. Nurodo, kad Tvarkos aprašas patvirtintas vykdant Vyriausybės 2011 m. gegu-
žės 19 d. pasitarimo protokolo Nr. 36 4.1 punkto įpareigojimą „parengti [Neapmokesti-
nimo taisyklių] 5 punkto nuostatų <...> taikymo išsamų tvarkos aprašą, nustatantį, kad 
daugkartinis (daugiau kaip 5 kartus per mėnesį) sienos su trečiosiomis valstybėmis 



63

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

kirtimas įvežant prekes turi reguliarumo požymių ir kelia abejonių dėl jų įvežimo ne-
komerciniais tikslais“.

11. Pažymi, kad Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis di-
rektoratas pateikė išvadą dėl Tvarkos aprašo atitikties Direktyvai 2007/74, kurioje pa-
žymėta, kad „<...> Lietuvos institucijos stengiasi sumažinti akcizais apmokestinamų 
prekių nelegalią rinką ir turi spręsti daugėjančias socialines ir visuomenės sveikatos 
problemas. Lietuvos institucijų nustatyti apribojimai veikiausiai grindžiami tipinėmis 
aplinkybėmis, kurias jos išskyrė, kaip pagrindines jų susirūpinimą keliančių problemų 
priežastis“, todėl „Komisijos tarnybos, remdamosios turimais duomenimis, padarė iš-
vadą, kad [Tvarkos aprašas] veikiausiai nėra neproporcinga problemų sprendimo prie-
monė ir nusprendė toliau šio klausimo nenagrinėti“.

12. Atsakydamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 
11 d. nutartyje nurodytas abejones dėl Muitinės departamento įgaliojimų, atsakovas, 
remdamasis Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo (toliau – ir Muitinės įstatymas) 4 
ir 9 straipsniais, 16 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Vyriausybės 2009 m. balandžio 29 d. 
nutarimo Nr. 362 „Dėl 1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83, nu-
statančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, ir jo įgyvendinamųjų reglamentų 
įgyvendinimo“ 1 punktu, nurodo, kad Lietuvos Respublikos muitinė paskirta kompe-
tentinga institucija, atsakinga už muitų teisės aktų įgyvendinimą, muitų ir kitų mui-
tinės administruojamų mokesčių bei jų lengvatų, taip pat muitų teisės aktų nustatytų 
importo, eksporto ir tranzito draudimų bei apribojimų taikymą ir įgyvendinanti nuos-
tatas dėl atleidimo nuo importo muitų ir kitų mokesčių.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

13. Nagrinėjama administracinė (norminė) byla yra inicijuota siekiant ištirti Ke-
leivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutari-
mu Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Muitinės departa-
mento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. 
liepos 12 d. įsakymu Nr. 1B-392 (toliau – ir Tvarkos aprašas), 3 ir 6 punktų (pirminė 
redakcija) atitiktį:

(1) Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokes-
čiu ir akcizais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vy-
riausybė) 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439 (toliau – ir Neapmokestinimo tai-
syklės), 5 punktui (Vyriausybės 2011 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 635 redakcija);

(2) Keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų daiktų (prekių) atleidimo nuo muitų 
taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 968 (toliau – ir 
Atleidimo nuo muitų taisyklės), 4.6 punktui (Vyriausybės 2011 m. birželio 1 d. nutari-
mo Nr. 636 redakcija);

(3) konstituciniams teisinės valstybės ir teisės aktų hierarchijos principams.
14. Kaip matyti iš 2014 m. gruodžio 11 d. nutarties administracinėje bylo-

je Nr. A662-2286/2014 (naujas bylos numeris – A-1522-662/2015), tyrimą inicijavusi  
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nagrinėjimo objektu iš es-
mės įvardija minėtas Tvarkos aprašo nuostatas tik tiek, kiek jos įtvirtina, kad Neapmo-
kestinimo taisyklėse ir Atleidimo nuo muitų taisyklėse numatytos mokesčių lengva-
tos ir nustatytas atleidimas nuo muito netaikomi kurui, esančiam privačios motorinės 
transporto priemonės degalų bake, kai keleivis per kalendorinį mėnesį į Lietuvos Res-
publiką atvyksta 6 ir daugiau kartų.

15. Šiuo aspektu tikrinamas Tvarkos aprašo 3 punktas nustato, jog Neapmokes-
tinimo taisyklėse ir Atleidimo nuo muitų taisyklėse nustatytos muito ir mokesčių  
lengvatos taikomos, jei keleivis atvyksta į Lietuvos Respubliką ne daugiau, kaip 5 kar-
tus per kalendorinį mėnesį. Tikrinamo norminio akto 6 punktas, be kita ko, įtvirtina, 
kad „muitinės pareigūnas, atlikdamas <...> privačios motorinės transporto priemonės 
tikrinimą ir nustatęs, kad keleivis per kalendorinį mėnesį į Lietuvos Respubliką atvyks-
ta 6 ir daugiau kartų, jo <...> [įvežamam] kurui, esančiam privačios motorinės trans-
porto priemonės degalų bake, apskaičiuoja muitus ir mokesčius <...>“.

16. Šiomis Tvarkos aprašo nuostatomis atsakovas iš esmės nustatė ribojimą taikyti 
mokesčių lengvatas ir atleidimą nuo muitų, numatytus:

(1) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVM 
įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 21 punkte (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 
redakcija), įtvirtinančiame, kad importo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – ir impor-
to PVM) neapmokestinami kuras ir tepalai, esantys automobilių transporto priemonė-
se, reikalingi tų priemonių eksploatavimui;

(2) Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – ir Akcizų įstatymas) 43 straips-
nio 1 dalies 8 punkte (2010 m. balandžio 1 d. įstatymo Nr. XI-722 redakcija), nustatan-
čiame, kad nuo akcizų atleidžiami energiniai produktai, į Lietuvos Respubliką įvežami 
transporto priemonių stacionariose gamintojo techniniuose dokumentuose nurodyto-
se variklių degalų ir tepalų talpyklose, iš kurių variklių degalai ir tepalai tiesiogiai pa-
tenka į stacionarias transporto priemonės variklių degalų tiekimo ir tepimo sistemas;

(3) 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatan-
čio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (toliau – ir Reglamentas Nr. 1186/2009), 
107 straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje įtraukoje, numatančioje, kad leidžiama įvežti 
be importo muitų degalus, esančius privačių ar komercinių motorinių transporto prie-
monių ar motociklų, įvažiuojančių į Bendrijos muitų teritoriją, standartiniuose bakuo-
se. Kiek tai susiję su keleivių įvežamomis prekėmis, toks atleidimas nuo muitų numaty-
tas ir šio Reglamento 41 straipsnyje, skaitomame kartu su jame (straipsnyje) minimos 
2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 2007/74/EB dėl keliaujančių iš trečiųjų šalių 
asmenų importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais 
11 straipsniu.

17. Tvarkos aprašo nuostatose minimų Neapmokestinimo taisyklių 4.1 punktas 
(Vyriausybės 2011 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 635 redakcija) nustato, kad keleivių 
asmeniniame bagaže gabenamos prekės neapmokestinamos importo PVM ir akcizais, 
kai jos įvežamos ne komerciniais tikslais. Atleidimo nuo muitų taisyklių 4.6 punktas 
(Vyriausybės 2011 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 636 redakcija) taip pat įtvirtina, kad, 
nepažeidžiant Reglamente Nr. 1186/2009 nustatytų bendrųjų keleivių ir kitų fizinių as-
menų įvežamų daiktų (prekių) atleidimo nuo muitų sąlygų, keleivių ir kitų fizinių as-
menų, atvykstančių iš trečiosios valstybės, gabenami daiktai (prekės) atleidžiami nuo 
muitų, jeigu įvežamas kuras, esantis motorinių transporto priemonių stacionariose  
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gamintojo techninėje dokumentacijoje numatytose kuro talpyklose (įskaitant dujų ba-
lionus, sumontuotus transporto priemonėje kaip dujinės įrangos dalis), iš kurių šis ku-
ras patenka tiesiogiai į transporto priemonės kuro tiekimo sistemas.

18. Tikrinamų Tvarkos aprašo nuostatų teisėtumas, be kita ko, kvestionuojamas jų 
galimu neatitikimu konstituciniam teisinės valstybės principui. Šiuo aspektu norminio 
administracinio akto tyrimą inicijavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, be 
kita ko, abejoja atsakovo kompetencija nustatyti aptariamų lengvatų taikymo bei atlei-
dimo nuo muitų ribojimą Tvarkos aprašo 3 ir 6 punktuose numatytu būdu.

19. Primintina, kad konstitucinio teisinės valstybės principo esmė – teisės vieš-
patavimas. Konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę 
riboja teisė, kuriai privalo paklusti visi teisinių santykių subjektai, neišskiriant nė tei-
sėkūros subjektų. Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikala-
vimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams: teisėkūros subjektai teisės ak-
tus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 
13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2010 m. kovo 22 d., 2013 m. balandžio 2 d., 2015 m. gegužės 
21 d. ir kt. nutarimai). Taigi nagrinėjamu atveju pirmiausia yra tikslinga įvertinti, ar 
atsakovas buvo kompetentingas nustatyti aptariamus mokesčių lengvatų taikymo ir at-
leidimo nuo muitų ribojimus.

20. Kiek tais susiję su aptariamų importo PVM ir akcizų lengvatų taikymu, pri-
mintina, jog Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą buvo konstatuota, kad tokie esmi-
niai mokesčio elementai kaip mokesčio objektas, mokestinių santykių subjektai, jų tei-
sės ir pareigos, mokesčio dydžiai (tarifai), mokėjimo terminai, išimtys ir lengvatos turi 
būti nustatomi įstatymu (pvz., žr. Konstitucinio Teismo 2000 m. kovo 15 d., 2002 m. 
birželio 3 d., 2007 m. lapkričio 29 d., 2012 m. gruodžio 14 d. nutarimus). Be to, kon-
krečias PVM įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 21 punkto (2004 m. sausio 15 d. įstaty-
mo Nr. IX-1960 redakcija) ir Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 8 punkto (2010 m.  
balandžio 1 d. įstatymo Nr. XI-722 redakcija), numatančių aptariamas importo PVM ir 
akcizų lengvatas, taikymo sąlygas, tvarką ir apribojimus nustato Vyriausybė ar jos įga-
liota institucija (PVM įstatymo 40 str. 2 d. (2010 m. lapkričio 30 d. įstatymo Nr. XI-1187 
redakcija), Akcizų įstatymo 43 str. 2 d. (2010 m. balandžio 1 d. įstatymo Nr. XI-722 
redakcija).

21. Atleidimų nuo muitų sistema yra sureguliuota Reglamente Nr. 1186/2009 ir 
atitinkamose šį reglamentą įgyvendinančiuose reglamentuose. Kiek tai susiję su tikri-
nama atsakovo kompetencija, nacionaliniu lygmeniu yra aktualus Lietuvos Respubli-
kos muitinės įstatymo (toliau – ir Muitinės įstatymas) 40 straipsnis (2004 m. balandžio 
27 d. įstatymo Nr. IX-2183 redakcija), kuris įtvirtina, kad atleidimo nuo muitų regla-
mente ir (arba) atleidimo nuo muitų reglamentą įgyvendinančiuose reglamentuose 
numatytais atvejais, kai Europos Sąjungos valstybėms narėms suteikta sprendimo priė-
mimo teisė, atleidimo nuo muitų sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota 
institucija. Paminėtina, kad Vyriausybė 2009 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 362 „Dėl 
1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos atlei-
dimo nuo muitų sistemą, ir jo įgyvendinamųjų reglamentų įgyvendinimo“ nustatė, kad 
kompetentinga institucija, įgyvendinanti Lietuvos Respublikoje atleidimo nuo muitų 
reglamentą ir jo įgyvendinamuosius reglamentus, yra Lietuvos Respublikos muitinė, 
išskyrus atleidimo nuo muitų reglamente ir jo įgyvendinamuosiuose reglamentuo-
se nurodytus atvejus, kai Europos Sąjungos valstybėms narėms suteikta sprendimo  
priėmimo teisė.
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22. Iš minėtų PVM įstatymo 40 straipsnio 2 dalies (2010 m. lapkričio 30 d. įstatymo 
Nr. XI-1187 redakcija), Akcizų įstatymo 43 straipsnio 2 dalies (2010 m. balandžio 1 d. 
įstatymo Nr. XI-722 redakcija) ir Muitinės įstatymo 40 straipsnio (2004 m. balandžio 
27 d. įstatymo Nr. IX-2183 redakcija) nuostatų matyti, kad įstatymų leidėjas pavedė 
Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai nustatyti mokesčių lengvatų taikymo tvarką, 
taip pat įgyvendinti Europos Sąjungos reglamentuose numatytą valstybių narių teisę 
priimti sprendimus dėl atleidimo nuo muitų.

23. Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 95 straipsnio 
1 dalis įtvirtina, kad Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose 
visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybė, vykdyda-
ma įstatymus, leidžia poįstatyminius teisės aktus – nutarimus. Konstitucinis Teismas 
yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją visi valstybės valdymo reikalai, Konstitucijoje 
ir įstatymuose priskirti Vyriausybės kompetencijai, yra sprendžiami priimant nutari-
mus, kad valstybės valdymo reikalai negali būti sprendžiami Vyriausybei priimant ki-
tos rūšies aktus (Konstitucinio Teismo 2001 m. lapkričio 29 d., 2003 m. gegužės 30 d., 
2003 m. gruodžio 3 d. nutarimai). Iš Konstitucijos kylantis reikalavimas, kad Vyriausy-
bė, spręsdama valstybės valdymo reikalus, visada turi priimti nutarimus, netaikytina 
Vyriausybės rezoliucijoms ir sprendimams, kurie priimami pagal Konstitucinio akto 
„Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 4 dalį (Konstitucinio Teismo 
2007 m. birželio 27 d. nutarimas).

24. Ginčui aktualiu laikotarpiu nebuvo Vyriausybės nutarimo, kuriuo atsakovas 
būtų įgaliotas įgyvendinti minėtose PVM įstatymo, Akcizų įstatymo ir Muitinės įsta-
tymo nuostatose įtvirtintą įstatymų leidėjo pavedimą (jo dalį). Aptariamas įgaliojimas, 
skirtingai nei teigia atsakovas, negali būti kildinamas iš bendrų (atsiliepime nurodo-
mų) Muitinės departamento veiklą reguliuojančių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų.

25. galiojimu nustatyti aptariamų mokesčių lengvatų ir atleidimo nuo muitų ribo-
jimus negali būti laikomas ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011 m. 
liepos 12 d. įsakymo Nr. 1B-392, kuriuo patvirtintas ginčo Tvarkos aprašas, preambulė-
je minimas Vyriausybės 2011 m. gegužės 19 d. pasitarimo protokolo Nr. 36 4.1 punktas 
(pastebėtina, kad nurodyta klaidinga įvykusio Vyriausybės pasiarimo data, nes pagal 
Vyriausybės kanceliarijos pateiktą šio dokumento išrašą (b. l. 20, 21) minimas Vyriau-
sybės pasitarimas įvyko 2011 m. gegužės 23 d.). Iš tiesų šis dokumentas, kiek tai susiję 
su jo 4.1 punktu, pagal savo formą, teisinį statusą bei turinį vertintinas tik kaip atspin-
dintis Vyriausybės politinę valią dėl atitinkamų santykių reguliavimo. Tačiau, be kita 
ko, paisant minėtos oficialios konstitucinės doktrinos nuostatų dėl įgyvendinant įsta-
tymus priimamų Vyriausybės teisės aktų rūšies, jis (protokolas) negali būti pripažintas 
teisės aktu, kuriuo atsakovas būtų įgaliotas įgyvendinti PVM įstatymo 40 straipsnio 
2 dalyje (2010 m. lapkričio 30 d. įstatymo Nr. XI-1187 redakcija), Akcizų įstatymo 43 
straipsnio 2 dalyje (2010 m. balandžio 1 d. įstatymo Nr. XI-722 redakcija) ir Muitinės 
įstatymo 40 straipsnyje (2004 m. balandžio 27 d. įstatymo Nr. IX-2183 redakcija) įtvir-
tintus įstatymų leidėjo pavedimus. 

26. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, išdėstytos aplinkybės sudaro pakankamą 
ir savarankišką pagrindą pripažinti, kad tikrinami Tvarkos aprašo 3 ir 6 punktai, tiek, 
kiek juose numatyta, kad Neapmokestinimo taisyklėse ir Atleidimo nuo muitų taisy-
klėse numatyti mokesčių lengvatos ir atleidimas nuo muito netaikomi kurui, esančiam 
privačios motorinės transporto priemonės degalų bake, kai keleivis per kalendorinį 
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mėnesį į Lietuvos Respubliką atvyksta 6 ir daugiau kartų, prieštarauja konstituciniam 
teisinės valstybės principui.

IV.

27. Minėta, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gruodžio 
11 d. nutartimi taip pat yra kvestionuojama tikrinamų Tvarkos aprašo nuostatų atitiktis 
atitinkamoms Neapmokestinimo taisyklių ir Atleidimo nuo muitų taisyklių nuosta-
toms bei konstituciniam teisės aktų hierarchijos principui.

28. Šiais klausimais išplėstinė teisėjų kolegija primena, kad Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, jog kai yra keliamas 
klausimas dėl norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitikties keliems 
aukštesnės galios teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms, 
norminę bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs tikrinamos norminio 
administracinio akto nuostatos (jos dalies) prieštaravimą bent vienai aukštesnės galios 
teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti šios norminio administracinio akto nuostatos 
(jos dalies) atitikties kitoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms (pvz., žr. 2013 m. 
birželio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I261-15/2013, Administracinė ju-
risprudencija Nr. 25, 2013 m.; 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimą administracinėje by-
loje Nr. I442-14/2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 26, 2014 m.; 2013 m. lapkričio 
21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2418/2013, Administracinė jurispru-
dencija Nr. 26, 2014 m.). Iš tiesų, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 
116 straipsnio 1 dalimi, norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikin-
tu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbtas įsiteisėjęs 
administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripa-
žinimo neteisėtu, nepriklausomai nuo to, keliems aukštesnės galios teisės aktams ar jų 
dalims (nuostatoms) prieštarauja atitinkamas norminis administracinis aktas.

29. Šiame baigiamajame teismo akte jau yra pripažinta, kad tikrinami Tvarkos 
aprašo 3 ir 6 punktai prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Atitin-
kamai ši aplinkybė, remiantis minėta administracinių teismų praktika, eliminuoja teis-
mo pareigą vertinti tikrinamų norminio administracinio akto nuostatų atitiktį kitoms 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartyje nurody-
toms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms bei konstituciniam teisės aktų hierarchi-
jos principui.

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

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės 
vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos apra-
šo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1B-392, 3 ir 6 punktai, tiek, 
kiek jie įtvirtina, kad Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės 
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vertės mokesčiu ir akcizais taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439, ir Keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų 
daiktų (prekių) atleidimo nuo muitų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos  
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 968, numatytos mokesčių lengva-
tos ir nustatytas atleidimas nuo muito netaikomi kurui, esančiam privačios motori-
nės transporto priemonės degalų bake, kai keleivis per kalendorinį mėnesį į Lietuvos 
Respubliką atvyksta 6 ir daugiau kartų, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės 
principui.

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.6. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo 
Nr. TS-173 „Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžio nustatymo žemės ir 
valstybinės žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti“ 1 punkto teisėtumo

Administracinė byla Nr. A438-1515/2014
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-01264-2013-3

Procesinio sprendimo kategorija 17.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. sausio 5 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko 
(pranešėjas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso būdu apeliacine tvarka išnagrinėjo adminis-
tracinę bylą pagal atsakovo Kauno rajono savivaldybės apeliacinį skundą dėl Kauno 
apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 20 d. sprendimo administracinė-
je byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje pareiškimą atsakovui 
Kauno rajono savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno 
apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai,  
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir V. I. B. dėl norminio administracinio 
akto ištyrimo ir sprendimo panaikinimo.

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje (toliau – ir pareiškėjas, Vyriau-
sybės atstovas) su skundu (b. l. 6–10) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teis-
mą, prašydamas: 1) ištirti, ar Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 
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26 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžio nustatymo 
žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti“ 1 punktas ta apimtimi, 
kuria neapmokestinamojo sklypo dydžiai (1) diferencijuojami pagal žemės paskirtį 
ir (2) kuria nustatomi tik žemės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskirties žemei, ne-
prieštarauja: 1.1. galiojančio Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straips-
nio 2 dalies 3 punktui; 1.2. galiojančio Lietuvos Respublikos viešojo administravimo  
įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 4 dalims; 2) pripažinus, kad 
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-173 
„Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžio nustatymo žemės ir valstybinės žemės 
nuomos mokesčiams apskaičiuoti“ 1 punktas ta apimtimi, kuria neapmokestinamojo 
sklypo dydžiai (1) diferencijuojami pagal žemės paskirtį ir (2) kuria nustatomi tik že-
mės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskirties žemei, prieštarauja nurodytoms įstatymų 
nuostatoms, laikyti jį šia apimtimi panaikintu; 3) nustatyti, kad panaikintas norminis 
administracinis aktas (jo dalis) negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos. 

Pažymėjo, kad Kauno rajono savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba) 2012 m. ba-
landžio 26 d. priėmė sprendimą Nr. TS-173 „Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dy-
džio nustatymo žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti“ (toliau 
– ir Sprendimas), kuriuo buvo nustatytas neapmokestinamasis žemės ūkio ir gyvena-
mųjų teritorijų paskirties žemės sklypų dydis tam tikroms socialinėms grupėms – vals-
tybinės žemės nuomotojams ir žemės savininkams – fiziniams asmenims, kuriems nu-
statytas 0–40 proc. darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. ir I bei II grupės 
invalidams), asmenims, kurie sukako senatvės pensijos amžių, ir nepilnamečiams vai-
kams, kai šių asmenų šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų. 
Savo pobūdžiu Sprendimas yra norminis teisės aktas, nes juo nustatytas neapmokesti-
namų žemės sklypų dydis ne individualiais, o rūšiniais požymiais apibrėžtam subjektų 
ratui, jis apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius, 
jis toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elge-
syje. Oficialus pranešimas apie priimtą Sprendimą paskelbtas dienraštyje „Kauno die-
na“ 2012 m. gegužės 3 d., o visas jo tekstas – Kauno rajono savivaldybės interneto tin-
klalapyje www.krs.lt. Darytina išvada, kad Sprendimas įsigaliojo 2012 m. gegužės 4 d. 
Pareiškėjas prašė ištirti Sprendimo 1 punkto atitikimą galiojančioms įstatymų nuosta-
toms: Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (redakcija, įsigaliojusi 2013 m. 
sausio 1 d. (2011 m. gruodžio 21 d. įstatymas Nr. XI-1829, Žin., 2011, Nr. 163-7743)  
8 straipsnio 2 dalies 3 punktui; Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 
(Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 3 straipsnio 1 ir 4 punktams (2010 m. gruo-
džio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija, Žin., 2011, Nr. 4-125) ir 6 straipsnio 2 ir  
4 dalims (2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija, Žin., 2011, Nr. 4-125). 
Galiojančio Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustato, kad že-
mės mokesčiu neapmokestinamas fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio lai-
kotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbin-
gumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, 
priklausantis žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamojo mo-
kestinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dy-
džio. Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys tos 
pačios savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai) nustatytas vieno-
das neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vienu žemės sklypu. 
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Jeigu fizinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą, taiko-
ma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi su-
tuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai 
(įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepri-
skiriami švietimo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai. Pabrėžė, kad galio-
janti Žemės mokesčio įstatymo redakcija įtvirtina galimybę diferencijuoti žemės  
mokesčio tarifus, tame tarpe pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar mokesčio 
mokėtojo kategorijas (dydį ar teisinę formą, socialinę padėtį), tačiau nesuteikia savival-
dybių taryboms teisės diferencijuoti neapmokestinamąjį žemės sklypo dydį pagal že-
mės naudojimo paskirtį. Pagal Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkto 
formuluotę neapmokestinamasis žemės sklypo dydis gali būti diferencijuojamas tik pa-
gal savivaldybės teritorijos vietoves. Kaip matyti iš cituojamos normos, įstatymų leidė-
jas yra įtvirtinęs sąrašą tam tikrais rūšiniais požymiais apibrėžtų asmenų, atleidžiamų 
nuo žemės mokesčio tokia apimtimi, kuri tenka savivaldybių tarybų nustatytai neap-
mokestinamo žemės sklypo daliai. Pažymėjo, kad įstatymų leidėjas nediferencijuoja ir 
nesuteikia savivaldybių taryboms teisės diferencijuoti mokestinės bazės (t. y. žemės 
sklypų) pagal jų paskirtį Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnyje įvardinto asmenų rato 
atžvilgiu. Pagal įstatyminį reglamentavimą, žemės savininkai – asmenys, kuriems nu-
statytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. ir I bei II grupės 
invalidai), asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, ir nepilnamečiai vaikai, kai minė-
tų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, ir 
jiems priklausančio žemės sklypo plotas neviršija savivaldybių tarybų nustatyto neap-
mokestinamojo žemės sklypo dydžio, yra atleidžiami nuo žemės mokesčio, nepriklau-
somai nuo žemės paskirties. Kauno rajono savivaldybės taryba, 2012 m. balandžio 26 d. 
sprendimo Nr. TS-173 „Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžio nustatymo žemės 
ir valstybinės žemės nuomos mokesčiams ir skaičiuoti“ 1 punkte įtvirtindama neap-
mokestinamų žemės sklypų dydį tik žemės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskirties že-
mei, nepagrįstai ir neturėdama tam įgaliojimų susiaurino žemės savininkų, atitinkan-
čių Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnyje aprašytus požymius, teisę į žemės mokesčio 
lengvatą. Be to, Sprendimo 1 punktas prieštarauja ir Viešojo administravimo įstatymo 
5 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 4 dalims. Viešojo administravimo subjek-
to veikla, apimanti norminių administracinių aktų priėmimą įstatymams ir kitiems tei-
sės aktams įgyvendinti, yra administracinis reglamentavimas (Viešojo administravimo 
įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Pagal Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnį nor-
minius administracinius aktus turi teisę leisti tik viešojo administravimo institucijos  
(2 dalis), privalomus reikalavimus asmenims nustato tik įstatymai ar jų pagrindu pri-
imti teisės aktai (4 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 
3 straipsnio 3 dalies 1 punktą savivaldybės taryba yra už savivaldos teisės įgyvendini-
mą savivaldybės bendruomenės interesais atsakinga savivaldybės atstovaujamoji insti-
tucija, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Viešojo admi-
nistravimo subjektai savo veikloje (viena iš veiklos sričių – administracinis 
reglamentavimas) turi vadovautis įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia 
principais. Jų turinį formuluoja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnis, nuro-
dantis, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą 
turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius 
pagrindus; administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu,  
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visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais (straipsnio 1 punktas); viešojo administravi-
mo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įsta-
tymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti admi-
nistracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų 
nustatyta, tikslų (straipsnio 4 punktas). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra 
nurodęs, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų 
kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Lietuvos  
Respublikos 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 (2004 m. gruodžio 13 d. 
nutarimas, byla Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03). Būtinybę laikytis įstatymų 
viršenybės principo savo jurisprudencijoje ne sykį yra akcentavęs ir Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), nurodydamas, kad viešojo adminis-
travimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems 
priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai 
ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais (LVAT 
nutartys administracinėse bylose Nr. I-1-04/2006, Nr. I-1-02/2006). Viešojo administra-
vimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas – „Viskas, 
kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Todėl viešojo administravimo subjekto atlikti 
viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir normi-
nių administracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti. Kauno 
rajono savivaldybės taryba Sprendimo 1 punktu diferencijuodama neapmokestinamo 
sklypo dydžius pagal žemės paskirtį ir nustatydama neapmokestinamo sklypo dydžius 
tik žemės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskirties žemei, viršijo įstatymais jai priskir-
tos kompetencijos ribas, todėl šia apimtimi Sprendimo 1 punktas yra neteisėtas.

Atsakovas Kauno rajono savivaldybė atsiliepimu į pareiškėjo pareiškimą (b. l. 38–40) 
prašė jo netenkinti. 

Atsakovas nurodė, kad pagal Vietos savivaldos įstatyme apibrėžtas sąvokas vie-
tos savivalda – įstatymo nustatyto valstybės teritorijos administracinio vieneto nuo-
latinių gyventojų bendruomenės, kuri turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, sa-
vitvarka ir savaveiksmiškumas pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją 
(3 straipsnio 2 dalis). Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuosta-
tose esanti formuluotė „savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai) 
nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemes sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vie-
nu žemes sklypu“ suponuoja, kad savivaldybės tarybos turi teisę atskiroms vietovėms 
nustatyti skirtingus žemės sklypų plotus, kuriems taikoma neapmokestinimo lengvata. 
Pagal Žemės mokesčio įstatymo 15 straipsnio 1 dalį žemės mokestis įskaitomas į sa-
vivaldybės, kurios teritorijoje yra žemė, biudžetą. Pažymėjo, kad savivaldybių tarybos 
turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti, tokią teisę 
įgyvendina priimdamos Tarybos sprendimus, todėl priimdama ginčijamą sprendimą, 
Taryba jį motyvavo Žemės mokesčio įstatymo 7 straipsniu. Savivaldybės, įvertinusios 
savo teritorijos specifiką, turi diskreciją pasirinkti kriterijus, kuriais vadovaudamo-
si apibrėš vietoves, kurioms taikomos Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 
3 punkte numatytos lengvatos. Šiuo aspektu pabrėžė, kad pati lengvatos paskirtis yra 
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tam tikrai labiau pažeidžiamai visuomenės grupei užtikrinti finansinį stabilumą. Nu-
statydama neapmokestinamų žemės sklypų dydį atskiroms vietovėms, Kauno rajono 
savivaldybės taryba nusprendė vadovautis žemės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų žemės 
paskirties kriterijais, nes būtent jie geriausiai atitinka kaimiškosios teritorijos specifiką 
ir yra objektyviai pateisinami. Žemės mokesčio lengvatos taikymas žemei pagal naudo-
jimo būdą priskiriamai, pavyzdžiui, komercinės ar pramonės ir sandėliavimo paskirties  
teritorijai, iškreiptų mokestinės lengvatos esmę, nes analogiška lengvata būtų taikoma 
visiškai skirtingos vertės žemės sklypams. Skundžiamo Sprendimo nuostatos buvo pri-
imtos įgyvendinant savivaldybei suteiktą diskrecijos teisę, todėl atsakovas teisės aktais 
suteiktos kompetencijos neviršijo. Teigti, kad buvo pažeisti įstatymo viršenybės (Viešo-
jo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), nepiktnaudžiavimo valdžia (Vie-
šojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punktas), priimamų sprendimų teisėtumo 
(Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas) principai, nėra pagrindo. Nepažeis-
ti ir Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 4 dalių reikalavimai.

 
II.

Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 20 d. sprendimu 
(b. l. 55–61) pareiškėjo pareiškimą tenkino, pripažino Kauno rajono savivaldybės tary-
bos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl neapmokestinamų žemės skly-
pų dydžio nustatymo žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti“  
1 punktą ta apimtimi, kuria neapmokestinamojo sklypo dydžiai diferencijuojami pagal 
žemės paskirtį ir kuria nustatomi tik žemės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskirties 
žemei, prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (redakcija įsi-
galiojusi 2013 m. sausio 1 d., 2011 m. gruodžio 21 d. įstatymas Nr. XI-1829, Žin., 2011, 
Nr. 163-7743) 8 straipsnio 2 dalies 3 punktui ir Lietuvos Respublikos viešojo adminis-
travimo įstatymo (2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija) 3 straipsnio 
1 dalies 1 ir 4 punktams; panaikino Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balan-
džio 26 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžio nustaty-
mo žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti“ 1 punktą ta apimti-
mi, kuria neapmokestinamojo sklypo dydžiai diferencijuojami pagal žemės paskirtį ir 
kuria nustatomi tik žemės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskirties žemei, ir laikė, jog 
jis negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos; sprendimui įsiteisėjus, nusprendė pa-
skelbti jį Teisės aktų registre bei dienraštyje „Kauno diena“.

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Sprendimas yra norminis teisės aktas, 
nes atitinka norminio teisės akto kriterijus, apibrėžtus Viešojo administravimo įstaty-
mo 2 straipsnio 10 dalyje, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
(toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalyje bei teisės doktrinoje. Oficialus pranešimas apie 
priimtą Sprendimą paskelbtas dienraštyje „Kauno diena“ 2012 m. gegužės 3 d., o visas 
jo tekstas – Kauno rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.krs.lt, taigi minėtas 
Sprendimas įsigaliojo 2012 m. gegužės 4 d.

Teismas nustatė, kad Sprendimo 1 punktu atsakovas nusprendė „nustatyti ir tai-
kyti valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčiams apskaičiuoti žemės ūkio ir gyve-
namųjų teritorijų paskirties neapmokestinamų žemės sklypų dydį: kaimo vietovėse –  
3 ha; miestuose – 0,15 ha. Šią lengvatą taikyti valstybinės žemės nuomotojams ir žemės 
savininkams – fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (iki 
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2007 m. birželio 30 d. ir I bei II grupės invalidai), asmenims, kuriems sukako senatvės 
pensijos amžius ir nepilnamečiams vaikams, kai šių asmenų šeimose mokestinio laiko-
tarpio pradžioje nėra darbingų asmenų. Taikant lengvatą, prie darbingų asmenų nepri-
skiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai. Fiziniam asmeniui–
valstybinės žemės nuomotojui ar fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys 
keli žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), 
kurioms (kuriai) nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo 
atveju laikomi vienu žemės sklypu“. Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies  
3 punkte numatyta, jog mokesčiu neapmokestinamas fiziniams asmenims, kurių šei-
mose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 
0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra 
nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki 
einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyto neapmokestinamojo že-
mės sklypo dydžio. Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys keli žemės skly-
pai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai) 
nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vie-
nu žemės sklypu. Jeigu fizinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną 
žemės sklypą, taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui. Taikant šią nuosta-
tą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais 
gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, o prie 
darbingų asmenų nepriskiriami švietimo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studen-
tai. Žemės mokesčio mokėjimo įstatymo 6 straipsnis (redakcija, galiojusi skundžiamo 
sprendimo priėmimo metu, nuo 2007 m. balandžio 26 d. iki 2013 m. sausio 1 d.) nu-
matė analogišką reglamentavimą.

Teismas konstatavo, kad Žemės mokesčio įstatymas aiškiai apibrėžė, kam turi būti 
taikoma lengvata, o savivaldybių taryboms buvo nurodyta tik iki einamojo mokestinio 
laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyti neapmokestinamojo žemės sklypo dydį. Taigi 
savivaldybių tarybos galėjo nustatyti tik neapmokestinamojo žemės sklypo dydį, ku-
riam būtų taikoma lengvata. Šiuo atveju Kauno rajono savivaldybės taryba, priimdama 
Sprendimą, susiaurino lengvatą ir nustatė, jog neapmokestinamas dydis nustatomas tik 
žemės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskirties žemės sklypams, tokiu būdu eliminuo-
dama galimybę taikyti lengvatą asmenims, turintiems kitos paskirties žemės, nors Že-
mės mokesčio įstatymas tai leidžia. Taigi Kauno rajono savivaldybės taryba numatė tai, 
ko nėra tiesiogiai įtvirtinta aukštesnės galios teisės akte (Žemės mokesčio įstatyme), to-
kiu būdu pažeisdama teisinės hierarchijos reikalavimą bei viršydama savo įgaliojimus.

Atsižvelgiant į tai, kad Sprendimo 1 punktas ta apimtimi, kuria neapmokestina-
mojo sklypo dydžiai diferencijuojami pagal žemės paskirtį ir kuria nustatomi tik že-
mės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskirties žemei, prieštarauja Žemės mokesčio įsta-
tymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktui, konstatuotina, jog atsakovas pažeidė ir Viešojo 
administravimo įstatymo 3 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą bei 
4 punkte įtvirtintą nepiktnaudžiavimo valdžia principą, nes nustatė teisinį reguliavimą, 
prieštaraujantį aukštesnės galios teisės aktui, t. y. įstatymui.

Nustačius, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas atitinkamą teisės 
aktą, viršijo savo įgaliojimų ribas, nebelieka pagrindo ir teisinės prasmės tirti, ar toks 
aktas atitinka kitų teisės aktų reikalavimus.
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III.

Atsakovas, nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 
2014 m. sausio 20 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą (b. l. 65–67), kuriame pra-
šo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškimą atmesti; netenkinus 
šio apeliacinio skundo reikalavimo, prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują 
sprendimą – pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą nustatant, kad teismo 
sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas nėra pakankamai 
motyvuotas, atskleidžiant įstatymų leidėjo valią, suformuluotą Žemės mokesčio įsta-
tymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatose. Taip pat proporcingumo principo as-
pektu abejotinas teismo įpareigojimas teismo sprendimą paskelbti dienraštyje „Kauno 
diena“.

Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas savo sprendimo motyvuose pavarto-
jo sąvoką „įstatymas tai leidžia ir numato galimybę taikyti lengvatą“, t. y. teismas ne-
nurodė, jog įstatyme yra įtvirtintas imperatyvas nustatyti lengvatą. Taigi savivaldybės 
turi diskreciją nustatyti neapmokestinamojo žemės sklypo dydį, jo apskritai nenusta-
tyti arba nustatyti simbolinį dydį, kuris lengvatą praktiškai eliminuotų. Tai kartu reiš-
kia ir tai, kad nėra teisinio pagrindo paneigti ir savivaldybių teisę diferencijuoti žemės 
mokesčio lengvatą ir pagal žemės paskirtį. Iš Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio  
2 dalies 3 punkte įtvirtintos formuluotės „savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), 
kurioms (kuriai) nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo 
atveju laikomi vienu žemės sklypu“ matyti, kad, nustatant neapmokestinamąjį žemės 
sklypo dydį, savivaldybės teritorija gali būti skirstoma į vietoves. 

Pažymi, kad pagal ABTĮ 117 straipsnio 1 dalį teismo sprendime gali būti (t. y. ne-
privalo būti) nurodytas spaudos leidinys, kuriame turi būti paskelbtas teismo spren-
dimas. Nagrinėjamu atveju Sprendimas visa apimtimi jokiame dienraštyje skelbiamas 
nebuvo, visas Sprendimo tekstas buvo paskelbtas tik Kauno rajono savivaldybės inter-
neto tinklapyje. Taigi, be kita ko, ir taupumo sumetimais užtektų apie teismo sprendi-
mą paskelbti tik Teisės aktų registre.

Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 71–73) prašo jį atmesti, o 
pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą, pagrįstą bei 
motyvuotą sprendimą. Pareiškėjo nuomone, teismas pagrįstai įpareigojo atsakovą apie 
priimtą teismo sprendimą paskelbti ir dienraštyje „Kauno diena“, nes tai užtikrins, kad 
asmenys, kurių teisės į mokestinę lengvatą nepagrįstai buvo suvaržytos nuo 2012 m. 
gegužės 3 d., bus greičiau informuoti apie jų teisių pažeidimą ir galės imtis veiksmin-
gos gynybos. Tai taip pat turės prevencinę reikšmę ir sulaikys atsakovą nuo panašaus 
pobūdžio sprendimų priėmimo ateityje. 

Trečiasis suinteresuotas asmuo V. I. B. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą 
(b. l. 75–76) prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą 
palikti nepakeistą, taip pat prašo priteisti jai 400 Lt bylinėjimosi išlaidų už šio procesi-
nio dokumento parengimą. 

Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisingas ir pagrįstas, 
taip pat tinkamai motyvuotas. Mano, kad apie priimtą teismo sprendimą turi būti pa-
skelbta ir dienraštyje „Kauno diena“, nes jis yra skaitomiausias regione, tuo tarpu Kauno 
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rajono gyventojai neturi informacijos apie Teisės aktų registrą. Be to, sunku tikėtis, kad 
atsakovas savanoriškai atiduos permokėtus mokesčius jį nepagrįstai sumokėjusiems 
asmenims.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsi-
liepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 80–83) prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

Mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisingas ir pagrįstas, taip 
pat tinkamai motyvuotas. Nurodo, kad teismas turi diskrecijos teisę spręsti dėl įsiteisė-
jusio teismo sprendimo paskelbimo taip pat ir spaudos leidinyje. 

Teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Kauno rajono savivaldybės 
tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl neapmokestinamų žemės 
sklypų dydžio nustatymo žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčiams apskaičiuo-
ti“ 1 punkto ta apimtimi, kuria neapmokestinamojo sklypo dydžiai diferencijuojami 
pagal žemės paskirtį ir kuria nustatomi tik žemės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskir-
ties žemei, teisėtumo, t. y. jų atitikimo Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 
8 straipsnio 2 dalies 3 punktui bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstaty-
mo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 4 dalims.

Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 20 d. sprendimu, ten-
kindamas pareiškėjo Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje pareiškimą, pripažino Kau-
no rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl 
neapmokestinamų žemės sklypų dydžio nustatymo žemės ir valstybinės žemės nuo-
mos mokesčiams apskaičiuoti“ 1 punktą ta apimtimi, kuria neapmokestinamojo skly-
po dydžiai diferencijuojami pagal žemės paskirtį ir kuria nustatomi tik žemės ūkio ir 
gyvenamųjų teritorijų paskirties žemei, prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos žemės 
mokesčio įstatymo (redakcija, įsigaliojusi 2013 m. sausio 1 d., 2011 m. gruodžio 21 d. 
įstatymas Nr. XI-1829, Žin., 2011, Nr. 163-7743) 8 straipsnio 2 dalies 3 punktui ir Lie-
tuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo 
Nr. XI-1259 redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktams; panaikino Kauno rajono 
savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl neapmokes-
tinamų žemės sklypų dydžio nustatymo žemės ir valstybinės žemės nuomos mokes-
čiams apskaičiuoti“ 1 punktą ta apimtimi, kuria neapmokestinamojo sklypo dydžiai 
diferencijuojami pagal žemės paskirtį ir kuria nustatomi tik žemės ūkio ir gyvenamųjų 
teritorijų paskirties žemei, ir laikė, jog jis negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos; 
sprendimui įsiteisėjus, nusprendė paskelbti jį Teisės aktų registre bei dienraštyje „Kau-
no diena“.

Atsakovas Kauno rajono savivaldybės taryba apeliaciniame skunde nurodo, kad 
su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, nes, atsakovo nuomone, 
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas suteikia teisę savivaldybių taryboms 
neapmokestinamojo žemės sklypo dydį diferencijuoti ir pagal žemės paskirtį, nes sa-
vivaldybių tarybos turi teisę nustatyti neapmokestinamojo žemės sklypo dydį, jo aps-
kritai nenustatyti arba nustatyti simbolinį dydį, kuris lengvatą praktiškai eliminuotų. 
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Atsakovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, ku-
ria buvo nuspręsta teismo sprendimui įsiteisėjus paskelbti jį ir dienraštyje „Kauno die-
na“. Atsakovo nuomone, toks sprendimas prieštarauja ekonomiškumo principui ir yra 
perteklinis.

Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi bylos me-
džiagą, visų pirma, konstatuoja, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje tarp šalių 
ginčas dėl to, jog Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje turėjo teisę kreiptis į admi-
nistracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti savivaldybių administravimo subjekto 
priimto (jo dalies) norminio administracinio akto teisėtumą, t. y. atitikimą įstatymui 
(Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 str. 2 d.), kad Vy-
riausybės atstovo prašomas ištirti savivaldybių administravimo subjekto priimtas (jo 
dalis) aktas yra norminis administracinis aktas, taip pat, jog savivaldybių administra-
vimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas yra teisės aktų nustatyta tvarka 
paskelbtas ir įsiteisėjęs 2012 m. gegužės 4 d., nekyla. Šios aplinkybės pirmosios instan-
cijos teismo sprendime yra detaliai išanalizuotos ir įvertinos, apeliacinės instancijos 
teismo teisėjų kolegijai abejonių dėl jų teisingumo nekyla, todėl, vengiant nereikalingo 
kartojimo, dėl jų iš naujo nepasisakoma.

Kauno rajono savivaldybės taryba 2012 m. balandžio 26 d. priėmė sprendimą 
Nr. TS-173 „Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžio nustatymo žemės ir valstybi-
nės žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti“ (b. l. 13–14), kurio 1 punktu nusprendė:

„1. Nustatyti ir taikyti valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčiams apskai-
čiuoti žemės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskirties neapmokestinamų žemės sklypų 
dydį: 

1.1. kaimo vietovėse – 3 ha;
1.2. miestuose – 0,15 ha.
Šią lengvatą taikyti valstybinės žemės nuomotojams ir žemės savininkams – fizi-

niams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 
30 d. – ir I bei II grupės invalidai), asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius 
ir nepilnamečiams vaikams, kai šių asmenų šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje 
nėra darbingų asmenų. Taikant lengvatą, prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo 
įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai.

Fiziniam asmeniui – valstybinės žemės nuomotojui ar fiziniam asmeniui nuosa-
vybės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos 
vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai) nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės 
sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vienu žemės sklypu“.

Šis savivaldybės tarybos sprendimas buvo priimtas, vadovaujantis, be kita ko, 
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2007 m. 
balandžio 26 d. iki 2013 m. sausio 1 d.) 6 ir 7 straipsniais, kurie atitinka šiuo metu ga-
liojančio Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punk-
to ir 3 dalies nuostatas (ginčui aktualių įstatymo nuostatų reglamentavimas pirmosios 
instancijos teismo sprendimo priėmimo metu ir administracinės bylos nagrinėjimo bei 
procesinio sprendimo priėmimo apeliacinės instancijos teisme metu nesikeitė).

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte 
(šios nuostatos redakcija, galiojanti nuo 2013 m. sausio 1 d.) įtvirtinta:

„2. Mokesčiu neapmokestinama:
<...>
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3) fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra dar-
bingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra 
sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plo-
tas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 die-
nos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Fiziniam asmeniui nuosavy-
bės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos 
vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai) nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės 
sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vienu žemės sklypu. Jeigu fizinis asmuo turi teisę į 
mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą, taikoma didžiausia lengvata vienam 
žemės sklypui. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni augi-
nantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), 
iki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami švietimo įstaigų dieni-
nių skyrių moksleiviai ir studentai“.

Iš pacituotos Žemės mokesčio įstatymo nuostatos aiškiai matyti, kad įstatymų 
leidėjas įtvirtino (suteikė) konkrečiai apibrėžtai asmenų grupei atitinkamą žemės mo-
kesčio lengvatą, t. y. žemės mokesčiu neapmokestino jiems priklausančio žemės sklypo 
ploto, kuris neviršija savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 
1 dienos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Atitinkamai savivaldybių 
tarybos buvo įpareigotos nustatyti neapmokestinamojo žemės sklypo dydį. Savivaldy-
bių taryboms teisė apriboti (susiaurinti) minėtos lengvatos taikymą nesuteikta. Pripa-
žintina, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, neteisė-
tai ir nepagrįstai susiaurino atitinkamai asmenų grupei įstatymų leidėjo suteiktą žemės 
mokesčio lengvatą nustatydamas, jog neapmokestinamas dydis nustatomas tik žemės 
ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskirties žemės sklypams. Tokiu būdu buvo eliminuo-
tas lengvatos taikymas asmenims, turintiems kitos, nei savivaldybės tarybos sprendime 
nustatyta, paskirties žemės sklypus. Pažymėtina, kad savivaldybių taryboms suteikta 
teisė savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti (Žemės mokes-
čio įstatymo 8 str. 3 d.), tačiau tai jos turi daryti būtent savo, o ne įstatyme įtvirtintos 
atitinkamos asmenų grupės, turinčios ne žemės ūkio ir ne gyvenamųjų teritorijų pa-
skirties žemės sklypus, sąskaita, atitinkamai pabloginant tokių asmenų padėtį.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta prieš tai, darytina išvada, kad pirmosios instan-
cijos teismas teisėtai ir pagrįstai nusprendė, jog Kauno rajono savivaldybės tarybos 
2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl neapmokestinamų žemės skly-
pų dydžio nustatymo žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti“ 
1 punktas ta apimtimi, kuria neapmokestinamojo sklypo dydžiai diferencijuojami pa-
gal žemės paskirtį ir kuria nustatomi tik žemės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskir-
ties žemei, prieštarauja Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (redakcija įsi-
galiojusi 2013 m. sausio 1 d., 2011 m. gruodžio 21 d. įstatymas Nr. XI-1829, Žin., 2011,  
Nr. 163-7743) 8 straipsnio 2 dalies 3 punktui. Atitinkamai, apeliacinės instancijos teis-
mo teisėjų kolegijai dėl to nekylant abejonių ir atsakovui apeliaciniame skunde dėl 
to nenurodant jokių motyvų, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai 
ir pagrįstai pripažino, jog minėtas savivaldybės tarybos sprendimo punktas atitin-
kama apimtimi prieštarauja ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstaty-
mo (2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 
4 punktams. Dėl šių priežasčių savivaldybės tarybos sprendimo 1 punktas minėta ap-
imtimi teisėtai ir pagrįstai buvo panaikintinas.
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Kaip minėta, atsakovas apeliaciniame skunde nesutinka ir su pirmosios instanci-
jos teismo sprendimo dalimi, kuria buvo nuspręsta teismo sprendimui įsiteisėjus pa-
skelbti jį ir dienraštyje „Kauno diena“.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 117 straipsnio 
1 dalyje yra įtvirtinta, kad „administracinio teismo sprendimas dėl norminio admi-
nistracinio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo visais atvejais  
skelbiamas Teisės aktų registre. Teismo sprendime taip pat gali būti nurodytas spaudos 
leidinys, kuriame turi būti paskelbtas teismo sprendimas“.

Iš to matyti, kad įstatymas suteikia teismui teisę nurodyti spaudos leidinį, kuriame 
turi būti paskelbtas teismo sprendimas. Nagrinėjamu atveju teismas pasirinko spaudos 
leidinį, kuriame buvo paskelbta apie analizuojamo savivaldybės tarybos sprendimo 
priėmimą (b. l. 12). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, atsižvel-
giant į tai, kad tiek savivaldybės tarybos sprendimas, tiek atitinkamai teismo sprendi-
mas, pripažįstantis neteisėtu ir panaikintu sprendimo 1 punktą atitinkama apimtimi, 
yra galimai susiję su pažeistomis teisėmis ir teisėtais interesais daugelio asmenų, kurie, 
be kita ko, priklauso socialiai jautrių ir pažeidžiamų asmenų grupei, atitinkamas teis-
mo sprendimas, jam įsiteisėjus, paskelbti jį ir dienraštyje „Kauno diena“, yra adekvatus 
ir proporcingas, padėsiantis suinteresuotiems asmenims sužinoti apie jų teisių į žemės 
mokesčio lengvatą neteisėtą apribojimą bei įgyvendinti atitinkamas savo teises.

Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmo-
sios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tenkinti atsakovo apelia-
cinį skundą nėra pagrindo, todėl jis atmetamas, o Kauno apygardos administracinio 
teismo 2014 m. sausio 20 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

Trečiasis suinteresuotas asmuo V. I. B. atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą 
(b. l. 75–76) suformulavo prašymą priteisti jai 400 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, pa-
tirtas apmokant advokatui už minėto procesinio dokumento surašymą, bei pateikė šias 
išlaidas patvirtinantį 2014 m. vasario 11 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. 643547 (b. l. 79).

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 da-
lyje įtvirtinta, kad „proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti 
iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą“; „kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar ap-
ginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytas teises į išlaidų atlyginimą“ (5 dalis); „proceso šalis, kurios naudai priimtas 
sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlai-
dų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka“ (6 dalis).

Taigi nagrinėjamu atveju nustačius, kad atsakovo apeliacinis skundas nepagrįstas, 
konstatuotina, jog trečiasis suinteresuotas asmuo, kurio teisės buvo apgintos, turi teisę 
į bylinėjimosi išlaidų (šiuo atveju – atstovavimo) atlyginimą. 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 
patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar 
advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 punkte 
įtvirtinti rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikia-
mas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai, apskaičiuojami taikant nustatytus koefici-
entus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali 
mėnesinė alga. Atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo metu (2014 m. vasario 18 d., 
b. l. 75) galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu  
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Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ patvirtinta minimali mėnesi-
nė alga – 1 000 Lt.

Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikomas ko-
eficientas yra 1,5, todėl maksimali galima priteisti suma už tokio dokumento surašy-
mą yra 1 500 Lt. Trečiojo suinteresuoto asmens prašoma priteisti 400 Lt (atitinkamai 
115,85 Eur) suma šios maksimalios sumos neviršija, todėl yra priteistina iš atsakovo.

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

n u t a r i a:

Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 20 d. sprendimą palikti 
nepakeistą, o atsakovo Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą atmesti.

Priteisti trečiojo suinteresuoto asmens V. I. B. naudai iš atsakovo Kauno miesto sa-
vivaldybės 400 Lt/ 115,85 Eur (keturis šimtus litų / vieną šimtą penkiolika eurų 85 cen-
tus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Nutartis neskundžiama.

1.7. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimu  
Nr. 1-433 patvirtinto Atrankinės Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausos 
telefonu tvarkos aprašo teisėtumo

Administracinė byla Nr. A-213-552/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01740-2013-1

Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2

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

 
2015 m. vasario 3 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei-
sėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Ramūno  
Gadliausko (pranešėjas), 

rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą 
pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą dėl Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 24 d. sprendimo administracinėje by-
loje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vil-
niaus miesto savivaldybės tarybai dėl norminio teisės akto ištyrimo. 
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Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje su pareiškimu kreipėsi į Vilniaus 
apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldy-
bės tarybos (toliau – ir Taryba) 2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punktas ir 
juo patvirtintas Atrankinės Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausos telefonu 
tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas) atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administra-
vimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą 
ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte nu-
matytą savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo 
principą; 2) nustačius, kad Tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punk-
tas ir juo patvirtintas Aprašas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 
1 dalies 1 punkte įtvirtinto įstatymo viršenybės principo ir Vietos savivaldos įstaty-
mo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyto savivaldybės veiklos ir savivaldybės ins-
titucijų priimamų sprendimų teisėtumo principo, šį punktą ir juo patvirtintą Aprašą 
panaikinti.

Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalioję Vietos savival-
dos įstatymo pakeitimai iš esmės pakeitė iki tol galiojusį teisinį reglamentavimą, pa-
naikinant savivaldybėms teisę vykdyti vietos gyventojų apklausą atrankinės gyventojų 
apklausos telefonu būdu bei kartu pakeitė ir Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnį, 
panaikinant šio straipsnio 3 dalies nuostatą, kuri numatė Tarybai pareigą patvirtinti 
nustatytu būdu daromos apklausos tvarką. Pareiškėjo teigimu, šiuo metu atsakovo pa-
tvirtintas Aprašas pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1, 
4 punktus, taip pat Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytus 
principus. Pareiškėjas pažymėjo, kad pagal šiuo metų galiojantį teisinį reglamentavimą 
vietos gyventojų apklausa gali būti vykdoma tik šiais apklausos būdais: 1) tiesioginių 
gyventojų nuomonės įrašymų apklausos dalyvių sąrašo lapuose; 2) gyventojų nuomo-
nės pareiškimu sueigoje balsuojant; 3) atrankine gyventojų apklausa apklausos dalyvių 
būstuose; 4) gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose (Vietos savivaldos įstaty-
mo 38 str.), ir darė išvadą, kad Aprašas yra ydingas galiojančių teisės aktų atžvilgiu. 
Pareiškėjas nurodė, jog Tarybai pateikė 2013 m. gegužės 9 d. teikimą Nr. 1T-15, siūly-
damas svarstyti Tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punktą ir juo pa-
tvirtinto Aprašo panaikinimo klausimą artimiausiame Tarybos posėdyje. Artimiausias 
Tarybos posėdis įvyko 2013 m. gegužės 15 d., tačiau šis klausimas į posėdžio darbo-
tvarkę įtrauktas bei apsvarstytas nebuvo, todėl pareiškėjas darė išvadą, kad buvo atsisa-
kyta tenkinti Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje teikimą.

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į pareiškėjo pareiški-
mą prašė pareiškimą atmesti arba bylą nutraukti Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 2 punkto pagrindu.

Atsakovas atkreipė dėmesį, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme jau 
yra išnagrinėta administracinė byla Nr. 1-2497-629/2012 pagal pareiškėjo Vyriausy-
bės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tary-
bai dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 
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1 punkto, kuriuo paskelbta Vilniaus miesto gyventojų atrankinė apklausa telefonu ir šio 
sprendimo 3 punkto, kuriuo patvirtintas aprašas, teisėtumo ištyrimo ir panaikinimo. 
Minėtu sprendimu pareiškėjo skundas buvo atmestas. Lietuvos vyriausiajame adminis-
traciniame teisme apeliacine tvarka nagrinėjant pareiškėjo apeliacinį skundą, 2013 m. 
gegužės 14 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A442-906/2013 apeliacinis procesas 
buvo nutrauktas pareiškėjui atsisakius nuo apeliacinio skundo. Atsakovo manymu, ši 
aplinkybė sudaro pagrindą bylą nutraukti ABTĮ 101 straipsnio 2 dalies pagrindu. Atsa-
kovas pažymėjo, jog pareiškėjo motyvai dėl teisės aktų pasikeitimo nagrinėjamu atveju 
nelaikytini nauju ginču dėl Tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punkto 
nuostatų teisėtumo, nes, atsakovo teigimu, naujų motyvų pateikimas, iškeliant naują 
administracinę bylą, negali būti traktuojamas kaip bylos iškėlimas tarp tų pačių šalių, 
dėl to paties dalyko, tačiau kitu pagrindu. Atsakovo manymu, taip pat negalima tokia 
situacija, kuomet Vyriausybės atstovas dėl to paties norminio akto kreiptųsi į teismą 
neribotą skaičių kartų prieš tai esant atmestam jo prašymui ir galėtų kelti vis naujus 
galimus norminio akto neteisėtumo motyvus. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo argu-
mentais, jog Vietos savivaldos įstatymo nuostatų pasikeitimas savaime lemia akto priė-
mimo metu galiojusių šio įstatymo nuostatų pagrindu priimto Aprašo neteisėtumą. At-
sakovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimas Nr. 
1-433, kurio teisėtumas buvo patvirtintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 
sprendimu Nr. I-2497-629/2012, sukėlė atitinkamas materialines teisines pasekmes, t. y. 
Tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimo 1 punkte buvo paskelbta gyventojų apklausa, 
nustatytas apklausos tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, vykdytojas ir laiko-
tarpis (2012 m. vasario 13–20 dienos). Atsakovas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas kito-
je administracinėje byloje taip pat yra pareiškęs reikalavimą uždrausti skelbti duome-
nis, gautus iš 2012 m. vasario 13 d.–2012 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės 
gyventojų apklausos telefonu, ir naudoti šiuos duomenis viešųjų savivaldybės reikalų 
tvarkymo srityje. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. spren-
dimu administracinėje byloje Nr. 1-658-244/2013 šis Vyriausybės atstovo reikalavimas 
buvo atmestas. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas prašymą grindžia deklara-
tyviais motyvais, nepateikė įrodymų, kad Aprašo nuostatos yra taikomos naujiems, t. y. 
jau po 2013 m. sausio 1 d. susiklosčiusiems teisiniams santykiams, kuomet įsigaliojo 
nauja Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio redakcija. Atsakovo teigimu, pagrindas 
taikyti Aprašo nuostatas galėtų būti tik teisiniams santykiams, kurie atsirado iki įsiga-
liojant naujai Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio redakcijai.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 24 d. sprendimu pareiš-
kėjo pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą.

Teismas nustatė, kad Vyriausybės atstovas Aprašo panaikinimą iš esmės sieja su 
pasikeitusiu teisiniu reguliavimu (nuo 2013 m. sausio 1 d. panaikintas gyventojų ap-
klausos telefonu būdas, taip pat Tarybai panaikinta pareiga patvirtinti nustatytu būdu 
daromos apklausos tvarką). Teismas pažymėjo, kad prijungtos administracinės bylos 
Nr. I-2497-629/2012 duomenys patvirtina, jog šioje byloje Vyriausybės atstovo reika-
lavimai dėl Aprašo atitikimo Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms buvo grindžiami 
tuo, kad Apraše nebuvo nustatyta daromos apklausos tvarka ir nenustatyti apklausos 
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komisijos įgaliojimai. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas 
dėl Aprašo panaikinimo pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Įvertinęs abiejų bylų 
esmę (ginčo pagrindą ir dalyką), teismas negalėjo teigti, jog abu ginčai yra dėl to paties 
dalyko ir tuo pačiu pagrindu, nors jie ir yra kilę tarp tų pačių šalių, todėl darė išvadą, 
kad administracinę bylą nutraukti pagal ABTĮ 101 straipsnio 2 punktą nėra teisinio 
pagrindo.

Teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, pareiškėjo pranešimą, atsakovo atsiliepimą 
bei atsižvelgęs į ginčą reglamentuojantį teisinį reglamentavimą, darė išvadą, kad nėra 
pagrindo konstatuoti, jog Tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punk-
tas ir juo patvirtintas Aprašas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 
1 dalies 1 punkte įtvirtinto įstatymo viršenybės principo ir Vietos savivaldos įstatymo 
4 straipsnio 1 dalies 6 punktu numatyto savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų 
priimamų sprendimų teisėtumo principo.

Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimai dėl Aprašo atitikimo atitinkamų 
teisės aktų nuostatoms galėtų būti aktualūs tuo atveju, jei nagrinėjant šią bylą būtų pa-
teikti įrodymai, kad atsakovas jau po 2013 m. sausio 1 d. Aprašo pagrindu kuria naujus 
teisinius santykius ar priiminėja iš naujai kilusių santykių tam tikrus sprendimus, ta-
čiau pareiškėjas nei su pareiškimu, nei teismo posėdžio metu nepateikė jokių įrodymų, 
kad vykdomos naujos apklausos telefonu ir tuo pagrindu priiminėjami sprendimai. 
Byloje nepatvirtinus Aprašo nuostatų taikymo naujiems santykiams, teismo vertinimu, 
nėra pagrindo išvadai dėl Aprašo nuostatų neatitikimo paminėtiems teisės principams. 
Nenustatęs Aprašo nuostatų taikymo po 2013 m. sausio 1 d., teismas neturėjo teisi-
nio pagrindo tirti, ar Tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punktas ir 
juo patvirtintas Aprašas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 
1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straips-
nio 1 dalies 6 punkte numatytą savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priima-
mų sprendimų teisėtumo principą.

Teismas pažymėjo, kad nėra teisinio pagrindo paneigti atsakovo argumentus, jog 
apklausos telefonu duomenys, gauti galiojant Aprašui (t. y. esant dar nepanaikintoms 
Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 38 straipsnio 3 dalies 
nuostatoms) negali būti naudojami ar skelbiami po 2013 m. sausio 1 dienos. Tai, kad 
nuo 2013 m. sausio 1 d. pasikeitė teisinis reguliavimas, teismo vertinimu, nereiškia, kad 
Aprašo galiojimo metu surinkti duomenys negali būti naudojami, tuo labiau, kad duo-
menys buvo gauti vadovaujantis galiojančiu Aprašu. 

Teismas pažymėjo, kad Aprašo neteisėtumas iš esmės nėra konstatuotas. Jo ati-
tikimas Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6, 8, 10, 12 punktams ir 38 straipsnio 
3 daliai ta apimtimi, kurioje nenumatyta detalizuota vietos gyventojų apklausos tvarka, 
ir atitikimas Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio 3 daliai ta apimtimi, kurioje nėra 
numatyti detalizuoti apklausos komisijos įgaliojimai, jau buvo išnagrinėtas Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimu administracinėje 
byloje Nr. I-2497-629/2012. Minėtu sprendimu pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus 
apskrityje skundas buvo atmestas. Apeliacinis procesas buvo nutrauktas pareiškėjui at-
sisakius nuo apeliacinio skundo. Vilniaus apygardos administraciniame teisme taip pat 
buvo nagrinėjama ir administracinė byla pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus 
apskrityje prašymą, kuriuo buvo prašoma uždrausti Vilniaus miesto savivaldybės me-
rui skelbti duomenis, gautus iš 2012 m. vasario 13 d. – 2012 m. vasario 20 d. vykdytos 
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Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausos telefonu, ir naudoti šiuos duomenis 
viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo srityje. Vilniaus apygardos administracinio teis-
mo 2013 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. I-658-244/2013 pareiškėjo prašymas buvo atmes-
tas ir minėtas teismo sprendimas įsiteisėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2013 m. spalio 14 d. nutartimi. Teismų sprendimais buvo konstatuota, kad tokio po-
būdžio reikalavimo patenkinimas nėra susijęs su viešojo intereso apgynimu. Teismas 
darė išvadą, kad, pareiškėjui neįrodžius Aprašo nuostatų taikymo naujiems teisiniams  
santykiams po 2013 m. sausio 1 d., nėra pagrindo išvadai, jog Aprašas iš esmės yra 
ydingas šiuo metu galiojančių įstatymų nuostatų atžvilgiu.

III.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje apeliaciniame skunde prašo 
pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pa-
reiškėjo pareiškimą tenkinti.

Pareiškėjas atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prak-
tiką ir pažymi, kad ABTĮ 110 straipsnyje nurodytų bylų dėl norminių administracinių 
aktų nagrinėjimo proceso paskirtis yra ne pažeistų subjektinių teisių apsauga, o abs-
trakti viešojo administravimo subjektų veiklos, priimant norminius administracinius 
aktus, teisėtumo kontrolė. Pareiškėjas pabrėžia, kad nagrinėjant abstraktų prašymą iš-
tirti norminio akto teisėtumą nėra vertinama, ar ginčijamo akto nuostatos buvo reali-
zuotos individualiuose teisiniuose santykiuose. Pareiškėjas remiasi ABTĮ 115 straipsnio 
1 dalimi ir daro išvadą, kad teismas neišnagrinėjo bylos iš esmės ir nepriėmė nei vieno 
iš ABTĮ 115 straipsnyje nurodytų sprendimų, todėl neatsakė į visus pareiškėjo pareikš-
tus pagrindinius reikalavimus. Pareiškėjas pabrėžia, kad teisės sistemoje negali būti tei-
sės aktų, vienu metu skirtingai reglamentuojančių tuos pačius teisinius santykius, todėl 
pasikeitus teisiniam reguliavimui, savivaldybės administravimo subjektai privalo sude-
rinti savo priimtus teisės aktus su aktualia aukštesnės galios teisės akto redakcija. 

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime į apeliacinį skundą pra-
šo apeliacinį skundą atmesti.

Atsakovas pažymi, kad tai, jog pareiškėjas kreipėsi į teismą su abstrakčiu prašymu 
ištirti norminį administracinį aktą, nereiškia, jog tokiu atveju pareiškėjas atleidžiamas 
nuo įrodinėjimo pareigos. Atsakovas nurodo, kad, nesant pateiktų įrodymų, jog gin-
čo aktas yra neteisėtas, nekonstatuotinas ir pagrindas pareiškėjo pareiškimui tenkin-
ti. Atsakovas pažymi, kad su abstrakčiu pareiškimu dėl norminio teisės akto ištyrimo 
pareiškėjas turi teisę kreiptis tik tuo atveju, jei jam kyla abejonių dėl to norminio akto 
teisėtumo, tačiau nagrinėjamu atveju Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2013 m. 
gegužės 9 d. teikimu Nr. 1T-15 kreipėsi į Tarybą, siūlydamas jai svarstyti ginčo akto 
panaikinimo klausimą, nes Aprašas prieštarauja teisės aktams ir yra neteisėtas. Atsako-
vas daro išvadą, kad pareiškėjas, nustatęs, jog ginčo Aprašas laikytinas neteisėtu bei pa-
siūlęs Tarybai svarstyti Aprašo panaikinimo klausimą, neturi teisės reikšti prašymo dėl 
šio norminio akto teisėtumo ištyrimo ABTĮ 110 straipsnio pagrindu. Atsakovas pažy-
mi, kad ginčo Tarybos sprendimas yra aktualus tiems teisiniams santykiams, kurie at-
sirado iki Vietos savivaldos įstatymo nuostatų dėl gyventojų apklausos pasikeitimo (iki 
2013 m. sausio 1 d.), todėl negalėjo sutikti su pareiškėjo pozicija, kad Tarybos sprendi-
mas pasikeitus teisiniam reguliavimui savaime tapo neteisėtu. Atsakovas nurodo, kad 
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ginčo Tarybos sprendimo galiojimas nesukėlė ir nesukelia jokių neteisėtų pasekmių, 
nes Aprašu nėra kuriami, reguliuojami ar kitaip veikiami nauji teisiniai santykiai. At-
sakovas pabrėžia, kad Aprašo nuostatų netaiko ir netaikys naujiems, t. y. po 2013 m. 
sausio 1 d., susiklostysiantiems teisiniams santykiams reguliuoti.

Teisėjų kolegija

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

Atsakovas šioje byloje kėlė klausimą, kad Vyriausybės atstovas, nustatęs, jog gin-
čo Aprašas laikytinas neteisėtu bei pasiūlęs Tarybai svarstyti Aprašo panaikinimo 
klausimą, nebeturi teisės kreiptis į administracinį teismą ir prašyti ištirti teisės akto 
teisėtumą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įsta-
tymo 4 ir 5 straipsniu Vyriausybės atstovas, nustatęs atvejus, kai savivaldybės adminis-
travimo subjektai nesilaiko Konstitucijos ir įstatymų, reikalauja, kad Konstitucijos būtų 
laikomasi, o įstatymai būtų įgyvendinti. Vyriausybės atstovas siūlo neteisėtus savival-
dybės administravimo subjektų teisės aktus panaikinti arba pakeisti, o kai savivaldybės 
administravimo subjektai nesutinka tai padaryti, su atitinkamais reikalavimais kreipia-
si į teismą.

Byloje nustatyta, kad pareiškėjas, vadovaudamasis Savivaldybių administracinės 
priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Tarybai pateikė 2013 m. gegužės 9 d. 
teikimą Nr. 1T-15 (b. l. 9–10), siūlydamas svarstyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punkto ir juo patvirtinto Aprašo panaikini-
mo klausimą. Šis Vyriausybės atstovo teikimas turėjo būti apsvarstytas artimiausiame 
Tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos. Ar-
timiausias Tarybos posėdis įvyko 2013 m. gegužės 15 d., tačiau iš Tarybos 2013 m. ge-
gužės 15 d. posėdžio Nr. 39 protokolo Nr. 2-39 (b. l. 11–14) matyti, jog Vyriausybės at-
stovo teikimas į posėdžio darbotvarkę įtrauktas ir apsvarstytas nebuvo. Be to, Vilniaus 
miesto savivaldybės meras 2013 m. gegužės 30 d. raštu Nr. A51-61837(3.3.2.3-EM4) 
Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje išreiškė poziciją, kad Tarybos 2012 m. vasario 
8 d. sprendimo Nr. 1-433 naikinti nėra pagrindo. 

 Iš šių faktinių aplinkybių darytina išvada, kad Taryba aiškiai atsisakė panaikinti 
ar pakeisti Aprašą, todėl Vyriausybės atstovas turėjo teisę kreiptis į teismą su atitinka-
mais reikalavimais.

Iš ABTĮ šešioliktojo skirsnio, nustatančio pareiškimų ištirti norminių adminis-
tracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad norminės administracinės by-
los nagrinėjimo ribas pirmiausia apibrėžia pareiškėjo pareiškime pateiktas prašymas, 
jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumentai (Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. I662-11/2013). 

Nagrinėjamoje byloje Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, vadovaudamasis Sa-
vivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, ABTĮ 110 straips-
niu, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištir-
ti norminio administracinio akto teisėtumą, t. y. pareiškėjas prašė ištirti, ar Vilniaus 
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miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punktas ir 
juo patvirtintas Atrankinės Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausos telefonu 
tvarkos aprašas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punk-
te įtvirtintą įstatymo viršenybės principą ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 
1 dalies 6 punkte numatytą savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų 
sprendimų teisėtumo principą. 

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas taip pat prašė panaikinti Tarybos 2012 m. vasa-
rio 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punktą ir juo patvirtintą Aprašą. Įvertinus tai, kad šiuo 
atveju pagal ABTĮ 110 straipsnio 1 dalį nagrinėjamas abstraktus prašymas ištirti nor-
minio administracinio akto teisėtumą, o pagal ABTĮ 116 straipsnio nuostatas adminis-
tracinio teismo sprendimu pripažinus, kad norminis aktas (ar jo dalis) neteisėtas, kyla 
įstatyme nustatyta teisinė pasekmė – norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laiko-
mas panaikintu, šis pareiškėjo prašymas nelaikytinas savarankišku reikalavimu.

Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių konstatuotina, jog nagrinėjamos bylos ribos – 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punk-
tu patvirtinto Aprašo teisėtumo bei atitikties teisės aktams tyrimas. Teisėjų kolegija 
atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 4 d. 
sprendimu administracinėje byloje Nr. I-658-244/2013 atmetė pareiškėjo prašymą už-
drausti Vilniaus miesto savivaldybės merui skelbti duomenis, gautus iš 2012 m. vasario 
13 d.–2012 m. vasario 20 d. vykdytos Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų telefoni-
nės apklausos, ir naudoti šiuos duomenis viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo srityje. 
Taigi, Aprašas, kurio teisėtumu abejojama, iki Vietos savivaldos įstatymo 3, 6, 13, 16, 
20, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 
Nr. XI-2387 įsigaliojimo 2013 m. sausio 1 d., buvo taikomas praktikoje ir sukėlė tam ti-
kras pasekmes. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu 
atveju spręstina dėl Tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punktu patvir-
tinto Aprašo pripažinimo prieštaraujančiu Viešojo administravimo įstatymo 3 straips-
nio 1 dalies 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir Vietos savivaldos 
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytam savivaldybės veiklos ir savivaldybės 
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principui tik nuo Vietos savivaldos įstaty-
mo 3, 6, 13, 16, 20, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir papil-
dymo įstatymo įsigaliojimo dienos, t. y. 2013 m. sausio 1 dienos.

Teisės aktų priskyrimas norminių teisės aktų grupei administracinių bylų teise-
noje lemia jų teisėtumo tyrimo ypatumus. Norminių administracinių teisės aktų ty-
rimo specifika lemia tai, kad tokią bylą nagrinėjantis apygardos teismas turi nustatyti, 
ar atitinkamo teritorinio ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis 
administracinis aktas (jo dalis) atitinka aukštesnės galios teisės aktus – įstatymus ar 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminius aktus (ABTĮ 110 straipsnis). Norminė-
je administracinėje byloje turi būti atlikta tiriamo norminio administracinio akto (jo 
dalies) nuostatų analizė atitinkamų aukštesnės galios teisės aktų nustatyto teisinio re-
guliavimo kontekste (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 7 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1128/2013).

Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas Vyriausybės at-
stovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą, konstatavęs, kad pareiš-
kėjas neįrodė Aprašo nuostatų taikymo naujiems teisiniams santykiams po 2013 m. 
sausio 1 d., todėl nėra pagrindo išvadai, kad Aprašas iš esmės yra ydingas šiuo metu 
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galiojančių įstatymų nuostatų atžvilgiu. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad šioje bylo-
je yra teikiamas abstraktus prašymas ištirti norminio akto teisėtumą, konstatuoja, kad 
toks prašymas nėra siejamas su individualių teisių pažeidimu ar akto taikymu prakti-
koje, todėl nagrinėjamu atveju norminio teisės akto teisėtumas vertintinas ne pagal tai, 
ar jame nustatytos elgesio taisyklės buvo realizuotos individualiuose teisiniuose san-
tykiuose, o pagal tai, ar šiame akte nustatytas teisinis reguliavimas atitinka aukštesnės 
galios teisės aktų nuostatas. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuo-
ja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog nenustačius Aprašo nuos-
tatų taikymo, nėra teisinio pagrindo tirti jo teisėtumą. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi 
proceso efektyvumo, ekonomiškumo principais, įvertinusi tai, kad vienas iš adminis-
tracinio proceso tikslų yra operatyvus iškilusio teisinio ginčo išsprendimas ir šio tikslo 
neatitiktų pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimas ir bylos grąžinimas 
nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 2 d.), be to, nagrinėjamu atveju naujų įrodymų rink-
ti nėra poreikio, bylai reikšmingos faktinės aplinkybės yra žinomos, vertindama, kad 
šiuo atveju nebus pažeista proceso šalių teisė į apeliaciją, nagrinėja ginčą iš esmės, t. y. 
vertina Tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punktu patvirtinto Aprašo 
teisėtumą. 

Pareiškėjas, prašydamas ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. 
vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punktas ir juo patvirtintas Aprašas atitinka Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės 
principą ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytą savi-
valdybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą, 
pabrėžia, kad teisės sistemoje negali būti teisės aktų, vienu metu skirtingai reglamen-
tuojančių tuos pačius teisinius santykius.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pabrė-
žęs būtinybę viešojo administravimo subjektams laikytis įstatymų viršenybės principo, 
nurodydamas, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta 
įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo 
administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompe-
tenciją, pripažįstami neteisėtais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. 
liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-2/2006; 2008 m. lapkričio 28 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008; 2011 m. gegužės 11 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. I444-14/2011).

Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog viešojo 
administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės principu. Šis 
principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį admi-
nistravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdės-
tytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgy-
vendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Remiantis Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktu, vienas iš pagrindinių vietos savival-
dos organizavimo ir funkcionavimo principų yra savivaldybės veiklos ir savivaldybės 
institucijų priimamų sprendimų teisėtumas. Savivaldybės institucijų ir kitų savival-
dybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti 
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Pabrėžtina, kad Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, jog iš konstitucinio 
teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų 
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leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hi-
erarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad draudžiama žemesnės galios teisės ak-
tais 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 ak-
tuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. rugsėjo 15 d., 2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rug-
sėjo 20 d. 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. Poįstatyminiai tei-
sės 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) tai-
kymo, ar nuolatinio galiojimo (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2005 m. 
vasario 7 d. nutarimai).

Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčijamas Apra-
šas yra poįstatyminis teisės aktas, todėl siekiant atskleisti jame įtvirtintų nuostatų esmę 
bei prasmę būtina vadovautis aukštesnės galios teisės aktais, kurie yra nukreipti į ap-
tariamų santykių teisinį reguliavimą. Iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2012 m. vasario 8 d. priimto sprendimo Nr. 1-433 3 punktu patvirtinto Aprašo 2 punk-
to matyti, kad šis aprašas yra skirtas reglamentuoti atrankinės Vilniaus miesto savi-
valdybės gyventojų apklausos telefonu iniciavimą, organizavimą, Apklausos komisijos 
įgaliojimus, rezultatų nustatymą ir naudojimą, apklausą inicijuojančius, organizuojan-
čius ir vykdančius subjektus. Aprašas parengtas pagal Lietuvos Respublikos vietos savi-
valdos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus (Aprašo 3 p.). Aprašo priėmimo metu 
galiojo Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio redakcija (įsigaliojusi nuo 2008 m. 
spalio 1 d.), vienu iš vietos gyventojų apklausos būdų numačiusi atrankinę gyventojų 
apklausą telefonu. Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusioje Vietos savivaldos įstatymo 
38 straipsnio redakcijoje buvo panaikinta savivaldybių teisė vykdyti vietos gyventojų 
apklausą atrankinės gyventojų apklausos telefonu būdu. Taigi, konkrečiu atveju, nuo 
2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio redakci-
jai, panaikinančiai savivaldybėms teisę vykdyti vietos gyventojų apklausą atrankinės 
gyventojų apklausos telefonu būdu, susidarė situacija, kai Tarybos poįstatyminiame 
akte tebebuvo numatyta tai, ko nėra tiesiogiai įtvirtinta aukštesnės galios teisės akte 
(Vietos savivaldos įstatyme). Tokiu būdu buvo pažeidžiamas minėtasis teisinės hierar-
chijos reikalavimas. Aprašo galiojimas po 2013 m. sausio 1 d., reiškia, jog Taryba yra 
patvirtinusi poįstatyminį teisės aktą, kuris nėra pagrįstas įstatymu, o tokie įgaliojimai 
atlikti viešąjį administravimą nėra numatyti teisės aktuose.

Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant užtikrinti teisės sistemos vidinę darną, teisės 
sistemoje negali būti teisės aktų, vienu metu skirtingai reglamentuojančių tuos pačius 
teisinius santykius. Todėl pakeitus ar panaikinus aukštesnės galios teisės aktą, turėtų 
būti keičiami ar pripažįstami netekusiais galios ir teisės aktai, įgyvendinantys pakeistąjį 
ar panaikintąjį teisės aktą ir taip suderinamas teisinis reguliavimas. Teisėjų kolegija daro 
išvadą, kad atsakovas, nuo 2013 m. sausio 1 d. nepakeitęs ar nepanaikinęs 2012 m. vasa-
rio 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punktu patvirtinto Aprašo, nepagrįstai nuo minėtos da-
tos nustatančio tvarką ir suteikiančio teisę Vilniaus miesto savivaldybei vykdyti gyven-
tojų apklausą Vietos savivaldos įstatyme nenumatytu būdu, neužtikrino teisės sistemos 
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vidinės darnos ir leido susidaryti situacijai, kai Aprašu skirtingai reglamentuoti tie 
patys teisiniai santykiai kaip ir numatyti Vietos savivaldos įstatyme. Tokiu būdu nuo 
2013 m. sausio 1 d. galiojant atsakovo priimtam poįstatyminiam aktui, reglamentuo-
jančiam viešojo administravimo subjekto įgaliojimus, nenustatytus įstatyme, Tarybos 
sprendimu nustatytas teisinis reguliavimas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui, 
t. y. įstatymui. Atsižvelgus į anksčiau nurodytus argumentus, darytina išvada, kad Vil-
niaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1-433 3 punktu 
patvirtintas Aprašas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstaty-
mo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte numatytam savivaldybės 
veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principui. 

Vadovaujantis ABTĮ 143 straipsniu, pirmosios instancijos teismo sprendimas pa-
naikinamas ir priimamas naujas sprendimas, kuriuo pripažįstama, jog Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punktu patvirtintas 
Atrankinės Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausos telefonu tvarkos aprašas 
prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtin-
tam įstatymo viršenybės principui ir Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 
6 punkte numatytam savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų spren-
dimų teisėtumo principui. 

ABTĮ 116 straipsnio 1 dalis numato, kad norminis administracinis aktas laiko-
mas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo pa-
skelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto 
pripažinimo neteisėtu. Įvertinusi tai, kad Aprašas buvo taikomas praktikoje iki 2013 m. 
sausio 1 d. ir sukėlė tam tikras teisėtas pasekmes, teisėjų kolegija nemato pagrindo 
nagrinėjamu atveju taikyti ABTĮ 116 straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį ir nustatyti, 
kad panaikintas norminis administracinis aktas negali būti taikomas nuo jo priėmimo 
dienos.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą patenkinti iš 
dalies.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 24 d. sprendimą panai-
kinti ir priimti naują sprendimą.

Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą tenkinti iš dalies.
Pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 8 d. spren-

dimo Nr. 1-433 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausos paskelbimo, 
apklausos komisijos sudarymo ir atrankinės Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų 
apklausos telefonu aprašo“ 3 punktu patvirtintas Atrankinės Vilniaus miesto savivaldy-
bės gyventojų apklausos telefonu tvarkos aprašas nuo 2013 m. sausio 1 d. prieštarauja 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punk-
te įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
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įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytam savivaldybės veiklos ir savivaldybės 
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principui.

Sprendimas neskundžiamas.

1.8. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu 
Nr. 1-1581 patvirtinto Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų 
geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nepasiturintiems 
gyventojams Vilniaus miesto savivaldybėje skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo 44 ir 
69 punktų teisėtumo

Administracinė byla Nr. eA-1154-502/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01794-2014-1

Procesinio sprendimo kategorija 17.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. balandžio 2 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei-
sėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir 
Ramūno Gadliausko, 

rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą 
pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą dėl Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą atsakovui 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl norminio teisės akto teisėtumo ištyrimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – ir Vyriausybės 
atstovas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar: 
1) Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2013 m. gruodžio 11 d. 
sprendimu Nr. 1-1581 patvirtinto Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų 
geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nepasiturintiems gy-
ventojams Vilniaus miesto savivaldybėje skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo (toliau – ir 
Aprašas) 19.14 punkto nuostata „su kuriuo (-iais) Vilniaus miesto savivaldybės admi-
nistracija yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį“ atitinka Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 3 straipsnio 
1 dalies 3 punkte, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo (toliau – ir Tei-
sėkūros pagrindų įstatymas) 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą proporcingumo 
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principą bei Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintą 
pagarbos asmens teisėms ir laisvėms principą, o pripažinus prieštaraujančia – laikyti 
ją panaikinta; 2) Aprašo 44 ir 69 punktai (inter alia, visas Aprašas) tiek, kiek nustaty-
tas tik vienas socialinės pašalpos / kompensacijos pervedimo (išmokėjimo) būdas ir  
nenustatyti kiti paskirtų socialinių pašalpų / kompensacijų išmokėjimo būdai, atitinka 
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte, Teisėkūros pagrindų 
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą proporcingumo principą, Teisėkūros 
pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintą pagarbos asmens teisėms ir 
laisvėms principą, sutarties laisvės bei įstatymo viršenybės principus.

2. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2014 m. rugsėjo 22 d. buvo gau-
tas Vyriausybės atstovo pareiškimas, kuriuo jis atsisakė reikalavimo ištirti Aprašo 
19.14 punkto atitiktį aukštesnės galios teisės aktams.

3. Prašyme pareiškėjas paaiškino, kad Aprašo 44 punkte nustatyta, jog Finansų 
departamentas paskirtas socialines pašalpas perveda iki einamojo mėnesio 25 dienos 
į gavėjų nurodytas sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar 
bankų skyriuose, t. y. nustatytas tik vienas socialinės pašalpos išmokėjimo būdas. Tam, 
kad asmuo galėtų gauti socialinę pašalpą, jis turi turėti sąskaitą Lietuvos teritorijoje 
esančiuose bankuose ar jų skyriuose. Kitoks socialinės pašalpos išmokėjimo būdas 
Apraše nėra nurodytas. Aprašo 69 punktas taip pat nustato tik vieną kompensacijos 
išmokėjimo būdą, t. y. nustato, kad Finansų departamentas apskaičiuotų kompensaci-
jų, nustatytų Aprašo 66 ir 67.1 punktuose, sumas perveda į gavėjų nurodytas sąskaitas 
Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose. Pasak pareiškėjo, savivaldybių 
institucijos, įgyvendindamos joms suteiktus įgaliojimus, privalo veikti pagal įstatymų 
ir kitų teisės aktų apibrėžtą kompetenciją, o teisinės valstybės principas reikalauja, kad 
teisėkūros subjektų priimti teisės aktai atitiktų tiek aukštesnės galios teisės aktų nuos-
tatas, tiek teisės principus, ir draudžia be objektyvaus pagrindo riboti asmenų teises. 
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintas proporcin-
gumo principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo 
priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Teisėkūros pagrin-
dų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintas proporcingumo principas reiš-
kia, kad pasirinktos teisinio reguliavimo priemonės turi sudaryti kuo mažesnę admi-
nistracinę ir kitokią naštą, nevaržyti teisinių santykių subjektų daugiau, negu to reikia 
teisinio reguliavimo tikslams pasiekti, o 3 punkte įtvirtintas pagarbos asmens teisėms 
ir laisvėms principas reiškia, kad teisės aktų nuostatos turi užtikrinti ir negali paneig-
ti Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija), Lietuvos Respublikos 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų asmenų teisių ir laisvių, teisėtų inte-
resų. Pagal oficialiąją konstitucinę doktriną, proporcingumo principas, kaip vienas iš 
konstitucinio teisinės valstybės principo elementų, reiškia, kad teisės aktuose nustaty-
tos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, šios priemonės turi 
būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir šios priemonės neturi varžyti asmens teisių 
ir laisvių akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti (Konstitucinio Teismo 
2009 m. gruodžio 11 d., 2010 m. birželio 29 d., 2011 m. lapkričio 17 d., 2012 m. va-
sario 6 d., 2012 m. spalio 31 d. nutarimai). Tai suponuoja išvadą, kad negalima nu-
statyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis 
skiriamos socialinės paramos mokėjimas būtų susietas su neproporcingomis mokė-
jimo sąlygomis, sudarančiomis prielaidas pasunkinti teisės gauti socialinę paramą 
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įgyvendinimą. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas asmenų teisę gauti socialinę paramą 
įstatymo nustatytais atvejais ir sąlygomis, suteikė suinteresuotiems asmenims lūkestį, 
kad įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis skiriamos socialinės pašalpos / kom-
pensacijos bus mokamos be jokių papildomų sąlygų, kurios galėtų apsunkinti minėtos 
teisės įgyvendinimą. Tokį lūkestį patvirtina ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 1.4 punktu patvirtintų Prašymo-paraiškos 
piniginei socialinei paramai gauti formų (toliau – ir Forma) (pvz., Formos (SP-4) IV 
dalies „Piniginės socialinės paramos teikimas“ 1 punktas) nuostatos, kad asmens pa-
sirinkimu piniginė socialinė parama mokama banke, savivaldybės (seniūnijos) kasoje 
arba pašto skyriuje. Socialinės pašalpos / kompensacijos mokėjimas tik vienu iš For-
moje nurodytų mokėjimo būdų (t. y. paskirtos pašalpos / kompensacijos pervedimas į 
pašalpos / kompensacijos gavėjo turimą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teri-
torijoje esančiame banke) neproporcingai apsunkina socialinės pašalpos / kompensa-
cijos gavimą ir daro jį apskritai neįmanomu tais atvejais, kai pašalpos / kompensacijos 
gavėjas neturi asmeninės sąskaitos banke (konkrečiame banke) arba asmens galimybės 
pasinaudoti turima sąskaita banke dėl objektyvių aplinkybių (pvz., sveikatos būklės ar 
banko veiklos) yra ribotos. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, be objektyvios būti-
nybės Aprašo 44 bei 69 punktuose nustatydama tik vieną socialinės pašalpos / kom-
pensacijos pervedimo (išmokėjimo) būdą, pažeidė proporcingumo principą ir nustatė 
neproporcingas socialinės pašalpos / kompensacijos mokėjimo sąlygas (reikalavimus) 
bei sudarė prielaidas apsunkinti asmens galimybes gauti jam skirtą socialinę paramą. 
Pareiškėjas pažymėjo, kad ginčijamuose Aprašo punktuose nustatytas socialinės pašal-
pos / kompensacijos išmokėjimo būdas – pervedimas į banko sąskaitas – kartu reiškia 
ir įpareigojimą socialinės pašalpos / kompensacijos gavėjui sudaryti banko sąskaitos 
sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.913 str.), nes asmuo, 
norėdamas įgyvendinti teisę į socialinę pašalpą, neturi kito pasirinkimo, kaip tik suda-
ryti minėtą sutartį. O tai, Vyriausybės atstovo manymu, pažeidžia CK 6.156 straipsnyje 
įtvirtintą sutarties laisvės principą – teisę laisvai sudaryti sutartis. CK 6.156 straipsnio 
2 dalyje expressis verbis nurodyta, kad draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį. 
Pareigą sudaryti sutartį gali nustatyti tik įstatymai. Viešojo administravimo įstatymo 
3 straipsnio 1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas taip pat aiškiai nurodo, 
kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atve-
jais turi būti pagrįsti įstatymais. Joks įstatymas nenustato pareigos asmenims sudaryti 
banko sąskaitos sutartį, todėl Aprašo 44 bei 69 punktuose numatytas vienintelis socia-
linės pašalpos / kompensacijos išmokėjimo būdas pažeidžia ir įstatymo viršenybės bei 
sutarties laisvės principus.

4. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba prašė pareiškėjo prašymą 
atmesti.

5. Atsiliepime Taryba paaiškino, kad su abstrakčiu pareiškimu dėl norminio teisės 
akto ištyrimo pareiškėjas turi teisę kreiptis tik tuo atveju, jeigu jam kyla abejonių dėl jo 
teisėtumo (Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (to-
liau – ir Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas) 4 str. 5 d., Lietuvos Respu-
blikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 110 str.). Nagrinėjamu 
atveju Vyriausybės atstovas su 2014 m. vasario 14 d. teikimu Nr. 1T-6 kreipėsi į Tarybą, 
siūlydamas jai svarstyti Aprašo 19.4, 44 bei 69 punktų pakeitimo (nustatant ir kitus so-
cialinės pašalpos / kompensacijos išmokėjimo būdus) klausimą, nurodydamas, kad 
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Aprašo 19.14, 44, 69 punktai prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir yra ne-
teisėti. Todėl pareiškėjas, nustatęs, kad Aprašo 19.14, 44, 69 punktų nuostatos yra netei-
sėtos, ir pasiūlęs Tarybai svarstyti jų pakeitimo klausimą, neturėjo teisės reikšti prašy-
mo ištirti šio norminio administracinio akto 19.14, 44, 69 punktų teisėtumą 
remdamasis ABTĮ 110 straipsniu. Tai yra savarankiškas pagrindas pareiškėjo prašymą 
atmesti. Dėl Aprašo 44 ir 69 punktų teisėtumo atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas 
savo pozicijos nepagrindžia. Pareiškimo pagrindą sudaro deklaratyvios nuostatos, nu-
rodomos teisės normos, išvardijami principai, pateikiama Lietuvos Respublikos Kons-
titucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) jurisprudencijos apžvalga atitinka-
mų teisės principų sampratos klausimu, tačiau nėra pateikiama jokių teisiškai 
reikšmingų argumentų, patvirtinančių, kad Aprašo 44 bei 69 punktų nuostatos yra ne-
teisėtos. Toks tik deklaratyvių argumentų nurodymas nepagrindžia menamo Aprašo 
nuostatų pažeidimo ir nesudaro pagrindo minėtas nuostatas pripažinti neteisėtomis ir 
panaikinti. Socialinės paramos teikimo principus, finansavimo šaltinius, piniginę soci-
alinę paramą gaunančių asmenų teises ir pareigas, taip pat piniginės socialinės para-
mos, teikiamos nepasiturintiems gyventojams, kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas 
kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo sąlygas nustato Lietuvos 
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (to-
liau – ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Sociali-
nės paramos įstatymas). Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad soci-
alinę pašalpą savivaldybės teikia vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkciją, 
kuri yra finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų (šią savarankiškąją savivaldybių 
funkciją įtvirtina ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos 
savivaldos įstatymas) 6 str. 43 p.), o 2 punktas nustato, kad savivaldybės taryba tvirtina 
socialinės pašalpos teikimo tvarkos aprašą, jame nustato: socialinės pašalpos skyrimo 
ir mokėjimo tvarką (dėl prašymų-paraiškų priėmimo; trūkstamų dokumentų pateiki-
mo; duomenų apie turtą pateikimo; socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo; prašy-
mus-paraiškas pateikusių asmenų informavimo dėl socialinės pašalpos skyrimo ar ne-
skyrimo; neteisėtai gautos ar išmokėtos socialinės pašalpos išskaičiavimo; paskirtos, 
bet laiku neatsiimtos socialinės pašalpos, taip pat mirus asmeniui, kurio vardu bendrai 
gyvenantiems asmenims mokama socialinė pašalpa, arba mirus vienam gyvenančiam 
asmeniui, paskirtos ir iki kito mėnesio po jo mirties neišmokėtos socialinės pašalpos 
išmokėjimo procedūros); pagrindus, kuriems esant socialinė pašalpa didinama, maži-
nama, sustabdomas, nutraukiamas ar atnaujinamas jos mokėjimas, socialinė pašalpa 
skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims arba ji skiriama kitais atvejais; 
socialinės pašalpos teikimo nepinigine forma būdus; nepasiturinčių gyventojų grupes 
(patyrusių socialinę riziką, nevykdančių savivaldybės tarybos nustatytų pareigų ir 
pan.), kurioms socialinė pašalpa teikiama šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 ar 3 
punkte nustatytais būdais; minimalų neišmokamos socialinės pašalpos dydį; socialinę 
pašalpą gaunančių asmenų teises ir pareigas; savivaldybės administracijos ir bendruo-
meninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) 
kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruome-
nės narių, ir (ar) seniūnaičių, ir (ar) kitų suinteresuotų asmenų teises ir pareigas tei-
kiant socialinę pašalpą. Taip pat šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktas nustato, 
kad būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kom-
pensacijas savivaldybės, išskyrus šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nurodytas  
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savivaldybes, teikia vykdydamos valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funk-
ciją (šią valstybinę savivaldybių funkciją įtvirtina ir Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 
9 p.), o 22 straipsnio 6 dalis nustato, kad kompensacijos teikiamos už kiekvieną praėju-
sį mėnesį savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pačiame Socialinės paramos įstatyme 
nėra nustatytas socialinės paramos (pašalpos / kompensacijos) išmokėjimo būdas (-ai). 
Įstatymų leidėjas, suteikdamas savivaldybėms įgaliojimus nusistatyti socialinės para-
mos teikimo tvarką, kartu suteikė ir teisę pasirinkti konkretų socialinės pašalpos / 
kompensacijos išmokėjimo būdą. Tokiu būdu savivaldybėms suteikta teisė atsižvelgiant 
į savivaldybės finansines galimybes, gyventojų skaičių, nusistatyti tvarką, kuria remian-
tis socialinės paramos teikimas būtų efektyviausias ir labiausiai atitiktų socialinės pa-
ramos teikimo aplinkybes ir socialinės paramos teikimo principus. Vyriausybės atstovo 
minimos Formos „Būtina žinoti“ dalies 1 punktas taip pat nustato, kad ši parama tei-
kiama vadovaujantis Socialinės paramos įstatymu ir savivaldybės tarybos nustatyta 
tvarka patvirtintu Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašu. Tai patvirtina, 
kad įstatymų leidėjas socialinės apsaugos ir darbo ministrui nėra suteikęs įgaliojimų 
nustatyti socialinės paramos išmokėjimo būdus, todėl Formoje nurodomi socialinės 
paramos išmokėjimo būdai negali būti laikomi imperatyviais. Taryba pabrėžė, kad 
Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog savivaldybės veikia laisvai ir sava-
rankiškai. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą buvo pažymėta, kad savi-
valdybių savarankiškumas ir veiklos laisvė pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą 
kompetenciją – konstituciniai principai (žr. Konstitucinio Teismo 2000 m. birže-
lio 13 d., 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimus). Vietinės ir centrinės valdžios santykiai yra 
reguliuojami tam tikrų teisės principų, kurie įtvirtinti ir nacionaliniu (Vietos savival-
dos įstatymo 4 str.), ir tarptautiniu lygmeniu (Europos vietos savivaldos chartija). Šie 
principai reguliuoja ir klausimus, kaip valdžios institucijų pareigos atitinkamoje srityje 
yra išskirstomos arba pasidalijamos. Vietinės ir centrinės valdžios santykiai, siekiant 
užtikrinti adekvatų jų tarpusavio santykį ir pagarbą kiekvienam iš subjektų atitinka-
mos valdymo pakopos sferoje, grindžiami vietos savivaldos savarankiškumo ir laisvės, 
teisėtumo, įstatymų viršenybės, subsidiarumo, deleguotos kompetencijos, bendradar-
biavimo ir kitais principais. Šių principų realizavimas reikalauja garantuoti, kad egzis-
tuotų vietos valdžia, galinti pakankamai savarankiškai prisiimti įsipareigojimus ir pasi-
rinkti jų vykdymo būdus, priemones ir šaltinius jiems įgyvendinti (Europos vietos 
savivaldos chartijos preambulė) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2010 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A882-617/2010). Be to, Euro-
pos vietos savivaldos chartijos 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vietinės valdžios or-
ganai įstatymų nustatytose ribose turi visišką laisvę vykdyti veiklą, susijusią su klausi-
mais, kurie nėra išbraukti iš jų kompetencijos ar priskirti kitiems valdymo organams, o 
8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vietinės valdžios organų administracinė priežiūra 
vykdoma taip, kad kontroliuojančių organų įsikišimas būtų proporcingas interesams, 
kuriuos jie numato ginti. Toks tarptautinėje sutartyje įtvirtintas reglamentavimas reiš-
kia ne ką kitą, o tai, kad pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, visų pirma turi nurodyti, 
kokius pažeistus interesus jis gina ir ar pasirinktas interesų gynybos būdas (šiuo atveju 
sprendimų panaikinimas) yra adekvatus siekiamiems apginti interesams. Teismas, na-
grinėdamas bylą, taip pat yra saistomas pareigos nustatyti, ar tenkinus Vyriausybės at-
stovo pareiškimą, nebus pažeistas Europos vietos savivaldos chartijoje įtvirtintas savi-
valdybių veiklos laisvės principas, viešasis interesas. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo 
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argumentais, kad socialinės pašalpos / kompensacijos mokėjimas tik vienu iš Formoje 
nurodytų mokėjimo būdų, t. y. paskirtos pašalpos / kompensacijos pervedimas į pašal-
pos / kompensacijos gavėjo turimą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje 
esančiame banke, neproporcingai apsunkina socialinės pašalpos / kompensacijos  
gavimą ir daro jį apskritai neįmanomu tais atvejais, kai pašalpos / kompensacijos gavė-
jas neturi asmeninės sąskaitos banke (konkrečiame banke) arba asmens galimybės pa-
sinaudoti turima sąskaita banke dėl objektyvių aplinkybių (pvz., sveikatos būklės ar 
banko veiklos) yra ribotos. Atsakovo nuomone, Aprašo 44 ir 69 punktų nuostatos, kad 
socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos piniginės lėšos yra pervedamos į gavėjų nu-
rodytas sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar bankų sky-
riuose, jokiu būdu nepaneigia asmenų teisės gauti įstatymo nustatytais pagrindais ir 
sąlygomis paskirtą socialinę paramą, o priešingai, sudaro galimybę socialinės pašalpos 
/ kompensacijos teikimą padaryti dar labiau prieinamą, nes pareiškėjas pinigines lėšas 
ar jų dalį gali pasiimti jam patogiausiu laiku ir artimiausiame banko skyriuje. Atkreipė 
dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra sudariusi sąlygas soci-
alinę pašalpą išmokėti per bankus du kartus per mėnesį (išimtinai skubiais atvejais 
vardiniu pavedimu dažniau), o tai sudaro galimybes gavėjams paskirtąją socialinę pa-
šalpą gauti tada, kada jos labiausiai reikia. Be to, Socialinės paramos įstatymo 
22 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad paskirta, bet laiku neatsiimta socialinė pašalpa ir 
(ar) kompensacijos išmokamos, jeigu dėl jų buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėne-
sius nuo paskutinio mėnesio, už kurį socialinė pašalpa ir (ar) kompensacijos buvo pa-
skirtos, todėl piniginės lėšos, pervestos į gavėjų asmenines sąskaitas, leidžia jiems dis-
ponuoti šiomis lėšomis bet kuriuo metu, o neatsiimtos socialinės pašalpos iš pašto 
skyriaus per įstatymu nustatytą terminą būtų grąžinamos į Vilniaus miesto savivaldy-
bės biudžetą. Paštas neteikia socialinės paramos išnešiojimo į namus paslaugos, ją pa-
siimti taip pat reikia vykti į pašto skyrių, todėl pareiškėjo argumentai, kad asmenys dėl 
objektyvių aplinkybių (pvz., sveikatos) gali negalėti pasinaudoti banko paslaugomis, 
yra hipotetiniai ir atmestini. Vilniaus miesto gyventojai, gaunantys piniginę socialinę 
paramą, neprieštarauja socialinės pašalpos / kompensacijų išmokėjimo būdo poky-
čiams. Pasikeitimus neigiamai vertina tik pavieniai asmenys, kurių atžvilgiu antstoliai 
vykdo išieškojimus pagal vykdomuosius dokumentus. Asmenys, norintys realizuoti tei-
sę į socialinę paramą, turi būti sudarę sutartį su Lietuvos Respublikos teritorijoje vei-
kiančiu banku, tačiau šis reikalavimas nelaikytinas sutarties laisvės principo pažeidi-
mu, nes asmenys minėtas sutartis sudaro savanoriškai, niekieno neverčiami. Atsakovo 
nuomone, pareiškėjas CK 6.156 straipsnio nuostatas aiškina itin siaurai. Taip pat paste-
bi, kad nors įstatymas tiesiogiai nenustato konkretaus socialinės paramos išmokėjimo 
būdo, tačiau Socialinės paramos įstatymo 22 straipsnio 5 dalis nurodo, jog mirus as-
meniui, kurio vardu bendrai gyvenantiems asmenims mokama socialinė pašalpa ir (ar) 
kompensacijos, šiems bendrai gyvenantiems asmenims paskirta ir iki kito mėnesio po 
jo mirties neišmokėta pašalpa ir (ar) kompensacijos, jeigu dėl jų buvo kreiptasi ne vė-
liau kaip per 3 mėnesius po socialinę pašalpą ir (ar) kompensacijas gavusio asmens 
mirties dienos, išmokamos mirusįjį laidojusiam vienam iš bendrai gyvenančių asmenų, 
pateikus laisvos formos prašymą ir mirties liudijimo originalą, o jeigu tokio bendrai 
gyvenančio asmens nėra, pervedamos į vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių) vardu atida-
rytą sąskaitą banke, o tai rodo, kad Įstatymų leidėjui išmokų išmokėjimas per banką 
yra priimtinas. Be to, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d.  
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nutarimu Nr. 1656 patvirtintų Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų 39 punk-
tas nustatė, kad nedarbo draudimo išmoka pervedama į jos gavėjo nurodytą asmeninę 
sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje, o Konstituciniam 
Teismui, nagrinėjusiam šios nuostatos teisėtumą, nekilo abejonių dėl jos atitikties 
CK 6.156 straipsniui (Konstitucinio Teismo byla Nr. 19/2012). 

II.

6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 4 d. spren-
dimu: nutraukė norminės administracinės bylos dalį dėl reikalavimo ištirti Apra-
šo 19.14 punkto nuostatos „su kuriuo (-iais) Vilniaus miesto savivaldybės admi-
nistracija yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį“ atitiktį Viešojo administravimo 
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 
2 dalies 2 punkte įtvirtintam proporcingumo principui bei Teisėkūros pagrindų įsta-
tymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintam pagarbos asmens teisėms ir laisvėms 
principui (ABTĮ 101 str. 3 p.); pripažino, kad Aprašo 44 ir 69 punktai neprieštarauja 
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte, Teisėkūros pagrindų 
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintam proporcingumo principui, Teisė-
kūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintam pagarbos asmens 
teisėms ir laisvėms principui, sutarties laisvės bei įstatymo viršenybės principams ir 
atmetė pareiškėjo prašymą panaikinti Aprašo 44 ir 69 punktus.

7. Vertindamas pareiškėjui abejonę keliančius Aprašo punktus bendrame Apra-
šo kontekste teismas nurodė, kad kreipimasis dėl socialinės pašalpos ir būsto šildy-
mo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų 
(toliau – kompensacijos) nepasiturintiems gyventojams teikimo reikalauja tam tikro 
ir nemenko lygio socialinių gebėjimų. Kreipimąsi dėl socialinės pašalpos skyrimo re-
glamentuoja Aprašo 10–18 punktai, būtini dokumentai kreipiantis dėl tokios pašalpos 
išvardijami 19–21 punktuose, socialinė pašalpa yra skiriama tik 3 mėnesiams (Aprašo 
23 p.), dėl tolesnio pašalpos gavimo atitinkama Apraše nustatyta tvarka reikia kreiptis 
per 2 mėnesius (Aprašo 24 p.), pakartotiniam kreipimuisi nustatytos taisyklės, Apra-
še nustatyta ir daug kitų sąlygų, kurias turi įvykdyti besikreipiantys pašalpos asmenys 
(pvz., Aprašo 29, 30, 45, 46 p.). Lygiai tas pats pasakytina apie kompensacijų skyrimą 
(Aprašo 56, 57, 58, 60 p.). Tai, kad asmuo, norintis kreiptis dėl socialinės paramos, turi 
turėti atitinkamus socialinius gebėjimus, patvirtina ir pareiškėjo nurodomas teisės ak-
tas – socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 
„Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (su pakeiti-
mais) (toliau – Įsakymas dėl formų). Susipažinus su nustatytomis formomis, jose nu-
rodomais teiktinais dokumentais, galima daryti išvadą, kad asmuo, kuris kreipėsi dėl 
socialinės paramos gavimo, tikrai privalo turėti ir gebėjimų atidaryti sąskaitą ban-
ke. Toks asmuo jau kreipiantis dėl paramos yra teisės aktu įpareigotas aktyviai veik-
ti įgyvendinant savo teisę į piniginę socialinę paramą, todėl čia aptarta prasme nėra 
pagrindo daryti išvadą, kad pažeistas proporcingumo principas, kaip jis apibrėžiamas 
Viešojo administravimo ir Teisėkūros pagrindų įstatymuose. Pareiškėjas nepaaiškino, 
kodėl Apraše nurodytas išmokėjimo būdas neatitinka būtinų ir pagrįstų administravi-
mo tikslų. Ir viešojo administravimo, ir teisėkūros principų, kurie įtvirtinti nurodytuo-
se įstatymuose, yra ne vienas, todėl atliekant viešąjį administravimą, kuriant norminį 
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administracinį aktą turi būti atsižvelgiama į tuos principus kompleksiškai, išlaikant 
tarp jų pusiausvyrą. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 6 punkte nurodyta 
vadovautis efektyvumo principu, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, 
priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja ekonomiš-
kai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis. Yra akivaizdu, kad ginčijamas teisi-
nis reguliavimas skirtas ir ekonomiškam išteklių naudojimui, ir rezultatų siekimui kuo 
mažesnėmis sąnaudomis. Aptariamu atveju Taryba, kaip teisėkūros subjektas, privalė-
jo vadovautis ir principais, kurie įtvirtinti Socialinės paramos įstatymo 3 straipsnyje, 
kuriame nustatyta, kad piniginė socialinė parama teikiama vadovaujantis prieinamu-
mo principu, kuris reiškia, kad piniginė socialinė parama teikiama taip, kad būtų užti-
krintas piniginės socialinės paramos prieinamumas nepasiturintiems gyventojams kuo 
arčiau jų gyvenamosios vietos. Piniginės paramos pervedimas į banko sąskaitą daro 
šią paramą prieinamesnę, nes paramos prašantis asmuo gali atsidaryti sąskaitą banke 
(arba jau turėti tokią sąskaitą), kuris (ar kurio filialas) yra arčiausiai jo namų, ir taip 
pinigais disponuoti jam palankiausiu ir patogiausiu būdu, nes nėra pavojaus, kad pi-
niginė parama, jei nebus atsiimta laiku, bus grąžinta į savivaldybės biudžetą, kaip tai 
nustatyta Socialinės paramos įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje. Taip pat nėra pagrindo 
daryti išvadą, kad Apraše nustatytas ir ginčijamas teisinis reguliavimas su proporcin-
gumo principu prasilenkia dėl to, kad nepasiturintis asmuo negalės pasinaudoti banko 
sąskaita dėl objektyvių aplinkybių, tokių kaip sveikatos būklė. Tokiu atveju asmeniui 
būtų dar sunkiau nustatytu laiku atvykti į savivaldybės kasą arba į paštą, o banko sąs-
kaitoje piniginė parama bus išsaugota bet kuriuo atveju. Dėl to nėra pagrindo daryti 
išvadą, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu sudarytos prielaidos neproporcingai įgy-
vendinti teisę gauti paramą nepasiturintiems gyventojams.

8. Vertindamas pareiškėjo argumentus, susijusius su Įsakymu dėl formų (su pa-
keitimais), teismas nurodė, kad pirma, pagal ABTĮ 110 straipsnio 2 dalį Vyriausybės 
atstovas turi teisę kreiptis į teismą su prašymu ištirti, ar savivaldybių administravimo 
subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vy-
riausybės norminį aktą. Šiuo atveju Vyriausybės atstovas nurodė įstatymų nuostatas, 
kurių, jo nuomone, neatitinka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas, tačiau 
nenurodė Vyriausybės norminio akto, kuriuo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
suteikti įgaliojimai tvirtinti minėtas formas. Antra, Įsakymas dėl formų visiškai nenu-
stato imperatyvių nuostatų, įpareigojančių savivaldybės tarybą patvirtinti būtent tokią 
paramos teikimo tvarką, kuri visiškai pažodžiui atitiktų ministro patvirtintas prašymų 
formas. Pačiame įsakyme yra pasakyta, kad ministras atsižvelgia į Socialinės paramos 
informacinės sistemos poreikius, taigi šios formos yra skirtos palengvinti tokios infor-
macinės sistemos funkcionavimą, jos nėra visos privalomos paramą teikiantiems su-
bjektams, o tik pavyzdinės, suvienodintos būtent apskaitai palengvinti. Kita vertus, šio-
je formoje, kurią nurodo pareiškėjas, yra numatytas paramos teikimo būdas išmokant 
ją į banko sąskaitą. Įsakymo dėl formų (2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-717 re-
dakcija) nuostatose dėl Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 for-
mos yra nurodyta, kad ši parama teikiama vadovaujantis Socialinės paramos įstatymu 
ir savivaldybės tarybos nustatyta tvarka patvirtintu piniginės socialinės paramos teiki-
mo tvarkos aprašu, taip pat nurodyta, kad ši parama teikiama vykdant Socialinės para-
mos įstatymo 23 straipsnyje įtvirtintas teises ir pareigas. Tik Socialinės paramos įsta-
tymo 20 straipsnyje, kuris reglamentuoja kreipimąsi dėl paramos skyrimo, nurodyta, 
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kad asmuo privalo pateikti atitinkamus dokumentus, taip pat ir Vyriausybės ar jos įga-
liotos institucijos patvirtintos formos prašymą-paraišką. Socialinės paramos įstatymo 
22 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kompensacijos teikiamos už kiekvieną praėjusį 
mėnesį savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Socialinės paramos įstatymo 4 straips-
nio 1 dalies 1 punktas (redakcija, galiojanti nuo 2014 m. sausio 1 d.) nustato, kad socia-
linę pašalpą savivaldybės teikia vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkciją, kuri 
yra finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų, 2 punktas nustato, kad savivaldybės ta-
rybos tvirtina socialinės pašalpos teikimo tvarkos aprašą ir jame nustato socialinės pa-
šalpos skyrimo ir mokėjimo tvarką. Socialinės paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 
1 punktas nustato, kad kompensacijas savivaldybės, išskyrus šio įstatymo 28 straipsnio 
1 dalyje nurodytas savivaldybes, teikia vykdydamos valstybinę (valstybės perduotą sa-
vivaldybėms) funkciją. Tiriant ginčijamų teisės normų atitiktį įstatymams (juose nu-
statytiems principams), svarbu įvertinti, ar Taryba turėjo įgaliojimus Apraše nustatyti 
piniginės paramos teikimo ir mokėjimo tvarką (būdą). Aptartas teisinis reguliavimas 
reiškia, kad Taryba buvo įgaliota ir Aprašo tvirtinimo momentu nustatyti piniginės 
paramos teikimo tvarką. Socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarką nustatyti įga-
liojo Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 punktas, o nuo 2014 m. sausio 1 d. ir 
Socialinės paramos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas, o kompensacijų skyrimo 
ir mokėjimo tvarką įgaliojo tvirtinti Socialinės paramos įstatymo 22 straipsnio 7 da-
lis. Taigi savivaldybių taryboms yra pavesta nustatyti tiek socialinių pašalpų, tiek kom-
pensacijų teikimo tvarką, todėl Įsakymo dėl formų nuostatos yra svarbios tik socialinės 
paramos informacinei sistemai funkcionuoti, šis įsakymas nedraudžia savivaldybėms 
pasirinkti vieną iš jame nurodytų galimų mokėjimo formų. 

9. Savivaldybės taryba, patvirtindama Aprašą, turėjo Socialinės paramos įstatyme 
ir Vietos savivaldos įstatyme (6 str. 43 p., 7 str. 9 p.) nustatytus įgaliojimus, vienas iš 
kurių – nustatyti tokių išmokų mokėjimo tvarką, t. y. mokėjimo būdą. Konstitucijos 
52 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad valstybė laiduoja piliečių teisę gauti socialinę pa-
ramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų nustatytais atve-
jais. Socialinės paramos įstatyme nustatyti atvejai, kai asmuo gali gauti socialinę para-
mą, jame taip pat nustatyta, kad abi aptariamas paramos rūšis teikia savivaldybė, kuri 
tvirtina ir tokios paramos teikimo tvarkos aprašą. Paramos besikreipiantis asmuo jau 
paduodamas prašymą tokiai paramai gauti žino, kad parama bus pervedama į jo nuro-
dytą sąskaitą banke. Todėl toks asmuo turi galimybę pasirinkti, ar jis tokiomis sąlygo-
mis kreipsis dėl paramos. Be sąskaitos banke, kaip jau minėta, tokiam asmeniui keliama 
ir daug kitų reikalavimų – surinkti daug dokumentų, sutikti su tuo, kad bus tikrinamos 
jo buities ir gyvenimo sąlygos ir kt., o nesutinkant su paduodant prašymą keliamais 
reikalavimais, parama taip pat gali būti neskiriama, kaip ir nesutinkant su reikalavi-
mu turėti sąskaitą banke. Toks asmuo, įvertinęs visas paramai gauti keliamas sąlygas, iš 
jų ir mokėjimo būdą, laisvai sprendžia, ar jis nori su banku sudaryti sąskaitos sutartį. 
Todėl daroma išvada, kad pareiškėjo nurodytais Aprašo punktais nėra pažeidžiamas 
Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas pagarbos as-
mens teisėms ir laisvėms principas, taip pat ir sutarties laisvės bei įstatymo viršenybės 
principas. Nustatytas vienintelis piniginės socialinės paramos išmokėjimo būdas nėra 
išimtis Lietuvos teisinėje sistemoje. Analogiška problema buvo nagrinėjama ir Kons-
titucinio Teismo 2014 m. vasario 14 d. nutarime (byla Nr. 19/2012). Negalima sutikti 
su pareiškėjo teiginiais, kad šio nutarimo išvados netinka nagrinėjamai bylai, kadangi 
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kalbama apie skirtingas asmenų grupes. Vis dėlto, teismo įsitikinimu, nedarbo drau-
dimo išmokas gaunantys gavėjai gali būti prilyginami nepasiturintiems gyventojams, 
pretenduojantiems gauti paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymo nuostatas. Šio įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje apibūdinta, kad ne-
pasiturintys gyventojai – bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, 
kurie, įvertinus jų turimą turtą ir pajamas, šio įstatymo nustatyta tvarka turi teisę gauti 
piniginę socialinę paramą, t. y. nedarbo draudimo išmoką gauna darbo netekę asmenys 
kaip tam tikrą prarastų pajamų kompensaciją, o Socialinės paramos įstatymas paramos 
gavimo sąlygas taip pat apriboja tik turimu turtu ir pajamomis, o ne kokiais nors kitais 
kriterijais, tokiais kaip negalia ar pan., o tai šiuos asmenis darytų mažiau socialiai ak-
tyviais ir atsakingais nei darbo netekę asmenys. Taigi pagal Konstitucinio Teismo nuta-
rimą galimas toks teisinis reguliavimas kaip atitinkamų išmokų mokėjimas vieninteliu 
būdu – pervedant į banko sąskaitą.

10. Negali būti laikomi pagrįstais ir pareiškėjo atstovo išsakyti argumentai dėl to, 
kad išmokant socialinę paramą tik per banką, antstoliams yra palengvinamas skolų iš-
ieškojimas, o tai dar labiau apsunkina nepasiturinčių asmenų padėtį. Vienas iš svar-
bių viešojo administravimo principų yra aiškumo ir skaidrumo principas. Būtent toks, 
koks yra nustatytas Apraše, paramos mokėjimo būdas leidžia geriau suderinti privačius 
ir viešuosius interesus, pasitarnauja interesų pusiausvyrai, yra skaidresnis vertinant pa-
ramos skirstymą.

11. Atmesdamas atsakovo argumentus, kad Vyriausybės atstovas negalėjo kreiptis 
dėl šio konkretaus norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo, teismas pabrėžė, 
kad Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnis suteikia Vyriausy-
bės atstovui įgaliojimus siūlyti savivaldybei panaikinti ar pakeisti priimtus teisės aktus. 
Teikimo padavimo tvarka nurodyta šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, tačiau įstatymo 
4 straipsnio 5 dalyje Vyriausybės atstovui suteiktas savarankiškas ir jokiomis sąlygomis 
neapribotas įgaliojimas kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti 
norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą. Šioje byloje ir buvo nagrinėtas 
toks Vyriausybės atstovo prašymas.

III.

12. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo pa-
keisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimą da-
lyje, kuria atmestas jo prašymas, ir prašymą tenkinti. 

13. Apeliaciniame skunde pareiškėjas paaiškina, kad pirmosios instancijos teis-
mas, siedamas socialinės pašalpos mokėjimą su Piniginės socialinės paramos nepasi-
turintiems gyventojams įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, numatančia, kad paskirta, bet 
laiku neatsiimta socialinė pašalpa ir (ar) kompensacijos išmokamos, jeigu dėl jų buvo 
kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskutinio mėnesio, už kurį socialinė pa-
šalpa ir (ar) kompensacijos buvo paskirtos, visiškai nevertino šios normos turinio ir 
tikslo bei pasirėmė šia nuostata nepagrįstai. Minima nuostata kaip tik numato, kad as-
muo, kuriam yra skirta socialinė parama, turi socialinę paramą atsiimti laiku (ne vėliau 
kaip per 3 mėn.), o laikui jos neatsiėmus – ji neišmokama. Ši nuostata skirta ne socia-
linės paramos skyrimo prieinamumui atkleisti, bet pačios socialinės paramos asmeniui 
būtinumą. Jei asmuo, kuriam paskirta socialinė parama, laiku neatsiima jam paskirtos  
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socialinės paramos, kyla klausimas, ar šiam asmeniui tokia parama yra būtina / rei-
kalinga. Todėl preziumuojama, kad asmeniui neatsiėmus jam paskirtos socialinės pa-
ramos laiku, ji neturi būti mokama, o šios finansinės lėšos grąžinamos į biudžetą ir 
skiriamos tam, kam labiausiai jų reikia. 

14. Atsakovui nustačius tik vieną socialinės paramos išmokėjimo būdą, kaip tik 
yra suvaržomos nepasiturinčių asmenų teisės į socialinės pašalpos gavimą, nes tokiu 
atveju asmenys turi susidurti su kliūtimis, kurių jie nebuvo numatę prieš teikiant pra-
šymą skirti socialinę pašalpą, ir turi prisiimti papildomus įsipareigojimus (kaip šiuo 
minimu atveju – atsidaryti sąskaitą banke ir nurodyti sąskaitos numerį), kurie susiję su 
asmeninės sąskaitos banke turėjimo papildomomis išlaidomis (banko sąskaitos tvarky-
mo (administravimo) mokestis ir pan.), neatsižvelgiant į kitus įmanomus nemokamus 
būdus gauti socialinę paramą.

15. Vyriausybės atstovas neginčija socialinės pašalpos išmokėjimo per banką 
būdo, tačiau be šio būdo nenumatant socialinės paramos teikimo kitokiu būdu, yra pa-
žeidžiama asmens teisė į sutarties laisvę, nes asmuo yra privestas sudaryti sutartį su 
banku vien dėl to, kad socialinė parama taptų prieinama.

16. Nors Socialinės paramos įstatymas nenustato konkrečių socialinės paramos 
mokėjimo būdų ir tai palikta nustatyti savivaldybės tarybai, tačiau nustatant mokėjimo 
būdus, teisėkūros subjektas (savivaldybės taryba) neturi varžyti asmenų teisių labiau 
(nesuteikiant galimybės pasirinkti kitokio socialinės paramos išmokėjimo būdo), nei 
to reikia socialinės paramos mokėjimo tikslams pasiekti.

17. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas nepasiturinčių asmenų teisę gauti socialinę 
pašalpą įstatymo nustatytais atvejais ir sąlygomis, suteikia šiems asmenims teisėtą lū-
kestį, kad įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis skiriama socialinė pašalpa bus 
mokama be jokių papildomų sąlygų (tame tarpe, kad nebus papildomai patiriamų iš-
laidų šiai pašalpai gauti), sudarančių prielaidas neproporcingai pasunkinti teisės į soci-
alinės pašalpos gavimą įgyvendinimą.

18. Ginčijamos Aprašo nuostatos neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 
3 straipsnio 1 dalies 1 punkto, kuris nustato, kad administraciniai aktai, susiję su as-
menų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais, bei 
3 punkte įtvirtinto viešojo administravimo proporcingumo principo, numatančio, kad 
administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus 
ir pagrįstus administravimo tikslus, nes Socialinės paramos įstatymas nenumato, kad 
asmeniui, siekiančiam gauti socialinę pašalpą, priverstinai bus būtina patirti su jos tei-
kimu (gavimu) susijusias išlaidas, o atsižvelgiant į teisę įgyvendinantį subjektą – nepa-
siturintį asmenį ir jo finansines galimybes – atsakovo nustatytas vienintelis socialinės 
pašalpos išmokėjimo būdas nėra suderintas su nepasiturinčių asmenų interesais, ne-
proporcingai suvaržantis šių asmenų teises į teisėtą lūkestį gauti socialinę paramą be 
papildomų jos išmokėjimo išlaidų. Priverstiniu būdu (be asmens laivės pasirinkti) rei-
kalaujant nepasiturinčiam asmeniui prisiimti įsipareigojimą – nurodyti sąskaitos ban-
ke numerį (t. y. reikalavimą atsidaryti sąskaitą banke) vien tam, kad asmuo galėtų gauti 
jam skirtą socialinę pašalpą, yra išreiškiama nepagarba asmens teisėms ir laisvėms.

19. Konstitucinis Teismas 2012 m. spalio 31 d. nutarime vertindamas ligos pašal-
pų teikimo teisinį reguliavimą, konstatavo, kad reguliavimas, pagal kurį apskritai ne-
įmanoma mokėti įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis skiriamas ligos pašal-
pas, jei pašalpos gavėjas neturi asmeninės sąskaitos kredito įstaigoje, esančioje Lietuvos 
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Respublikos teritorijoje, buvo nustatyta neproporcinga įstatymo nustatytais pagrindais 
ir sąlygomis skiriamos ligos pašalpos mokėjimo sąlyga (reikalavimas) ir taip buvo  
sudarytos prielaidos pasunkinti socialinės paramos ligos atveju gavimą, nukrypta nuo 
asmens teisių įgyvendinimo imperatyvų, kylančių iš Konstitucijos 52 straipsnio, kons-
titucinio teisinės valstybės principo.

20. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nieko ne-
pasisakė dėl nurodytos konstitucinės justicijos bylos ir, atmesdamas pareiškėjo argu-
mentus, nenurodė, kodėl rėmėsi ne šioje, o kitoje, savo fabula neidentiškoje byloje iš-
dėstyta teisine pozicija.

21. Atsakovas Taryba atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir Vil-
niaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

22. Atsiliepime atsakovas pažymi, kad savivaldybių tarybos turi diskrecijos teisę 
pasirinkti, kokius socialinės paramos mokėjimo būdus nustatyti. Viešojo administra-
vimo įstatymo 3 straipsnio 6 punkte nurodyta vadovautis efektyvumo principu, kuris 
reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas spren-
dimus, jam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis 
sąnaudomis. Akivaizdu, kad ginčijamas teisinis reguliavimas skirtas ir ekonomiškam 
išteklių naudojimui, ir rezultatų siekimui kuo mažesnėmis sąnaudomis. Aptariamu 
atveju Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kaip teisėkūros subjektas, privalėjo vado-
vautis ir principais, kurie įtvirtinti Socialinės paramos įstatymo 3 straipsnyje. Prieina-
mumo principas reiškia, kad piniginė socialinė parama teikiama taip, kad būtų užti-
krintas piniginės socialinės paramos prieinamumas nepasiturintiems gyventojams kuo 
arčiau jų gyvenamosios vietos. Piniginės paramos pervedimas į banko sąskaitą daro 
šią paramą prieinamesnę, nes paramos prašantis asmuo gali atsidaryti sąskaitą banke 
(arba jau turėti tokią sąskaitą), kuris (ar kurio filialas) yra arčiausiai jo namų, ir taip 
pinigais disponuoti jam palankiausiu ir patogiausiu būdu. Turėdami banko sąskaitą so-
cialinės paramos gavėjai reikiamas operacijas gali greitai ir patogiai atlikti internetu, 
mobiliuoju telefonu ar atvykę į banko skyrių, o grynuosius pinigus gali pasiimti ne tik 
banko skyriuje, bet ir iš bankomatų bei kitų vietų. Konstitucinis Teismas 2014 m. vasa-
rio 14 d. nutarime konstatavo, kad pagal Konstituciją, inter alia jos 52 straipsnį, konsti-
tucinį teisinės valstybės principą, įstatymų leidėjas, įstatyme įtvirtinęs socialinės para-
mos nedarbo atveju santykių teisinį reguliavimą, inter alia socialinės paramos nedarbo 
atveju skyrimo pagrindus ir sąlygas, gali pavesti kitam subjektui (inter alia Vyriausy-
bei) poįstatyminiu teisės aktu įstatymo pagrindu nustatyti socialinės paramos nedarbo 
atveju skyrimo ir įstatymo nustatytais pagrindais bei sąlygomis skiriamos atitinkamos 
išmokos nedarbo atveju mokėjimo tvarką bei pabrėžė, kad šiuo teisiniu reguliavimu, 
atsižvelgus į teisės į nedarbo draudimo išmoką įgyvendinimo specifiką (vertinant tei-
sę įgyvendinantį subjektą, jo galimybes aktyviai veikti įgyvendinant teisę), užtikrin-
ta, kad asmuo, dėl tam tikrų priežasčių netekęs darbo, gautų jam įstatymo nustatytais 
pagrindais ir sąlygomis paskirtą nedarbo draudimo išmoką, juo nesudaryta prielaidų 
neproporcingai pasunkinti teisės gauti socialinę paramą nedarbo atveju įgyvendinimą. 
Nedarbo draudimo išmokas gaunantys gavėjai gali būti prilyginami nepasiturintiems 
gyventojams, pretenduojantiems gauti paramą pagal Socialinės paramos įstatymo 
nuostatas.
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Teisėjų kolegija

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

23. Byloje nagrinėjamas savivaldybės administravimo subjekto priimto norminio 
administracinio akto tam tikrų nuostatų teisėtumo klausimas.

24. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas kreipėsi į apygardos administracinį teismą su 
abstrakčiu prašymu ištirti, ar Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų ge-
riamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nepasiturintiems gy-
ventojams Vilniaus miesto savivaldybėje skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1581, 44 
ir 69 punktai tiek, kiek juose nustačius, kad Finansų departamentas paskirtas sociali-
nes pašalpas / apskaičiuotas kompensacijų sumas perveda į gavėjų nurodytas sąskaitas 
Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar bankų skyriuose, nenumaty-
ta kitokių (alternatyvių) piniginės socialinės paramos, teikiamos pinigais, išmokėjimo 
būdų, neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 
Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintam proporcingu-
mo principui, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintam 
pagarbos asmens teisėms ir laisvėms principui, sutarties laisvės bei įstatymo viršenybės 
principams.

25. Pareiškėjo nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu nėra užtikrinta piniginės 
socialinės paramos gavėjų galimybė pasirinkti jiems patogiausią ir jų interesus labiau-
siai atitinkančią piniginės socialinės paramos, teikiamos pinigais, gavimo formą, be to, 
neproporcingai pasunkinamas teisės gauti šią paramą įgyvendinimas. 

26. Tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. 1-1581 priėmimo metu galio-
jusios Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo redakcijos 
30 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustatė, kad savivaldybės taryba tvirtina piniginės so-
cialinės paramos teikimo tvarkos aprašą, kuriame nustato: piniginės socialinės para-
mos skyrimo ir mokėjimo tvarką <...>. Iš esmės analogiška nuostata yra įtvirtinta ir 
šiuo metu aktualaus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įsta-
tymo 4 straipsnio 2 dalyje. 

27. Taigi patvirtindama Aprašą ir inter alia jo 44 ir 69 punktuose nustatydama 
piniginės socialinės paramos mokėjimo (gavimo) būdą, Vilniaus miesto savivaldybės 
taryba vykdė Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu sa-
vivaldybėms priskirtą funkciją. Tačiau nors pagal Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalį 
savivaldybės Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtos kompetencijos ribose veikia laisvai 
ir savarankiškai, tai nereiškia, jog savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai sa-
varankiškos, kas lemtų nepagrįstą išvadą, jog atsakovas, detalizuodamas ir sukonkre-
tindamas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuos-
tatas, turėjo diskrecijos teisę nustatyti aukštesnės galios teisės aktų neatitinkantį teisinį 
reguliavimą. Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytas 
proporcingumo principas reiškia, kad pasirinktos teisinio reguliavimo priemonės turi 
sudaryti kuo mažesnę administracinę ir kitokią naštą, nevaržyti teisinių santykių su-
bjektų daugiau, negu to reikia teisinio reguliavimo tikslams pasiekti. Administracinio 
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sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus admi-
nistravimo tikslus (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 3 p.).

28. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad konstitucinis teisinės valstybės 
principas – universalus principas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema 
ir pati Konstitucija. Konstitucinis teisinės valstybės principas – itin talpus, jis apima 
daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų. Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valsty-
bės principas, be kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad turi būti užtikrintos žmogaus 
teisės ir laisvės (Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d., 2010 m. gruodžio 22 d., 
2013 m. gegužės 16 d., 2013 m. spalio 9 d., 2014 m. balandžio 14 d. nutarimai). Kons-
titucinio Teismo aktuose taip pat ne kartą konstatuota, kad vienas iš konstitucinio 
teisinės valstybės principo elementų yra konstitucinis proporcingumo principas, ku-
ris reiškia, kad įstatyme numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svar-
bius tikslus, kad šios priemonės turi būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir kad 
jos neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tiks-
lams pasiekti (2009 m. gruodžio 11 d., 2013 m. vasario 15 d., 2013 m. gegužės 16 d., 
2013 m. spalio 9 d., 2014 m. balandžio 14 d. nutarimai).

29. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pareiškėjo pareiškime išdėstytus argumentus, 
kad norėdamas gauti (atsiimti) Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyven-
tojams įstatyme numatytais pagrindais ir tvarka jam paskirtą socialinę pašalpą ar / ir 
apskaičiuotą būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų 
kompensaciją, piniginės socialinės paramos gavėjas privalo tam tikslui ne tik atidaryti 
ir turėti aktyvią sąskaitą Lietuvoje veikiančiame banke, bet ir prisiimti kitų papildomų 
įsipareigojimų, išlaidų, susijusių su grynųjų pinigų paėmimu iš bankomatų ar banko 
skyrių, naštą, daro išvadą, jog ginčijamu teisiniu reguliavimu atsakovas tinkamai ne-
užtikrino piniginės socialinės paramos, teikiamos socialiniams ir ekonominiams iššū-
kiams bei rizikoms jautriems žmonėms, prieinamumo. Pažymėtina, jog atsiliepdama į 
pareiškėjo kreipimąsi Vilniaus miesto savivaldybės taryba teismui nenurodė jokių sva-
rių argumentų, pagrindžiančių protingo santykio tarp jos pasirinktų priemonių, t. y. 
piniginės socialinės paramos pervedimo į paramos gavėjų sąskaitas kredito įstaigose, 
ir siekiamo teisėto, visuotinai svarbaus tikslo, kurį nagrinėjamu atveju aiškiai paneigtų 
alternatyvių paramos išmokėjimo būdų nustatymas, egzistavimą.

30. Konstitucinis Teismas 2012 m. spalio 31 d. nutarime konstatavo, kad Ligos ir 
motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 61 punktu (2006 m. rugsėjo 27 d. 
redakcija), pagal kurį apskritai neįmanoma mokėti įstatymo nustatytais pagrindais 
ir sąlygomis skiriamos ligos pašalpos, jei pašalpos gavėjas neturi asmeninės sąskaitos 
kredito įstaigoje, esančioje Lietuvos Respublikos teritorijoje, buvo nustatyta nepropor-
cinga įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis skiriamos ligos pašalpos mokėjimo 
sąlyga (reikalavimas) ir taip buvo sudarytos prielaidos pasunkinti socialinės paramos 
ligos atveju gavimą, nukrypta nuo asmens teisių įgyvendinimo imperatyvų, kylančių iš 
Konstitucijos 52 straipsnio, konstitucinio teisinės valstybės principo.

31. Vadovaudamasi išdėstytais motyvais ir šiai norminei administracinei bylai 
aktualiais Konstitucinio Teismo išaiškinimais, teisėjų kolegija sprendžia, kad Aprašo 
44 punkto nuostata „Finansų departamentas paskirtas socialines pašalpas perveda iki 
einamojo mėnesio 25 dienos į gavėjų nurodytas sąskaitas Lietuvos Respublikos terito-
rijoje esančiuose bankuose ar bankų skyriuose“ ir Aprašo 69 punkto nuostata „Finan-
sų departamentas apskaičiuotų kompensacijų, nustatytų Aprašo 66 ir 67.1 punktuose,  
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sumas perveda į gavėjų nurodytas sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuo-
se bankuose“ tiek, kiek jomis teisiškai nesureguliuotas paskirtų socialinių pašalpų / ap-
skaičiuotų kompensacijų sumų išmokėjimas ir kitokiu būdu (kitokiais būdais), prieš-
tarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte ir Teisėkūros pagrindų 
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintam proporcingumo principui. 

32. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, 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 (pvz., administracinės bylos  
Nr. I1-4/2005, Nr. I1-2/2006, Nr. I444-6/2009, Nr. I552-23/2012).

33. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria atmestas pareiš-
kėjo pareiškimas, yra neteisėta ir nepagrįsta, ji keičiama.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 114 
straipsnio 1 dalimi, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 
teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimą pa-

keisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:
„Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą tenkinti.
Pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. 

sprendimu Nr. 1-1581 patvirtinto Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų 
geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nepasiturintiems gy-
ventojams Vilniaus miesto savivaldybėje skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo 44 punkto 
nuostata „Finansų departamentas paskirtas socialines pašalpas perveda iki einamojo 
mėnesio 25 dienos į gavėjų nurodytas sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esan-
čiuose bankuose ar bankų skyriuose“ ir Aprašo 69 punkto nuostata „Finansų depar-
tamentas apskaičiuotų kompensacijų, nustatytų Aprašo 66 ir 67.1 punktuose, sumas 
perveda į gavėjų nurodytas sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose ban-
kuose“ tiek, kiek jomis teisiškai nesureguliuotas paskirtų socialinių pašalpų / apskai-
čiuotų kompensacijų sumų išmokėjimas ir kitokiu būdu (kitokiais būdais), prieštarauja 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte ir Lietu-
vos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtin-
tam proporcingumo principui.

Kitą bylos dalį nutraukti.“
Šią nutartį registruoti ir skelbti Teisės aktų registre.
Nutartis neskundžiama.
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1.9. Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-83 
patvirtintos Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 
programos 5 punkto teisėtumo

Administracinė byla Nr. A-275-261/2015
Teisminio proceso Nr. 3-65-3-00434-2013-4

Procesinio sprendimo kategorija 17.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. gegužės 11 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisė-
jų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus 
Raižio, 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administra-
cinę bylą pagal atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl 
2014 m. balandžio 22 d. Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimo admi-
nistracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje skundą dėl 
norminio teisės akto teisėtumo ištyrimo. 

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje (toliau – ir pareiškėjas, Vy-
riausybės atstovas) kreipėsi su skundu (b. l. 2–5) į Panevėžio apygardos administracinį 
teismą, prašydamas ištirti Ignalinos rajono savivaldybės (toliau – ir atsakovas) 2013 m. 
gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-83 1 punktu patvirtintos Ignalinos rajono savivaldybės 
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos (toliau – ir Verslo plėtros programa) 
5 punkto atitikimą Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstaty-
mo (toliau – ir Verslo plėtros įstatymas) 2 straipsnio 10 daliai, Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 6 punktui, 
6 straipsniui, 7 straipsnio 23, 24, 25 punktams, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio 
įstatymo (toliau – ir Ūkininko ūkio įstatymas) 10 straipsnio 1, 2, 3 dalims, ar Verslo 
plėtros programos 17.1, 17.2 punktai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų tei-
sės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo (1995 m. gegužės 2 d. įstatymo Nr. I-872 
redakcija) (toliau – ir Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas) 
10 straipsnio 2, 3 dalims. 

Pareiškėjas nurodė, jog Verslo plėtros programos 5 punkte nustatyta, kad smul-
kaus ir vidutinio verslo subjektai – labai mažos, mažos įmonės ar vidutinės įmonės, ati-
tinkančios Verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, fiziniai asmenys, ati-
tinkantys Verslo plėtros įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir įstatymų nustatyta 
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tvarka turintys teisę verstis savarankiška ūkine komercine veikla, įskaitant tą, kuria 
verčiamasi turint verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą, ir ūkininkai, 
nustatyta tvarka įregistravę ūkininko ūkį ir vykdantys ūkinę veiklą Ignalinos rajono 
savivaldybės teritorijoje. Pareiškėjas teigė, kad ši nuostata neatitinka Verslo plėtros įsta-
tymo 2 straipsnio 10 dalies, kadangi ūkininkai negali būti laikomi smulkaus ir viduti-
nio verslo subjektais.

Savivaldos įstatymo 6, 7 straipsniuose, Ūkininko ūkio įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 
3 dalyse nėra numatyta, jog viena iš savivaldybės funkcijų būtų paramos teikimas ūki-
ninkams, kad ūkininkams gali būti teikiama parama iš savivaldybės smulkiojo ir vidu-
tinio verslo plėtros programos ir (ar) pagal Verslo plėtros įstatymo nuostatas.

Nurodė, kad iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo verslo plė-
tros įstatymo (toliau – ir Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo verslo plėtros įstatymas) 
6, 7 straipsnio matyti, kad parama ūkininkams, vykdant žemės ūkio veiklą, ir parama 
smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, skatinant smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą, 
nėra tapatūs dalykai.

Pareiškėjas nurodė, kad Verslo plėtros programos 17.1, 17.2 punktai neatitinka 
Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies, 
kadangi minėtuose punktuose nurodyta, kad paramos gavėjų pateiktų paraiškų verti-
nimo kriterijai – verslo svarba rajonui, sukuriamų naujų darbo vietų skaičius, tačiau 
nėra detalizuota, kas yra svarbu rajonui, nenurodytas teisės aktas, kuriuo remiantis tu-
rėtų būti nustatoma svarba, nenustatyta, kiek turi būti sukurta naujų darbo vietų, kad 
paraiškos teikėjas įgytų teisę gauti paramą pagal Verslo plėtros programą. 

Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 45–48) prašė Verslo plėtros pro-
gramą pripažinti teisėta ir netenkinti pareiškėjo skundo.

Atsakovas, remdamasis Verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 10 dalimi, 4 straips-
niu, Ūkininko ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo 
verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 22 dalimi, nurodė, kad įstatymų leidėjas imperaty-
viai nenurodo skirtumų tarp fizinių asmenų (verslininkų), užsiimančių ūkine komer-
cine veikla, ir fizinių asmenų (ūkininkų), kurie verčiasi žemės ūkio veikla. Teigė, kad 
ūkininko žemės ūkio veikla nesiskiria nuo verslininko ūkinės komercinės veiklos, ka-
dangi ūkininkas, taip pat kaip ir verslininkas, verčiasi gamyba, perdirbimu, realizacija, 
paslaugų teikimu ir pan., t. y. ūkininkas taip pat vykdo ūkinę komercinę veiklą, o bet 
kuris fizinis asmuo, užsiimantis ūkine komercine veikla ir atitinkantis smulkiojo ir vi-
dutinio verslo subjektui keliamus reikalavimus, turi teisę į paramą pagal Verslo plėtros 
įstatymą, o žemės ūkio veiklos subjektai (ūkininkai) – dar ir į papildomas lengvatas, 
numatytas Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo verslo plėtros įstatyme.

Ūkininko veikla visiškai atitinka verslo sąvoką, nustatytą Lietuvos Respublikos 
turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje, todėl savivaldybė, 
vykdydama Savivaldos įstatymo 6 straipsnio 23 dalyje nustatytą funkciją, ūkininkams 
gali taikyti paramos priemones, nustatytas Verslo plėtros programoje.

Atsakovas Verslo plėtros programą patvirtino vadovaudamasis Savivaldos įsta-
tymo 6 straipsnio 38 punktu, nes priimamu sprendimu siekė teikti paramą kaip eko-
nominę paskatą visiems savivaldybės teritorijoje ūkinę komercinę veiklą vykdantiems 
subjektams, neatsižvelgiant į tai, ar ta veikla verčiamasi žemės ūkio ar kitoje srityje. 
Nurodė, kad pagal Savivaldos įstatymą savivaldybės yra atsakingos už savarankiškų 
funkcijų atlikimą, kurias atlieka pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir 
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Konstitucija) ir įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimų bendruomenei ir jos 
interesams principą. Nurodė, kad Konstitucija draudžia teisės aktais diskriminuoti ta-
pačius savo padėtimi asmenis. Savivaldos įstatymo 7 straipsnio 23, 24, 25 punktams 
Verslo plėtros programa neprieštarauja, nes priimant sprendimą dėl Verslo plėtros pro-
gramos jais nesivadovauta.

Atsakovas nurodė, jog Verslo plėtros programos 17 punkte nustatyti būtent to-
kie vertinimo kriterijai, kadangi verslo subjektai gali užsiimti labai įvairia veikla, įmo-
nių dydis, jų apyvarta taip pat gali labai skirtis, vertinant jų veiklą gali iškilti įvairių 
aplinkybių, todėl iš anksto sunku numatyti konkrečius vertinimo kriterijus. Pažymėjo, 
kad į komisiją, kurią patvirtino atsakovas, įeina įvairių sričių atstovai, komisija, priim-
dama sprendimą, atvirai balsuoja. Kadangi paraiškas vertina kompetentinga komisija, 
ir sprendimas dėl siūlymo skirti paramą priimamas balsuojant, atsisakyta vertinimų 
balais, nedetalizuojami vertinimo kriterijai. Komisija savo apsisprendimą dėl paraiškų 
atitikties Verslo plėtros programoje nurodytiems kriterijams nurodo (pagrindžia) pa-
ramos skyrimo siūlyme. 

II.

Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 22 d. sprendimu 
(b. l. 94–102) nusprendė, kad Verslo plėtros programos 5 punktas neatitinka Verslo plė-
tros įstatymo nuostatų, o administracinės bylos dalį dėl Verslo plėtros programos 17.1 
ir 17.2 punktų atitikties Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstaty-
mui nutraukė.

Remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau 
– ir ABTĮ) 110 straipsnio 2 dalimi, 18 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 2 straipsnio 13 da-
limi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2003 m. kovo 24 d. spren-
dimas administracinėje byloje Nr. A5-63/2003, 2007 m. vasario 19 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A403-3/2007, 2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS492-210/2012), nurodė, kad Verslo plėtros programa atitinka norminio adminis-
tracinio akto požymius, kurio teisėtumas gali būti tiriamas pagal ABTĮ II skyriaus še-
šioliktojo skirsnio nustatytą tvarką ir toks reikalavimas teismingas apygardos adminis-
traciniam teismui.

Remdamasis Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalimi, Savivaldos įstatymu, Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos Kons-
titucinio Teismo praktika (2000 m. birželio 13 d. nutarimas, 2001 m. birželio 28 d. nu-
tarimas, 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas), nurodė, kad savivaldybės yra savarankiš-
kos, turi veikimo laisvę, tačiau jų veikla turi atitikti Konstituciją bei įstatymus, vietos 
savivaldybės savarankiškumo bei veiklos laisvės principas nėra absoliutus ir neatleidžia 
viešojo administravimo subjektu esančios vietos savivaldybės tarybos nuo pareigos lai-
kytis ir visų kitų viešosios teisės principų.

Remdamasis Savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1-44 punktais bei to paties įstatymo 
7 straipsnio 1-36 punktais, Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo verslo plėtros įstatymo 
8 straipsnio 1 dalimi, Ūkininko ūkio įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Savivaldos įstaty-
mo 6, 7 straipsniais, nusprendė, kad nėra įtvirtintų nuostatų, vietos savivaldybėms pri-
skiriančių funkciją pagal Verslo plėtros įstatymą teikti paramą ūkininkams, nustatyta 
tvarka įregistravusiems ūkį ir vykdantiems ūkinę veiklą šios savivaldybės teritorijoje.
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Remdamasis Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalimi, Verslo plėtros įstatymo 2 straips-
niu, Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo verslo plėtros įstatymo, Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 2.4 straipsniu, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įsta-
tymo 2 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. 
nutarimu Nr. 1797 patvirtintu verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos sąrašu, 
Ūkininko ūkio įstatymo 2, 4, 10 straipsniais, Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo verslo 
plėtros įstatymo 2 straipsniu, nusprendė, kad ūkininkai nepriskirtini Verslo plėtros 
įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje įvardinto smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto 
kategorijai.

Nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad 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 administra-
cinis teismas, konstatavęs norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštes-
nės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto tei-
sėtumo kitų aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu (2005 m. spalio 
28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-4/2005, 2009 m. vasario 26 d. spren-
dimas administracinėje byloje Nr. I444-6/2009). Konstatavus Verslo plėtros programos 
5 punkto dalies prieštaravimą Verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 10 daliai, teismas 
dėl įvardintos Verslo plėtros programos 5 punkto dalies atitikties Savivaldos įstatymo 
4 straipsnio 6 punktui, 6 straipsniui ir 7 straipsnio 23, 24 ir 25 punktams, Ūkininko 
ūkio įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalims nepasisakė. 

Konstatavo, kad atsakovui tvirtinant Verslo plėtros programą, galiojo 1995 m. ge-
gužės 2 d. priimtas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo 
tvarkos įstatymas Nr. 1-872. Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos 
teisėkūros pagrindų įstatymas Nr. XI-2220, priimtas 2012 m. rugsėjo 18 d. Pareiškėjas 
į administracinį teismą kreipėsi su abstrakčiu prašymu ištirti atsakovo priimto nor-
minio administracinio akto teisėtumą. Nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas yra suformulavęs taisyklę, kad tais atvejais, kai į administracinį teismą dėl 
norminio administracinio akto teisėtumo kreipiasi ne teismai, o kiti ABTĮ 110 straips-
nyje nurodyti subjektai, administraciniams teismams yra priskirta tirti tik galiojančių 
norminių administracinių aktų teisėtumą galiojantiems įstatymams ar Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės norminiams aktams (2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. I444-4/2008). Panaikinus teisės aktą, kuriam galimai prieštarauja 
ginčijamo vietos savivaldybės tarybos patvirtintas norminis administracinis aktas ar jo 
atskiros dalys, norminio administracinio akto teisėtumo teisena tampa nebegalima, ka-
dangi pripažinimas, jog norminis administracinis aktas prieštaravo nebegaliojančiam 
įstatymui, neturėtų poveikio visuomeniniams santykiams. Nusprendė, kad administra-
cinės bylos dalis pagal pareiškėjo prašymą tirti, ar atsakovo patvirtintos Verslo plėtros 
programos 17.1 punktas ir 17.2 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstaty-
mų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 ir 3 dalims 
(1995 m. gegužės 2 d. įstatymo Nr. 1-872 redakcija), nutrauktina. 
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III.

Atsakovas Ignalinos rajono taryba apeliaciniame skunde (b. l. 104–107) prašo pa-
naikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. spren-
dimo dalį, kuria nuspręsta panaikinti Verslo plėtros programos 5 punkto dalį, priimti 
naują sprendimą – atmesti pareiškėjo Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje pareiški-
mą kaip nepagrįstą. 

Atsakovas nurodo, kad išanalizavusi Verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 14 dalį, 
Ūkininko ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo verslo 
plėtros įstatymo 2 straipsnio 22 dalį, neįžvelgė skirtumų tarp fizinių asmenų (versli-
ninkų), užsiimančių ūkine komercine veikla, ir fizinių asmenų (ūkininkų), užsiimančių 
žemės ūkio veikla, nes ir vieni, ir kiti užsiima gamyba, perdirbimu, realizacija, paslau-
gų teikimu, t. y. ūkininkas, kaip ir verslininkas, vykdo ūkinę komercinę veiklą. Atsako-
vas Verslo plėtros programą patvirtino vykdydamas Savivaldos įstatymo 6 straipsnio 
38 punktu savivaldybei nustatytą savarankišką funkciją, o Verslo plėtros programos 
5 punkte kaip verslo subjektus įrašė ir ūkininkus, nes siekė, kad priimtas sprendimas 
būtų pakankamai aiškus, suprantamas ir tikslus. 

Atsakovas, patvirtindamas Verslo plėtros programą, vadovavosi Savivaldos įsta-
tymo 4 straipsnyje įtvirtintais principais. Savivaldybės taryba, tvirtindama Verslo plė-
tros programą, 5 punktu nustatydama smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, veikė 
bendruomenės naudai, t. y. siekė tinkamai užtikrinti verslo ir ūkininkavimo sąlygas 
visiems gyventojams jų nediskriminuojant, nes savivaldybė privalo laikytis Konstituci-
joje įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų.

Atsakovas, patvirtindamas Verslo plėtros programą, nepažeidė Verslo plėtros įsta-
tymo 2 straipsnio 10 dalies nuostatų, kadangi Ūkininko ūkio įstatymo 10 straipsnio 
1 ir 2 dalyse nurodytos šiuo įstatymu ūkininkams taikomos mokesčių lengvatos bei 
įsikūrimo ir kvalifikacijos kėlimo parama, o šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad „ūki-
ninkams teikiamą kitą paramą nustato Žemės ūkio ir kaimo Verslo plėtros įstatymas 
bei kiti teisės aktai“. Teigia, kad atsakovas vadovavosi Verslo plėtros įstatymu, kadangi 
ūkininkas ir verslininkas yra tokie patys verslo subjektai, užsiimantys ūkine komercine 
veikla. Ūkininko ūkio įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas numato, kad Ūkininkų 
ūkio registre nurodomas žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis (pagrindinė ir papil-
doma veikla). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu 
Nr. 817 patvirtintas nuostatas dėl ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų 
ūkių registro Ūkininkų ūkių registre pateiktas veiklų klasifikatorius apima labai daug 
veiklos rūšių, kurios apima ne tik žemės ūkio, bet ir kitą veiklą, susijusią su gamyba, 
paslaugų teikimu, prekyba. Tai įrodo, kad ūkininkas, užregistravęs ūkį registre, gali už-
siimti tokia pačia ūkine komercine veikla, kaip ir bet kuris verslininkas, ir kad jo vers-
lo skatinimui galima teikti paramą pagal Verslo plėtros įstatymo nuostatas. Nurodo, 
kad apie ūkininkų verslumą naujomis rinkos sąlygomis kalba ir mokslininkai (P. M., 
A. P., J. R.), kurie ūkininkų verslumą apibūdina kaip gebėjimą organizuoti gamybą ir 
komerciją.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje atsiliepime į atsakovo apelia-
cinį skundą (b. l. 111–112) prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. 
balandžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.

Pareiškėjas nurodo, kad Verslo plėtros įstatyme nėra nustatyta, jog smulkiojo ir 
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vidutinio verslo subjektas yra ūkininkas ir kad jam parama turi būti teikiama iš savi-
valdybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos lėšų. 

Teigia, jog faktas, kad atsakovas Verslo plėtros programoje ūkininkus papildomai 
išskyrė, parodo, jog ūkininkai nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai Verslo plė-
tros įstatymo atžvilgiu.

Atkreipia dėmesį, kad atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad Ūkininko ūkio 
įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad ūkininkams teikiamą kitą paramą 
nustato Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo verslo plėtros įstatymo bei kiti teisės aktai ir 
todėl atsakovas, priimdamas ginčo sprendimą, vadovavosi kitu teisės aktu – Verslo plė-
tros įstatymu, tačiau Verslo plėtros įstatymas nėra tas kitas teisės aktas, į kurį nukreipia 
Ūkininko ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalies nuostata, nes ūkininkai nėra priskirtini 
smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kategorijai. 

Teisėjų kolegija

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

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnis nu-
mato, kad apeliacinės instancijos teismo pareiga yra patikrinti pirmosios instancijos 
teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, be to, šio teismo nesaisto apeliacinio skun-
do argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą. 

Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis šiomis nuostatomis, patikrinęs bylą, 
iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis ir nekartoja pir-
mosios instancijos teismo sprendimo motyvų, o tik, atsakydamas į apeliacinio skundo 
argumentus, juos papildo.

Bylos ginčas yra dėl teisės akto nuostatos, kuria patvirtintina smulkiojo ir viduti-
nio verslo bei ūkininkams teiktina parama.

Pažymėtina, kad žemės ūkis ir verslas yra skirtingos Lietuvos ūkio sritys ir jų vei-
kla reglamentuojama skirtingais teisės aktais, taip pat ir teiktina parama. Smulkus ir vi-
dutinis verslas grindžiamas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 
įstatymu, o ūkininkų veikla grindžiama Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu, 
kurio 1 straipsniu nustatyta, kad šis įstatymas nustato ir ūkininkui teikiamą paramą.

Ginčijamu sprendimu buvo patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtros programa, ir šio sprendimo preambulėje nurodoma, kad ji 
grindžiama Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, kurio 
1 straipsniu nustatyta, kad šis įstatymas nustato smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų 
sampratą, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams taikomas valstybės paramos formas. 
Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 10 dalį, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas – labai 
maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, atitinkanti šio įstatymo 3 straipsnyje nu-
statytas sąlygas, ar verslininkas, atitinkantis šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąly-
gas. Teisės normos turinys patvirtina, kad ūkininkai į šią sąvoką nepatenka.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad iš teisinės valsty-
bės principo kylantys reikalavimai teisėkūros subjektams suponuoja inter alia reikala-
vimą, kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams 
įstatymams ir Konstitucijai, kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis 
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įstatymais, kad poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas, nepaisant 
to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (Konstituci-
nio Teismo 2009 m. balandžio 29 d. nutarimas).

Atsakovas, į Verslo paramos programą įtraukdamas ūkininkus, tokiu būdu išplėtė 
smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto sąvoką, todėl pirmosios instancijos teismas turė-
jo pagrindą pripažinti, kad Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros programos 5 punktas tokioje apimtyje prieštarauja Lietuvos Respublikos smul-
kiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 10 dalies nuostatai, kadangi buvo 
pažeista teisės aktų hierarchija, nes atsakovas, savo   ribose priimdamas poįstatyminį 
teisės aktą, neturėjo teisės savo sprendimu keisti aukštesnės galios teisės akto.

Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios ins-
tancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį Lietuvos Respu-
blikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio reikalavimus. Todėl ape-
liacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas 
nepakeistas.

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

n u t a r i a:

Atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimą 

palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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2. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

2.1. Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties

2.1.1. Dėl užsieniečio sulaikymo kartu su nepilnamečiais vaikais

Nors objektyviai aplinkybė, kad prieglobsčio prašytojas, grubiai ignoruodamas aiš-
kius draudimus, bandė be galiojančio kelionės dokumento išvykti iš Lietuvos Respublikos, 
gali būti pagrindas apriboti jo judėjimo laisvę Lietuvos Respublikoje, tame tarpe – taikyti 
sulaikymą, tokia priemonė asmeniui, kuris privalo rūpintis kartu su juo gyvenančiais ne-
pilnamečiais vaikais, kurių gyvenimo sąlygoms tokios priemonės skyrimas jais privalan-
čiam rūpintis asmeniui taip pat turi didelę įtaką, gali būti skiriama tik ypatingu atveju, 
t. y. kai tiek sulaikymo priemonės pagrindas yra ypatingas (grėsmė valstybės saugumui 
ar pan.), tiek kai tikrai nėra kitos alternatyvos (asmuo pažeidžia jam skirtą alternatyvią 
priemonę ar pan.).

Administracinė byla Nr. A-1798-624/2015
Procesinio sprendimo kategorija 3.5

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

2015 m. vasario 12 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Arūno Dirvono (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Dalios Višinskienės 
(kolegijos pirmininkė), 
sekretoriaujant Gretai Maselskienei,
dalyvaujant vertėjui S. K.,
pareiškėjai N. P. ir jos atstovei advokatei Laurai Augytei-Kamarauskienei,

teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal 
(duomenys neskelbtini) pilietės N. P. apeliacinį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teis-
mo 2015 m. sausio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lazdijų rinkti-
nės sienos kontrolės skyriaus teikimą dėl sulaikymo. 

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

2015 m. sausio 13 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba) Lazdijų  
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rinktinėje sulaikyta užsienietė N. P. (toliau – ir užsienietė, pareiškėja) su dviem maža-
mečiais savo vaikais G. M., gim. (duomenys neskelbtini), ir L. M., gim. (duomenys ne-
skelbtini), kurie bandė išvykti į Lenkijos Respubliką. Migracijos departamento prie Lie-
tuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) 
2014 m. gruodžio 27 d. sprendimu nuspręsta sulaikytosios N. P. prašymą dėl prieglobs-
čio suteikimo jai ir jos vaikams nagrinėti iš esmės ir jai bei vaikams suteiktas laikinas 
teritorinis prieglobstis, apgyvendinant Užsieniečių registracijos centre. Užsienietė išvy-
ko iš Užsieniečių registracijos centro ir ketino išvykti į Lenkijos Respubliką, bet buvo 
sulaikyta prieš kertant valstybės sieną. 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės atstovas su 2015 m. sausio 
14 d. teikimu kreipėsi į Lazdijų rajono apylinkės teismą, prašydamas sulaikyti (duome-
nys neskelbtini) pilietę N. P. kartu su jos nepilnamečiais vaikais – sūnumi G. M. ir dukra 
L. M. Valstybės sienos apsaugos tarnybos Užsieniečių registracijos centre (toliau – ir 
Užsieniečių registracijos centras), kol bus nustatyta jos teisinė padėtis Lietuvos Respu-
blikoje, bet ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams, nes ji trukdo priimti sprendimus prie-
globsčio suteikimo procedūroje. 

Užsienietė paaiškino, kad žinojo, jog negali išvykti iš Lietuvos, tačiau su savo vyru 
ir jo broliu važiavo į Lenkiją, nes norėjo atsiimti pinigus iš savo vyro pažįstamo. Įsta-
tymus pažeidė, nes neturėjo kitos išeities, jiems reikėjo pinigų pragyvenimui, o Užsie-
niečių registracijos centre jie gauna tik minimalias paslaugas. Ji sutiko būti sulaikyta 
Užsieniečių registracijos centre. Užsienietės atstovas advokatas P. E. prašė atsižvelgti, 
kad šeima gali būti sulaikoma tik ypatingais atvejais, o jei būtų skiriamas sulaikymas, 
tai trumpesniam terminui.

II.

Lazdijų rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 14 d. sprendimu nusprendė N. P. 
sulaikyti Užsieniečių registracijos centre kartu su jos vaikais G. M. ir L. M. trims mėne-
siams, t. y. iki 2015 m. balandžio 18 d. 

Teismas sprendimą priėmė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl 
užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 113 straipsnio 2 dalimi, 135 straips-
nio 1 dalies 4 punktu. Šio teisinio reglamentavimo kontekste pripažino, kad užsienietės 
veiksmai, kai ji, nesulaukusi jos prašymo dėl prieglobsčio jai ir jos vaikams suteikimo 
išsprendimo, siekė pažeidžiant nustatytą tvarką išvykti iš Lietuvos į kitą valstybę, pri-
pažintini veiksmais, kuriais ji trukdo priimti sprendimą dėl jos ir jos vaikų. Užsienietės 
paaiškinimai, kad ji neva ketino grįžti į Lietuvą pasiėmus pinigus iš pažįstamo asmens 
Lenkijoje yra neįtikinantys, nes pinigus pasiimti galėtų ir vienas jos vyras, tačiau iš Lie-
tuvos ji važiavo su visa savo šeima ir su vyro broliu. Šios aplinkybės duoda pagrindą 
manyti, kad užsienietė su visa savo šeima turėjo tikslą išvykti iš Lietuvos visam laikui. 
Teismas sprendė, jog tokie užsienietės veiksmai atitinka Įstatymo 113 straipsnio 2 dalį, 
šiais veiksmais yra trukdoma priimti sprendimą dėl jos ir jos vaikų teisinės padėties, 
todėl ji sulaikytina su savo vaikais. Teismas atsižvelgė į Įstatymo 114 straipsnio 3 dalies 
nuostatą. Nurodė, kad šiuo atveju užsienietė sąmoningai pažeidė Įstatymą, žinojo, kad 
daro pažeidimą kartu su savo vaikais, todėl tokios užsienietės sulaikymas atitinka ir 
jos vaikų interesus, nes sulaikius tėvus, kartu su jais esantys vaikai bus apsaugoti nuo  
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galimo dalyvavimo neteisėtuose veiksmuose ir ateityje, nuo bandymų neteisėtai iš-
vykti iš šalies. Sulaikymas Užsieniečių registracijos centre garantuos sulaikytosios 
vaikams visas būtinas gyvenimo ir vystymosi sąlygas, kurias Lietuva privalo užtikrin-
ti prieglobsčio prašytojams (Įstatymo 71 str. 1 d., 2 d.). Pabrėžė, kad tokiomis aplin-
kybėmis, kai užsienietis trukdo priimti sprendimą ir siekia išvykti iš Lietuvos, taikyti 
alternatyvias sulaikymui priemones nėra teisinio pagrindo ir jos nebūtų pakankamos 
sprendimo priėmimo ir įvykdymo užtikrinimui. Užsienietė sulaikyta trumpesniam nei 
6 mėnesių terminui, nes prašymas suteikti prieglobstį turi būti išnagrinėtas iš esmės ne 
vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Migracijos departamento sprendimo dėl laikino teri-
torinio prieglobsčio suteikimo priėmimo dienos (Įstatymo 81 str. 1 d.), o toks sprendi-
mas jau yra priimtas ir prašymas nagrinėjamas nuo 2014 m. gruodžio 27 d.

III.

N. P. pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Lazdijų rajono apylinkės 
teismo 2015 m. sausio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės Sienos kontrolės skyriaus teikimo dėl (duomenys 
neskelbtini) pilietės N. P. sulaikymo Užsieniečių registracijos centre netenkinti.

Apeliaciniame skunde nurodo, kad įsigaliojus Įstatymo pakeitimams, Įstatymo 
113 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas užsieniečių sulaikymo pagrindas nėra taikomas prie-
globsčio prašytojams, išskyrus atvejį, kai yra sprendžiama dėl prieglobsčio prašyto-
jo perdavimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už prašymo suteikti 
prieglobstį nagrinėjimą. Pažymi, kad Įstatymo 113 straipsnio 2 dalyje vartojamos dvi 
teisinės sąvokos – užsienietis bei prieglobsčio prašytojas. Nagrinėjamu atveju 2014 m. 
gruodžio 27 d. Migracijos departamentas priėmė sprendimą Nr. (15/6-8)15PR-394, ku-
riuo nuspręsta pareiškėjos prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje jai ir jos 
mažamečiams vaikams nagrinėti iš esmės bei suteikti laikiną teritorinį prieglobstį. Tai-
gi pareiškėja ir jos mažamečiai vaikai turi prieglobsčio prašytojų Lietuvos Respublikoje 
teisinį statusą ir nėra perduodami kitai Europos Sąjungos valstybei narei, kadangi už jų 
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą yra atsakinga Lietuvos Respublika, todėl jie negali 
būti sulaikomi remiantis Įstatymo 113 straipsnio 2 dalyje nurodytu pagrindu. Pažymi, 
kad galutinis sprendimas dėl prieglobsčio prašymo dar nėra priimtas, todėl neatme-
tama galimybė, kad Migracijos departamentas suteiks pareiškėjai ir jos mažamečiams 
vaikams prieglobstį Lietuvos Respublikoje, o tokiu atveju sprendimas išsiųsti ją ir jos 
mažamečius vaikus į kilmės valstybę niekada nebus priimtas ir vykdomas. 

Pažymi, kad pareiškėjos vyras ir brolis taip pat yra sulaikyti Lazdijų rajono apy-
linkės teismo 2015 m. sausio 14 d. sprendimais, todėl mažai tikėtina, kad pareiškėja ir 
jos vaikai, atgavę laisvą judėjimą, galėtų savarankiškai palikti likusią šeimos dalį ir ban-
dyti išvykti iš Lietuvos Respublikos nesulaukę galutinio sprendimo dėl jų prieglobsčio 
prašymų.

Mano, kad atsižvelgiant į tai, jog likusi šeimos dalis yra sulaikyta, teismo nurody-
tų tikslų galima pasiekti ir netaikant pareiškėjos judėjimo laisvės suvaržymo. Dėl ju-
dėjimo laisvės suvaržymo pirmiausiai kenčia mažamečių vaikų psichika ir normalus 
vystymasis, kad neabejotinai turi ir turės neigiamos įtakos vaikų sveikatai.

Atkreipia dėmesį, kad Įstatymo 114 straipsnio 3 dalis numato, jog šeimos, kuriose 
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yra nepilnamečių vaikų, gali būti sulaikomos tik ypatingais atvejais, o nagrinėjamoje 
byloje toks atvejis nebuvo nustatytas. 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinė atsiliepimu į apeliacinį skun-
dą prašo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą.

Nurodo, kad N. P. veiksmai, kai ji, nesulaukusi jos prašymo dėl prieglobsčio jai ir 
jos vaikams suteikimo išsprendimo, siekė, pažeidžiant nustatytą tvarką, išvykti iš Lie-
tuvos į kitą valstybę, pripažintini veiksmais, kuriais ji trukdo priimti sprendimą dėl jos 
ir jos vaikų. Mano, kad N. P. tikslas patekti į kitas Europos Sąjungos šalis, nes nesulau-
kusi sprendimo dėl prieglobsčio suteikimo arba nesuteikimo Lietuvos Respublikoje, ji, 
piktnaudžiaudama prieglobsčio procedūra, neteisėtai bandė išvykti iš Lietuvos Respu-
blikos. Teigia, kad šiuo konkrečiu atveju yra didelė tikimybė, jog netaikant sulaikymo, 
pasinaudojusi laisvu asmenų judėjimu Šengeno erdvėje, užsienietė išvyks iš Lietuvos 
Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis, taip dar kartą pažeisdama tiek Lietuvos 
Respublikos, tiek ir kitų Europos Sąjungos valstybių migracijos ir kitus įstatymus.

Teisėjų kolegija

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

Ginčo dalykas – Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo, kuriuo nuspręsta už-
sienietę N. P. sulaikyti Užsieniečių registracijos centre kartu su jos vaikais G. M. ir L. M. 
trims mėnesiams, pagrįstumas ir teisėtumas.

Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad Migracijos departamento Prieglobsčio 
reikalų skyriaus 2014 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. (15/6-8)15PR-394 nuspręsta 
(duomenys neskelbtini) pilietės N. P. prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje 
jai ir jos nepilnamečiams vaikams: dukrai L. M. ir sūnui G. M. nagrinėti iš esmės; su-
teikti (duomenys neskelbtini) pilietei N. P. ir jos nepilnamečiams vaikams: dukrai L. M. 
ir sūnui G. M. laikiną teritorinį prieglobstį; išduoti jiems užsieniečio registracijos pažy-
mėjimus ir apgyvendinti Užsieniečių registracijos centre. 

2015 m. sausio 13 d. buvo sustabdytas automobilis, vairuojamas (duomenys ne-
skelbtini) piliečio P. M., kuriame kaip keleiviai vyko (duomenys neskelbtini) piliečiai 
A. M., N. P., G. M., L. M., turintys užsieniečių registracijos pažymėjimus. (duomenys 
neskelbtini) piliečiai paaiškino, kad vyksta į Lenkijos Respubliką. Asmenys pristatyti į 
Kalvarijos užkardos tarnybines patalpas, pilnamečiams (duomenys neskelbtini) pilie-
čiams priimti sprendimai dėl sulaikymo iki 48 val. 

Atsižvelgiant į tai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės Sienos 
kontrolės skyriaus 2015 m. sausio 14 d. teikimu buvo prašoma sulaikyti (duomenys ne-
skelbtini) pilietę N. P. kartu su jos nepilnamečiais vaikais – sūnumi G. M. ir dukra L. M. 
Užsieniečių registracijos centre. Teikime nurodoma, kad N. P. neteisėtai, be reikiamų 
kelionės dokumentų, bandė išvykti iš Lietuvos Respublikos į Lenkijos Respubliką. To-
kie N. P. veiksmai traktuotini kaip trukdymas priimti ir vykdyti sprendimus prieglobs-
čio suteikimo procedūroje. 

Lazdijų rajono apylinkės teismas ginčijamu sprendimu nusprendė sulaikyti N. P. 
kartu su jos mažamečiais vaikais Užsieniečių registracijos centre, konstatavęs, kad  
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nustatyti užsienietės veiksmai atitinka Įstatymo 113 straipsnio 2 dalį, yra trukdoma 
priimti sprendimą dėl jos ir jos vaikų teisinės padėties. 

Užsieniečių atvykimo ir išvykimo, buvimo ir gyvenimo, prieglobsčio suteikimo, 
integracijos ir natūralizacijos, sprendimų dėl užsieniečių teisinės padėties apskundimo 
tvarką bei kitus užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus regla-
mentuoja Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“. Įstatymo 
VII skyriaus, reglamentuojančio užsieniečių judėjimo laisvę Lietuvos Respublikoje, 
112 straipsnis nustato, kad užsieniečio judėjimo laisvė Lietuvos Respublikoje gali būti 
apribota, jeigu tai būtina valstybės saugumui, viešajai tvarkai užtikrinti, žmonių svei-
katai ar dorovei apsaugoti, nusikalstamumui sustabdyti arba kitų asmenų teisėms ir 
laisvėms apsaugoti. Įstatymo 113 straipsnio, reglamentuojančio užsieniečio sulaikymo 
pagrindus, 1 dalis nustato, kad užsienietis, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės 
pilietis, jo šeimos narys arba kitas asmuo, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus 
naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, gali būti sulaikytas šiais pagrindais: 1) kad už-
sienietis negalėtų be leidimo atvykti į Lietuvos Respubliką; 2) kai užsienietis neteisėtai 
atvyko į Lietuvos Respubliką ar neteisėtai joje yra; 3) kai siekiama užsienietį, kuris neį-
leidžiamas į Lietuvos Respubliką, grąžinti į valstybę, iš kurios jis atvyko; 4) kai įtariama, 
kad užsienietis naudojasi suklastotais dokumentais; 5) kai priimamas sprendimas už-
sienietį išsiųsti iš Lietuvos Respublikos arba iš kitos valstybės, kuriai taikoma 2001 m. 
gegužės 28 d. Tarybos direktyva 2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių 
piliečių išsiuntimo pripažinimo; 6) kai siekiama užkirsti kelią pavojingoms ar ypač pa-
vojingoms užkrečiamosioms ligoms plisti; 7) kai užsieniečio buvimas Lietuvos Respu-
blikoje kelia grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai arba žmonių sveikatai. Įsta-
tymo 113 straipsnio 2 dalis nustato, kad kai sprendžiama dėl užsieniečio grąžinimo į 
užsienio valstybę, išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, įpareigojimo užsieniečiui išvykti 
iš Lietuvos Respublikos arba prieglobsčio prašytojo perdavimo kitai Europos Sąjun-
gos valstybei narei, atsakingai už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, užsienietis 
gali būti sulaikytas tik tuo atveju, jeigu sulaikymas būtinas atitinkamam sprendimui 
priimti ar vykdyti (jeigu užsienietis trukdo priimti ar vykdyti sprendimą, gali pasislėp-
ti vengdamas grąžinimo, išsiuntimo ar perdavimo ir pan.). Įstatymo 114 straipsnio 1 
ir 2 dalys nustato, kad policijos ar kitos teisėsaugos institucijos pareigūnas turi teisę 
sulaikyti užsienietį ne ilgiau kaip 48 valandoms. Ilgiau kaip 48 valandoms užsienietis 
teismo sprendimu sulaikomas Užsieniečių registracijos centre. Įstatymo 114 straipsnio 
3 dalis nustato, kad pažeidžiami asmenys ir šeimos, kuriose yra nepilnamečių užsienie-
čių, gali būti sulaikyti tik ypatingu atveju, atsižvelgiant į geriausius vaiko ir pažeidžia-
mų asmenų interesus. Įstatymo 114 straipsnio 4 dalis nustato, kad užsienietis negali 
būti sulaikomas ilgiau kaip 6 mėnesiams, išskyrus atvejus, kai jis nebendradarbiauja 
siekiant jį išsiųsti iš Lietuvos Respublikos (atsisako pateikti apie save duomenis, teikia 
klaidinančią informaciją ir pan.) arba negaunami reikiami dokumentai tokio užsienie-
čio išsiuntimui iš valstybės teritorijos įvykdyti. Šiais atvejais sulaikymo terminas gali 
būti pratęstas papildomam, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių, laikotarpiui.

Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes ir minėtą teisinį reglamentavimą, galima 
manyti, kad Lazdijų rajono apylinkės teismas, atsižvelgiant į Įstatymo 114 straipsnio 
3 dalies nuostatas bei nustatytas aplinkybes, nepagrįstai nesprendė, kad šioje situacijoje 
nepakaktų taikyti alternatyvias sulaikymui priemones. 
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Visų pirma pažymėtina, kad pareiškėjos skundo teiginiai, jog prieglobsčio pra-
šytojas gali būti sulaikytas, jei sulaikymas būtinas atitinkamam sprendimui priimti ar 
vykdyti, tik tuo atveju, jeigu yra sprendžiama dėl jo perdavimo kitai Europos Sąjungos 
valstybei narei, atsakingai už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, yra nepagrįs-
ti: prieglobsčio prašytojas Įstatymo prasme – užsienietis, kuris šio Įstatymo nustaty-
ta tvarka pateikė prašymą suteikti prieglobstį ir dėl kurio dar nėra priimtas galutinis 
sprendimas (Įstatymo 2 str. 20 d.). Jeigu užsienietis prašymą dėl prieglobsčio pateikė 
kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir Lietuvos Respublika pagal 2013 m. birželio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 646/2013, kuriuo išdėstomi 
valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vieno-
je iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo 
kriterijai ir mechanizmai, nuostatas nėra atsakinga už tokio prašymo nagrinėjimą ir 
galutinio sprendimo priėmimą, prašymo pateikimą ir nagrinėjimą reglamentuoja ne 
Įstatymas, o šalies, kurioje toks prašymas pateiktas, teisės aktai. Įstatymo 113 straips-
nio 2 dalyje, be kitų užsieniečių, kaip tik ir yra išskiriamas užsienietis, prieglobsčio 
prašymą pateikęs nebūtinai Įstatymo nustatyta tvarka, dėl kurio yra sprendžiamas 
perdavimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už jo prašymo suteikti 
prieglobstį nagrinėjimą, klausimas, tačiau tai nesudaro pagrindo aiškinti, kad Įstaty-
mo 113 straipsnio 2 dalyje numatytu pagrindu negali būti sulaikytas užsienietis, kuris 
šio Įstatymo nustatyta tvarka pateikė prašymą suteikti prieglobstį ir dėl kurio dar nėra 
priimtas galutinis sprendimas (Įstatymo 2 str. 20 d.). Pažymėtina, jog Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo Įstatymo aiškinimo ir taikymo praktikoje nurodoma, kad 
sulaikymas gali būti taikomas užsieniečiui, kaip jis yra apibrėžtas Įstatymo 2 straipsnio 
32 dalyje, taip pat ir tuo atveju, kai jis yra pateikęs prašymą prieglobsčiui suteikti, jei 
egzistuoja Įstatymo 113 straipsnyje įtvirtinti pagrindai (Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas, priimtas 
administracinėje byloje Nr. N858-90/2014). 

Skunde iš esmės nėra ginčijama, kad Įstatymo 113 straipsnio 2 dalyje numatytas 
ir ginčijamame teismo sprendime nurodytas pagrindas sulaikyti pareiškėją buvo, t. y. 
kad, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes – bandymą be galiojančio kelionės dokumen-
to išvykti iš Lietuvos Respublikos, teismas ne be pagrindo konstatavo, kad pareiškėja 
trukdė priimti galutinį sprendimą dėl jos prieglobsčio prašymo, apeliacinės instancijos 
teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis 
šioje dalyje, todėl dėl jų pakartotinai nepasisako. Pažymėtina, kad nors apeliacinės ins-
tancijos teismo posėdyje pareiškėja jau teigė, kad 2015 m. sausio 13 d. aiškaus ketinimo 
vykti į Lenkiją nebuvo, kadangi su lėšas jos sutuoktiniui turėjusiu grąžinti asmeniu ne-
buvo susitarę dėl konkrečios vietos, šiais jos paaiškinimais teisėjų kolegija neturi pa-
grindo tikėti, kadangi jie prieštarauja aplinkybėms, Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų nustatytoms pareiškė-
jos ir kitų asmenų sulaikymo metu, t. y. kad sulaikyti asmenys teigė vykę į Lenkiją, ką 
patvirtino ir automobilio navigacijos duomenys (Užsieniečių registracijos centro bylos 
l. 6), taip pat pareiškėjos paaiškinimams, duotiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams (Užsieniečių regis-
tracijos centro bylos l. 7) bei pirmosios instancijos teismo posėdyje. 
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Tačiau, kaip jau minėta, pažeidžiami asmenys ir šeimos, kuriose yra nepilname-
čių užsieniečių, gali būti sulaikyti tik ypatingu atveju, atsižvelgiant į geriausius vaiko 
ir pažeidžiamų asmenų interesus. Šiuo atveju aplinkybių, kurios Įstatymo prasme galė-
tų būti suprantamos kaip ypatingos, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra: nors objektyviai 
aplinkybė, kad prieglobsčio prašytojas, grubiai ignoruodamas aiškius draudimus, ban-
dė be galiojančio kelionės dokumento išvykti iš Lietuvos Respublikos, gali būti pagrin-
das apriboti jo judėjimo laisvę Lietuvos Respublikoje, tame tarpe – taikyti sulaikymą, 
tokia priemonė asmeniui, kuris privalo rūpintis kartu su juo gyvenančiais nepilname-
čiais vaikais, kurių gyvenimo sąlygoms tokios priemonės skyrimas jais privalančiam 
rūpintis asmeniui taip pat turi didelę įtaką, gali būti skiriama tik ypatingu atveju, t. y. 
kai tiek sulaikymo priemonės pagrindas yra ypatingas (grėsmė valstybės saugumui ar 
pan.), tiek kai tikrai nėra kitos alternatyvos (asmuo pažeidžia jam skirtą alternatyvią 
priemonę ar pan.). 

Pareiškėjos atvejis ypatingu, kolegijos vertinimu, negali būti pripažintas ir dėl to, 
kad pareiškėjos sutuoktinis P. M., kaip nustatyta pareiškėjos aiškinimu bei kas matyti 
iš kitų bylos duomenų, yra sulaikytas Lazdijų rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 
14 d. sprendimu, kas sudaro pagrindą manyti, kad sulaikymo taikymas taip pat ir pa-
reiškėjai jau nebėra tikslingas. 

 Tačiau Įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta priemonė – užsie-
niečio apgyvendinimas Užsieniečių registracijos centre netaikant judėjimo laisvės ap-
ribojimų, kuri gali būti taikoma prieglobsčio prašytojui (Įstatymo 115 str. 5 d.) – šiuo 
atveju yra pakankama ir tinkama, todėl taikoma. 

 Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teis-
mas netinkamai aiškino teisės aktų nuostatas ir vertino faktines bylos aplinkybes, todėl 
skundžiamas Lazdijų rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 14 d. sprendimas yra nai-
kinamas ir priimamas naujas sprendimas.

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:

(duomenys neskelbtini) pilietės N. P. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Lazdijų rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 14 d. sprendimą panaikinti.
Netenkinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos Lazdijų rinktinės sienos kontrolės skyriaus 2015 m. sausio 14 d. 
teikimo sulaikyti (duomenys neskelbtini) pilietę N. P., gim. (duomenys neskelbtini), su 
dviem mažamečiais savo vaikais G. M., gim. (duomenys neskelbtini), ir L. M., gim. (duo-
menys neskelbtini), Užsieniečių registracijos centre.

Apgyvendinti (duomenys neskelbtini) pilietę N. P., gim. (duomenys neskelbtini), su 
dviem mažamečiais savo vaikais G. M., gim. (duomenys neskelbtini), ir L. M., gim. (duo-
menys neskelbtini), Užsieniečių registracijos centre, netaikant judėjimo laisvės apriboji-
mų iki 2015 m. kovo 16 d.

Sprendimas neskundžiamas. 
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2.2. Bylos dėl socialinės apsaugos teisinių santykių

2.2.1. Dėl individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, reikšmingų nustatant 
individualią veiklą vykdančio asmens valstybinio socialinio draudimo ir 
privalomojo sveikatos draudimo įmokų bazę, apskaičiavimo

Remiantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 
asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatyme, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmo-
kestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio 
draudimo įmokų) suma. Loginė ir lingvistinė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 
7 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatos konstrukcija, taip pat šios nuostatos sisteminis 
vertinimas kitų Valstybinio socialinio draudimo įstatymo bei nacionalinių mokesčių įsta-
tymų nuostatų kontekste patvirtina, kad, nesant atitinkamų Valstybinio socialinio drau-
dimo įstatymo nuostatų, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu reguliuojamų santykių 
kategorijai priskirtina ne tik sąvoka „individuali veikla“, bet ir „individualios veiklos ap-
mokestinamosios pajamos“ (37 punktas). Iš tiesų individualios veiklos pajamų (t. y. fizinio 
asmens (gyventojo) vykdant individualią veiklą gautų pajamų) apmokestinimo santykiai 
nacionalinėje teisės sistemoje yra reguliuojami būtent Gyventojų pajamų mokesčio įstaty-
mo ir jį lydinčių teisės aktų nuostatomis (38 punktas). 

Iš Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir Privalomojo sveikatos draudimo įsta-
tymo nuostatų matyti, kad minėtų įmokų bazė apskaičiuojama atsižvelgiant ne į visas 
individualią veiklą vykdančio asmens gautas apmokestinamąsias pajamas, bet tik į pa-
jamas, gautas vykdant individualią veiklą (39 punktas). Tai, kad įstatymų leidėjas Vals-
tybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatose valstybinio socialinio draudimo įmokų 
bazę (pajamas, nuo kurios mokamos šios įmokos) sieja tik su individualios veiklos apmo-
kestinamosiomis pajamomis, lemia, jog Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 straips-
nis, reglamentuojantis bendrą apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarką, taikomas 
tik tiek, kiek tai susiję su išimtinai individualios veiklos, o ne bendrų gyventojo pajamų 
pripažinimu apmokestinamosiomis. Tai reiškia, kad, apskaičiuojant individualios veiklos 
apmokestinamąsias pajamas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo taikymo aspektu, 
iš individualios veiklos pajamų gali būti atimamos tik tokios Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytos sumos, kurios tiesiogiai ir betarpiškai susijusios 
su gyventojo vykdoma (vykdyta) individualia veikla ir iš šios veiklos gautomis, o ne ben-
dromis pajamomis (41 punktas). 

Savo ar šeimos narių naudai sumokėtos gyvybės draudimo įmokos – išlaidos, nuro-
dytos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte – yra susijusios 
su gyventojo (jo šeimos narių) asmeninių poreikių tenkinimu, o ne vykdoma individualia 
veikla. Taip pat šios išlaidos nelaikytinos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straips-
nyje nurodytais leidžiamais atskaitymais, susijusiais su individualios veiklos pajamų ga-
vimu arba uždirbimu, mažinančiais individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas 
(44 punktas). Todėl identifikuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas ir 
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nustatant valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų bazę 
(pajamas, nuo kurių mokamos šios įmokos), į šias išlaidas neatsižvelgtina (45 punktas).

Administracinė byla Nr. A-1431-552/2015
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00698-2012-3

Procesinio sprendimo kategorija 6.1; 35.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. vasario 27 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto, Ramūno  
Gadliausko (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjo A. I. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio 
teismo 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo 
A. I. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos sky-
riui (trečiasis suinteresuotas asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) dėl sprendimo panaikinimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas A. I. su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teis-
mą, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
(toliau – ir Valdyba) Klaipėdos skyriaus 2012 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. SPR-29018, 
kuriuo atsakovas nusprendė iš pareiškėjo priverstine tvarka išieškoti į Valstybinio soci-
alinio draudimo fondą 1 210,28 Lt – 1 145,61 Lt įmokų ir 64,67 Lt įmokų delspinigių.

2. Pareiškėjas paaiškino, kad Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 
gyventojų pajamų mokesčio bazė, sumažinta nuo jos apskaičiuotu gyventojų pajamų 
mokesčiu (toliau – ir GPM). Valstybinio socialinio draudimo (toliau – ir VSD) ir priva-
lomojo sveikatos draudimo (toliau – ir PSD) įmokas apskaičiavo ir sumokėjo remiantis 
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – ir GPM įstaty-
mas) 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įsta-
tymo (toliau – ir VSD įstatymas) 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos 
sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 4 dalies nuostatomis, todėl Valstybinio so-
cialinio draudimo fondo biudžetui neskolingas. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad skun-
džiamame atsakovo sprendime nėra nurodyta teisės akto norma, kuria remiantis pada-
ryta išvada, jog GPM, VSD, PSD įmokų bazės yra skirtingos, nėra nurodytas faktinis ir 
teisinis pagrindas, kuriuo remiantis apskaičiuotas pareiškėjo skolos dydis.

3. Pareiškėjas rėmėsi GPM įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 21 straipsnio 
1 dalies 1 punktu, nurodė, kad 2010 metais Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių 
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inspekcijai (toliau – ir Klaipėdos AVMI) deklaravo 55 408,43 Lt apmokestinamųjų 
pajamų, nuo šios apmokestinamųjų pajamų sumos pareiškėjas sumokėjo 8 311,00 Lt 
dydžio GPM. VSD įmokų bazę sudaro gyventojų pajamų mokesčio bazė, sumažinta 
nuo jos apskaičiuotu gyventojų pajamų mokesčiu, todėl pareiškėjas 2010 m. gegužės 
3 d. sumokėjo 4 710,00 Lt VSD įmokų, apskaičiuotų tokia tvarka: 55 408,43-8 311,00 = 
47 097,43 × 10 proc. = 4 709,74 Lt. 2011 metais pareiškėjas Klaipėdos AVMI deklara-
vo 78 962,20 Lt apmokestinamųjų pajamų, nuo šios apmokestinamųjų pajamų sumos 
jis sumokėjo 11 252,11 Lt VSD įmokų bei 3 553,30 Lt PSD įmokų, apskaičiuotų tokia 
tvarka: VSD įmokos 78 962,20/2 × 28,5 proc. = 11 252,11 Lt; PSD įmokos 78 962,20/2 × 
9 proc. = 3 553,30 Lt. 2012 metais pareiškėjas deklaravo 51 958,20 Lt apmokestinamųjų 
pajamų, nuo šios apmokestinamųjų pajamų sumos pareiškėjas sumokėjo 7 404,04 Lt 
VSD įmokų bei 2 338,12 Lt PSD įmokų, apskaičiuotų tokia tvarka: VSD įmokos 
51 958,20/2 × 28,5 proc. = 7 404,04 Lt; PSD įmokos 51 958,20/2 × 9 proc. = 2 338,12 Lt.

4. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius 
atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

5. Atsakovas paaiškino, kad ginčijamo sprendimo sudedamoji ir neatskiriama 
dalis yra jo priedas „Ataskaita apie draudėjo advokato I. A., draudėjo kodas 914743, 
įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui apskaičiavimą“ (to-
liau – ir Ataskaita). Ataskaitoje nurodyti teisiniai, faktiniai išieškotinos advokato A. I. 
1 210,28 Lt skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pagrindai. Valdy-
bos Klaipėdos skyrius išsiuntė pareiškėjui 2012 m. spalio 26 d. raštą Nr. (7.4)SI-59765 
„Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodyta, jog, remiantis Valstybinės mokesčių 
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Inspekcija) pa-
teikta informacija apie pareiškėjo gautas pajamų metines sumas, nuo kurių turi būti 
apskaičiuotos ir sumokėtos įmokos, bei Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu 
socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau 
– ir Registras) 2012 m. spalio 26 d. duomenimis, advokato I. A. įsiskolinimas Valstybi-
nio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 1 210,28 Lt, iš jų: 214,92 Lt VSD įmo-
kų už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 16 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.; 360,79 Lt VSD 
įmokų ir 1 15,55 Lt PSD įmokų už laikotarpį nuo 2010 m. gruodžio 21 d. iki 2010 m. 
gruodžio 31 d.; 346,54 Lt VSD įmokų ir 107,81 Lt PSD įmokų už laikotarpį nuo 
2011 m. gruodžio 15 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.; 52,71 Lt delspinigių, priskaičiuotų 
už pavėluotą VSD įmokų pervedimą už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 4 d. iki 2012 m. 
spalio 26 d. ir 11,96 Lt delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą PSD įmokų pervedimą 
už laikotarpį nuo 2011 m. gegužės 3 d. iki 2012 m. spalio 26 dienos. Atsakovas atkrei-
pė dėmesį į Inspekcijos 2012 m. gegužės 9 d. raštą Nr. (18.16-13-1)-R-4074, pažymė-
jo, kad pareiškėjo deklaruota pajamų metinė suma, nuo kurios yra skaičiuojamos VSD 
įmokos už 2009 m., yra 49 249,20 Lt, todėl draudėjas iki 2010 m. gegužės 3 d. turėjo 
sumokėti 4 924,92 Lt (49 249,20 Lt × 10 proc. = 4 924,92 Lt) VSD įmokų. Pareiškėjas 
2010 m. gegužės 3 d. sumokėjo 4 710,00 Lt, t. y. nesumokėjo į Valstybinio socialinio 
draudimo fondo biudžetą 214,92 Lt (4 924,92 Lt – 4 710,00 Lt = 214,92 Lt) VSD įmo-
kų. Pareiškėjo 2010 m. apmokestinamųjų pajamų suma (neatėmus PSD ir VSD įmo-
kų) sudaro 81 494,00 Lt, todėl VSD ir PSD įmokų bazė yra 40 747,00 Lt (81 494,00 × 
50 proc.). Už 2010 m. pareiškėjas turėjo sumokėti 11 612,90 Lt (40 747,00 Lt × 
28,5 proc. = 11 612,90 Lt) VSD įmokų ir 3 667,23 Lt (40 747,00 Lt × 9 proc. = 
3 667,23 Lt) PSD įmokų. Pareiškėjas 2011 m. gegužės 1 d. sumokėjo 11 252,11 Lt 
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VSD įmokų ir 3 551,68 PSD įmokų, todėl Valstybinio socialinio draudimo fon-
do biudžetui 2011 m. gegužės 2 d. liko skolingas 360,79 Lt VSD įmokų ir 115,55 Lt 
PSD įmokų už laikotarpį nuo 2010 m. gruodžio 21 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. Pa-
reiškėjo 2011 m. apmokestinamųjų pajamų suma (be PSD ir VSD įmokų) sudaro  
54 390,00 Lt, todėl VSD ir PSD įmokų bazė yra 27 195,00 Lt (54 390,00 × 50 proc.). Už 
2011 m. pareiškėjas turėjo sumokėti 7 750,58 Lt (27 195,00 Lt × 28,5 proc. = 7 750,58 Lt) 
VSD įmokų ir 2 447,55 Lt (27 195,00 Lt × 9 proc. = 2 447,55 Lt) PSD įmokų. Remian-
tis Registro duomenimis, pareiškėjas 2012 m. gegužės 2 d. sumokėjo 7 404,04 Lt VSD 
įmokų ir 2 339,74 Lt PSD įmokų, todėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudže-
tui 2012 m. gegužės 2 d. liko skolingas 346,54 Lt VSD įmokų ir 107,81 Lt PSD įmo-
kų už laikotarpį nuo 2011 m. gruodžio 15 d. iki 2011 m. gruodžio 31 dienos. Drau-
dėjui laiku nesumokėjus VSD įmokų už 2009 m., priskaičiuota 14,83 Lt (214,92 Lt × 
150 x 0,04 proc. + 214,92 Lt × 30 x 0,03 proc. = 14,83 Lt) delspinigių už pavėluotą VSD 
įmokų pervedimą už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 4 d. iki 2010 m. spalio 30 d.; už 
2010 m. priskaičiuota 19,48 Lt (360,79 Lt × 180 × 0,03 proc. = 19,48 Lt) delspinigių už 
pavėluotą VSD įmokų pervedimą ir 6,24 Lt (115,55 Lt × 180 × 0,03 proc. = 6,24 Lt) 
delspinigių už pavėluotą PSD įmokų pervedimą už laikotarpį nuo 2011 m. gegužės 3 d. 
iki 2011 m. spalio 29 d.; už 2011 m. priskaičiuota 18,40 Lt (346,54 Lt × 177 × 0,03 proc. 
= 18,40 Lt) delspinigių už pavėluotą VSD įmokų pervedimą ir 5,72 Lt (107,81 Lt × 
177 × 0,03 proc. = 5,72 Lt) delspinigių už pavėluotą PSD įmokų pervedimą už laikotar-
pį nuo 2012 m. gegužės 3 d. iki 2012 m. spalio 26 d.

6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdy-
ba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė 
skundą atmesti.

II.

7. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 24 d. sprendi-
mu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

8. Dėl VSD ir PSD įmokų teismas vadovavosi VSD įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, 
9 straipsnio 5 dalimi, Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi, GPM įstaty-
mo 16, 18, 19 straipsniais, sprendė, jog atsakovo pateikti apskaičiavimai pagrindžia, jog 
atsakovas tinkamai apskaičiavo pareiškėjo mokėtinas VSD ir PSD įmokas ir jų nesu-
mokėjimo dalį, todėl laikė nepagrįstu pareiškėjo teiginį, jog jis nėra skolingas Valstybi-
nio socialinio draudimo fondo biudžetui. Teismas vadovavosi VSD įstatymo 16 straips-
nio 1 dalimi ir sutiko su Ataskaitoje nurodytais delspinigių apskaičiavimais. 

9. Dėl skundžiamo sprendimo atitikimo Viešojo administravimo įstatymo reika-
lavimams teismas sprendė, jog ginčijamas atsakovo sprendimas laikomas atitinkančiu 
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio numatytus reikalavimus, kadangi jis pri-
imtas remiantis prie šio sprendimo pridedama Ataskaita apie draudėjo advokato A. I. 
įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui apskaičiavimą. Ataskai-
toje išsamiai nurodyta, kokių būtent objektyvių duomenų (faktų) pagrindu buvo nu-
statyta, jog pareiškėjas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, 
nurodyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo atitinkami straipsniai ir VSD biu-
džeto sudarymo taisyklių atitinkami punktai, nurodyta, kokiais dokumentais ir duo-
menimis remiantis apskaičiuota skola ir delspinigiai, už kokį laikotarpį jie apskaičiuoti, 
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pateikti patys apskaičiavimai, jų dydis, ginčijamo sprendimo sudedamoji ir neatskiria-
ma dalis yra jo priedas Ataskaita. 

10. Dėl GPM įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto teismas pažymėjo, kad Klai-
pėdos AVMI 2012 m. sausio 26 d. rašte Nr. (18.32)D2-610 teisingai nurodė, jog šios 
įmokos nemažina VSD ir PSD įmokų bazės. Savo naudai sumokėtos gyvybės draudimo 
įmokos nėra susijusios su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu), todėl šios 
išlaidos negali būti priskirtos leidžiamiems atsiskaitymams, t. y. nemažina individualios 
veiklos, vykdomos pagal pažymą, apmokestinamųjų pajamų, o tuo pačiu – ir VSD bei 
PSD įmokų bazės. Remdamasis teisinėmis ir faktinėmis bylos aplinkybėmis, teismas 
konstatavo, jog atsakovo sprendimas Nr. SPR-29018 yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jį 
naikinti nėra teisinio pagrindo.

III.

11. Pareiškėjas, nesutikdamas su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 
sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė teismo sprendimą panaikinti ir 
priimti naują sprendimą – Valdybos Klaipėdos skyriaus 2012 m. spalio 26 d. sprendimą 
Nr. SPR-29018 panaikinti.

12. Pareiškėjo teigimu, teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes teis-
mas pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir 
ABTĮ) 81 ir 86 straipsnių reikalavimus. Pareiškėjas pažymėjo, kad skundžiamu spren-
dimu teismas nepanaikino atsakovo sprendimo, kuriuo atsakovas nusprendė iš pa-
reiškėjo priverstine tvarka išieškoti 214,92 Lt įmokų už 2009 metus su delspinigiais, 
kurių išieškojimą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugpjūčio 1 d. 
sprendimu administracinėje byloje Nr. A146-2287/2011 jau buvo pripažinęs neteisėtu. 
Pareiškėjas nurodė, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl priverstinio įmokų išieško-
jimo iš pareiškėjo už 2009, 2010 ir 2011 metus, taip pat netinkamai taikė materiali-
nės teisės normas. Be to, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje nustatyta, 
jog už 2009 metus pareiškėjo deklaruota apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios 
skaičiuojamos VSD įmokos, yra 49 249,20 Lt, tačiau tokios sumos pareiškėjas nėra de-
klaravęs ir neaišku, kaip teismas šį dydį nustatė. Pareiškėjas pažymėjo, kad Valdybos 
Klaipėdos skyriaus 2012 m. spalio 26 d. sprendime Nr. SPR-29018 nėra jokių duomenų, 
kaip nustatant pareiškėjo skolą buvo įvykdytas Valstybinio socialinio draudimo įstaty-
mo 7 straipsnio 2 dalies reikalavimas. 

13. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad teismas 2013 m. balandžio 24 d. sprendimą 
grindė 2012 m. gegužės 9 d. Inspekcijos raštu Nr. (18.16-31-1)-R-4074, tačiau šiame 
rašte padarytos išvados pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 
12 straipsnio 2 dalį nelaikomos teisės aktu ir negali sukelti teisinių pasekmių. Pareiškė-
jas pažymėjo, kad GPM įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato išimtį, ko-
kiais atvejais apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas negalima pasinaudoti šiame 
straipsnyje numatyta lengvata – tai apmokestinant pajamas iš paskirstytojo pelno. In-
dividualios veiklos pajamos nėra pajamos iš paskirstytojo pelno, naujai sumokėtos gy-
vybės draudimo įmokos apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas atimamos remian-
tis minėto įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punktu. Pareiškėjas darė išvadą, kad nėra 
aišku, kokia materialinės teisės norma remdamiesi Inspekcija ir teismas padarė išva-
das, kad gyvybės draudimo įmokos nemažina apmokestinamųjų pajamų, o tuo pačiu – 
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ir VSD bei PSD įmokų bazės. Pareiškėjas pažymėjo, kad Inspekcija niekada neginčijo, 
jog pareiškėjas nepagrįstai gyvybės draudimo įmokomis sumažina apmokestinamąsias 
pajamas, todėl 2012 m. gegužės 9 d. rašte Nr. (18.16-31-1)-R-4074 Inspekcijos pateikti 
išaiškinimai prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad 
iš Klaipėdos AVMI 2012 m. birželio 26 d. rašto Nr. (18.32)D2-610 matyti, jog mokesčių 
administratorius savo paaiškinimus grindžia ne įstatymų normomis, o deklaracijos pil-
dymo algoritmu, kas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms. Klaipė-
dos AVMI 2012 m. kovo 1 d. rašte Nr. (18.32)D2-1352 nurodyta, kad individualia vei-
kla užsiimančių asmenų PSD įmokas administruoja Klaipėdos skyrius, todėl, pareiškėjo 
teigimu, nėra aišku, kodėl Inspekcija 2012 m. gegužės 9 d. raštu Nr. (18.16-31-1)-R-4074 
pareiškėjui ir atsakovui ėmėsi aiškinti šių įmokų mokėjimo tvarką, o Klaipėdos apskri-
ties inspekcija šiuo išaiškinimu vadovavosi.

14. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius 
atsiliepime į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

15. Atsakovas paaiškino, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. 
rugpjūčio 1 d. sprendimu panaikino Valdybos Klaipėdos skyriaus 2010 m. birželio 4 d. 
sprendimą Nr. SPR-9272 „Dėl advokato I. A. skolos išieškojimo priverstine tvarka“, ka-
dangi sprendimas neatitiko esminių Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio rei-
kalavimų. Valdybos Klaipėdos skyrius, vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą, grąžino pareiškėjui 214,92 Lt VSD įmokų 
ir 1,81 Lt delspinigių. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtu 2011 m. 
rugpjūčio l d. sprendimu konstatavo, kad Valdybos Klaipėdos skyriaus 2010 m. birželio 
4 d. sprendimas Nr. SPR-9272 neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 
reikalavimų, o sprendime nenurodyta, kokių būtent objektyvių duomenų (faktų) pa-
grindu buvo nustatyta, kad pareiškėjas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo 
fondo biudžetui. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nenustatė, kad 
pareiškėjas nebuvo skolingas 216,54 Lt Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 
ir kad Valdybos Klaipėdos skyrius 2010 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. SPR-9272 netei-
sėtai priverstine tvarka išieškojo 214,73 Lt VSD įmokų ir 1,81 Lt delspinigių. Atsakovas 
paaiškino, kad Valdybos teritoriniai skyriai neadministruoja gyventojų pajamų mokes-
čio, todėl Valdybos Klaipėdos skyriaus 2012 m. spalio 26 d. sprendime Nr. SPR-29108 
nėra nurodomos teisės aktų nuostatos, kuriomis vadovaujantis apskaičiuojama GPM 
bazė. Valdybos teritoriniai skyriai neskaičiuoja ir savarankiškai dirbančių asmenų gau-
tų pajamų metinių sumų, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, 
kadangi, vadovaujantis Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 patvirtin-
tų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 39 
punktu, Valdybai informaciją apie savarankiškai dirbančių asmenų gautas pajamų me-
tines sumas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, teikia Ins-
pekcija. Atsakovas nurodė, kad ginčas tarp advokato A. I. ir Valdybos Klaipėdos sky-
riaus dėl pareiškėjo mokėtinos į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą VSD 
ir PSD įmokų skolos tęsiasi nuo 2010 metų, todėl Valdybos Klaipėdos skyrius 2012 m. 
kovo 29 d. raštu Nr. (7.4)SI-19179 kreipėsi į Inspekciją, prašydamas informuoti, ar gy-
ventojas, vykdantis individualią veiklą, apskaičiuodamas savo, kaip individualią veiklą 
vykdančio asmens, apmokestinamąsias pajamas, į leidžiamus atskaitymus gali įtraukti 
savo naudai sumokėtas gyvybės draudimo įmokas. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjo 
teiginys, jog Inspekcijos 2012 m. gegužės 9 d. raštas Nr. (18.16-13-1)-R-4074 negali būti 
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laikomas teisės aktu ir negali sukelti teisinių pasekmių, yra pagrįstas, tačiau pastarasis 
Inspekcijos raštas yra tik vienas iš rašytinių įrodymų šioje administracinėje byloje, ku-
riuo rėmėsi Klaipėdos apygardos administracinis teismas, priimdamas 2013 m. balan-
džio 24 d. sprendimą. Be to, GPM įstatymo komentaras, kuriuo grindžiami pareiškėjo 
skundo argumentai dėl individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo, 
atsakovo teigimu, nėra teisės aktas, kuriuo būtų galima vadovautis priimant atitinkamą 
sprendimą. Kadangi Valdybai informaciją apie savarankiškai dirbančių asmenų gautas 
pajamų metines sumas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, 
teikia Inspekcija.

16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą 
prašė jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

IV.

17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. vasario 11 d. sprendimu 
administracinėje byloje Nr. A756-999/2014 panaikino Klaipėdos apygardos administra-
cinio teismo 2013 m. balandžio 24 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiš-
kėjo skundą patenkino ir Valdybos Klaipėdos skyriaus 2012 m. spalio 26 d. sprendimą  
Nr. SPR-29018 ,,Dėl advokato I. A. skolos išieškojimo priverstine tvarka“ panaikino.

18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi VSD įstatymo 7 straipsnio (2008 m. gruo-
džio 19 d. įstatymo Nr. XI-93 redakcija) 2 dalimi, sprendė, kad atsakovas, konstatuo-
damas, jog pareiškėjo metinę pajamų sumą, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos 
už 2009 metus, sudaro Inspekcijos deklaruotų individualios veiklos apmokestinamų-
jų pajamų ir apskaičiuotos mokestinių metų individualios veiklos pajamų mokesčio 
skirtumas, netinkamai aiškino ir taikė 2009 metais galiojusio VSD įstatymo 7 straips-
nio 2 dalies nuostatas ir neteisingai apskaičiavo pareiškėjo turimą mokėti socialinio 
draudimo įmokų sumą. Pareiškėjui pritaikius netinkamą teisės aktą, buvo skaičiuojama 
ne tik įmokų skola, bet ir delspinigiai. Teisėjų kolegija konstatavo, kad vien nustatytas 
materialinės teisės normų pažeidimas yra pakankamas pagrindas panaikinti tiek pir-
mosios instancijos teismo sprendimą, tiek ir atsakovo 2012 m. spalio 26 d. sprendimą 
Nr. SPR-29018, todėl dėl kito laikotarpio pareiškėjui apskaičiuotų valstybinio socialinio 
draudimo įmokų (įmokų skolos bei delspinigių) nepasisakė.

V.

19. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius 
kreipėsi su prašymu dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A756-999/2014 
ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė neteisėtą 2014 m. vasario 11 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-999/2014, kadangi vadovavosi laikinai nuo 
2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. kovo 5 d. galiojusia VSD įstatymo (2008 m. gruodžio 
19 d. įstatymo Nr. XI-93 redakcija) 7 straipsnio 2 dalimi, kuri nuo 2009 m. sausio 1 d. 
buvo pakeista 2009 m. vasario 17 d. VSD įstatymo Nr. XI-170 redakcija ir 2009 metais 
nebetaikoma.

20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi 
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administracinėje byloje Nr. P602-49/2014 atsakovo prašymą dėl proceso atnaujinimo 
tenkino ir atnaujino procesą administracinėje byloje Nr. A756-999/2014.

21. Teisėjų kolegija nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
2014 m. vasario 11 d. sprendime vadovavosi laikinai galiojusia VSD įstatymo 7 straips-
nio 2 dalies redakcija (2008 m. gruodžio 19 d. įstatymo Nr. XI-93 redakcija). Ši redakci-
ja buvo pakeista 2009 m. vasario 17 d. įstatymo Nr. XI-170 redakcija, kurioje numatyta, 
kad 7 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos taikomos nuo 2009 m. sausio 1 dienos. Teisėjų 
kolegija darė išvadą, kad priimant ginčijamą atsakovo 2012 m. spalio 26 d. sprendimą 
Nr. SPR-29018 buvo akivaizdu, jog nustatant pareiškėjo metinę pajamų sumą, nuo ku-
rios skaičiuojamos VSD įmokos už 2009 metus, turėjo būti taikoma 2009 m. vasario 
17 d. įstatymu Nr. XI-170 pakeista VSD įstatymo 7 straipsnio 2 dalies redakcija. Teisėjų 
kolegijos vertinimu, šis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo padarytas materi-
alinės teisės normos pažeidimas ją taikant yra akivaizdus, todėl kolegijai neliko jokių 
pagrįstų abejonių dėl klaidingo teisės normos taikymo.

22. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ginčas nagrinėjamoje byloje kilo iš esmės dėl to, 
nuo kokios sumos pareiškėjui turėjo būti skaičiuojamos ir mokamos socialinio drau-
dimo įmokos. Teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjui, kuris ginčo laikotarpiu dirbo 
advokatu, metinė pajamų suma, apskaičiuota pagal skirtingas įstatymo redakcijas, skir-
tųsi, todėl konstatavo, kad teismo padaryta teisės taikymo klaida nagrinėjamu atveju 
galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, tuo labiau kad neteisingos teisės akto 
redakcijos taikymas buvo iš esmės vienintelis motyvas, kuriuo remdamasis Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas panaikino skundžiamą Valdybos Klaipėdos sky-
riaus 2012 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. SPR-29018.

23. Įvertindama aptartas nuostatas, teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėjamu atve-
ju proceso atnaujinimas yra grindžiamas tuo, jog teismas pritaikė neteisingą teisės akto 
redakciją, kas galėjo lemti neteisingą administracinės bylos išsprendimą. Teisėjų kolegi-
ja laikė, kad prašyme dėl proceso atnaujinimo pateikti argumentai susiję tik su teismo 
padarytos klaidos ištaisymu, o ne siekiu nagrinėti bylą iš naujo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

24. Procesą šioje administracinėje byloje atnaujinusi Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio 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 administraci-
nio 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 
ir kt.).
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25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi 
administracinėje byloje Nr. P602-49/2014 procesą tikrinamoje byloje atnaujino Admi-
nistracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodytu pagrindu 
(dėl galimai padaryto esminio materialinės teisės normų pažeidimo jas taikant, galėju-
sio turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį).

26. Nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. vasario 
11 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A756-999/2014 iš esmės sprendė, kad ap-
skaičiuojant valstybinio socialinio draudimo (toliau – ir VSD) įmokų bazę už 2009 me-
tus turi būti remiamasi Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir VSD 
įstatymas) 7 straipsnio 2 dalies redakcija, nustatyta 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymu  
Nr. XI-93. Tačiau, kaip teisingai nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
2014 m. spalio 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. P602-49/2014, aptariami gin-
čo teisiniai santykiai negalėjo būti kvalifikuojami remiantis minėta nuostatos redakcija, 
nes ji buvo pakeista Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 
4, 6, 7, 8, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (2009 m. vasario 17 d. įsta-
tymas Nr. XI-170), kurio nuostatos, vadovaujantis šio įstatymo 7 straipsniu, taikomos 
nuo 2009 m. sausio 1 d. Tai reiškia, kad 2014 m. vasario 11 d. sprendimu tikrinamoje 
administracinėje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas netinkamai kvali-
fikavo ginčo teisinius santykius. Kaip matyti iš šio apeliacinės instancijos teismo spren-
dimo turinio, toks klaidingas materialinės teisės normų taikymas laike turėjo esminę 
reikšmę tenkinant apeliacinį skundą ir panaikinant pirmosios instancijos teismo bei 
atsakovo sprendimus. Galiausiai akcentuotina ir tai, kad Lietuvos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas 2014 m. vasario 11 d. sprendimu, vien dėl klaidingo vertinimo, kad at-
sakovas taikė neaktualias VSD įstatymo nuostatas, ginčytą viešojo administravimo su-
bjekto sprendimą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino visa apimtimi, 
iš esmės visiškai nevertindamas proceso šalių argumentų dėl šių sprendimų teisėtumo 
bei pagrįstumo.

27. Šios byloje susiklosčiusios individualios procesinės aplinkybės lemia, kad na-
grinėjamu atveju vienas iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 da-
lyje nurodytų sprendimų gali būti priimtas tik iš naujo išnagrinėjus pareiškėjo apelia-
cinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 24 d. 
sprendimo.

VII.

28. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo sprendimo priverstine (ne gin-
čo) tvarka išieškoti iš pareiškėjo (advokato) jo nesumokėtas VSD ir privalomojo svei-
katos draudimo (toliau – ir PSD) įmokas už 2009, 2010 ir 2011 metus bei apskaičiuotus 
šių įmokų delspinigius.

29. Byloje skundžiamo atsakovo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą pareiškėjas, 
be kita ko, kvestionuoja jo (atsakovo sprendimo) neatitikimu Viešojo administravimo 
įstatymo 8 straipsnyje nustatytiems reikalavimams individualaus administracinio akto 
turiniui – nėra nurodyta teisės aktų norma, kuria remiantis padarytos išvados, nėra 
nurodytas faktinis pagrindas, kuriuo remiantis apskaičiuotas pareiškėjo skolos dydis.

30. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais bendraisiais 
individualaus administracinio akto turinio reikalavimais iš esmės yra siekiama užtikrinti, 



127

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

kad asmeniui, dėl kurio yra priimtas atitinkamas individualus administracinis aktas, 
būtų žinomi šio akto priėmimo teisinis bei faktinis pagrindai, motyvai. Todėl, kai nėra 
pagrindo atitinkamą individualų administracinį aktą pripažinti visiškai nemotyvuotu, 
kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl tokio akto atitikties pastarosios įstatymo 
nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc įvertinti, ar nustatyti turinio (teisinio 
ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus 
administracinio akto adresatams 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 nu-
statytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (galbūt) pa-
žeistų 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, at-
sižvelgiant ir į pastarajam asmeniui žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą 
(2011 m. birželio 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A556-336/2011, Administracinių teismų praktika Nr. 21, p. 264–281). Pagal šias taisy-
kles vertindama skundžiamą atsakovo sprendimą, kurio neatsiejama sudedamoji dalis 
yra ir dokumentas, pavadintas „Ataskaita apie draudėjo advokato A. I., draudėjo kodas 
914743, įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui apskaičiavimą“, 
išplėstinė teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog na-
grinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti minėtų Viešojo administravimo įstatymo 
nuostatų pažeidimo.

31. Nagrinėjamu atveju atmestini ir pareiškėjo argumentai dėl ginčijamo spren-
dimo dalies, susijusios su už 2009 metus apskaičiuotomis VSD įmokomis, teisėtumo 
tuo aspektu, kad šis klausimas jau išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Iš tiesų, 
kaip matyti iš nurodomo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugpjū-
čio 1 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. A146-2287/2011 turinio, juo Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2010 m. birželio 4 d. spren-
dimas Nr. SPR-9272 „Dėl advokato I. A. skolos išieškojimo priverstine tvarka“ buvo 
panaikintas konstatavus šio individualaus administracinio akto turinio neatitikimą 
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams. Tačiau aptariamu spren-
dimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas visiškai nepasisakė (nesprendė) dėl 
pareiškėjo prievolių ir jų apimties, todėl šis įsiteisėjęs teismo sprendimas negali būti 
vertinamas, kaip eliminuojantis pareiškėjo pareigą mokėti VSD įmokas už 2009 metus 
bei paneigiantis atsakovo pareigą imtis įstatymuose numatytų veiksmų užtikrinti šios 
pareiškėjo prievolės įvykdymą.

VIII.

32. Savo nesutikimą su jam atsakovo apskaičiuotomis įmokų sumomis pareiškė-
jas iš esmės grindžia teiginiais, jog skundžiamu sprendimu viešojo administravimo 
subjektas netinkamai nustatė VSD ir PSD įmokų bazę (pajamas, nuo kurių mokamos 
įmokos), t. y. ginčas iš esmės yra kilęs dėl minėtos įmokų bazės (pajamų) nustatymo.

33. Sprendžiant klausimą dėl ginčo įmokų už 2009 metus primintina, kad VSD 
įstatymo 7 straipsnio 2 dalis (2009 m. vasario 17 d. įstatymo Nr. XI-170 redakcija) 
įtvirtino, jog šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų, t. y. ir pareiškėjo,  



128

I. Administracinių teismų praktika

socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo praėjusiais metais gautų 
pajamų metinės sumos. Toje pačioje įstatymo nuostatoje įstatymų leidėjas įtvirtino, 
kad asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mo-
kesčio įstatyme (toliau – ir GPM įstatymas), pajamų metinę sumą sudaro Valstybinei 
mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Ins-
pekcija) deklaruotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų ir apskaičiuotos 
mokestinių metų individualios veiklos pajamų mokesčio sumos skirtumas. 

34. Taigi, asmens, kuris verčiasi individualia veikla, 2009 metų pajamos, nuo ku-
rių mokamos VSD įmokos, apskaičiuojamos iš Inspekcijai deklaruotų individualios 
veiklos apmokestinamųjų pajamų atėmus mokėtiną individualios veiklos pajamų mo-
kestį. Išplėstinė teisėjų kolegija atskirai pastebi, kad, nesant atitinkamų VSD įstatymo 
nuostatų, šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje (2009 m. vasario 17 d. įstatymo Nr. XI-170 
redakcija) minimi pajamų, nuo kurių mokamos VSD įmokos, apskaičiavimui reikšmin-
gi kintamieji – Inspekcijai deklaruotos individualios veiklos apmokestinamosios paja-
mos ir apskaičiuota individualios veiklos pajamų mokesčio suma – turi būti nustatomi 
remiantis individualios veiklos pajamų mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo klau-
simus reglamentuojančio GPM įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų, taip pat Mokesčių 
administravimo įstatymo nuostatomis.

35. Sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo mokėtinų VSD įmokų už 2010 ir 2011 me-
tus, taikytinas VSD įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punktas (2009 m. liepos 22 d. 
įstatymo Nr. XI-389 (pakeisto 2009 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. XI-638), 2010 m. 
birželio 17 d. įstatymo Nr. XI-903 ir 2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1167 
redakcijos), nustatęs, kad „<...> asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji api-
brėžta [GPM] įstatyme, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 procentų individu-
alios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir 
valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma <...>.“ Dėl šiais laikotarpiais mokėtinų 
PSD įmokų primintina, kad, vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 
4 dalimi (2009 m. liepos 22 d. įstatymo Nr. XI-391 redakcija), asmenys, kurie verčiasi 
individualia veikla, šias įmokas moka nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų sociali-
nio draudimo įmokos, t. y. VSD ir PSD įmokų bazės 2010 ir 2011 metais sutapo.

36. Iš paminėtų nuostatų matyti, kad VSD ir PSD įmokų dydis pirmiausia priklau-
sė nuo asmens „individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų“. 2010 ir 2011 metais 
galiojusios VSD įstatymo nuostatos eksplicitiškai neapibrėžė šios sąvokos, jokios šios 
įstatymo nuostatos nėra skirtos individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų dydžio 
nustatymo tvarkai reglamentuoti. Be to, skirtingai nuo 2009 metais galiojusios VSD 
įstatymo 7 straipsnio 2 dalies (2009 m. vasario 17 d. įstatymo Nr. XI-170 redakcija), 
aptariamoje VSD įstatymo nuostatoje minima individualios veiklos apmokestinamųjų 
pajamų sąvoka nėra eksplicitiškai siejama su GPM ir į GPM įstatymo taikymo sritį pa-
tenkančiais santykiais.

37. Tačiau loginė ir lingvistinė aptariamos VSD įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 
2 punkto nuostatos konstrukcija, taip pat šios nuostatos sisteminis vertinimas kitų VSD 
įstatymo bei nacionalinių mokesčių įstatymų nuostatų kontekste aiškiai patvirtina, kad, 
nesant atitinkamų VSD įstatymo nuostatų, GPM įstatymu reguliuojamų santykių kate-
gorijai priskirtina ne tik sąvoka „individuali veikla“, bet ir „individualios veiklos apmo-
kestinamosios pajamos“.

38. Iš tiesų individualios veiklos pajamų (t. y. fizinio asmens (gyventojo) vykdant 
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individualią veiklą gautų pajamų) apmokestinimo santykiai nacionalinėje teisės siste-
moje yra reguliuojami būtent GPM įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų nuostatomis. Be 
to, GPM įstatymo nuostatų taikymą nustatant individualios veiklos apmokestinamą-
sias pajamas VSD įmokų apskaičiavimo tikslais implikuoja ir aptariamoje VSD įstaty-
mo nuostatoje įtvirtintas imperatyvas, kad VSD įmokų bazę sudaro individualios vei-
klos apmokestinamųjų pajamų suma, neatėmus PSD ir VSD įmokų. Pastaruoju aspektu 
paminėtina, kad, vadovaujantis GPM įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi (2009 m. liepos 
22 d. įstatymo Nr. XI-385 redakcija), minėtos PSD ir VSD įmokos yra priskiriamos prie 
leidžiamų atskaitymų, kurie yra atimami iš mokestiniu laikotarpiu gautų individualios 
veiklos pajamų apskaičiuojant gyventojo (individualios veiklos) apmokestinamąsias 
pajamas (GPM įstatymo 16 str. 1 d. 3 p. (2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-111 
redakcija).

39. Sprendžiant klausimą dėl GPM įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų taikymo ap-
imties ginčo teisiniams santykiams, nagrinėjamu atveju būtina pažymėti, kad, skirtin-
gai nei teigia pareiškėjas, iš ginčo teisiniams santykiams taikytinų ir atitinkamais ginčo 
laikotarpiais aktualių VSD ir Sveikatos draudimo įstatymų nuostatų yra aiškiai matyti, 
jog: (1) 2009 metų pajamos, nuo kurių mokamos VSD įmokos, apskaičiuojamos atsi-
žvelgiant ne į visas Inspekcijai deklaruotas individualią veiklą vykdančio asmens ap-
mokestinamąsias pajamas ir visą apskaičiuotą GPM, bet tik į deklaruotas apmokestina-
mąsias pajamas iš individualios veiklos ir šių pajamų mokestį; (2) 2010 ir 2011 metais 
VSD ir, atitinkamai, PSD įmokų bazė apskaičiuojama atsižvelgiant ne į visas individua-
lią veiklą vykdančio asmens gautas apmokestinamąsias pajamas, bet tik į pajamas, gau-
tas vykdant individualią veiklą.

40. Pateiktas vertinimas leidžia teigti, kad nagrinėjamu atveju GPM įstatymo ir 
jį lydinčių teisės aktų nuostatos taikomos tik tiek ir tokia apimtimi, kiek tai susiję su 
asmens, vykdančio individualią veiklą, individualios veiklos pajamų apmokestinimu. 
Primintina, kad, išskyrus GPM įstatyme numatytas išimtis, kurios nagrinėjamu atve-
ju nėra aktualios, individualios veiklos pajamoms priskiriamos (tik) pajamos iš in-
dividualios veiklos, įskaitant pajamas iš individualios veiklos turto (GPM įstatymo 
10 str. 1 d. (2002 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. IX-1007 ir 2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo  
Nr. XI-1152 redakcijos).

41. Be to, tai, kad įstatymų leidėjas ginčo teisiniams santykiams aktualiose VSD 
įstatymo nuostatose VSD įmokų bazę (pajamas, nuo kurios mokamos šios įmokos) sie-
ja tik su individualios veiklos apmokestinamosiomis pajamomis, lemia, jog GPM įsta-
tymo 16 straipsnis (2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-111 ir 2010 m. lapkričio 
23 d. įstatymo Nr. XI-115 redakcijos), reglamentuojantis bendrą apmokestinamųjų pa-
jamų apskaičiavimo tvarką, taikomas tik tiek, kiek tai susiję su išimtinai individualios 
veiklos, o ne bendrų gyventojo pajamų pripažinimu apmokestinamosiomis. Tai reiškia, 
kad, apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas VSD įstatymo 
taikymo aspektu, iš individualios veiklos pajamų gali būti atimamos tik tokios GPM 
įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje (2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-111 ir 2010 m. 
lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-115 redakcijos) nurodytos sumos, kurios tiesiogiai ir 
betarpiškai susijusios su gyventojo vykdoma (vykdyta) individualia veikla ir iš šios vei-
klos gautomis, o ne bendromis, pajamomis.

42. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas iš esmės nesutinka su atsakovu, kad, ap-
skaičiuojant individualios veiklos apmokestinimo pajamas VSD ir PSD įmokų bazės  
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(pajamų, nuo kurių mokamos šios įmokos) nustatymo tikslais, nebuvo atsižvelgta į 
GPM įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punkte (2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-
111 ir 2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1152 redakcijos) ir 21 straipsnio 1 dalies 
1 punkte (2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-11 redakcija) nurodytas sumas – jo 
sumokėtas gyvybės draudimo įmokas. Kitaip tariant, pareiškėjas mano, jog apskaičiuo-
jant jam mokėtinas VSD ir PSD įmokas, iš jo gautų individualios veiklos pajamų turėjo 
būti atimtos sumokėtų gyvybės draudimo įmokų suma.

43. Apelianto nurodomos GPM įstatymo nuostatos įtvirtina, kad apskaičiuojant 
apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų gali būti atimamos per mokestinį laikotar-
pį „<...> savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) bei iki 18 metų ir 
vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių) <...> naudai sumokėtos gyvybės draudimo įmokos 
pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama 
ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo 
terminui“.

44. Vertindama šių bendras gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančių 
išlaidų turinį bei paskirtį, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad GPM įstatymo 
21 straipsnio 1 dalies 1 punkte (2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-11 redakcija) 
nurodytos išlaidos akivaizdžiai yra susijusios su gyventojo (jo šeimos narių) asmeninių 
poreikių tenkinimu, o ne vykdoma individualia veikla. Byloje nėra ginčo ir dėl to, kad 
šios išlaidos (gyvybės draudimo įmokos) nėra laikytinos GPM įstatymo 18 straipsnyje 
(2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-111, 2009 m. liepos 22 d. įstatymo Nr. XI-385 
ir 2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1152 redakcijos) nurodytais leidžiamais at-
skaitymais, susijusiais su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu, maži-
nančiais individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas.

45. Atsižvelgiant į šiame baigiamajame teismo akte pateiktą aiškinimą dėl GPM 
įstatymo nuostatų taikymo ginčo teisiniams santykiams, šios aplinkybės yra pakan-
kamos pripažinti, kad, identifikuodamas individualios veiklos apmokestinamąsias pa-
jamas ir nustatydamas VSD bei PSD įmokų bazę (pajamas, nuo kurių mokamos šios 
įmokos), atsakovas pagrįstai neatsižvelgė į pareiškėjo pirmosios instancijos teismui pa-
teiktame skunde ir apeliaciniame skunde nurodytas sumas.

46. Atskirai pasisakydama dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su pirmosios ins-
tancijos teismo nurodyta 49 249 Lt pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos už 
2009 metus, suma, išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ši suma yra nurodyta 
atsakovo skundžiamame sprendime (skundžiamo sprendimo priede). Minėta, kad, vado-
vaujantis VSD įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi (2009 m. vasario 17 d. įstatymo Nr. XI-170 
redakcija), pajamų metinę sumą, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, sudaro Ins-
pekcijai deklaruotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų ir apskaičiuotos 
mokestinių metų individualios veiklos pajamų mokesčio sumos skirtumas. Kaip maty-
ti iš byloje pateiktos GPM deklaracijos už 2009 metus, pareiškėjas deklaravo 57 940 Lt 
individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, apmokestinamų taikant 15 proc. GPM 
tarifą (57 940 Lt × 15 proc. = 8 691 Lt). Atitinkamai 2009 metų pajamos, nuo kurių 
skaičiuojamos VSD įmokos, ir yra minėta 49 249 Lt suma, kuri gaunama iš pareiškė-
jo deklaruotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų atėmus apskaičiuotą šių 
(individualios veiklos) pajamų GPM.

47. Kadangi pareiškėjas iš esmės nenurodo jokių kitų argumentų dėl jam ginči-
jamu sprendimu apskaičiuotų mokėtinų VSD ir PSD įmokų bei šių įmokų delspinigių 
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dydžių, o išplėstinė teisėjų kolegija pagal byloje esančius duomenis nenustatė aplinky-
bių, leidžiančių abejoti šių dydžių teisingumu, pareiškėjo apeliacinio skundo argumen-
tai šioje dalyje taip pat atmestini, kaip nepagrįsti.

48. Visos išdėstytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų pareiš-
kėjo skundžiamo atsakovo sprendimo (jo dalies) panaikinimo pagrindų. Atitinkamai 
išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas 
pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 11 d. sprendimas naikintinas pri-
imant naują nutartį, kuriuo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. ba-
landžio 24 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

Išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administra-
cinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 162 straipsnio 1 dalies 
3 punktu

n u t a r i a:

Panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 11 d. 
sprendimą ir priimti naują nutartį.

Pareiškėjo A. I. apeliacinį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos administracinio 
teismo 2013 m. balandžio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

2.2.2. Dėl teisės kreiptis į teismą dėl motinystės (tėvystės) socialinio draudimo 
pašalpos nepriemokos realizavimo tvarkos 
Dėl motinystės (tėvystės) pašalpos dalies, neišmokėtos dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai prieštaravusių įstatymo nuostatų taikymo, priteisimo

Ginčams dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – ir Fondas) administra-
vimo įstaigų sprendimų (veiksmų) motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų ap-
skaičiavimo ir mokėjimo klausimais nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne 
teismo tvarka. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalį, skun-
dai Fondo valdybai dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių 
su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimų ir veiksmų (neveiki-
mo) nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią suinteresuotas 
asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą (neatlikimą) ar 
sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo tos 
dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas (34 punktas). 

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje yra nustatytas pro-
cedūrinis terminas. Taigi būtent ginčus ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija – Vals-
tybinio socialinio draudimo fondo valdyba – turi įgaliojimus, išplaukiančius iš Valstybi-
nio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio, konstatuoti tokio termino, kurio saistomas  
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asmuo gali realizuoti savo teisę inicijuoti ginčą ikiteismine tvarka, praleidimą ir, remiantis 
šia teisiškai reikšminga faktine aplinkybe, taikyti pasekmes – nenagrinėti skundo, paduoto 
praleidus įstatymo nustatytą terminą (41 punktas). 

Aplinkybė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba sprendime neatsisa-
kė nagrinėti skundo dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 
sprendimo dėl to, jog praleistas terminas skundui dėl jo paduoti, o iš esmės išreiškė savo 
poziciją ir pateikė susiklosčiusios situacijos teisinį įvertinimą, leidžia konstatuoti, kad 
pareiškėjos skundas išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka buvo išnagrinėtas. Ši 
išvada lemia tai, jog pareiškėjai tinkamai pasinaudojus privaloma išankstinio ginčų na-
grinėjimo ne teismo tvarka, kliūčių šiuo aspektu ginčą nagrinėti iš esmės teisme nėra (pa-
reiškėja į pirmosios instancijos teismą kreipėsi nepažeisdama Administracinių bylų teise-
nos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino) (41 punktas). 

Asmeniui laikantis įstatymuose nustatytos tvarkos ir terminų pareiškus reikalavimą 
teisme apginti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą teisę į atitinkamą socialinę 
paramą, pažeistą taikant Konstitucijai prieštaraujantį teisinį reguliavimą, teismas privalo 
pažeistas asmens teises ginti realiai ir veiksmingai. Siekiant užtikrinti realią ir veiksmin-
gą asmens pažeistų teisių gynybą, kilusios pasekmės dėl Konstitucijai tam tikra apimtimi 
prieštaravusių Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuosta-
tų taikymo, perskaičiuojant ir mokant motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą 
atostogų iki vaikui sukaks dveji metai laikotarpiu, turi būti visiškai pašalintos, t. y. turi 
būti priteista dėl minėto įstatymo nuostatų, tam tikra apimtimi pripažintų prieštaravu-
siomis Konstitucijai, neišmokėta motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos dalis 
(50 punktas). 

Administracinė byla Nr. A-1410-822/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02586-2013-0

Procesinio sprendimo kategorija 6.4.2

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

 
2015 m. kovo 10 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo, Stasio Gagio, Ričardo Piličiausko 
(kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjos G. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos  
G. G. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus sky-
riui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdy-
bai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėja G. G. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV, Fondo valdyba) 
Vilniaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. 6-26-2721, 2013 m. gegužės 8 d. 
sprendimą Nr. (9.2)3-56802, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2013 m. 
birželio 7 d. sprendimą Nr. (11.1)I-3876, įpareigoti Vilniaus skyrių vykdyti 2009 m. 
spalio 16 d. sprendimą Nr. 6-24-22795 ir išmokėti pareiškėjai nuo 2009 m. spalio 5 d. 
iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. neišmokėtą motinystės pašalpos dalį, t. y. 20 157,95 Lt, taip 
pat atnaujinti skundo padavimo teismui terminą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas  
(b. l. 1–4, 45–46).

2. Paaiškino, kad VSDFV Vilniaus skyriaus 2009 m. spalio 16 d. sprendimu jai vi-
sam vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui (nuo 2009 m. spalio 5 d. iki 2011 m. rug-
pjūčio 8 d.) buvo paskirta motinystės (tėvystės) pašalpa (100 121,60 Lt), tačiau dalis 
pašalpos išmokėta nebuvo. Dėl neišmokėtos pašalpos dalies kreipėsi į VSDFV Vilniaus 
skyrių ir VSDFV, tačiau skundžiamais sprendimais jos prašymas atmestas.

3. Pareiškėja atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teis-
mas 2013 m. kovo 5 d. nutarime konstatavo, jog paskirtos motinystės (tėvystės) pašal-
pos sumažinimas prieštaravo konstituciniam teisinės valstybės principui, tačiau įsiga-
liojus šiam nutarimui, nepriemoka jai nebuvo sumokėta. Pagal Civilinio kodekso 1.125 
straipsnio 9 dalį periodinėms išmokoms, t. y. šiuo atveju pašalpoms išieškoti taikomas 
penkerių metų ieškinio senaties terminas. Terminas skundui paduoti nėra praleistas, 
kadangi 2010 m. liepos 29 d., kai buvo priimtas VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimas 
dėl pareiškėjos motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo, Konstitucinis Teismas dar 
nebuvo priėmęs nutarimo dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos socialinių išmokų per-
skaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) nuosta-
tų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Todėl anksčiau ji nesikreipė į teismą, 
kadangi kiekvieną kartą esant panašaus pobūdžio situacijai, kiekvieno asmens kreipi-
masis į teismą, nesulaukus Konstitucinio Teismo sprendimo, leistų konstatuoti, kad su-
daromos prielaidos negerbti Lietuvos Respublikos įstatymų. Pareiškėjos kreipimasis į 
teismą po Konstitucinio Teismo nutarimo, kuriuo konstatuotas įstatymo neatitikimas 
Konstitucijai, priėmimo leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjos veiksmai yra sąžiningi, 
atitinkantys teisėtus lūkesčius. Todėl jei teismas manytų, jog terminas skundui paduoti 
yra praleistas, terminas turėtų būti atnaujintas, kadangi praleistas dėl svarbių objekty-
vių priežasčių. 

4. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 
su pareiškėjos skundu nesutiko, prašė jį atmesti (b. l. 35–36). Paaiškino, kad VSDFV 
Vilniaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. 6-26-2721 dėl pareiškėjos moti-
nystės (tėvystės) pašalpos perskaičiavimo buvo priimtas vadovaujantis Laikinojo įsta-
tymo 9 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsnio 2 ir 3 dalimis bei Ligos ir motinystės sociali-
nio draudimo pašalpų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 
sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 (2009 m. gruodžio 23 d. redakcija) (toliau – ir Nuostatai) 
73 ir 75 punktais. Taigi jis buvo priimtas vadovaujantis tuo metu galiojusiomis teisės 
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aktų nuostatomis, nebuvo nuginčytas ir įvykdytas iki Konstitucinio Teismo 2013 m. 
kovo 5 d. nutarimo įsigaliojimo 2013 m. kovo 8 d. (motinystės (tėvystės) pašalpa pa-
reiškėjai buvo baigta mokėti dar 2011 m. rugpjūčio 5 d.), todėl yra teisėtas ir motinys-
tės (tėvystės) pašalpa pagal šį sprendimą negalėjo būti perskaičiuota. Atsakovo nuo-
mone, pareiškėja nenurodė jokių svarbių priežasčių, dėl kurių galėtų būti atnaujintas 
skundo padavimo terminas, todėl atnaujinti šį terminą pagrindo nėra.

5. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdy-
ba su skundu nesutiko (b. l. 28–31). Savo poziciją iš esmės grindė analogiškais moty-
vais, kurie nurodyti atsakovo atsiliepime. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėja apie nuo 
2010 m. liepos 1 d. sumažintą pašalpą turėjo sužinoti 2010 m. rugpjūčio mėnesį, t. y. 
tuo metu, kai gavo pašalpą už liepos mėnesį, tačiau dėl sumažintos pašalpos nesikrei-
pė nei tada, nei vėliau, per likusį motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo laikotarpį. 
Teismų praktikoje pripažįstama, kad skundo padavimo teismui terminas skaičiuojamas 
ir nuo to momento, kai asmuo turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą ar 
sprendimo priėmimą. Dėl pareiškėjos argumento, jog ji nesikreipė į teismą anksčiau, 
nei buvo priimtas Konstitucinio Teismo 2013 m. kovo 5 d. nutarimas dėl pagarbos įsta-
tymui, teismo darbui ir pan., yra nepagrįstas, kadangi asmens teisė kreiptis į teismą 
dėl pažeistų konstitucinių teisių ir laisvių yra įtvirtinta Konstitucijoje, minėtą nutarimą 
Konstitucinis Teismas priėmė taip pat tik po to, kai pareiškėjai analogiškose situacijose 
kreipėsi teisminės gynybos ir teismai nutarė stabdyti bylas bei kreiptis į Konstitucinį 
Teismą. Todėl pareiškėjai laiku nesikreipus teisminės gynybos, VSDFV Vilniaus sky-
riaus 2010 m. liepos 29 d. perskaičiavimo sprendimas Nr. 6-26-2721 laikomas įvykdytu. 

II.

6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu 
pareiškėjos G. G. skundą atmetė.

7. Pirmosios instancijos teismas pirmiausia nurodė, jog tarp pareiškėjos ir atsako-
vo VSDFV Vilniaus skyriaus kilęs ginčas dėl motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo. 
Todėl atsižvelgdamas į tai, kad tarp šalių yra susiklostę ne civiliniai prievoliniai, bet 
motinystės pašalpų mokėjimo teisiniai santykiai, reglamentuojami viešosios teisės nor-
momis, teismas sprendė, kad ginčo santykiams taikytinas viešosiomis teisės normomis 
nustatytas galimai pažeistų pareiškėjos teisių gynimo teisinis mechanizmas, o Civilinio 
kodekso nuostatos, tarp jų ir reguliuojančios senaties termino skaičiavimo taisykles, 
netaikomos. 

8. Teismas nurodė, jog pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 
25 straipsnį, ginčai dėl šio įstatymo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skundai 
Fondo valdybai dėl jos teritorinių skyrių ir kitų įstaigų, susijusių su valstybinio sociali-
nio draudimo fondo administravimu, sprendimų ir veiksmų (neveikimo) nagrinėjami, 
jeigu jie pateikti per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo suži-
nojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą (neatlikimą) ar sprendimo 
priėmimą. Įvertinus tai, kad VSDFV Vilniaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimu 
pareiškėjai pirma perskaičiuota motinystės (tėvystės) pašalpa buvo išmokėta 2010 m. 
rugpjūčio mėnesį, o pašalpos mokėjimas baigtas 2011 m. rugsėjo mėnesį, nuspręsta, 
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kad pareiškėja, tik 2013 m. balandžio 18 d. VSDFV Vilniaus skyriui pateikusi prašymą 
dėl neišmokėtos pašalpos dalies ir tokiu būdu iš esmės iškėlusi ginčą, praleido Valsty-
binio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą.

9. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pagal Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio suformuotą praktiką, „sprendimo įvykdymu“ Konstitucinio Teismo įstaty-
mo 72 straipsnio 4 dalies prasme laikytina situacija, kai asmuo yra praradęs galimybę 
įsiterpti ir per teismą reikalauti koreguoti tuos teisinius santykius, kurie susiklostė iki 
teisės normos, reglamentavusios minėtus santykius, pripažinimo neteisėta. 

10. Vertindama pareiškėjos prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą, tei-
sėjų kolegija pirmiausia pastebėjo, jog pareiškėja, ginčydama VSDFV ir VSDFV Vil-
niaus skyriaus sprendimus, skundo pateikimo teismui termino nėra praleidusi, tačiau 
yra praleistas VSDFV Vilniaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimo apskundimo 
Fondo valdybai terminas, nustatytas Valstybinio socialinio draudimo įstatyme. Teis-
mas nurodė, jog savo prašymą dėl termino atnaujinimo pareiškėja pagrindė vieninteliu 
motyvu, kad nesant Konstitucinio Teismo nutarimo, kuriuo būtų konstatuotas įstaty-
mo nuostatų, reglamentuojančių motinystės pašalpos apskaičiavimo tvarką, prieštara-
vimas Konstitucijai, kreipimasis dėl pažeistų teisių gynybos buvo netikslingas. Tačiau 
šios aplinkybės, teismo vertinimu, negali būti pripažintos svarbiomis, nes yra subjek-
tyvaus pobūdžio, grindžiamos netinkamu teisinės situacijos suvokimu, kuriuo iš esmės 
yra paneigiama įstatyme nustatyta teisinės gynybos realizavimo tvarka, taip pat prieš-
tarauja administracinių teismų praktikai. Todėl padaryta išvada, jog terminas VSDFV 
Vilniaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimui apskųsti yra praleistas dėl subjek-
tyvių ir nuo pačios pareiškėjos priklausančių priežasčių ir negali būti atnaujintinas, o 
VSDFV 2013 m. birželio 7 d. sprendime pagrįstai konstatuota, jog minėtas skundžia-
mas VSDFV Vilniaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimas Konstitucinio Teismo 
įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme yra įvykdytas, t. y. keliamo ginčo teisinė kvalifi-
kacija yra baigta.

11. Pirmosios instancijos teismas taip pat pastebėjo, jog VSDFV Vilniaus skyrius, 
2013 m. balandžio 18 d. gavęs pareiškėjos skundą, turėjo, vadovaudamasis Asmenų ap-
tarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos taisyklių, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2008 m. vasa-
rio 1 d. įsakymu Nr. V-69, 32 punktu, persiųsti šį skundą nagrinėti Fondo valdybai. 
Fondo valdyba, nustačiusi, kad praleistas teritorinio skyriaus sprendimo apskundimo 
terminas, vadovaudamasi Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių 31 
punktu, privalėjo pareiškėjos 2013 m. gegužės 20 d. pateiktą skundą palikti nenagrinė-
tu. Tačiau, teismo vertinimu, konstatavus, jog pareiškėja praleido minėto VSDFV Vil-
niaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimo apskundimo terminą, kas konstatuota 
ir VSDFV sprendime, taip pat nusprendus, jog šis terminas negali būti atnaujinamas, 
minėti procedūriniai pareiškėjos skundų nagrinėjimo trūkumai sprendžiant ginčą ne-
laikytini esminiais. 

12. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, jog pareiškėjos skundo reika-
lavimas įpareigoti VSDFV Vilniaus skyrių išmokėti jos nurodytą motinystės (tėvystės) 
pašalpos nepriemoką yra išvestinis iš reikalavimų panaikinti VSDFV ir VSDFV Vil-
niaus skyriaus sprendimus, todėl pripažinus, kad skundžiamas VSDFV 2013 m. birželio 
7 d. sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, atmestini ir išvestiniai skundo reikalavimai. 
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III.

13. Pareiškėja G. G. apeliaciniame skunde dėl Vilniaus apygardos administra-
cinio teismo 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimo prašo jį panaikinti ir atnaujinti ter-
miną skundui paduoti (b. l. 72–76). Taip pat prašo panaikinti VSDFV Vilniaus sky-
riaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. 6-26-2721, 2013 m. gegužės 8 d. sprendimą 
Nr. (9.2)3-56802, VSDFV 2013 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. (11.1)I-3876, įpareigoti 
VSDFV Vilniaus skyrių vykdyti 2009 m. spalio 16 d. sprendimą Nr. 6-24-22795 ir iš-
mokėti jai nuo 2009 m. spalio 5 d. iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. neišmokėtą motinystės 
pašalpos dalį, t. y. 20 157,95 Lt. Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, 
kurie buvo suformuluoti skunde pirmosios instancijos teismui.

14. Atsakovas VSDFV Vilniaus skyrius su pareiškėjos apeliaciniu skundu nesutin-
ka, prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 gruodžio 11 d. 
sprendimą palikti nepakeistą (b. l. 88–89). Nurodo, jog skundžiamas pirmosios instan-
cijos teismo sprendimas yra priimtas visapusiškai bei objektyviai ištyrus faktines bylos 
aplinkybes, tinkamai pritaikius teisės normas, yra pagrįstas ir teisėtas, todėl nėra teisi-
nio pagrindo tenkinti pareiškėjos apeliacinio skundo. 

15. Trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV atsiliepime į pareiškėjos apeliaci-
nį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 11 d. 
sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti (b. l. 84–86). Savo 
poziciją trečiasis suinteresuotas asmuo grindžia iš esmės analogiškais motyvais, kurie 
nurodyti atsakovo atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

16. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl motinystės (tėvystės) 
socialinio draudimo pašalpos vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu iki vaikui sukaks 
dveji metai dalies, neišmokėtos pareiškėjai dėl Socialinių išmokų perskaičiavimo ir 
mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatų, inter alia Konstitucinio Teismo 2013 m. kovo 
5 d. nutarimu pripažintų prieštaraujančiomis Konstitucijai, taikymo. 

17. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdy-
bos Vilniaus skyriaus 2009 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 6-24-22795 „Dėl G. G. teisės 
į motinystės (tėvystės) pašalpą“, vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudi-
mo įstatymo 19, 20, 21 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sau-
sio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų 
nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 43, 48, 58 punktais, paskirta motinystės (tėvystės) pa-
šalpa vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sukaks dveji metai laikotarpiu nuo 2009 m. 
spalio 5 d. iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. – iš viso 100 121,60 Lt (b. l. 5–6).

18. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 2010 m. lie-
pos 29 d. sprendimu Nr. 6-26-2721 „Dėl G. G. motinystės (tėvystės) pašalpos mokė-
jimo“, vadovaudamasis Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įsta-
tymo 9 ir 10 straipsniais, Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 
58, 74 punktais bei taikant Vyriausybės patvirtintą nuo 2010 m. sausio 1 d. galiojantį  
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einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, nusprendė pareiškėjai nuo 2010 m. liepos 
1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. mokėti perskaičiuotą motinystės (tėvystės) pašalpą pa-
gal šiame sprendime pateiktą apskaičiavimą (toliau – ir Perskaičiavimo sprendimas)  
(b. l. 14–15).

19. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. kovo 5 d. nutarimu Laiki-
nojo įstatymo 9 ir 10 straipsnius, kurie buvo taikyti perskaičiuojant ir mokant pareiš-
kėjai sumažintą motinystės (tėvystės) pašalpą, tam tikra apimtimi pripažino priešta-
raujančiais konstituciniam teisinės valstybės principui. 

20. Išnagrinėjęs pareiškėjos 2013 m. balandžio 18 d. prašymą perskaičiuoti mo-
tinystės (tėvystės) pašalpą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus 
skyrius 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. (9.2)3-56802 nurodė, kokiais teisės aktais 
vadovaujantis buvo priimtas minėtas VSDFV Vilniaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. 
sprendimas Nr. 6-26-2721, taip pat pažymėjo, jog motinystės (tėvystės) pašalpa pareiš-
kėjai baigta mokėti 2011 m. rugsėjo mėnesį. VSDFV Vilniaus skyrius šiame sprendime 
taip pat nurodė, jog Laikinojo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 2 ir 3 dalių 
bei Nuostatų 73 ir 75 punktų nuostatos buvo pripažintos prieštaraujančiomis Kons-
titucijai, tačiau kadangi pareiškėjai motinystės (tėvystės) pašalpa už vaiko priežiūros 
atostogų laikotarpį buvo išmokėta iki Konstitucinio Teismo 2013 m. kovo 5 d. nutari-
mo įsigaliojimo dienos ir ji nepateikė skundo administraciniam teismui dėl motinystės 
(tėvystės) pašalpos perskaičiavimo pagal Laikinąjį įstatymą, VSDFV Vilniaus skyrius 
neturi teisinio pagrindo perskaičiuoti jos motinystės (tėvystės) pašalpą (b. l. 7–8).

21. Pareiškėja 2013 m. gegužės 20 d. prašymu (b. l. 32), nesutikdama su VSDFV 
Vilniaus skyriaus 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. (9.2)3-56802, kreipėsi į Valstybi-
nio socialinio draudimo fondo valdybą, prašydama priimti sprendimą išmokėti jai nuo 
2010 m. liepos 1 d. paskirtos, tačiau neišmokėtos motinystės (tėvystės) pašalpos dalį, 
atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2013 m. kovo 5 d. nutarimą. Šiame skunde pareiš-
kėja, be kita ko, nurodė, jog prašo „iš naujo peržiūrėti Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos Vilniaus skyriaus sprendimą, kuriuo nepagrįstai buvo sumažinta pa-
skirta motinystės (tėvystės) pašalpa ir išmokėti susidariusią nepriemoką“. 

22. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 2013 m. birželio 7 d. spren-
dimu Nr. (11.1)I-3876 (b. l. 33–34), išnagrinėjusi pareiškėjos prašymą, pažymėjo, jog 
pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalį, netu-
ri būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais 
Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo 
Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Fondo valdyba, pažymėjusi, jog skundžia-
mas VSDFV Vilniaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. 6-26-2721 buvo pri-
imtas vadovaujantis tuo metu galiojančiomis ir Konstitucijai neprieštaraujančiomis tei-
sės aktų nuostatomis, kad dėl sumažintos pašalpos pareiškėja nesikreipė nei į VSDFV 
Vilniaus skyrių, nei į VSDFV, nurodė, jog šis sprendimas yra galiojantis ir laikomas vi-
siškai įvykdytu, tad kadangi šis sprendimas nenuginčytas ir įvykdytas iki Konstituci-
nio Teismo 2013 m. kovo 5 d. nutarimo įsigaliojimo 2013 m. kovo 8 d. (pašalpa baigta 
mokėti 2011 m. rugpjūčio 8 d.), sprendė, kad remiantis Konstitucinio Teismo įstatymo 
72 straipsnio 4 dalimi, nėra teisinio pagrindo peržiūrėti įvykdyto sprendimo. 

23. Taigi, kaip matyti iš pareiškėjos skundžiamų Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus 
sprendimų (veiksmų), byloje iš esmės išsiskyrė šalių – pareiškėjos ir atsakovo bei trečiojo 
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suinteresuoto asmens – pozicija dėl galimybės netaikyti Laikinojo įstatymo nuostatų, 
Konstitucinio Teismo pripažintų prieštaraujančiomis konstituciniam teisinės valstybės 
principui, sprendžiant klausimą dėl pareiškėjos motinystės (tėvystės) socialinio draudi-
mo pašalpos dydžio. 

24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje nuosekliai pažy-
mi, jog iš Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto asmens, kurio konstitucinės tei-
sės ar laisvės pažeidžiamos, teisės kreiptis į teismą konstitucinio imperatyvo kyla teis-
mo pareiga asmens teises ginti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai (žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A552-519/2013; 2014 m. balandžio 22 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A143-816/2014). 

25. Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad Konstitucijos 110 straipsnyje yra nu-
statyta jos 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendros taisyklės, kad Konstitucinio 
Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, išimtis: nagrinėjamoje byloje teis-
mas 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 straips-
nio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos viršenybės principas ir su juo susijęs konstitucinis 
teisės viešpatavimo imperatyvas, taip pat kiti Konstitucijos viršenybės principo aspek-
tai, inter alia būtų paneigtas Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos 
tiesioginio taikymo principas, šio straipsnio 2 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens tei-
sės ginti savo teises tiesiogiai remiantis Konstitucija esmė, Konstitucijos 30 straipsnio 
1 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens teisės kreiptis į teismą ginant pažeistas konstitu-
cines teises ar laisves esmė (Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas).

26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog Kons-
titucijoje 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 teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarau-
ja Konstitucijai, ir teismas sustabdo šios bylos nagrinėjimą bei kreipiasi į Konstitucinį 
Teismą, prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. 
Teismas pažeistų Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą, jeigu 
minėta išimtis būtų rezervuota tik Konstitucijos 110 straipsnio 2 dalyje ir Administra-
cinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytiems atvejams ir nebūtų tai-
koma tuo atveju, kai asmuo kreipiasi į teismą dėl pažeistų teisių gynimo jau po to, kai 
yra priimtas tam tikras Konstitucinio Teismo nutarimas (Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. A552-519/2013; išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A143-816/2014).

27. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytus argumentus, inter alia tai, 
jog ji yra saistoma Konstitucijos 110 straipsnio nuostatų, pažymi, jog asmeniui laikantis 
įstatymuose nustatytos tvarkos ir terminų pareiškus reikalavimą teisme apginti Kons-
titucijoje įtvirtintą teisę, inter alia teisę į atitinkamą socialinę paramą, pažeistą taikant 
Konstitucijai prieštaraujantį teisinį reguliavimą, įvertinus, be kita ko, pažeistų asmens 
teisių pobūdį bei jų reikšmę, teismas privalo pažeistas asmens teises ginti realiai ir 
veiksmingai. Tokia pozicija dėl asmens teisių teisminės gynybos, pripažinus atitinkamą 
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teisinį reguliavimą prieštaraujančiu Konstitucijai, atitinka naujausią Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo praktiką (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo 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; 
2014 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-816/2014).

28. Pirmosios instancijos teismas, kaip išplaukia iš skundžiamo teismo sprendimo 
motyvų, iš esmės konstatavo, jog pareiškėja nėra pasinaudojusi privaloma išankstine 
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Įvertinusi tai, taip pat atsižvelgdama į nurody-
tus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pirmiausia būtina įvertinti, ar 
pareiškėja, siekdama apginti savo galbūt pažeistas teises, susijusias su motinystės (tė-
vystės) socialinio draudimo pašalpų mokėjimu, tinkamai realizavo savo teisę kreiptis į 
teismą. 

29. Minėta, kad Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis laiduoja kiekvieno asmens, ku-
rio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisę kreiptis į teismą. Konstitucinis 
Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog 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. nuta-
rimai). Asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos tiek nuo 
privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Konsti-
tucinio Teismo 2007 m. gegužės 15 d., 2008 m. sausio 22 d. nutarimai). 

30. Kita vertus, nors kiekvienas asmuo, siekdamas apginti savo galbūt pažeistas 
teises bei interesus, turi teisę kreiptis į teismą, tačiau šios teisės įgyvendinimas yra ne-
atsiejamai susijęs su tam tikrais procesiniais reikalavimais, inter alia susijusiais su gin-
čų inicijavimo tvarka bei terminais. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, jog Konstituci-
nis 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 tei-
sinio reguliavimo, kuriuo būtų paneigta asmens, manančio, jog jo teisės ar laisvės pa-
žeistos, 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. nutari-
mai). Tai, kad teisės aktai nustato pareigą tam tikrą visuomeninį konfliktą iš pradžių 
spręsti ikiteismine tvarka, nepaneigia konstitucinės teisės pasinaudoti teismine gyny-
ba (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 9 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS17-298/2007; 2014 m. balandžio 22 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A143-816/2014). 

31. Reikalavimai, kurių yra saistomi asmenys, siekiantys realizuoti savo teisę 
kreiptis į administracinius teismus, įtvirtinti, be kita ko, Administracinių bylų teisenos 
įstatyme. 

32. Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 3 dalis nustato, kad įsta-
tymo numatytais atvejais skundas (prašymas) pirmiausia turi būti paduodamas admi-
nistracinių ginčų komisijai ar kitai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka ins-
titucijai, po to skundas gali būti paduodamas ir administraciniam teismui. Šio įstatymo 
25 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo 
administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali 
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būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų 
nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Taigi įstatymų nustatytais atvejais asmenys, 
siekdami tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą, pirmiausia turi pasinaudoti 
privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, kuriai savo ruožtu taip pat gali būti 
nustatyti tam tikri reikalavimai, susiję inter alia su atitinkamų terminų laikymųsi.

33. Minėta, jog nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas keliamas dėl Vals-
tybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos sprendimų (veiksmų), ap-
skaičiuojant (perskaičiuojant) ir mokant pareiškėjai motinystės (tėvystės) socialinio 
draudimo pašalpą. 

34. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 25 straipsnis nustato, kad 
ginčai dėl šio įstatymo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Res-
publikos socialinio draudimo įstatymo, apibrėžiančio inter alia ginčų dėl Fondo admi-
nistravimo įstaigų sprendimų ir veiksmų nagrinėjimą, 37 straipsnio 1 dalis nustato, 
kad draudėjai, apdraustieji asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę apskųsti 
Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio soci-
alinio draudimo fondo administravimu, sprendimus ir veiksmus (neveikimą) Fondo 
valdybai; Fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvar-
ka institucija. Pagal šio straipsnio 2 dalį (tiek perskaičiuojant ir mokant pareiškėjai su-
mažintą pašalpą galiojusi 2007 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-1396 redakcija, tiek 
šiuo metu galiojanti 2012 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XII-88 redakcija – tiek, tiek 
aktualu ginčams dėl Fondo valdybos teritorinio skyriaus veiksmų (sprendimų) moti-
nystės (tėvystės) pašalpų perskaičiavimo ir mokėjimo klausimais), skundai Fondo val-
dybai dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valsty-
binio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimų ir veiksmų (neveikimo) 
nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią suinteresuotas 
asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą (neatlikimą) 
ar sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo 
tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas; <...> skundui paduoti 
nustatytas terminas, praleistas dėl svarbių priežasčių, kurias asmuo pagrindžia atitin-
kamais dokumentais, Fondo valdybos direktoriaus ar jo pavaduotojo sprendimu gali 
būti atnaujinamas; skundų nagrinėjimo tvarką Fondo valdyboje nustato Fondo valdy-
bos direktorius. Atsižvelgiant į šias nuostatas, darytina išvada, jog ginčams dėl Valstybi-
nio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimų (veiksmų) inter alia 
motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimo ir mokėjimo klausi-
mais yra nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. 

35. Pirmosios instancijos teismas skundžiame sprendime konstatavo, jog pareiš-
kėja praleido minėtą Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą terminą paduoti skundą dėl VSDFV Vilniaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. 
Perskaičiavimo sprendimo, taip pat sprendė, jog pareiškėjos nurodytos priežastys, dėl 
kurių šis terminas buvo praleistas, negali būti pripažintos svarbiomis aplinkybėmis, dėl 
ko neatnaujino minėto termino. Tačiau atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, 
išplėstinė teisėjų kolegija nesutinka su tokiu šių aplinkybių vertinimu asmens teisės 
kreiptis į teismą realizavimo aspektu.

36. Minėta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus sky-
riaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 6-26-2721, vadovaujantis Socialinių išmokų 
perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 9 ir 10 straipsniais, Ligos ir motinystės 
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socialinio draudimo pašalpų nuostatų 58, 74 punktais bei taikant Vyriausybės patvir-
tintą nuo 2010 m. sausio 1 d. galiojantį einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, pa-
reiškėjai buvo perskaičiuota motinystės (tėvystės) pašalpa nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 
2011 m. rugpjūčio 8 d., ją sumažinant tam tikra dalimi. Išplėstinė teisėjų kolegija pir-
miausia pastebi, jog byloje nėra duomenų, jog nurodytas sprendimas pareiškėjai buvo 
įteiktas (apie jį pareiškėja buvo informuota) anksčiau nei atsakovas Valstybinio soci-
alinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, atsakydamas į pareiškėjos 2013 m. 
balandžio 18 d. prašymą, 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. (9.2)3-56802 pateikė 
minėtą Perskaičiavimo sprendimą. Kita vertus, pagal Valstybinio socialinio draudimo 
įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, apibrėžiantį terminą pa-
duoti skundą Fondo valdybai, kaip privalomai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teis-
mo tvarka institucijai, šio termino pradžios momentas sietinas inter alia su diena, kurią 
suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą 
(neatlikimą). Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatytų aplinkybių kontekste 
akivaizdu, jog pareiškėja apie jai mokamą sumažintą motinystės (tėvystės) socialinio 
draudimo pašalpą turėjo sužinoti šią pašalpą jai išmokėjus, o būtent – 2010 m. rug-
pjūčio mėnesį gavusi pirmąją pagal Laikinojo įstatymo nuostatas, tam tikra apimtimi 
pripažintas prieštaraujančiomis konstituciniam teisinės valstybės principui, sumažin-
tą motinystės (tėvystės) pašalpą už 2010 m. liepos mėnesį (pagal Vyriausybės 2001 m. 
sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašal-
pų nuostatų 44 punktą, motinystės (tėvystės) pašalpa mokama už praėjusį mėnesį). 

37. Dėl perskaičiuotos (sumažintos) taikant Laikinojo įstatymo nuostatas, inter 
alia pripažintas tam tikra apimtimi prieštaraujančiomis Konstitucijai, motinystės (tė-
vystės) pašalpos pareiškėja skundą (prašymą) pateikė VSDFV Vilniaus skyriui 2013 m. 
balandžio 18 d., prašydama perskaičiuoti motinystės (tėvystės) pašalpą. Taigi pripažin-
tina, jog jau šiuo prašymu pareiškėja iš esmės išreiškė nesutikimą su atsakovo – VSDFV 
Vilniaus skyriaus – sprendimu (veiksmais), prašydama pašalinti šių veiksmų nulemtas 
pasekmes, t. y. iš esmės siekė inicijuoti ginčą dėl Fondo valdybos teritorinio skyriaus 
sprendimo (veiksmų). Taigi nepaisant to, jog pareiškėja tam tikru aspektu veikė netin-
kamai, skundą paduodama ne įgaliotam nagrinėti ginčus privaloma ikiteismine tvarka 
subjektui pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio nuostatas, t. y. 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, o Fondo valdybos teritoriniam sky-
riui, su kurio veiksmais ji nesutiko, Fondo valdybos teritorinis skyrius, vadovaudama-
sis Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, saistomas inter alia gero 
administravimo principo, skundą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos išmokėjimo turėjo 
perduoti ginčus dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų nagrinėti įgaliotai 
institucijai, t. y. Fondo vadybai. 

38. Pareiškėja 2013 m. gegužės 20 d. prašymu, nesutikdama su VSDFV Vilniaus 
skyriaus 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. (9.2)3-56802, priimtu išnagrinėjus minėtą 
jos 2013 m. balandžio 18 d. prašymą, kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo 
valdybą, prašydama, kaip minėta, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2013 m. kovo 
5 d. nutarimą, „iš naujo peržiūrėti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vil-
niaus skyriaus sprendimą, kuriuo nepagrįstai buvo sumažinta paskirta motinystės (tė-
vystės) pašalpa, ir išmokėti susidariusią nepriemoką“. Taigi akivaizdu, jog šis jos prašy-
mas (skundas) buvo paduotas ne tik dėl VSDFV Vilniaus skyriaus 2013 m. gegužės 8 d. 
sprendimo Nr. (9.2)3-56802, tačiau ir dėl VSDFV Vilniaus skyrius 2010 m. liepos 29 d. 
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sprendimo Nr. 6-26-2721, kuriuo buvo perskaičiuota pareiškėjos motinystės (tėvystės) 
pašalpa, taigi pareiškėja ir šiuo skundu iš esmės siekė inicijuoti ginčą ikiteismine ginčų 
nagrinėjimo tvarka dėl motinystės (tėvystės) pašalpos perskaičiavimo, taikant Laikino-
jo įstatymo nuostatas. 

39. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog vertinant pareiškėjos veiksmus, siekiant 
pasinaudoti įstatymų nustatyta privaloma ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, aktua-
lus yra teisinis reguliavimas, įtvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdy-
bos direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-131 patvirtintose Išankstinio ginčų 
nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklėse (toliau – ir Taisyklės), priimtose realizuojant 
minėtus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus 
įgaliojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriui nustatyti skun-
dų nagrinėjimo tvarką Fondo valdyboje. Šiame kontekste akcentuotina, be kita ko, jog 
kaip ne kartą yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, leidžiant teisės aktus turi būti pai-
soma teisėkūros procedūrinių reikalavimų, taip pat ir tų, kuriuos yra nusistatęs pats 
teisėkūros subjektas (pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruo-
džio 29 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Taigi Fondo valdy-
ba, nagrinėdama skundus išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, yra saistoma  
inter alia pačios nusistatytų atitinkamų procedūrinių reikalavimų. 

40. Taisyklių 20 punktas nustato, kad jeigu skundo nagrinėjimo metu paaiškėja, 
kad yra praleistas Taisyklių 6 punkte nurodytas terminas skundui pateikti, apie tai in-
formuojamas pareiškėjas, kartu prašant iki nustatyto termino pateikti paaiškinimus ir 
įrodymus, patvirtinančius aplinkybes, sudarančias pagrindą terminui atnaujinti; jeigu 
pareiškėjas iki nustatyto termino pateikia prašomus įrodymus ir paaiškinimus, skundą 
nagrinėjantis valstybės tarnautojas informuoja apie tai Fondo valdybos direktorių ar jo 
pavaduotoją, kuris sprendžia termino atnaujinimo klausimą. Šių Taisyklių 31 punktas 
nustato, kad jeigu skundas pateiktas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir 
pareiškėjas per Fondo valdybos nurodytą terminą nepateikia įrodymų, sudarančių pa-
grindą terminui atnaujinti, arba Fondo valdybos direktorius ar direktoriaus pavaduo-
tojas nusprendžia, kad nėra pagrindo terminui atnaujinti, skundas yra nenagrinėjamas.

41. Kaip minėta, kiek tai aktualu nagrinėjamoje byloje sprendžiant ginčą dėl Fon-
do valdybos teritorinio skyriaus veiksmų, perskaičiuojant ir mokant motinystės (tėvys-
tės) socialinio draudimo pašalpas, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straips-
nio 2 dalyje yra nustatytas procedūrinis terminas – 20 darbo dienų nuo dienos, kai 
asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą ar sprendimo 
priėmimą – kurio saistomas asmuo gali realizuoti savo teisę inicijuoti ginčą ikiteismi-
ne tvarka. Kita vertus, būtent ginčus ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija – Fondo 
valdyba – turi įgaliojimus, išplaukiančius iš Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 
37 straipsnio, konstatuoti tokio termino praleidimą ir, remiantis šia teisiškai reikšminga 
faktine aplinkybe, taikyti pasekmes – nenagrinėti skundo, paduoto praleidus įstatymo 
nustatytą terminą. Pažymėtina, jog būtent tokios situacijos teisinį reguliavimą įtvirti-
na cituotos 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 punktų nuostatos. Tačiau nagrinėjamu atveju, įvertinus Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos 2013 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. (11.1)I-3876 
turinį, nepaisant to, jog pareiškėja aiškiai savo 2013 m. gegužės 20 d. prašyme nurodė, 
jog ji nesutinka su inter alia VSDFV Vilniaus skyrius 2010 m. liepos 29 d. sprendimu 
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Nr. 6-26-2721 dėl motinystės (tėvystės) pašalpos jai perskaičiavimo, Valstybinio soci-
alinio draudimo fondo valdyba netaikė minėtų nuostatų dėl termino skundui paduoti 
praleidimo pasekmių, t. y. nepriėmė sprendimo nenagrinėti skundo dalyje dėl VSDFV 
Vilniaus skyrius 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 6-26-2721 dėl to, jog praleistas ter-
minas jam paduoti. Minėta, jog šiame sprendime Fondo valdyba, nurodžiusi, kad skun-
džiamas VSDFV Vilniaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. 6-26-2721 pri-
imtas vadovaujantis tuo metu galiojusiomis ir Konstitucijai neprieštaravusiomis teisės 
aktų nuostatomis, kad dėl sumažintos pašalpos pareiškėja nesikreipė nei į VSDFV Vil-
niaus skyrių, nei į VSDFV, dėl ko vertino, jog šis sprendimas laikomas visiškai įvykdytu 
ir pašalpa baigta mokėti iki Konstitucinio Teismo 2013 m. kovo 5 d. nutarimo įsigalio-
jimo 2013 m. kovo 8 d., sprendė, kad nėra teisinio pagrindo peržiūrėti įvykdyto spren-
dimo. Atsižvelgdama į tai, jog Fondo valdyba šiame sprendime neatsisakė nagrinėti 
skundo dėl VSDFV Vilniaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 6-26-2721 
dėl to, jog praleistas terminas skundui dėl jo paduoti, o iš esmės išreiškė savo poziciją 
ir pateikė susiklosčiusios situacijos teisinį įvertinimą, išplėstinė teisėjų kolegija konsta-
tuoja, kad pareiškėjos skundas išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka buvo iš-
nagrinėtas. Ši išvada lemia tai, jog pareiškėjai tinkamai pasinaudojus privaloma išanks-
tinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, kliūčių šiuo aspektu ginčą nagrinėti iš esmės 
teisme nėra (pareiškėja su skundu dėl Fondo valdybos 2013 m. birželio 7 d. sprendimo 
Nr. (11.1)I-3876 į pirmosios instancijos teismą kreipėsi nepažeisdama Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino). 

42. Konstitucinis Teismas 2013 m. kovo 5 d. nutarime, tirdamas Laikinojo įsta-
tymo nuostatų, kuriomis reguliuojamu inter alia paskirtų motinystės (tėvystės)  
socialinio draudimo pašalpų perskaičiavimu sudarytos prielaidos šias pašalpas suma-
žinti, pažymėjo Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 27 d. nutarime atskleistus tam 
tikrus konstitucinius valstybės globos ir paramos šeimoms, auginančioms ir auklėjan-
čioms vaikus namuose, aspektus, be kita ko, kad:

– Konstitucijos 39 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta valstybės globos ir paramos 
šeimoms, auginančioms ir auklėjančioms vaikus namuose, garantija; įstatymų leidėjas 
gali nustatyti įvairias jos įgyvendinimo formas, inter alia: numatyti finansinės paramos 
teikimą; užtikrinti galimybę dirbantiems tėvams pasinaudoti atostogomis, skirtomis 
vaikams auginti ir auklėti namuose; valstybės parama šeimoms, auginančioms ir au-
klėjančioms vaikus namuose, gali būti teikiama inter alia kaip Konstitucijos 52 straips-
nyje laiduojama socialinė parama įstatymų numatytais atvejais;

– įstatymų leidėjas turi diskreciją pasirinkti, iš kokių šaltinių bus finansuojama 
parama šeimoms, auginančioms ir auklėjančioms vaikus namuose: ji inter alia gali būti 
finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, taip pat gali būti nustatytas ir toks teisinis 
reguliavimas, pagal kurį šios paramos teikimas būtų grindžiamas socialiniu draudimu, 
arba gali būti pasirenkamas dar kitoks šios paramos finansavimo modelis;

– Konstitucijoje nėra nustatyti atostogų, skirtų vaikams auginti ir auklėti namuo-
se, teikimo pagrindai, sąlygos, trukmė, jų metu teiktinos finansinės paramos dydžiai, 
– tai, paisydamas Konstitucijos normų ir principų (inter alia konstitucinių teisinės 
valstybės, teisingumo, protingumo, proporcingumo, įgytų teisių ir teisėtų lūkesčių ap-
saugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo, lygiateisiškumo, konstitucinių vertybių pu-
siausvyros, socialinės darnos imperatyvų), turi nustatyti įstatymų leidėjas;
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– įstatymais reguliuojant paramos šeimoms, auginančioms ir auklėjančioms vai-
kus namuose, santykius būtina paisyti visuomenės ir valstybės išgalių.

43. Minėtame 2013 m. kovo 5 d. nutarime, pasisakydamas dėl teisinio reguliavi-
mo, nustatyto Laikinojo įstatymo 9 straipsnyje, kuriuo buvo sudarytos prielaidos nuo 
2010 m. sausio 1 d., taikant naują Vyriausybės patvirtintą einamųjų metų draudžiamų 
pajamų dydį, sumažinti paskirtas ir mokamas motinystės (tėvystės) socialinio drau-
dimo pašalpas, teisė į kurias įgyta iki Laikinojo įstatymo įsigaliojimo ir kurių gavėjų 
kompensuojamasis uždarbis buvo didesnis už naują kompensuojamojo uždarbio mak-
simalų dydį, taip pat nustatyto Laikinojo įstatymo 10 straipsnyje, kuriuo buvo suda-
rytos prielaidos nuo 2010 m. liepos 1 d. inter alia sumažinti perskaičiuojamas paskir-
tas motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas atitinkamai (iki vaikui sukaks 
vieni metai ir laikotarpiu nuo vaiko vienų iki dvejų metų) nuo 100 iki 90 ir nuo 85 
iki 75 procentų kompensuojamojo uždarbio, iš kurio šios pašalpos buvo apskaičiuotos, 
Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog įstatymų leidėjas, nustatydamas tokį teisinį regu-
liavimą, atsižvelgė į valstybėje susidariusią ypatingą situaciją, kai inter alia dėl itin sun-
kios ekonominės, finansinės padėties neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek yra būtina 
įstatymo nustatytai finansinei paramai atostogų, skirtų vaikams auginti ir auklėti na-
muose, metu teikti. Taigi buvo konstatuota, jog tiek, kiek nurodyta, ginčijamu teisiniu 
reguliavimu, nustatytu Laikinojo įstatymo 9, 10 straipsnių nuostatose, buvo sudarytas 
pagrindas ne panaikinti ar neleistinai dideliu mastu minimalizuoti, bet perskaičiuojant 
tam tikra dalimi (inter alia 10 procentų nuo 2010 m. liepos 1 d.) sumažinti tas minėtas 
paskirtas pašalpas ir išmokas, kurios viršijo ribinį dydį; taip nebuvo sudaryta prielai-
dų paneigti pagal įstatymą įgytos teisės į įstatymo nustatyto dydžio finansinę paramą 
vaikams auginti ir auklėti namuose skirtų atostogų metu esmę; taigi minėtas teisinis 
reguliavimas nepaneigė iš Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalies kylančios valstybės par-
eigos saugoti ir globoti šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, Konstitucijos 39 straips-
nio 1 dalyje įtvirtintos valstybės priedermės globoti šeimas, auginančias ir auklėjančias 
vaikus namuose, įstatymo nustatyta tvarka teikti joms paramą, nepažeidė Konstituci-
jos 52 straipsnio, kuriuo laiduojama inter alia socialinė parama įstatymų numatytais 
atvejais. 

44. Kita vertus, spręsdamas, ar Laikinojo įstatymo 9 straipsnis tiek, kiek juo regu-
liuojamu paskirtų motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų perskaičiavimu 
sudarytos prielaidos šias pašalpas sumažinti, šio įstatymo 10 straipsnis tiek, kiek juo re-
guliuojamu paskirtų motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų perskaičiavimu 
sudarytos prielaidos šias pašalpas ir išmokas sumažinti, neprieštaravo konstituciniam 
teisinės valstybės principui, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Konstituciją:

– konstitucinių teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo, ly-
giateisiškumo, proporcingumo principų valstybė privalo laikytis ir paramą šeimoms, 
auginančioms ir auklėjančioms vaikus namuose, teikdama valstybėje susiklosčius itin 
sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai; asmenys, pagal įstatymą įgiję teisę į įstatymo 
nustatyto dydžio finansinę paramą vaikams auginti ir auklėti namuose skirtų atostogų 
metu, neturi teisėto lūkesčio, kad ši parama valstybėje susiklosčius itin sunkiai eko-
nominei, finansinei padėčiai nebus mažinama, tačiau turi teisėtą lūkestį, kad mažinant 
minėtą paramą valstybėje susiklosčius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai bus 
laikomasi inter alia konstitucinių lygiateisiškumo ir proporcingumo principų;

– išimtiniais atvejais, valstybėje susiklosčius itin sunkiai ekonominei, finansinei 
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padėčiai mažinant nustatyto dydžio finansinę paramą vaikams auginti ir auklėti na-
muose skirtų atostogų metu, įstatymų leidėjui kyla priedermė nustatyti tolygų, ne-
diskriminacinį skirtos finansinės paramos mažinimo mastą, kuriuo parama būtų ma-
žinama taip, kad nebūtų pažeistos iki itin sunkios ekonominės, finansinės padėties 
susidarymo valstybėje nustatytos paramos dydžių proporcijos.

45. Todėl Konstitucinis Teismas, vertindamas tai, jog teisiniu reguliavimu, nusta-
tytu Laikinojo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 2, 3 dalyse, buvo sudarytos 
prielaidos nuo 2010 m. liepos 1 d. ne tik 10 procentų sumažinti inter alia paskirtas 
motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas, bet ir papildomai sumažinti tas 
minėtas (jau turėjusias sumažėti 10 procentų) pašalpas, kurios viršijo tam tikrus mak-
simalius dydžius (jos perskaičiuojamos taip, kad neviršytų šių dydžių), konstatavo, jog 
iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių proporcingumo reikalavimų nea-
titiko toks netolygaus inter alia paskirtų motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pa-
šalpų perskaičiavimo teisinis reguliavimas, kuriuo nustatant maksimalius perskaičiuo-
jamų pašalpų ir išmokų, teisė į kurias įgyta iki Laikinojo įstatymo įsigaliojimo, dydžius 
buvo sudarytos prielaidos šias pašalpas ir išmokas nuo 2010 m. liepos 1 d. sumažinti 
papildomai. 

46. Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas pripažino, kad konstituciniam tei-
sinės valstybės principui prieštaravo inter alia:

Laikinojo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostata „šio įstatymo galiojimo laiko-
tarpiu pašalpos gavėjo kompensuojamasis uždarbis <...> nuo 2010 m. liepos 1 d. <...> 
motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms skaičiuoti negali viršyti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių 
sumos“ tiek, kiek apima tokias paskirtas motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pa-
šalpas, teisė į kurias įgyta iki šio laikinojo įstatymo įsigaliojimo;

Laikinojo įstatymo 10 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad perskaičiuotos 
paskirtos motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos <...>, teisė į kurias įgyta iki 
šio laikinojo įstatymo įsigaliojimo, iki vaikui sukaks vieni metai negali viršyti Vyriausy-
bės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių sumos; 

Laikinojo įstatymo 10 straipsnio 3 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad perskaičiuo-
tos paskirtos motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos <...>, teisė į kurias 
įgyta iki šio laikinojo įstatymo įsigaliojimo, laikotarpiu nuo vaiko vienų iki dvejų metų 
negali viršyti 75 procentų Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų paja-
mų 4 dydžių sumos. 

47. Taip pat šiuo nutarimu buvo pripažinta, kad konstituciniam teisinės valstybės 
principui prieštaravo ir atitinkamos Nuostatų 73 ir 75 punktų nuostatos, įgyvendinu-
sios Laikinojo įstatymo 9 ir 10 straipsnius, o būtent: Nuostatų 73.3 punkto (2009 m. 
gruodžio 23 d. redakcija) nuostata „asmenims, kurie teisę į <...> motinystės (tėvystės) 
pašalpas įgijo iki 2010 m. birželio 30 d. ir kuriems šių pašalpų mokėjimas tęsiamas po 
2010 m. liepos 1 d., pašalpoms kompensuojamasis uždarbis nuo šios datos perskaičiuo-
jamas pagal Laikinojo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostatas“ tiek, kiek apima tokias 
paskirtas motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas, teisė į kurias įgyta iki Lie-
tuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 
įsigaliojimo, taip pat 75.1 punktas (2009 m. gruodžio 23 d. redakcija) tiek, kiek jame 
nustatyta, kad perskaičiuotos paskirtos motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pa-
šalpos, teisė į kurias įgyta iki Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo 
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ir mokėjimo laikinojo įstatymo įsigaliojimo, iki vaikui sukaks vieni metai negali viršy-
ti Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių sumos, bei 
75.2 punktas (2009 m. gruodžio 23 d. redakcija) tiek, kiek jame nustatyta, kad perskai-
čiuotos paskirtos motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, teisė į kurias įgyta 
iki Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstaty-
mo įsigaliojimo, laikotarpiu nuo vaiko vienerių iki dvejų metų negali viršyti 75 procentų 
Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių sumos. 

48. Kita vertus, Nuostatų 74 punktas (2009 m. gruodžio 23 d. redakcija) tiek, kiek 
juo reguliuojamu paskirtų motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų perskai-
čiavimu sudarytos prielaidos šias pašalpas sumažinti (šiame punkte buvo nustatyta, 
jog inter alia paskirtos ir mokamos motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, 
viršijančios ribinį motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos dydį, perskai-
čiuojamos taikant Vyriausybės patvirtintą naują einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 
dydį), pripažintas neprieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 

49. Atsižvelgdama į nurodytus Konstitucinio Teismo išaiškinimus, pateiktus 
2013 m. kovo 5 d. nutarime, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog perskaičiuojant pa-
reiškėjos motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą, į kurią teisę ji įgijo iki 
Laikinojo įstatymo įsigaliojimo, buvo taikytos tiek Laikinojo įstatymo (bei Nuostatų) 
nuostatos, nepripažintos prieštaravusiomis Konstitucijai (o būtent – Laikinojo įstaty-
mo 9 straipsnis ta apimtimi, kiek buvo sudarytos prielaidos nuo 2010 m. sausio 1 d., 
taikant naują Vyriausybės patvirtintą einamųjų metų draudžiamų pajamų dydį, suma-
žinti paskirtas ir mokamas motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas, taip pat 
10 straipsnis ta apimtimi, kiek buvo sudarytos prielaidos nuo 2010 m. liepos 1 d. inter 
alia sumažinti perskaičiuojamas paskirtas motinystės (tėvystės) socialinio draudimo 
pašalpas atitinkamai (iki vaikui sukaks vieni metai ir laikotarpiu nuo vaiko vienų iki 
dvejų metų) nuo 100 iki 90 ir nuo 85 iki 75 procentų kompensuojamojo uždarbio), tiek 
ir nuostatos, pripažintos prieštaravusiomis konstituciniam teisinės valstybės principui 
(o būtent – Laikinojo įstatymo 9 ir 10 straipsnių nuostatos tiek, kiek jos sudarė prielai-
das pagal neprieštaravusias Konstitucijai Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintas mo-
tinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas papildomai sumažinti, jei jos viršijo 
tam tikrus maksimalius dydžius – Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžia-
mųjų pajamų 4 dydžių sumą (vaiko priežiūros iki vienerių metų atostogų laikotarpiu) 
ir 75 procentus Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių 
sumą (vaiko nuo vienerių iki dvejų metų priežiūros atostogų laikotarpiu). 

50. Minėta, jog, kaip konstatuota šioje administracinėje byloje, asmeniui laikantis 
įstatymuose nustatytos tvarkos ir terminų pareiškus reikalavimą teisme apginti Kons-
titucijoje įtvirtintą teisę, inter alia teisę į atitinkamą socialinę paramą, pažeistą taikant 
Konstitucijai prieštaraujantį teisinį reguliavimą, teismas privalo pažeistas asmens teises 
ginti realiai ir veiksmingai. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytus argu-
mentus bei nustatytas aplinkybes, konstatuoja, jog siekiant užtikrinti realią ir veiksmingą 
asmens pažeistų teisių gynybą, pareiškėjai kilusios pasekmės dėl Konstitucijai tam tikra 
apimtimi prieštaravusių Laikinojo įstatymo 9 ir 10 straipsnių nuostatų taikymo, per-
skaičiuojant ir mokant jai motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą atostogų 
iki vaikui sukaks dveji metai laikotarpiu, turi būti visiškai pašalintos, t. y. turi būti pri-
teista dėl Laikinojo įstatymo nuostatų, tam tikra apimtimi pripažintų prieštaravusio-
mis Konstitucijai, neišmokėta motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos dalis. 
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51. Pareiškėja patikslintu skundu prašė įpareigoti atsakovą išmokėti jai neišmo-
kėtos motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos dalį – 20 157,95 Lt, kuri, kaip 
matyti iš jos paaiškinimų, apskaičiuota iš VSDFV Vilniaus skyriaus 2009 m. spalio 16 d. 
sprendimu Nr. 6-24-22795 paskirtos išmokėtinos sumos – 100 121,60 Lt – atėmus jai 
faktiškai išmokėtą šios pašalpos sumą – 79 963,65 L (b. l. 48-51). Tačiau, kaip minė-
ta, tam tikra motinystės (tėvystės) pašalpos dalis pareiškėjai buvo neišmokėta, pašalpą 
perskaičiavus inter alia pagal Laikinojo įstatymo nuostatas, nepripažintas prieštaravu-
siomis Konstitucijai. Taigi konstatuotina, jog motinystės (tėvystės) pašalpos sumažini-
mas pareiškėjai tam tikra apimtimi, pritaikius Konstitucijai neprieštaravusias Laikinojo 
įstatymo nuostatas, buvo teisėtas ir pagrįstas. 

52. Kaip matyti iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vil-
niaus skyrius pateiktos pirmosios instancijos teismui 2013 m. spalio 3 d. pažymos 
Nr. 11-2801 (b. l. 57-58), pareiškėjai neišmokėta motinystės (tėvystės) pašalpos dalis, 
susidariusi dėl Laikinajame įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo, Konstitucinio Teis-
mo 2013 m. kovo 5 d. nutarimu pripažinto prieštaravusiu konstituciniam teisinės vals-
tybės principui, sudaro 11 265,97 Lt (3 262,85 Eur) (su gyventojų pajamų mokesčio 
suma bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma) (atskaičius nurodytus mokes-
čius bei įmokas – 8 900,06 Lt (2 577,64 Eur). Pareiškėja nepateikė teisinių argumen-
tų, jog atsakovo nurodyta minėta motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos 
suma (11 265,97 Lt (3 262,85 Eur), neatskaičius mokesčių bei įmokų) yra nepagrįs-
ta. Savo ruožtu, kaip minėta, jos nurodoma neišmokėta motinystės (tėvystės) pašal-
pos dalis susidarė ne tik dėl Konstitucijai prieštaravusių Laikinojo įstatymo nuostatų 
taikymo, tačiau ir dėl nuostatų, nepripažintų prieštaravusiomis Konstitucijai, taikymo. 
Remdamasi nurodytais argumentas, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovas 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius įpareigotinas išmo-
kėti pareiškėjai 3 262,85 Eur (tris tūkstančius du šimtus šešiasdešimt du eurus ir aš-
tuoniasdešimt penkis euro centus) (su gyventojų pajamų mokesčio suma bei privalo-
mojo sveikatos draudimo įmokų suma) (atskaičius nurodytus mokesčius bei įmokas 
– 2 577,64 Eur (du tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt septynis eurus ir šešias-
dešimt keturis euro centus).

53. Atsižvelgdama į nurodytų teisinių argumentų visumą, išplėstinė teisėjų ko-
legija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, netinkamai įvertinęs Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos 2013 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. (11.1)I-3876 
reikšmę bei esmę, nepagrįstai nepripažino, jog pareiškėja yra pasinaudojusi privaloma 
išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka dėl sprendimo (veiksmų) perskaičiuoti 
ir mokėti jai motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą pagal Laikinojo įstaty-
mo nuostatas. Taigi pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti pripažintas 
pagrįstu, todėl naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – pareiškėjos skundas ten-
kinamas iš dalies.

54. Nagrinėjamoje byloje susiklosčiusios situacijos kontekste, išplėstinė teisėjų 
kolegija taip pat sprendžia, jog naikintina Valstybinio socialinio draudimo fondo val-
dybos Vilniaus skyriaus 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 6-26-2721 dalis, kurioje 
perskaičiuojant G. G. motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą, buvo taikytos 
Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstaty-
mo 9 ir 10 straipsnių nuostatos, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. 
kovo 5 d. nutarimu tam tikra apimtimi pripažintos prieštaravusiomis konstituciniam 
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teisinės valstybės principui, t. y. sprendimo dalis, kuri buvo pagrįsta teisiniu regulia-
vimu, pripažintu prieštaravusiu Konstitucijai. Atitinkamai naikintini Valstybinio soci-
alinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2013 m. gegužės 8 d. sprendimas  
Nr. (9.2)3-56802 bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2013 m. birželio 
7 d. sprendimas Nr. (11.1)I-3876, priimti išnagrinėjus pareiškėjos skundus inter alia dėl 
minėto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2010 m. lie-
pos 29 d. sprendimo Nr. 6-26-2721. 

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

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjos G. G. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimą pa-

naikinti ir priimti naują sprendimą.
Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 

2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 6-26-2721 dalį, kurioje perskaičiuojant G. G. moti-
nystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą, buvo taikytos Lietuvos Respublikos soci-
alinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 9 ir 10 straipsnių nuosta-
tos, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. kovo 5 d. nutarimu tam tikra 
apimtimi pripažintos prieštaravusiomis konstituciniam teisinės valstybės principui.

Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 
2013 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. (9.2)3-56802 ir Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos 2013 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. (11.1)I-3876.

Įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių iš-
mokėti G. G. 3 262,85 Eur (tris tūkstančius du šimtus šešiasdešimt du eurus ir aštuo-
niasdešimt penkis euro centus) (su gyventojų pajamų mokesčio suma bei privalo-
mojo sveikatos draudimo įmokų suma) (atskaičius nurodytus mokesčius bei įmokas 
– 2 577,64 Eur (du tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt septynis eurus ir šešias-
dešimt keturis euro centus).

Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimas neskundžiamas.

2.3. Dėl žemės teisinių santykių

2.3.1. Dėl valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai Lietuvos 
Respublikos piliečiams, kurių šeimos buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos 
teritoriją po 1939 metų

Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte (2007 m. gegužės 10 d. įsta-
tymo Nr. X-1121 redakcija) inter alia įtvirtinta, kad žemė Vyriausybės nustatyta tvarka 
suteikiama nuosavybėn neatlygintinai Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių šeimos buvo 
įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją po 1939 metų iš nuosavybės teise turėtų ūkių 
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Lenkijos ir Vokietijos tuometinėse teritorijose (15 punktas). Terminas „šeima“, taikant Že-
mės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą, turi būti suprantamas taip, kaip jis 
suprantamas bendrinėje kalboje, t. y. „šeima“ – žmonių grupė susidedanti iš tėvų, vaikų 
(kartais ir artimų giminaičių), gyvenančių kartu (16 punktas). 

Pareiškėja, gimusi 1984 m. Vilniuje, negali būti laikoma šeimos, įkeldintos į Lietuvos 
Respublikos teritoriją 1941 m., nare, kadangi minėtos šeimos įkeldinimo į Lietuvos Res-
publiką metu pareiškėja nebuvo gimusi, o Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 
2 punktas teisę gauti nuosavybėn žemės neatlygintinai sieja su šeimos narių įkeldinimo į 
Lietuvos Respublikos teritoriją momentu (18 punktas).

Turtinė teisė gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės pagal Žemės reformos įstatymo 
7 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsiranda atitinkamam asmeniui aiškiai išreiškus valią, t. y. 
kompetentingai institucijai pateikus prašymą gauti žemės sklypą. Nesant tokios valios iš-
raiškos nėra pagrindo vertinti, kad susiformavo atitinkama turtinė teisė (22 punktas).

Administracinė byla Nr. A-1421-858/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00504-2014-9

Procesinio sprendimo kategorija 4.5

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. kovo 23 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Romano Klišausko, 
Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės, 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjos J. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2014 m. balandžio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos 
J. A. skundą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl 
sprendimų panaikinimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėja J. A. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos administra-
cinį teismą su skundu (b. l. 1–8), prašydama: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarny-
bos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimą  
Nr. 1T-(7.5.)-61 „Dėl J. A. skundo išnagrinėjimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. 1T-(7.5.)-61), 
NŽT 2013 m. gruodžio 31 d. sprendimą Nr. 1SS-(7.5.)-2804 „Dėl skundo nagrinėjimo“ 
(toliau – ir sprendimas Nr. 1SS-(7.5.)-2804), NŽT Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalva-
rijos skyriaus vedėjo 2013 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. 20VĮ-(14.20.2)-1937 „Dėl valsty-
binės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai pažymos pripažinimo negaliojančia“ 
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(toliau – ir įsakymas Nr. 20VĮ-(14.20.2)-1937); 2) įpareigoti NŽT Vilniaus rajono sky-
rių priimti sprendimą pagal pareiškėjos 2013 m. liepos 5 d. prašymą suteikti nuosavy-
bėn neatlygintinai 8,5 ha žemės Vilniaus rajono teritorijoje Maišiagaloje.

2. Pareiškėja nurodė, kad tuometės Marijampolės apskrities viršininko adminis-
tracijos Žemės tvarkymo departamento Marijampolės žemėtvarkos skyriui 2007 m. 
birželio 27 d. pateikė prašymą dėl žemės nuosavybės įteisinimo, kuriame nurodė, kad 
jos motinos šeima, kuri Suvalkų apskrityje valdė 8,5 ha žemės, iš šios apskrities 1941 m. 
prievarta buvo perkelta į TSRS okupuotą Lietuvą ir apgyvendinta Marijampolės aps-
krityje. Su prašymu pareiškėja pateikė dokumentus apie motinos ir jos šeimos narių 
iki iškeldinimo nuosavybės teise turėtą žemę tuometinėje Lenkijos teritorijoje, taip pat 
dokumentus, patvirtinančius šios šeimos įkeldinimo į Lietuvos Respublikos teritoriją 
po 1939 m. iš nuosavybės teise turėto ūkio Lenkijos tuometėje teritorijoje faktą ir gi-
minystės ryšį. Marijampolės apskrities viršininko administracijos Marijampolės žemė-
tvarkos skyrius pareiškėjai 2007 m. rugpjūčio 23 d. išdavė pažymą Nr. PS-13-144 „Dėl 
žemės sklypo suteikimo nuosavybėn neatlygintinai“ (toliau – ir Pažyma Nr. PS-13-144), 
kurioje, be kita ko, nurodė, kad ji turi teisę gauti nuosavybėn neatlygintinai 8,50 ha že-
mės pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (toliau – ir Žemės reformos 
įstatymas) 7 straipsnio nuostatą, kaip pilietė, kurios šeima buvo įkeldinta į Lietuvos 
Respublikos teritoriją po 1939 m. iš nuosavybės teise turėto ūkio Lenkijos tuometi-
nėje teritorijoje. Pareiškėja Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvar-
kymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui 2007 m. spalio 1 d. pateikė 
prašymą, kuriame nurodė, kad pageidauja gauti neatlygintinai nuosavybėn 8,50 ha 
valstybinės žemės sklypą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Šį savo prašymą pa-
reiškėja atsiėmė, tačiau tai, jos nuomone, nereiškia prašymo gauti neatlygintinai nuosa-
vybėn 8,50 ha valstybinės žemės sklypą atsisakymo. Pakartotinai analogišką prašymą 
dėl 8,50 ha valstybinės žemės sklypo 2013 m. liepos 5 d. ji pateikė NŽT Vilniaus rajo-
no skyriui. Atsakovas nepagrįstai nusprendė, kad pareiškėja, kuriai parengta Pažyma  
Nr. PS-13-144, nelaikytina M. P. šeimos nare, nors pareiškėja yra gimusi bendroje M. P. 
sūnaus J. P. (P.) dukros G. A. šeimoje. Pareiškėjos tėvai ir seneliai gyveno kartu ir vedė 
bendrą šeimos ūkį – tai patvirtina ir aplinkybė, kad buvęs savininkas M. P. kartu su 
savo sūnumi J. P. 1941 m. įkeldinti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Lenkijos. Kartu 
gyvenusi ir bendrą ūkį vedusi M. P. ir J. P. šeima yra viena, o ne dvi atskiros šeimos. 
Negalimas toks Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto aiškinimas 
ir taikymas, kuris paneigtų šeimos ryšius tarp tėvų, vaikų, senelių ir vaikaičių, nes tai 
būtų nesuderinama su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio nuostatomis. 
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo (toliau – ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymas) 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu piliečiai, kurie nustatytu laiku buvo 
padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, yra mirę, nuosavybės teisės atkuriamos 
mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui, jeigu šis yra Lietuvos Respublikos pilietis. 
Atsakovas neteisus, nurodydamas, kad analogiškos nuostatos nenustatytos Žemės re-
formos įstatyme. Todėl atsakovas privalėjo taikyti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nuostatas pagal analogiją, 
taip pat remtis teisingumo ir protingumo kriterijais. 

3. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime (b. l. 47–58) prašė skundo ne-
tenkinti. Nurodė, kad NŽT 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 1T-(7.5)-61 pakeitė 
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NŽT Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 20VĮ-
(14.20.2)-1937 ir nusprendė nesuteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės 
sklypo J. A.. Nagrinėjant pareiškėjos NŽT 2013 m. lapkričio 11 d. pateiktą skundą 
nustatyta, kad Pažyma Nr. PS-13-144, kurioje nurodyta, kad pareiškėja turi teisę gau-
ti nuosavybėn neatlygintinai 8,50 ha žemės už prosenelio M. P. (P.) Lenkijoje turėtą 
žemę, priimta pažeidžiant Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nes 
pareiškėja negali būti pripažinta M. P. šeimos nare, kadangi ji yra gimusi atskiroje M. P. 
sūnaus J. P. dukros G. A. (P.) sukurtoje šeimoje. Nors pareiškėja teigia, kad jos tėvai ir 
seneliai gyveno kartu ir vedė bendrą ūkį, tačiau šio savo teiginio nepagrindžia jokiais 
tą patvirtinančiais dokumentais, nepateikia dokumentų, patvirtinančių faktą, kad ji, jos 
tėvai G. A. ir N. A. gyveno kartu su pareiškėjos seneliu J. P. ir vedė bendrą ūkį, t. y. 
sudarė vieną šeimą. Pareiškėja nepagrįstai remiasi Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, nes žemės sklypų suteikimas nuosavybėn ne-
atlygintinai pagal Žemės reformos įstatymą negali būti sutapatinamas su nuosavybės 
teisių atkūrimu pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymą. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 
2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu piliečiai, kurie nustatytu laiku buvo padavę 
prašymus atkurti nuosavybės teises, yra mirę, nuosavybės teisės atkuriamos mirusiojo 
vardu ir perduodamos įpėdiniui, jeigu šis yra Lietuvos Respublikos pilietis. Tačiau ana-
logiškos nuostatos nenustatytos Žemės reformos įstatyme, todėl mirusio piliečio, nors 
ir atitinkančio visus įstatymo reikalavimus, vardu negali būti suteiktas nuosavybėn 
neatlygintinai valstybinės žemės sklypas pagal Žemės reformos 7 straipsnio 1 dalies 
2 punktą. Iš skundo turinio matyti, kad pareiškėja skundžia pirminį NŽT Marijam-
polės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 20VĮ-(14.20.2)-1937, ta-
čiau NŽT direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 1T-(7.5)-61 šis įsakymas 
yra pakeistas, todėl pareiškėjos motyvai, susiję su NŽT Marijampolės, Kazlų Rūdos ir 
Kalvarijos skyriaus vedėjo įsakymo Nr. 20VĮ-(14.20.2)-1937 panaikinimu, yra nereikš-
mingi. NŽT raštu Nr. 1SS-(7.5)-2804, kurį pareiškėja ginčija šioje byloje, informavo 
pareiškėją apie tai, kad: 1) nėra teisinio pagrindo tenkinti jos pakartotiniame skunde 
išdėstyto prašymo ir NŽT Vilniaus rajono skyrių įpareigoti pakartotinai išnagrinėti 
2013 m. liepos 5 d. pateiktą prašymą; 2) valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn ne-
atlygintinai procedūra pareiškėjos atžvilgiu negalėtų būti pradėta; 3) valstybinės žemės 
sklypas pagal pažymą negalėtų būti suformuotas atitinkamame teritorijų planavimo 
dokumente ir NŽT direktoriaus ar jo įgalioto Vilniaus rajono skyriaus vedėjo spren-
dimu pareiškėjai suteiktas nuosavybėn neatlygintinai. Iš pareiškėjos pridėto 2007 m. 
spalio 1 d. prašymo kopijos matyti, kad šį prašymą ir Pažymą Nr. PS-13-144 pareiškėja 
pateikė Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos sky-
riui, o ne Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos 
skyriui. Prašyme nurodė, kad pageidauja gauti neatlygintinai nuosavybėn 8,50 ha vals-
tybinės žemės sklypą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, tačiau iš NŽT Vilniaus 
miesto skyriaus pateiktos informacijos ir pažymos kopijos, kurioje įrašyta „Atsiėmiau“, 
nustatyta, kad pareiškėja pažymą atsiėmė, o valstybinės žemės suteikimo neatlygintinai 
nuosavybėn procedūra šiame skyriuje nebuvo pradėta. Ginčijamas NŽT raštas Nr. lSS-
(7.5)-2804 atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1–3 dalyse nurody-
tus reikalavimus, yra pagrįstas objektyviais duomenimis, teisės aktų normomis, jame 
aiškiai suformuluotos pareiškėjos teisės ir pareigos ir nurodyta šio rašto apskundimo 
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tvarka, todėl nėra pagrindo jį panaikinti, pripažinti nepagrįstu ir (arba) neatitinkančiu 
teisės aktų keliamų reikalavimų. 

II.

4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 18 d. sprendime 
(b. l. 132–140) pareiškėjos J. A. skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pirmosios instancijos 
teismas pažymėjo, kad pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punk-
tą (2007 m. gegužės 10 d. įstatymo Nr. X-1121 redakcija) žemė Vyriausybės nustatyta 
tvarka suteikiama nuosavybėn neatlygintinai, kai yra abi būtinos sąlygos: asmuo to sie-
kiantis yra Lietuvos Respublikos pilietis; ir asmuo to siekiantis yra šeimos, kuri buvo 
įkeldinta į Lietuvos Respublikos teritoriją po 1939 m. iš nuosavybės teise turėtų ūkių 
tuometinėje Lenkijos teritorijoje, narys. Teismui nekilo abejonių dėl to, kad pareiškė-
ja yra Lietuvos Respublikos pilietė, tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. 
Spręsdamas, ar pareiškėja atitinka kitą Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 
punkte įtvirtintą būtinąją sąlygą ir ją galima laikyti šeimos, kuri buvo įkeldinta į Lietu-
vos Respublikos teritoriją po 1939 m. iš nuosavybės teise turėtų ūkių tuometinėje Len-
kijos teritorijoje, nare, teismas pažymėjo, kad Žemės reformos įstatyme byloje nagrinė-
jamu atveju terminas „šeima“ buvo panaudotas Žemės reformos įstatymą papildžius 
1991 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. I-2138, o tuo metu galiojantys įstatymai nepateikė 
aiškios šeimos sampratos. Teismas darė išvadą, kad terminas „šeima“, taikant Žemės 
reformos įstatymo 7 straipsnį, turi būti suprantamas taip, kaip jis suprantamas ben-
drinėje kalboje, t. y. šeima – žmonių grupė, susidedanti iš tėvų, vaikų (kartais ir artimų 
giminaičių), gyvenančių kartu (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, 2000 m., p. 802). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietu-
vos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pavyzdžiui, 2007 m. gruodžio 
28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A3-1189/2007, 2005 m. gruodžio 9 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A15-1815/2005, 2004 m. rugpjūčio 24 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A8-704/2004). Teismas pažymėjo, kad apibrėžiant šeimą kaip žemės 
reformos santykių subjektą, gali ir turi būti atsižvelgiama į šių santykių specifiką, todėl 
vien formalių giminystės ryšių nustatymo nepakanka konstatuoti, kad asmuo, siekian-
tis gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 
1 dalies 2 punktą, yra šeimos, kuri buvo įkeldinta į Lietuvos Respublikos teritoriją po 
1939 m. iš nuosavybės teise turėtų ūkių tuometinėje Lenkijos teritorijoje, narys.

5. Teismas nustatė, kad iš Suvalkų valstybinio archyvo 2006 m. rugsėjo 14 d. pa-
žymėjimo Nr. 843-213/06, Lietuvos centrinio archyvo 2007 m. balandžio 26 d. pažy-
mėjimo Nr. R4-2063 ir kitų šioje byloje surinktų dokumentų matyti, kad 8,50 ha ploto 
žemės ūkio (duomenys neskelbtini), savininkas M. P. kartu su savo sūnum J. P. 1941 m. 
įkeldinti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Lenkijos, pareiškėja J. P. yra M. P. provai-
kaitė bei J. P. vaikaitė. Pareiškėja gimė 1984 m. rugpjūčio 15 d., jos mama mirė 1993 m. 
vasario 21 d., jos senelis mirė 1999 m. spalio 15 d., o pareiškėja Marijampolės žemė-
tvarkos skyriaus vedėjai prašymą „Dėl žemės nuosavybės įteisinimo“ pateikė 2007 m. 
birželio 27 d. Vadinasi, tuo metu, kai pareiškėja Marijampolės žemėtvarkos skyriaus 
vedėjai pateikė prašymą dėl 8,5 ha žemės suteikimo neatlygintinai, ji niekaip negalėjo 
gyventi kartu su G. A. ir J. P.. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina ir tai, kad J. 
A. gimė G. P. (A.) ir N. A. šeimoje ir niekaip negalėjo būti į Lietuvos Respublikos teri-
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toriją iš tuometinės Lenkijos teritorijos (duomenys neskelbtini) po 1939 m. M. P. įkel-
dintos šeimos, kuriai priklausė 8,50 ha ploto ūkis, narė. Pareiškėja iki M. P. šeimos iš-
vykimo į Lietuvą negyveno kartu su nurodyto ūkio savininku ir nevedė su juo bendro 
ūkio. Įvertinęs nurodytus faktus, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos ir M. P. šeimos, 
kuri 1941 m. iš Lenkijos įkeldinta į Lietuvos Respublikos teritoriją, nesiejo tiesioginio 
bendro gyvenimo santykiai. Vadinasi, pareiškėjai J. A., kuri ir jos prosenelis M. P., jos 
senelis J. P. nebuvo vienos šeimos nariai, Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio l dalies 
2 punkto taikymo prasme negali būti suteiktas nuosavybėn neatlygintinai 8,50 ha že-
mės sklypas.

6. Teismas pažymėjo, kad žemės sklypo suteikimas nuosavybėn neatlygintinai pa-
gal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą negali būti sutapatinamas 
su nuosavybės teisių atkūrimu, vykdomu pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį ne-
kilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą. Teismui nebuvo pateikti įrodymai, kad pareiškėja, 
jos prosenelis M. P., jos senelis J. P., jos tėvai G. P. (A.) ar N. A. būtų turėję nuosavybės 
teise Lietuvos Respublikoje žemės ar kad ta žemė nuosavybės teise jiems būtų suteikta 
atvykus iš Lenkijos, ar kad Lietuvos Respublika kažkokiu būdu būtų prisidėjusi prie 
paminėtų asmenų nuosavybės teisių pažeidimo iškeldinimo iš Lenkijos metu. Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas ir žemės suteikimas neatly-
gintinai piliečiams, kurių šeimos buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją po 
1939 m. iš nuosavybės teise turėtų ūkių tuometinėse Lenkijos ir Vokietijos teritorijo-
se, yra visiškai skirtingi procesai, nulemti skirtingų istorinių, socialinių, ekonominių 
sąlygų, todėl įstatymų leidėjas turėjo teisę nustatyti skirtingą teisinį reglamentavimą 
skirtingiems valstybinės žemės įsigijimo nuosavybėn būdams žemės reformos metu. 
Žemės reformos įstatymo 2 straipsnyje yra nustatyti šio įstatymo siekiami tikslai, tarp 
kurių yra tikslas įgyvendinti socialinį teisingumą privatizuojant valstybinę žemę. Vals-
tybė turi diskreciją nustatyti socialinio teisingumo įgyvendinimo būdus ir mastą. Ana-
logiškos pozicijos, vertindamas žemės sklypo suteikimo nuosavybėn neatlygintinai 
pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą santykį su nuosavybės 
teisių atkūrimu, vykdomu pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį tur-
tą atkūrimo įstatymą, laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2007 m. 
gruodžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-1189/2007). Atsižvelgęs į nuro-
dytus argumentus bei tai, kad pareiškėjai J. A., kuri ir jos prosenelis M. P., J. P. nebuvo 
vienos šeimos nariai, Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo 
prasme negali būti suteiktas nuosavybėn neatlygintinai 8,50 ha žemės sklypas, teismas 
padarė išvadą, kad NŽT sprendimas Nr. 1T-(7.5.)-61 yra teisėtas ir pagrįstas.

7. Spręsdamas dėl pareiškėjos ginčijamo NŽT Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kal-
varijos skyriaus vedėjo įsakymo Nr. 20VĮ-(14.20.2)-1937 pagrįstumo ir teisėtumo, pa-
žymėjo, kad šis įsakymas buvo iš esmės pakeistas NŽT sprendimu Nr. 1T-(7.5.)-61. 
Todėl šioje byloje ištyręs, įvertinęs NŽT sprendimą Nr. 1T-(7.5.)-61 ir pripažinęs jį pa-
grįstu ir teisėtu, NŽT Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėjo įsakymo 
Nr. 20VĮ-(14.20.2)-1937 teisėtumo ir pagrįstumo teismas netyrė, nes toks tyrimas būtų 
savitikslis. Spręsdamas dėl pareiškėjos ginčijamo NŽT sprendimo Nr. 1SS-(7.5.)-2804 
pagrįstumo ir teisėtumo, pažymėjo, kad jis tiesiogiai susijęs su NŽT sprendime  
Nr. 1T-(7.5.)-61 priimta nuostata, kuria iš esmės nuspręsta nesuteikti nuosavybėn ne-
atlygintinai valstybinės žemės sklypo J. A.. Teismas pažymėjo, kad NŽT sprendimas 
Nr. 1SS-(7.5.)-2804 priimtas išnagrinėjus pareiškėjos 2013 m. lapkričio 11 d. pateiktą 



154

I. Administracinių teismų praktika

skundą NŽT, kuriame, be kita ko, pareiškėja prašė pakartotinai išnagrinėti jos 2013 m. 
liepos 5 d. pateiktą prašymą neatlygintinai suteikti 8,5 ha žemės Vilniaus rajono teri-
torijoje, Maišiagaloje. Taip pat tai, kad NŽT sprendimu Nr. 1SS-(7.5.)-2804 pareiškė-
ja iš esmės informuota, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti skunde išdėstyto prašymo 
ir Vilniaus rajono skyrių įpareigoti pakartotinai išnagrinėti 2013 m. liepos 5 d. prašy-
mą, nes valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai procedūra pareiškė-
jos atžvilgiu vis tiek negalėtų būti pradėta, o valstybinės žemės sklypas pagal Pažymą  
Nr. PS-13-144 negalėtų būti suformuotas. Įvertinus nurodytas aplinkybes ir tai, kad 
NŽT sprendimas Nr. 1T-(7.5.)-61, kuriuo iš esmės nuspręsta nesuteikti nuosavybėn ne-
atlygintinai valstybinės žemės sklypo J. A., yra teisėtas ir pagrįstas, teismas konstatavo, 
kad NŽT sprendimo Nr. 1SS-(7.5.)-2804 teisėtumo ir pagrįstumo tyrimas būtų savi-
tikslis. Teismas konstatavo, kad nėra jokio teisinio pagrindo įpareigoti NŽT Vilniaus 
rajono skyrių priimti sprendimą pagal pareiškėjos 2013 m. liepos 5 d. prašymą suteikti 
nuosavybėn neatlygintinai 8,5 ha žemės Vilniaus rajono teritorijoje Maišiagaloje, o pa-
reiškėjos skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

III.

8. Pareiškėja J. A. apeliaciniame skunde (b. l. 155–159) prašo panaikinti Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 18 d. sprendimą ir priimti naują 
sprendimą – jos skundą tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės tokiais pat 
argumentais, kurie buvo pateikti pirmosios instancijos teismui. Pareiškėja papildomai 
pažymi, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departa-
mento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui 2007 m. spalio 1 d. pateikė prašymą dėl 
neatlygintino 8,5 ha žemės sklypo suteikimo nuosavybėn. Šį prašymą pareiškėja atsi-
ėmė (ant prašymo yra užrašas „Atsiėmiau“ ir data nenurodyta), tačiau jo ji neatsisakė, 
o tai reiškia, kad minėtame žemėtvarkos skyriuje pradėta valstybinės žemės suteikimo 
neatlygintinai nuosavybėn procedūra. Pareiškėja nurodo, kad pakartotinai į NŽT Vil-
niaus rajono skyrių kreipėsi 2013 m. liepos 5 d. ir kartu su prašymu pateikė Pažymą 
Nr. PS-13-144. NŽT Vilniaus rajono skyriuje dirbusių valstybės tarnautojų pareiškėja 
buvo informuota, kad Pažymą Nr. PS-13-144 ji turi nuvežti ir pateikti NŽT Marijam-
polės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriui. Todėl visiškai akivaizdu, kad tik minėtą pažy-
mą (o ne prašymą) pareiškėja atsiėmė 2013 m. liepos 5 d. Be to, NŽT Vilniaus rajono 
skyrius 2013 m. rugpjūčio 12 d. rašte Nr. 48SD-(14.48.104)-5812 nepagrįstai nurodė, 
kad šiame skyriuje Pažyma Nr. PS-13-144 anksčiau nebuvo gauta, todėl Vilniaus ra-
jono skyrius neturi galimybės tenkinti pareiškėjos prašymo ir suteikti valstybinės že-
mės neatlygintinai. Kaip minėta, 2007 m. spalio 1 d. kartu su Pažyma Nr. PS-13-144 
pareiškėja buvo pateikusi prašymą ir niekada šio savo prašymo neatsisakė. Pareiškė-
ja nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje  
Nr. I-1384-168/2013 išaiškino, jog viešojo administravimo subjektas negali panaikinti 
savo priimtų sprendimų, jeigu tokia galimybė nėra nustatyta atitinkamą sritį reglamen-
tuojančiuose specialiuose įstatymuose. Šioje byloje atsakovas NŽT 2013 m. gruodžio 
27 d. sprendimu Nr. 1T-(7.5)-61 atsisakė suteikti pareiškėjai žemės sklypą esant galio-
jančiai Pažymai Nr. PS-13-144, kurioje nustatyta, kad pareiškėja turi teisę į žemės skly-
pą. Ši pažyma nepanaikinta teismine tvarka, todėl yra galiojanti. Pirmosios instanci-
jos teismas nepagrįstai nusprendė, kad atsakovas turėjo teisę spręsti dėl juridinio fakto 
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nustatymo, kad pareiškėja, kuriai parengta Pažyma Nr. PS-13-144, nelaikytina M. P. 
(P.), t. y. pareiškėjos prosenelio, šeimos nare. Tokios teisės atsakovui joks teisės aktas 
nesuteikia. Pareiškėjos tėvai ir seneliai gyveno kartu ir vedė bendrą ūkį. Tai patvirtina 
aplinkybė, kad M. P. kartu su savo sūnumi J. P. 1941 m. įkeldinti į Lietuvos Respublikos 
teritoriją iš Lenkijos. Taigi pareiškėja turi teisę į prosenelio žemę (analogiškos pozici-
jos laikomasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje administracinėje 
byloje Nr. A575-1189/2007). Pareiškėja taip pat teigia, kad teismas pagal analogiją tu-
rėjo taikyti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 
2 straipsnio 2 dalį. Be to, teismas nepagrįstai nurodė, kad santykiams, susijusiems su 
nuosavybės atkūrimu į išlikusį nekilnojamąjį turtą, paveldėjimo santykius reglamen-
tuojančios teisės normos netaikomos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – 
ir Civilinis kodeksas) 5.1 str.). Šį teiginį paneigia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiš-
kinimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-588. Analogiškai turėtų būti taikomas ir aiškinamas 
Žemės reformos įstatymas. 

9. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepi-
me (b. l. 165–176) prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos 
teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas pažymi, kad nei jis, nei teismas nenei-
gė fakto, kad M. P. (P.) iki įkeldinimo į Lietuvos Respublikos teritoriją Suvalkų aps-
krities (duomenys neskelbtini) kaime nuosavybės teise valdė 8,50 ha teritoriją. Taip pat 
neneigiamas faktas, kad pareiškėją ir M. P. sieja giminystės ryšiai. Akcentuojama tik tai, 
kad asmuo, siekiantis gauti neatlygintinai nuosavybėn žemės pagal Žemės reformos 
įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą, turi būti šeimos, kuri po 1939 m. įkeldinta iš 
nuosavybės teise turėtų ūkių Lenkijos ir Vokietijos tuometinėse teritorijose į Lietuvos 
Respublikos teritoriją, narys. Tas faktas, kad pareiškėjos prosenelis bei jo šeimos nariai 
buvo įkeldinti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš tuometinės Lenkijos, dar nereiškia, 
kad pareiškėja yra įkeldintos šeimos narė Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 da-
lies 2 punkto prasme. Pareiškėja nepateikė įrodymų, kad buvo vedamas bendras ūkis, 
vien formalių giminystės ryšių nustatymo nepakanka. Pareiškėja nepagrįstai teigia, jog 
teismas pagal analogiją turėjo taikyti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, kadangi šis įstatymas ir Žemės reformos 
įstatymas reguliuoja visiškai skirtingus teisinius santykius. Vadinasi, įstatymų leidė-
jas turėjo teisę nustatyti visiškai skirtingus reikalavimus nuosavybės teisių atkūrimui 
ir žemės suteikimui nuosavybėn neatlygintinai (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-1189/2007). Be 
to, kiek tai susiję su paveldėjimo teisiniais santykiais, nagrinėjamu atveju taikomas ne 
Civilinis kodeksas, o specialusis įstatymas – Žemės reformos įstatymo 7 straipsnis, ku-
ris nenumato, kad žemė nuosavybėn neatlygintinai būtų suteikiama mirusio asmens, 
pateikusio prašymą, įpėdiniams. Teigia, kad pareiškėja Vilniaus apygardos administra-
ciniam teismui pateikė paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą (notarinio registro 
Nr. 1-4886), tačiau jis įrodo tik tai, kad pareiškėja pagal įstatymą paveldėjo V. P. turtą, 
tačiau neįrodo, kad ji yra M. P. šeimos narė, taip pat J. P. šeimos narė ir jų turto ir 
turtinių teisių perėmėja. Žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis nurodo, kad 
žemės reformą įgyvendina NŽT. Sprendimus grąžinti, perduoti, suteikti nuosavybėn 
neatlygintinai ir parduoti valstybinę žemę priima NŽT vadovas arba jo įgaliotas te-
ritorinio padalinio vadovas. Pareiškėjos nurodoma Pažyma Nr. PS-13-144 priimta 
pažeidžiant Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nes pareiškėja  



156

I. Administracinių teismų praktika

nelaikytina M. P. šeimos nare, kadangi yra gimusi atskiroje M. P. sūnaus J. P. dukros  
G. A. (P.) sukurtoje šeimoje. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalis suteikia 
teisę NŽT panaikinti minėtą pažymą. Pažymi, kad iš pareiškėjos minimo 2007 m. spa-
lio 1 d. prašymo matyti, jog pareiškėja Vilniaus apskrities viršininko administracijos 
Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui, o ne Vilniaus 
apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui buvo pa-
teikusi minėtą prašymą bei Pažymą Nr. PS-13-144. Iš NŽT Vilniaus miesto skyriaus 
pateiktos informacijos bei Pažymos Nr. PS-13-144 kopijos, kurioje pareiškėjos įrašyta 
„Atsiėmiau“, nustatyta, kad pareiškėja pažymą atsiėmė, o valstybinės žemės suteikimo 
neatlygintinai nuosavybėn procedūra šiame skyriuje (ir tuo metu Vilniaus apskrities 
viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvar-
kos skyriuje) nebuvo pradėta. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

10. Byloje ginčas yra kilęs dėl NŽT Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos 
skyriaus vedėjo 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 20VĮ-(14.20.2)-1937, NŽT 2013 m. 
gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 1T-(7.5.)-61, NŽT 2013 m. gruodžio 31 d. sprendimo  
Nr. 1SS-(7.5.)-2804 teisėtumo bei įpareigojimo NŽT Vilniaus rajono skyrių priimti 
sprendimą pagal pareiškėjos 2013 m. liepos 5 d. prašymą suteikti nuosavybėn neatly-
gintinai 8,5 ha žemės Vilniaus rajono teritorijoje Maišiagaloje. Išplėstinė teisėjų kolegija 
pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nutartimi (b. l. 43) pašalino NŽT Marijam-
polės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos bei Vilniaus rajono skyrius iš atsakovų, todėl, priešin-
gai nei nurodyta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 18 d. 
sprendime, NŽT Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos bei Vilniaus rajono skyriai 
nėra atsakovai nagrinėjamoje byloje.

11. Skundžiamu įsakymu Nr. 20VĮ-(14.20.2)-1937 bei sprendimu Nr. 1T-(7.5.)-61 
iš esmės buvo atsisakyta pareiškėjai suteikti neatlygintinai nuosavybėn žemės pagal 
Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Pastarojoje teisės normoje 
įtvirtinta, jog žemė Vyriausybės nustatyta tvarka suteikiama nuosavybėn neatlyginti-
nai Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių šeimos buvo įkeldintos į Lietuvos Respubli-
kos teritoriją po 1939 metų iš nuosavybės teise turėtų ūkių Lenkijos ir Vokietijos tuo-
metinėse teritorijose, – žemės sklypai pagal šio įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eilę 
žemei įsigyti, bet ne didesnio ploto, negu šie asmenys turėjo žemės nuosavybės teise 
arba gavo naudotis įkeldinant juos į Lietuvos Respublikos teritoriją, ir ne didesni kaip 
150 ha bendro ploto (2007 m. gegužės 10 d. įstatymo Nr. X-1121 redakcija).

12. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad pareiškėja 2007 m. birželio 27 d. 
Marijampolės žemėtvarkos skyriaus vedėjai pateikė prašymą (b. l. 103), kuriame nuro-
dė, kad jos motinos šeima 1941 m. buvo prievarta perkelta iš Suvalkų apskrities, kur tu-
rėjo 8,5 ha žemės. Marijampolės apskrities viršininko administracijos Marijampolės že-
mėtvarkos skyrius 2007 m. rugpjūčio 23 d. pareiškėjai išdavė Pažymą Nr. PS-13-144 (b. 
l. 17), kurioje nurodyta, kad J. A. turi teisę gauti 8,5 ha žemės neatlygintinai. Pareiškėja 
2013 m. liepos 5 d. NŽT pateikė prašymą (b. l. 90) neatlygintinai suteikti 8,5 ha žemės 
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Vilniaus rajono teritorijoje, Maišiagaloje. NŽT Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos 
skyriaus vedėjas 2013 m. spalio 11 d. priėmė įsakymą Nr. 20VĮ-(14.20.2)-1937 (b. l. 26), 
kurio 1 punktu nusprendė pripažinti negaliojančia Pažymą Nr. PS-13-144. Šis įsakymas 
priimtas įvertinus faktą, kad J. A. yra mirusio žemės savininko M. P. proanūkė, o Žemės 
reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai ir kiti galiojantys teisės aktai ne-
nustato galimybės suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypą mirusio 
piliečio vardu arba jo įpėdiniams. Pareiškėja 2013 m. lapkričio 11 d. šį sprendimą ap-
skundė NŽT (b. l. 60–62). Išnagrinėjęs pareiškėjos 2013 m. lapkričio 11 d. skundą, NŽT 
direktorius 2013 m. gruodžio 27 d. priėmė sprendimą Nr. 1T-(7.5.)-61, kuriuo nuspren-
dė pakeisti NŽT Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėjo įsakymu  
Nr. 20VĮ-(14.20.2.)-1937 įformintą sprendimą ir išdėstyti jį taip: „Nesuteikti nuosavy-
bėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypo J. A.“.

13. Pareiškėja 2013 m. lapkričio 11 d. taip pat pateikė kitą skundą NŽT (b. l. 78, 79), 
kuriame, be kita ko, prašė pakartotinai išnagrinėti jos 2013 m. liepos 5 d. NŽT pateiktą 
prašymą (b. l. 90). Išnagrinėjusi pareiškėjos 2013 m. lapkričio 11 d. pateiktą skundą (b. 
l. 78, 79), NŽT priėmė sprendimą Nr. 1SS-(7.5.)-2804, kuriuo, be kita ko, pareiškėją in-
formavo apie NŽT direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. 1T-(7.5.)-61, taip 
pat apie tai, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti skunde išdėstyto prašymo ir Vilniaus 
rajono skyrių įpareigoti pakartotinai išnagrinėti 2013 m. liepos 5 d. prašymą, nes vals-
tybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai procedūra pareiškėjos atžvilgiu vis 
tiek negalėtų būti pradėta, o valstybinės žemės sklypas pagal Pažymą Nr. PS-13-144 
negalėtų būti suformuotas.

14. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pareiškėjos prosenelių šeima kartu 
su pareiškėjos seneliu P. E. M., kuriam tuo metu buvo 11 metų, 1941 m. buvo įkeldinti 
į Lietuvos Respublikos teritoriją (b. l. 14). Prieš įkeldinimą pareiškėjos proseneliui M. P. 
(duomenys neskelbtini) valsčiuje priklausė 8,5 ha ploto žemės ūkis. Tai patvirtina Suval-
kų valstybinio archyvo 2006 m. rugsėjo 14 d. pažymėjimas Nr. 843-213/06 (b. l. 20–22), 
Lietuvos centrinio archyvo 2007 m. balandžio 26 d. pažymėjimas Nr. R4-2063 (b. l. 15) 
ir giminystės ryšį įrodantys dokumentai (b. l. 111–116). Pareiškėjos senelis mirė 
1999 m., jo turtą paveldėjo jo sūnus V. P. (pareiškėjos dėdė), tačiau teisių neįformino. 
2005 m., mirus pareiškėjos dėdei, pastarojo turtą pagal įstatymą paveldėjo pareiškėja, 
kuri yra gimusi 1984 m. (b. l. 10–13, 115). Apeliaciniame skunde pareiškėja teigia, kad 
ji yra savo prosenelio M. P. šeimos narė, taip pat senelio J. P. turto paveldėtoja, todėl 
paveldėjo turtinę teisę į žemės sklypo suteikimą.

V.

Dėl „šeimos“ sąvokos pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą

15. Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte inter alia įtvirtinta, 
kad žemė Vyriausybės nustatyta tvarka suteikiama nuosavybėn neatlygintinai Lietuvos 
Respublikos piliečiams, kurių šeimos buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją 
po 1939 metų iš nuosavybės teise turėtų ūkių Lenkijos ir Vokietijos tuometinėse terito-
rijose. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl to, kaip turėtų būti aiškinama „šeimos“ 
sąvoka, įtvirtinta šioje teisės normoje.

16. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarime 
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yra pažymėjęs, kad „apibrėžiant šeimą kaip teisinių santykių subjektą, kyla pareiga at-
sižvelgti į reguliuojamų santykių specifiką, inter alia į teisinių santykių subjektų ypatu-
mus, objektyviai lemiančius būtinybę juos apibrėžti tų konkrečių santykių, kurių daly-
viai jie yra, kontekste“. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. gruodžio 
28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A3-1189/2007, aiškindamas aptariamą Že-
mės reformos įstatymo normą, yra pažymėjęs, kad „terminas „šeima“, taikant Lietuvos 
Respublikos žemės reformos įstatymo 7 straipsnį turi būti suprantamas taip, kaip jis 
suprantamas bendrinėje kalboje, t. y. „šeima“ – žmonių grupė susidedanti iš tėvų, vaikų 
(kartais ir artimų giminaičių), gyvenančių kartu (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2000 m., 802 p.). Tokia yra ir teis-
minė praktika – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 24 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A8-704/2004, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2005 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15-1815/2005.“

17. Pareiškėja nurodo, kad ji yra gimusi bendroje M. P. sūnaus J. P. dukros G. A. 
šeimoje, nes pareiškėjos tėvai ir seneliai gyveno kartu ir vedė bendrą šeimos ūkį – tai 
patvirtina ir aplinkybė, kad buvęs žemės savininkas M. P. kartu su savo sūnumi J. P. 
1941 m. įkeldinti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Lenkijos. 

18. Byloje pateikti įrodymai, kad pareiškėjos proseneliai ir senelis, kuriam tuo 
metu buvo 11 metų, buvo kartu įkeldinti į Lietuvos Respublikos teritoriją (b. l. 14). 
Taigi jie (pareiškėjos prosenelis ir senelis) yra laikytini tos pačios šeimos, įkeldintos į 
Lietuvos Respublikos teritoriją, nariais pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 
dalies 2 punktą. Tačiau pareiškėja, gimusi 1984 m. Vilniuje, savo tėvų G. A. ir N. A. šei-
moje (b. l. 112), negali būti laikoma M. P. ir J. P. šeimos, įkeldintos į Lietuvos Respubli-
kos teritoriją 1941 m., nare, kadangi minėtos šeimos įkeldinimo į Lietuvos Respubliką 
metu pareiškėja nebuvo gimusi, o minėta norma teisę gauti nuosavybėn neatlyginti-
nai žemės sieja su šeimos narių įkeldinimo į Lietuvos Respublikos teritoriją momentu. 
Taigi pareiškėja neturi teisės gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės pagal Žemės re-
formos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą kaip šeimos, įkeldintos į Lietuvos Res-
publikos teritoriją po 1939 m. iš nuosavybės teise turėto ūkio tuometinėje Lenkijos te-
ritorijoje, narė.

VI.

Dėl teisės gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai pagal Žemės reformos įstatymo 
7 straipsnio 1 dalies 2 punktą paveldėjimo 

19. Pareiškėja teigia, kad ji, kaip senelio J. P. turto perėmėja, paveldėjo palikėjo tu-
rėtą turtinę teisę gauti valstybinės žemės nuosavybėn neatlygintinai. Pareiškėja remiasi 
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 
2 dalimi, kurioje nustatyta, jog tuo atveju, kai to paties straipsnio 1, 2, 3, 4 punktuose 
nurodyti piliečiai, kurie nustatytu laiku buvo padavę prašymus atkurti nuosavybės tei-
ses, yra mirę, nuosavybės teisės atkuriamos mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui, 
jeigu šis yra Lietuvos Respublikos pilietis.

20. Žemės reformos įstatyme nėra reglamentuotas teisės gauti žemės nuosavybėn 
neatlygintinai pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą paveldėjimas. Šiuo aspek-
tu pažymėtina, kad, kaip Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs 
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2007 m. gruodžio 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A3-1189/2007, piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas ir žemės suteikimas neatly-
gintinai piliečiams, kurių šeimos buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją po 
1939 metų iš nuosavybės teise turėtų ūkių Lenkijos ir Vokietijos tuometinėse teritori-
jose yra visiškai skirtingi procesai, sąlygoti skirtingų istorinių, socialinių, ekonominių 
sąlygų, todėl įstatymų leidėjas turėjo teisę nustatyti skirtingą teisinį reglamentavimą 
skirtingiems valstybinės žemės įsigijimo nuosavybėn būdams žemės reformos metu. 
Žemės reformos įstatymo 2 straipsnyje yra nustatyti šio įstatymo siekiami tikslai, tarp 
kurių yra tikslas įgyvendinti socialinį teisingumą privatizuojant valstybinę žemę. Vals-
tybė turi diskreciją nustatyti socialinio teisingumo įgyvendinimo būdus ir mastą. Prie-
šingai nei nuosavybės teisių atkūrimo atveju, iš asmenų, turinčių teisę gauti žemės pa-
gal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą, atimta žemė jų įkeldinimo 
į Lietuvos Respubliką metu, liko ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. Minėtoje teisės 
normoje įtvirtinta teisė gauti neatlygintinai žemės sklypą nuosavybės teises iš esmės 
yra lengvatinio pobūdžio, šios teisės normos priėmimo istorinės priežastys yra skirtin-
gos lyginant su nuosavybės teisių atkūrimo reglamentavimo istorinėmis priežastimis. 
Taigi, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nuosavybės teisių atkūrimo teisiniai san-
tykiai ir žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai pagal Žemės reformos įstatymo 
7 straipsnio 1 dalies 2 punktą teisiniai santykiai nėra pakankamai panašūs, kad pagal 
analogiją nagrinėjamoje būtų taikytina Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnoja-
mąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis. 

21. Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad turtiniams santykiams, 
kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų pavaldumu valstybės institucijoms ir kurie 
tiesiogiai atsiranda, kai valstybės institucijos atlieka valdžios funkcijas (realizuojamas 
pavaldumas) <...>, bei kitokiems santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės 
normos, šio kodekso normos taikomos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja atitin-
kami įstatymai, taip pat šio kodekso įsakmiai nurodytais atvejais. Taigi Žemės refor-
mos įstatymui nereglamentuojant teisės gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai pagal 
šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą paveldėjimo, yra taikytinos atitinkamos Ci-
vilinio kodekso normos, reglamentuojančios paveldėjimo teisinius santykius. Civilinio 
kodekso 5.1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad paveldėjimas – tai mirusio fizinio 
asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo 
įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Paveldimi materia-
lūs dalykai (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai 
popieriai, patentai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo 
turtinės prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektinė nuosavybė (autorių turtinės 
teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, gretutinės turtinės teisės bei teisės į pra-
moninę nuosavybę) ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos. Atkreip-
tinas dėmesys, kad pagal Civilinio kodekso 1.112 straipsnį „Turtinės teisės“ „civilinių 
teisių objektai yra daiktinės teisės, prievolinės teisės, taip pat teisės, atsirandančios iš 
intelektinės veiklos rezultatų. Turtinės teisės gali būti perduodamos ir paveldimos“. Re-
miantis Civilinio kodekso 6.2 straipsniu, prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių 
juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. 

22. Pareiškėja nagrinėjamoje byloje teigia, kad ji paveldėjo turtinę teisę gauti nuo-
savybėn neatlygintinai žemės, kadangi tokią teisę turėjo jos senelis. Taigi turi būti nu-
statyta, kad pareiškėjos senelis įgijo subjektinę turtinę teisę gauti nuosavybėn žemės 
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sklypą. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju turtinė teisė gauti 
nuosavybėn neatlygintinai žemės pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 da-
lies 2 punktą atsiranda atitinkamam asmeniui, kuris atitinka pirmiau minėtas sąlygas, 
aiškiai išreiškus valią, t. y. kompetentingai institucijai pateikus prašymą gauti žemės 
sklypą. Nesant tokios valios išraiškos nėra pagrindo vertinti, kad susiformavo atitin-
kama turtinė teisė. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad pareiškėjos senelis būtų 
pateikęs prašymą suteikti jam nuosavybėn neatlygintinai žemės pagal Žemės reformos 
įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą, taigi pareiškėjos seneliui nesusiformavo turtinė 
teisė gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypą. Dėl šios priežasties nėra pagrindo 
spręsti, kad ši teisė galėjo būti paveldėta.

23. Pareiškėja remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kurioje nurodyta, 
jog „teisė atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą yra turtinė teisė, to-
dėl asmeniui, įstatymo nustatytais terminais išreiškusiam savo valią atkurti nuosavybės 
teises, mirus, ji paveldima bendrais pagrindais, o nuosavybės teisės į išlikusį nekilno-
jamąjį turtą tokiu atveju atkuriamos 1997 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustaty-
ta tvarka“. Kaip minėta, teisė atkurti nuosavybės teises yra reglamentuota specialiame 
įstatyme, kuriame įtvirtintas specialus minėtos teisės paveldėjimo reglamentavimas – 
įstatymų leidėjas pasirinko nustatyti, kad ši teisė yra paveldima turtinė teisė, ir mi-
rus piliečiams, kurie nustatytu laiku buvo padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, 
nuosavybės teisės atkuriamos mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui, jeigu šis yra 
Lietuvos Respublikos pilietis. Tačiau įstatymų leidėjas nenustatė, jog Žemės reformos 
įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta teisė gauti nuosavybėn neatlygintinai 
žemės yra paveldima, taip pat nenustatė jos paveldėjimo sąlygų.

24. Remdamasi išdėstytais motyvais išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad 
pareiškėja neturi teisės gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypą pagal Žemės re-
formos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą, kadangi nepaveldėjo tokios turtinės 
teisės, taip pat pareiškėja nėra šeimos, įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją po 
1939 m. iš nuosavybės teise turėto ūkio Lenkijos tuometinėje teritorijoje, narė. Taigi 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pagrįstai atsisakė suteikti pa-
reiškėjai nuosavybėn neatlygintinai žemės pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 
1 dalies 2 punktą. Dėl šios priežasties nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos reikalavimus 
panaikinti įsakymą Nr. 20VĮ-(14.20.2)-1937 ir sprendimą Nr. 1T-(7.5.)-61 bei įpareigo-
ti NŽT Vilniaus rajono skyrių priimti sprendimą pagal pareiškėjos 2013 m. liepos 5 d. 
prašymą suteikti nuosavybėn neatlygintinai 8,5 ha žemės Vilniaus rajono teritorijoje 
Maišiagaloje. Dėl pareiškėjos argumento, jog sprendimas Nr. 1T-(7.5.)-61 buvo priim-
tas galiojant Pažymai Nr. PS-13-144, kuri nebuvo panaikinta, pažymėtina, kad Pažyma 
Nr. PS-13-144 pati savaime nesukūrė pareiškėjai subjektinės teisės, kadangi ja nebuvo 
nuspręsta suteikti pareiškėjai nuosavybėn neatlygintinai žemės. Ši pažyma vertintina 
kaip tarpinio – procedūrinio pobūdžio dokumentas, ir nagrinėjamu atveju jis nepriva-
lėjo būti panaikintas prieš priimant sprendimą nesuteikti pareiškėjai nuosavybėn neat-
lygintinai žemės pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

25. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad sprendimu Nr. 1T-(7.5.)-61 
buvo iš esmės pakeistas įsakymas Nr. 20VĮ-(14.20.2)-1937, o sprendimu Nr. 1SS-(7.5.)-
2804 pareiškėja buvo informuota apie sprendimo Nr. 1T-(7.5.)-61 priėmimą ir apie 
tai, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymo ir Vilniaus rajono skyrių  
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įpareigoti pakartotinai išnagrinėti šiam skyriui pateiktą 2013 m. liepos 5 d. prašymą, nes 
valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai procedūra jos atžvilgiu negalė-
tų būti pradėta. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad sprendimas Nr. 1SS-(7.5.)-2804 
kvalifikuotinas kaip informacinio – aiškinamojo pobūdžio raštas, kuris pats savaime 
teisinių pasekmių nesukelia, todėl negali būti skundo dalyku administraciniuose teis-
muose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-779/2011). Dėl šios priežasties administraci-
nės bylos dalis dėl reikalavimo panaikinti sprendimą Nr. 1SS-(7.5.)-2804 nutrauktina 
kaip nepriskirtina administraciniams teismams.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktais, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjos J. A. apeliacinį skundą atmesti. 
Administracinės bylos dalį dėl pareiškėjos J. A. reikalavimo panaikinti Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. gruodžio 31 d. sprendimą  
Nr. 1SS-(7.5.)-2804 „Dėl skundo nagrinėjimo“ nutraukti kaip nepriskirtiną administra-
cinių teismų kompetencijai.

Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 18 d. sprendimo 
dalį palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

2.4. Bylos dėl nuosavybės teisių atkūrimo teisinių santykių

2.4.1. Dėl funkcijų tarp Nacionalinės žemės tarnybos ir savivaldybės administracijos 
pasiskirstymo nuosavybės teisių atkūrimo procese

Nuosavybės teisių atkūrimas yra sudėtinis procesas, grindžiamas inter alia tarpins-
tituciniu bendradarbiavimu ir siejamas ne tik su atitinkamų dokumentų iš pretendento 
pusės pateikimu, bet ir Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnoja-
mąjį turtą atkūrimo įstatyme bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. 
nutarimu Nr. 1057 patvirtintoje Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkoje nurodytų dokumentų pa-
rengimu ar veiksmų atlikimu. Šio proceso sėkmingam užbaigimui reikalingas visų jame 
dalyvaujančių subjektų, tame tarpe ir asmenų pretenduojančių atkurti nuosavybės teises, 
tinkamas teisių ir pareigų vykdymas (34 punktas).

Nacionalinė žemės tarnyba sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, iki 
1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, natūra 
gali priimti tik po to, kai savivaldybės administracijos direktorius pateikia informaciją apie 
laisvą (neužstatytą) žemę ir kartografinėje medžiagoje suprojektuoja natūra grąžinamos 
laisvos (neužstatytos) žemės sklypą. Nacionalinė žemės tarnyba negali tęsti nuosavybės 
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teisių į tokią žemę atkūrimo natūra procedūrų, jeigu savivaldybės administracija pateikia 
informaciją, kad buvusi savininko žemė yra valstybės išperkama (37 punktas).

Nacionalinė žemės tarnyba (paprastai) neturi diskrecijos vertinti konkrečios žemės 
priskyrimo valstybės išperkamai žemei klausimo, nes tokie įgalinimai yra suteikti kitai šia-
me procese dalyvaujančiai institucijai – atitinkamos savivaldybės administracijos direkto-
riui. Šiuo atveju teisės aktų leidėjas pasirinko tokį institucijų bendradarbiavimo nuosavy-
bės teisių atkūrimo procese modelį, pagal kurį Nacionalinė žemės tarnyba nėra įpareigota 
tikrinti savivaldybės administracijos jai pateiktos informacijos teisingumo. Tai nepaneigia 
Nacionalinės žemės tarnybos teisės, esant tam tikroms (inter alia naujai paaiškėjusioms, 
žemės sklypo statuso nustatymui svarbioms) aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į atitin-
kamos savivaldybės administraciją dėl duomenų pateikimo (patikslinimo) (37 punktas). 
Tačiau pagal funkcijų pasiskirstymą nuosavybės teisių atkūrimo procese iš esmės pagrįsti 
konkrečios žemės priskyrimą valstybės išperkamai žemei pagal Lietuvos Respublikos pilie-
čių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnį turėtų 
atitinkamos savivaldybės administracijos direktorius (38 punktas).

Nagrinėtu atveju pareiškėja suformulavo reikalavimą tam viešojo administravimo 
subjektui, kuris pagal suteiktą kompetenciją gali priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių 
atkūrimo, tačiau šį veiksmą Nacionalinė žemės tarnyba gali atlikti tik po to, kai savival-
dybės administracijos direktorius nustato, kad grąžintina žemė yra laisva (neužstatyta) 
ir parengia konkretaus žemės sklypo projektavimo dokumentus. Todėl, siekdama, kad jos 
prašymas dėl žemės grąžinimo natūra būtų patenkintas, pareiškėja inter alia turėtų ginčy-
ti savivaldybės administracijos atsisakymą ginčo žemę traktuoti kaip laisvą ir grąžintiną 
natūra, galbūt tokį atsisakymą lėmusius administracinius sprendimus, reikalauti joje for-
muoti grąžintiną sklypą, atlikti kitus pagal kompetenciją priskirtus veiksmus, į bylą atsa-
kovais įtraukiant atitinkamus viešojo administravimo subjektus (42 punktas).

Administracinė byla Nr. A-1432-858/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00149-2013-3

Procesinio sprendimo kategorija 11.4.2; 11.6.1.4

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. vasario 13 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo, Arūno Dirvono, Irmanto Jarukaičio 
(pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjos V. D. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2013 m. liepos 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos V. D. S. 
skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerijos, atstovaujamai Vilniaus miesto skyriaus, tretiesiems suinteresuotiems as-
menims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir J. B. dėl įpareigojimo atlikti 
veiksmus.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėja V. D. S. (toliau – ir pareiškėja) su skundu (I t., b. l. 1−5) kreipėsi į Vil-
niaus apygardos administracinį teismą, prašydama įpareigoti atsakovą Nacionalinės že-
mės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, atstovaujamą Vilniaus 
miesto skyriaus (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba, atsakovas), atlikti veiksmus – 
kaip įmanoma greičiau atkurti jai nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą – že-
mės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Vilniuje (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) 
(toliau – ir Sklypas).

2. Pareiškėja skunde nurodė, kad yra įstatyminė pretendentės S. S. įpėdinė. S. S. 
turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko K. S. nuosavybės teise valdyto 
0,1376 ha žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), dalį – 0,0688 ha. 2010 m. lap-
kričio 2 d. pareiškėja pateikė prašymą „Dėl buvusio savininko K. S. 1940 m. nacio-
nalizacijos nuosavybės teise turėtos žemės ribų nustatymo pagal Vilniaus miesto že-
mėtvarkos skyriuje esančius planus“. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto 
skyrius, remdamasis archyviniais dokumentais, nustatė iki 1940 m. nacionalizacijos 
buvusio savininko K. S. turėtos žemėvaldos ribas ir 2011 m. sausio 27 d. surašė sklypo, 
į kurį atkuriamos nuosavybės teisės, ribų nustatymo aktą Nr. R17-276. Pareiškėja su 
atlikta kartografija sutiko ir prašė toliau vykdyti žemės grąžinimo procedūrą. Nacio-
nalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrius 2011 m. kovo 21 d. raštu Nr. 49SDP-23 
kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl žemės skly-
po ribų, ploto ir naudojimo sąlygų nustatymo S. S., tačiau 2011 m. birželio 9 d. raštu  
Nr. A51-1945(2.14.12-MP8) buvo informuotas, kad buvusio savininko K. S. iki naci-
onalizacijos turėtas žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), priskirtas valstybės 
išperkamai žemei, nes patenka į naudojamą namų valdos žemės sklypą, esantį (duome-
nys neskelbtini), Vilniuje (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini). Į šio žemės sklypo dalį 
nuosavybės teisės atkurtos Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. liepos 1 d. sprendimu 
Nr. 2.4-01-6101, o likusi Sklypo dalis Nekilnojamojo turto registre įregistruota Nacio-
nalinės žemės tarnybos, kaip valstybinės žemės patikėtinio, vardu. Atsakovas 2011 m. 
liepos 5 d. raštu Nr. 49SF-328 informavo pareiškėją apie Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos pateiktą informaciją bei supažindino su Lietuvos Respublikos piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme (toliau – ir Atkūrimo 
įstatymas) numatytais atlyginimo už valstybės išperkamą žemę būdais. Nacionalinė že-
mės tarnyba 2012 m. vasario 2 d. raštu pasiūlė pareiškėjai žemės vertę atlyginti pinigais, 
tačiau ji su tuo nesutiko (2012 m. liepos 12 d. raštas). Pareiškėjos nuomone, nėra nusta-
tyta jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių pradėtos ir toli pažengusios žemės atkūrimo 
procedūros buvo sustabdytos. Skunde pažymėta, kad 2005 m. vasario 7 d. Vilniaus apy-
gardos administracinio teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-447-07/2005 
buvo patenkintas atitinkamas J. B. prašymas ir panaikintas atsakovo Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos įsakymas „Dėl atsisakymo atkurti nuosavybės teises pilie-
tei J. B.“. Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracija buvo įpareigota iš nau-
jo išnagrinėti J. B. prašymą dėl nuosavybės teisių į gyvenamąjį namą, esantį (duome-
nys neskelbtini), Vilniuje, atkūrimo ir priimti naują sprendimą. S. S. prašymas atkurti  
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nuosavybės teises buvo pateiktas 1991 m. gruodžio mėnesį, tačiau iki šiol nuosavybės 
teisės nėra atkurtos. Tvirtino, jog visi reikiami matavimai buvo atlikti ir reikiami doku-
mentai surinkti, todėl remiantis Atkūrimo įstatymu, nėra jokių objektyvių priežasčių 
pakeisti nuosavybės teisių atkūrimo būdą, ir minėtas žemės sklypas turi būti nedelsiant 
grąžintas. Skunde remiamasi Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Pareiš-
kėjos teigimu, vadovaujantis minėto įstatymo nuostatomis, ir buvo pradėtos nuosa-
vybės teisių atkūrimo procedūros. Tarp pareiškėjai pateiktų dokumentų informacijos 
apie tai, kad Sklypas būtų priskirtas valstybės išperkamai žemei, nebuvo. Pareiškėjai 
nesuprantama, kodėl beveik pasibaigus nuosavybės teisių atkūrimo procesui, ji buvo 
informuota apie Sklypo priskyrimą valstybės išperkamai žemei. Tokia informacija tu-
rėjo būti pateikta gerokai anksčiau. Pareiškėja skunde taip pat cituoja Atkūrimo įstaty-
mo 21 straipsnio 6 dalį (2012 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. XI-2404 redakcija).

3. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba, atstovaujama Vilniaus miesto skyriaus, 
atsiliepime į skundą (II t., b. l. 84−87) nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį 
atmesti.

4. Atsiliepime į skundą nurodoma, kad K. S. iki nacionalizacijos turėta žemė pa-
gal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011 m. birželio 9 d. rašte pateik-
tą informaciją yra priskirta valstybės išperkamai žemei, todėl Nacionalinės žemės 
tarnybos Vilniaus miesto skyrius nuosavybės teisių atkūrimą į S. S. likusią neatkur-
tą 0,0688 ha žemės dalį gali vykdyti pagal Atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 
nuostatose numatytus atlyginimo už valstybės išperkamą žemę būdus. Atkreipė dė-
mesį, kad apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011 m. birželio 9 d. raštą  
Nr. A51-1945(2.14.2.12-MP8) ir galimybę jį apskųsti pareiškėja buvo informuo-
ta 2011 m. liepos 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus raš-
tu Nr. 49SF-328, o ne, kaip klaidingai nurodo pareiškėja, 2012 m. spalio 10 d. raštu 
Nr. 49SJ-(14.49.105)-137. Pasak atsakovo, pareiškėja pati pripažino, kad gavo Naciona-
linės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus 2011 m. liepos 5 d. raštą. Atsakovo nuo-
mone, pareiškėjos nuosavybės teisių atkūrimas į Sklypą vykdomas laiku ir Nacionalinei 
žemės tarnybai priskirtos kompetencijos ribose.

5. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija (to-
liau – ir Savivaldybės administracija) atsiliepimu į skundą (II t., b. l. 73−76) prašė šią 
administracinę bylą nutraukti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įsta-
tymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 6 punkto pagrindu, o jos nenutraukus, skundą 
atmesti kaip nepagrįstą.

6. Atsiliepime pažymėta, kad remiantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įsta-
tymo (toliau – ir Žemės reformos įstatymas) 18 straipsnio 2 dalimi, pareiškėja, prieš 
teikdama šį skundą teismui, turėjo pasinaudoti išankstine privaloma ginčų nagrinėjimo 
ne per teismą tvarka. Pareiškėja yra praleidusi įstatyme nustatytą terminą skundo rei-
kalavimams pareikšti. Nuo 2011 m. liepos mėn. pareiškėjai yra žinoma, kad valstybės 
institucijos atsisako atkurti jai nuosavybės teises į Sklypą natūra. Pareiškėja nesikreipė 
į teismą ilgiau kaip metus ir keturis mėnesius, nepasinaudojo išankstine skundų nagri-
nėjimo ne teisme tvarka, kitaip negynė savo teisių. Todėl, Savivaldybės administraci-
jos nuomone, pareiškėja yra praleidusi ABTĮ 33 straipsnyje nustatytą terminą skundui 
paduoti, taigi administracinė byla turi būti nutraukta. K. S. iki nacionalizacijos turėtas 
Sklypas priskirtas valstybės išperkamai žemei, nes patenka į naudojamą namų valdos že-
mės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), Vilniuje (kadastro. Nr. (duomenys neskelbtini). 
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Į šio žemės sklypo dalį Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. liepos 1 d. sprendimu 
Nr. 2.4-01-6101 nuosavybės teisės jau atkurtos, todėl iki nacionalizacijos buvęs žemės 
sklypas yra užstatytas ir nelaikytinas laisvu. Sklypas skirtas eksploatuoti gyvenamajam 
namui ir kitiems statiniams, todėl, pasak Savivaldybės administracijos, pareiškėja nega-
li savo nuožiūra spręsti, ar žemė yra laisva ir neužstatyta ir koks plotas yra reikalingas 
pastato eksploatacijai. Tai teisės aktuose nustatytu pagrindu atlieka savivaldybė pagal 
jai priskirtą kompetenciją. Be to, Sklypas yra suformuotas, atliekant kadastrinius ma-
tavimus ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre, todėl nėra galimybės pareiškėjai 
suformuoti sklypą nuosavybės teisių grąžinimui, nes pagal Lietuvos Respublikos teri-
torijų planavimo įstatymo 22 straipsnį, sklypo ribos gali būti keičiamos tik parengus 
teritorijos detalųjį planą.

II.

7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. liepos 5 d. sprendimu (II t., 
b. l. 139−145) pareiškėjos skundą atmetė.

8. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvar-
kos (toliau – ir Tvarka) 1061 punktą, žemėtvarkos skyrius, miesto detaliai nesuplanuotų 
arba jau suprojektuotų pagal miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų 
detaliuosius planus teritorijų kartografinėje medžiagoje pažymėjęs turėto žemės sklypo 
ribas, per 20 darbo dienų raštu pateikia ją savivaldybės administracijos direktoriui, iš-
skyrus kartografinę medžiagą tos miesto teritorijos, kurioje buvo likusi rėžių sistema, 
o ten, kur likusi rėžių sistema, – kartografuoto kaimo ribas, plotą ir prašo savivaldybės 
administracijos direktoriaus: suprojektuoti žemės sklypą, organizuoti žemės sklypo ka-
dastrinius matavimus pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuos-
tatus, patvirtinti nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esan-
tį žemės sklypo planą, kuriame turi būti nurodyti šie kadastro duomenys: pagrindinė 
žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 
taip pat suprojektuoti siūlomi servitutai (jeigu jų reikia). Pirmosios instancijos teismas 
vertino, kad atsakovas, remdamasis Tvarka, savo pareigą atliko, t. y. kreipėsi dėl reikia-
mų duomenų į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, kuri 2011 m. birželio 9 d. 
raštu Nr. A51-1945(2.14.2.12-MP8) „Dėl grąžintino natūra žemės sklypo (duomenys 
neskelbtini) suformavimo“ informavo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių, kad buvusio 
savininko K. S. iki nacionalizacijos turėtas žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbti-
ni), priskirtas valstybės išperkamai žemei. Pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybės akto 
neskundė, nors Savivaldybės administracija atsakovo prašomų veiksmų neatliko. Sa-
vivaldybės administracijai neparengus žemės sklypo plano ir neatlikus kitų atsakovo 
2011 m. kovo 31 d. rašte Nr. 49SDP-23 prašomų veiksmų, atsakovas neturėjo teisinio 
pagrindo spręsti klausimo dėl nuosavybės teisių pareiškėjai atkūrimo į konkretų že-
mės sklypą natūra. Pareiškėja atsakovo 2011 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 49SF-328 
neskundė. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismas 
sprendė, kad nėra teisinio pagrindo konstatuoti, jog atsakovas elgėsi neteisėtai, ir įpa-
reigoti jį atlikti pareiškėjos skunde nurodytus veiksmus.
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III.

9. Pareiškėja pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 160–163), kuriame prašė panai-
kinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 5 d. sprendimą ir pri-
imti naują sprendimą – pareiškėjos skundą tenkinti.

10. Apeliaciniame skunde akcentuojama, kad prašymą atkurti nuosavybės tei-
ses pareiškėja pateikė 2008 m. birželio 4 d., o 2008 m. lapkričio 4 d. pateikė papildo-
mą prašymą, kadangi į pirminį atsakovas neatsakė. Vien neatsakydamas į pareiškėjos 
prašymą, pareiškėjos nuomone, atsakovas neįvykdė pareigos kreiptis į Savivaldybės 
administraciją. Be to, pirminis prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo buvo pateik-
tas S. S., kurios įpėdinė yra pareiškėja, 1991 m. gruodžio 30 d. ir šis prašymas iki šios 
dienos neišnagrinėtas. Galimybę atkurti nuosavybės teises į Sklypą pareiškėja prarado 
dėl atsakovo aplaidumo, imperatyvių įstatymo nuostatų nevykdymo, nustatytų termi-
nų nesilaikymo. Pasak pareiškėjos, atsakovas pažeidė Tvarkos nuostatas, praleido jose 
nustatytus terminus, visiškai nereagavo į pareiškėjos prašymus, atsakovas turėjo infor-
muoti pareiškėją, jei Savivaldybės administracija vilkino nuosavybės teisių atkūrimo 
procesą. Pažymėta, kad nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų pažyma buvo 
išduota 2008 m. birželio 11 d., o atsakovas žemės sklypo ribų nustatymo aktą sura-
šė tik 2011 m. sausio 27 d. Tai reiškia, kad atsakovas nors ir pripažino, jog pareiškė-
ja turi teisę į 0,1376 ha ginčo žemės sklypą, tačiau grąžinimo procedūrą pradėjo tik 
maždaug po dvejų metų nuo pažymos išdavimo, antrojo prašymo pateikimo dienos 
ir praėjus 18 metų nuo pirminio prašymo pateikimo. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėja 
2010 m. lapkričio 22 d. pateikė pakartotinį prašymą, į kurį buvo atsakyta tik 2011 m. 
vasario 2 d. Atsakovas praleido terminą kreiptis į Administraciją po 2011 m. sausio 2 d. 
sklypo ribų nustatymo akto surašymo dienos. Pareiškėjos nuomone, pirmosios instan-
cijos teismas minėtų aplinkybių visiškai nenagrinėjo. Pareiškėja neturėjusi galimybės 
apskųsti Savivaldybės administracijos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo, nes apie jį su-
žinojo tik šio teismo proceso metu. Teigė, jog remiantis Tvarkos 160 punktu, sprendi-
mą dėl nuosavybės teisių į žemę, esančią miestuose, grąžinant natūra turėtoje vietoje 
piliečiams, priima atsakovas, o ne Savivaldybės administracija. Manė, kad Savivaldy-
bės administracijos 2011 m. liepos 5 d. sprendimu nebuvo atsisakyta pareiškėjai atkurti 
nuosavybės teises, todėl ji negalėjo šio sprendimo skųsti.

11. Atsakovas, pateikdamas atsiliepimą į apeliacinį skundą (II t., b. l. 169−172), 
prašė jį atmesti.

12. Atsiliepime atsakovas pažymėjo, kad pareiškėja prašymą dėl nuosavybės teisių 
atkūrimo pateikė tik 2008 m. gegužės 8 d. ir įstatymine įpėdine ji gali būti laikoma tik 
nuo šios dienos. Paaiškinta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. va-
sario 7 d. sprendimu atkūrus nuosavybės teises J. B. į gyvenamąjį namą, esantį (duo-
menys neskelbtini), Vilniuje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 
2007 m. birželio 22 d. priėmė įsakymą, kuriuo buvo nustatyti namų valdos žemės skly-
po duomenys. Pareiškėja nesidomėjo viešuoju teritorijų planavimo procesu Sklype, į 
kurį siekia atkurti nuosavybės teises, 2007 m. birželio 22 d. įsakymo, kuriuo nustatytas 
plotas, reikalingas gyvenamajam namui eksploatuoti, neginčijo. Pareiškėja 2011 m. lie-
pos 5 d. raštu buvo informuota apie pretenduojamos atkurti žemės priskyrimą valsty-
bės išperkamai žemei, tačiau delsė imtis veiksmų. 
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IV.

13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 30 d. sprendimu 
administracinėje byloje Nr. A492-398/2014 (II t., b. l. 177−183) pareiškėjos apeliacinį 
skundą tenkino. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 5 d. spren-
dimą panaikino ir pareiškėjos skundą patenkino – įpareigojo atsakovą atlikti teisės ak-
tuose numatytus veiksmus pareiškėjos nuosavybės teisių atkūrimui grąžinant 0,0688 ha 
žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniaus mieste.

14. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad byloje ginčas kilo dėl pareiškė-
jos teisės atkurti nuosavybės teises natūra į 0,0688 ha žemės buvusio savininko K. S. 
iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytame 0,1376 ha žemės sklype, esančia-
me (duomenys neskelbtini), Vilniaus mieste. Pareiškėjos teises į nuosavybės teisių at-
kūrimą pagrindžia Vilniaus apskrities administracijos žemės tvarkymo departamen-
to Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2008 m. birželio 11 d. pažyma Nr. 206 dėl 
nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų (I t., b. l. 172). Atsakovas kartografavo 
iki 1940 m. nacionalizacijos buvusio savininko K. S. turėtą žemėvaldą, 2011 m. sausio 
27 d. buvo sudarytas Sklypo, į kurį atkuriamos nuosavybės teisės, ribų nustatymo aktas  
Nr. R17-276 (I t., b. l. 10–11), pareiškėja jo neginčijo. Atsakovas 2012 m. spalio 18 d. raš-
tu Nr. 49SJ-(14.49.105)-137, 2012 m. spalio 18 d. raštu Nr. 49SJ-(14.49.105)-13, 2012 m. 
vasario 1 d. raštu Nr. 49SF-(14.49.104)-224, 2011 m. liepos 5 d. raštu Nr. 49SF-328 
(I t., b. l. 7, 26, 61, 73) informavo pareiškėją, kad žemės sklypas, į kurį ji pretenduo-
ja atkurti nuosavybės teises, yra priskiriamas valstybės išperkamai žemei, todėl už 
valstybės išperkamą žemę pareiškėjai gali būti atlyginta pagal Atkūrimo įstatymo 
16 straipsnio 9 dalį. Atsakovas, nurodydamas, kad Sklypas yra valstybės išperka-
mas, rėmėsi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011 m. birželio 9 d. raštu  
Nr. A51-19495(2.14.2.12-MP8) (II t., b. l. 92). Minėtame rašte nurodyta, kad K. S. iki 
nacionalizacijos turėtas žemės sklypas (duomenys neskelbtini), nurodytas kartografinia-
me plane, priskirtas valstybės išperkamai žemei, nes patenka į naudojamą namų valdos 
žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini) (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini). Į šio 
žemės sklypo 688/2579 dalis (0,0688 ha) nuosavybės teisės atkurtos trečiajam suinte-
resuotam asmeniui J. B. Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. liepos 1 d. sprendimu  
Nr. 2.4-01-6101, likusi žemės sklypo dalis – 1897/2579 buvo įregistruota Lietuvos Res-
publikos nuosavybės teise, patikėtinis – Nacionalinė žemės tarnyba (I t., b. l. 125, 137;  
II t., b. l. 79). Naudojamos namų valdos kitos paskirties žemės sklypo duomenys nustatyti 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 30-1238, 
patvirtintas 2579 kv. m. ploto žemės sklypo planas ir sklypo ribos (II t., b. l. 134).

15. Sprendime taip pat pažymėta, kad J. B. yra kita pretendentė į buvusio savinin-
ko K. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą 0,1376 ha žemės sklypą, esantį 
(duomenys neskelbtini), Vilniuje. Jos teises atkurti nuosavybės teises į 0,0688 ha žemės 
pagrindžia Vilniaus apskrities administracijos žemės tvarkymo departamento Vilniaus 
miesto žemėtvarkos skyriaus 2008 m. birželio 11 d. pažyma Nr. 206 dėl nuosavybės tei-
ses patvirtinančių dokumentų (I t., b. l. 172). Be to, šiame žemės sklype esantis 726 kv. 
m bendro ploto gyvenamasis namas buvo J. B. grąžintas natūra 2006 m. balandžio 28 d. 
įsakymu Nr. 30-833 atkuriant nuosavybės teises į išlikusį K. S. nuosavybės teise iki na-
cionalizacijos valdytą turtą (I t., b. l. 139−152). Pažymėta, kad trečiasis suinteresuotas 
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asmuo byloje neprieštaravo, kad būtų tenkintas pareiškėjos reikalavimas atkurti nuosa-
vybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą (Sklypą).

16. Teisėjų kolegijos nuomone, esmine aplinkybe, dėl kurios atsisakoma pareiškė-
jai atkurti nuosavybės teises natūra į išlikusį nekilnojamąjį turtą – dalį Sklypo – yra ta, 
kad šis žemės sklypas priskiriamas valstybės išperkamai žemei. Teisėjų kolegija pažy-
mėjo, kad pirmosios instancijos teismas aplinkybę, kad žemės sklypas negali būti grą-
žinamas natūra, nes yra valstybės išperkamas, nustatė remdamasis išimtinai formaliais 
kriterijais, t. y. faktu, kad žemės sklypo duomenys nustatyti Vilniaus miesto savivaldy-
bės administracijos 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 30-1238 ir įregistruoti viešame 
registre, tačiau nenagrinėjo aplinkybių, patvirtinančių viso žemės sklypo priskyrimo 
valstybės išperkamai žemei, pagrįstumą, nesiaiškino, ar šie įregistruoti teritorijų pla-
navimo dokumentai yra besąlygine kliūtimi pareiškėjai įgyvendinti savo teisę atkurti 
nuosavybės teises natūra. Sprendžiant, ar pareiškėjai gali būti natūra grąžinama dalis 
Sklypo, turi būti tiriamos ir vertinamos aplinkybės, patvirtinančios žemės sklypo pri-
skyrimo valstybės išperkamai žemei, pagrįstumą neapsiribojant formaliųjų faktų kons-
tatavimu. Rėmėsi Tvarkos 34 ir 70 punktais ir pažymėjo, kad nagrinėtu atveju žemės 
sklypas priskirtas valstybės išperkamai žemei nesant tam nei faktinio, nei teisinio pa-
grindo, neįvertinus aplinkybės, kad tiek į žemės sklypą, tiek į gyvenamą namą, kurie 
iki nacionalizacijos priklausė tam pačiam savininkui, atkuriamos nuosavybės teisės. 
Pretendentės, siekdamos atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą natūra, nesudarė su-
sitarimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo bendrosios nuosavybės teise, todėl turėjo būti 
svarstoma galimybė dėl galimybės grąžinti kiekvienai tenkančią žemės sklypo dalį.

17. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad žemės išpirkimas iš piliečių, kai ji užim-
ta pastatams, statiniams ir įrenginiams eksploatuoti, numatytas esant susiklosčius kito 
pobūdžio faktiniams santykiams, kai žemės sklypas yra reikalingas eksploatuoti jame 
esantiems statiniams, kurie priklausė asmenims iki Atkūrimo įstatymo priėmimo 
ir nėra grąžinami buvusiems savininkams natūra. Šių asmenų bei jų teisių perėmėjų 
interesams užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu 
Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo 
ir nuomos taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 2.1 punkte nustatyta, kad asmenys gali įsi-
gyti naudojamus namų valdos žemės sklypus. Nagrinėjamo ginčo atveju nėra esmi-
nio požymio – žemės sklypo faktinio naudojimo santykių, susiklosčiusio tarp pasta-
to savininko ir valstybės, nes pastatas grąžintas atkuriant nuosavybės teises asmeniui, 
kuris iki to nesinaudojo nei pačiu pastatu, nei žemės sklypu. Trečiasis suinteresuotas 
asmuo J. B. nėra anksčiau minėtą gyvenamą namą valdžiusių asmenų teisių perėmėja, 
jos nuosavybės teisės į turtą atsirado specialaus įstatymo pagrindu. Šiuo atveju teisiškai 
reikšmingomis aplinkybėmis, į kurias būtina atsižvelgti formuojant žemės sklypus, yra 
tiek nuosavybės teisių į pastatą atsiradimo pagrindas, tiek faktas, kad į žemės sklypą, 
kuriame yra šis pastatas, pretenduoja nuosavybės teises natūra atkurti dvi pretenden-
tės lygiomis dalimis. Kai nėra nustatytas esminis žemės sklypo naudojimo požymis, 
remiantis Taisyklių 3 punktu, prie nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių 
turi būti formuojamas žemės sklypas, Teritorijų planavimo įstatymo 21 ir 22 straips-
niuose nurodytuose ir įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose terito-
rijų planavimo dokumentuose arba žemės sklypų planuose, prilyginamuose teritorijų 
planavimo dokumentams, nustatyto dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams ir įren-
giniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę jų paskirtį.
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18. Pirmosios instancijos teismo sprendime paaiškinta, kad Savivaldybės adminis-
tracija bylos nagrinėjimo metu nepateikė argumentų, kodėl prie grąžinto gyvenamojo 
namo, atkuriant nuosavybės teises, buvo suformuotas Vilniaus mieste maksimalaus dy-
džio namų valdos žemės sklypas, kai iki pastato grąžinimo faktinio naudojimosi to-
kio dydžio namų valda santykiai tarp pastato savininko ir valstybės nebuvo susiklostę. 
Taip pat nepateikta argumentų, kad visas šis sklypas yra būtina namų valda gyvenama-
jam namui eksploatuoti pagal tiesioginę jo paskirtį, ir kad nėra galimybės suformuo-
ti grąžinimui natūra priklausančio žemės sklypo dalį. Teisėjų kolegija aplinkybės, kad 
pareiškėja nėra ginčijusi Savivaldybės administracijos sprendimų, kuriais, pažeidžiant 
jos teises, buvo nustatyti Sklypo duomenys ir jis priskirtas valstybės išperkamai žemei, 
nelaikė kliūtimi reikalauti, kad atsakovas atliktų teisės aktuose numatytus veiksmus ir 
pareiškėjos naudai atkurtų nuosavybės teises natūra į ginčo sklypą.

19. Remiantis Taisyklių 2.3 punktu, jų nuostatos taikomos ir formuojant grąži-
namus natūra (turėtoje vietoje) žemės sklypus pagal Atkūrimo įstatymą. Remiantis 
Taisyklių 2.4 punktu, žemės valdos projektų rengimą organizuoja Nacionalinė žemės 
tarnyba. Jai tenkanti pareiga nėra formalaus pobūdžio procedūra, rengdama sprendi-
mą dėl nuosavybės teisių atkūrimo kiekvienu konkrečiu atveju ji turi užtikrinti jo tei-
sėtumą. Tai reiškia, jog nesutikdama atkurti pareiškėjai nuosavybės teises natūra tuo 
pagrindu, jos žemės sklypas, į kurį pretenduojama, yra valstybės išperkamas, turi pa-
grįsti savo nesutikimo teisėtumą iš esmės, ir negali remtis tik kito subjekto formaliu 
atsakymu, nagrinėjamu atveju – minėtu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
2011 m. birželio 9 d. raštu Nr. A51-19495(2.14.2.12-MP8) (II t., b. l. 92). Pažymėta, kad 
atsakovas iki šio Savivaldybės administracijos rašto, nors faktinė situacija buvo tokia 
pati, 2011 m. sausio 27 d. atliko žemės sklypo kartografavimo veiksmus, pateikė pareiš-
kėjai derinti sklypo, į kurį atkuriamos nuosavybės teisės, nustatytas žemės valdos ribas, 
taigi žemės sklypą laikė laisva, neužstatyta žeme. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas 
byloje neįrodė aplinkybės, jog dalis Sklypo natūra pareiškėjai negali būti grąžinamas 
dėl to, kad yra priskirtas valstybės išperkamai žemei, o aplinkybė, kad Savivaldybės 
administracija, būdama teritorijų planavimo dokumento organizatoriumi, yra priėmusi 
sprendimus dėl Sklypo nustatymo, nepripažinta kliūtimi juos pakeisti, nes J. B. neprieš-
tarauja dėl nuosavybės teisių atkūrimo pareiškėjai grąžinant natūra tenkančią žemės 
sklypo dalį.

V.

20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, gavęs trečiojo suinteresuoto as-
mens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymą dėl proceso atnaujinimo 
(III t., b. L. 1−8), 2014 m. spalio 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. P525-68/2014 
(III t., b. l. 18−27) ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu atnaujino procesą 
administracinėje byloje Nr. A492-398/2014.

21. Teisėjų kolegijos nuomone, iš Tvarkos 106 ir 1061 punktų matyti, jog nuosa-
vybės teisių atkūrimo procese iš esmės dalyvauja du viešojo administravimo subjektai 
– Nacionalinė žemės tarnyba ir savivaldybės administracijos direktorius. Nors spren-
dimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo priima atitinkamas Nacionalinės žemės tarny-
bos skyrius, iki tokio sprendimo priėmimo pagal teisės aktais nustatytą kompetenci-
ją ir eiliškumą tiek žemėtvarkos skyrius, tiek savivaldybės administracijos direktorius  
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atlieka kitus veiksmus. Iš Tvarkos 1061 punkto matyti, jog sprendimą dėl nuosavybės 
teisių atkūrimo pagal Tvarkos 106 punktą žemėtvarkos skyrius gali priimti tik po to, 
kai savivaldybės administracijos direktorius pateikia informaciją apie laisvą (neužsta-
tytą) žemę ir suformuoja atitinkamo dydžio žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui. 
Savivaldybės administracijos direktoriui šių veiksmų neatlikus, kaip šiuo atveju – patei-
kus žemėtvarkos skyriui informaciją, kad K. S. iki nacionalizacijos turėtas žemės skly-
pas, esantis (duomenys neskelbtini), Vilniaus mieste, nurodytas kartografiniame plane, 
priskirtas valstybės išperkamai žemei, nes patenka į naudojamą namų valdos sklypą, ir 
sprendimams dėl žemės sklypo priskyrimo valstybės išperkamai žemei nesant nugin-
čytiems – Nacionalinė žemės tarnyba negali vykdyti kitų Tvarkos 106, 1061 punktuo-
se numatytų veiksmų dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Dėl nurodytų priežasčių, teisėjų 
kolegijos vertinimu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 30 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-398/2014 priimtas, tikėtina, netinkamai 
aiškinant ir taikant Tvarkos 1061 punkto nuostatas, t. y. neatsižvelgiant į teisės aktuose 
paskirstytas Nacionalinės žemės tarnybos ir savivaldybės administracijos direktoriaus 
funkcijas nuosavybės teisių atkūrimo procese. Pagal Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 
1 dalies 3 punktą, namų valdomis užimta žemė priskiriama valstybės išperkamai žemei 
ir į ją nuosavybės teisės negali būti atkuriamos, jei pretendentas šioje namų valdoje 
neturi nuosavybės teise priklausančių statinių. Proceso atnaujinimo klausimą sprendu-
sios teisėjų kolegijos vertinimu, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas adminis-
tracinėje byloje Nr. A492-398/2014 galbūt klaidingai aiškino ir taikė Atkūrimo įstatymo 
12 straipsnio 1 dalies 3 punktą, nes atsakovą įpareigojo imtis veiksmų atkuriant nuo-
savybės teises natūra į namų valdos žemę, kai joje pretendentė nekilnojamojo turto 
neturi.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

Dėl bylos nagrinėjimo ribų po proceso atnaujinimo 

22. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo nuosavybės teisių atkūrimo 
teisinių santykių srityje. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti atsakovą Na-
cionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, atstovauja-
mą Vilniaus miesto skyriaus, atkurti jai nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
– į dalį (0,0688 ha) žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje.

23. Iš bylos faktinių aplinkybių ir joje esančių duomenų matyti, kad tiek vyks-
tant nuosavybės teisių atkūrimo procedūroms kompetentingose institucijose, tiek krei-
piantis į teismą, pareiškėjos iš esmės siekta, jog nuosavybės teisės į dalį žemės skly-
po, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, jai būtų atkurtos natūra, t. y. grąžinant 
žemę turėtoje vietoje. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba 2011 m. liepos 5 d. raštu  
Nr. 49SF-328 (II t., b. l. 93–94) informavo pareiškėją, kad ginčo sklypas yra priskirtas 
valstybės išperkamai žemei ir todėl sklypai nuosavybės teisių į žemę atkūrimui ir grą-
žinimui natūra (išskyrus naudojamus namų valdų žemės sklypus) jame neformuojami. 
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tokiu būdu atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba 



171

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

iš esmės atsisakė atkurti pareiškėjai nuosavybės teises natūra, nurodydamas tokio atsi-
sakymo priežastis. Administracinės justicijos bylose nuosekliai laikomasi pozicijos, kad 
atsisakymas priimti administracinį aktą ar atlikti veiksmą, nurodant tokio atsisakymo 
priežastis, negali būti vertinamas, kaip neveikimas (Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A8-406/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4; išplėstinės teisėjų kole-
gijos 2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007, Adminis-
tracinė jurisprudencija Nr. 13). Taigi nagrinėjamu atveju yra kilęs ginčas dėl atsakovo 
veikimo – atsisakymo atkurti nuosavybės teises natūra, nors pareiškėja, formuluodama 
reikalavimą įpareigoti atsakovą atlikti konkrečius veiksmus, tokiu būdu suponuoja gin-
čą dėl institucijos neveikimo (vilkinimo atlikti veiksmus). Tol, kol toks kompetentingos 
viešojo administravimo institucijos administracinis veiksmas (šiuo konkrečiu atveju – 
atsakovo atisakymas atkurti nuosavybės teises natūra), iš esmės atitinkantis adminis-
tracinio akto kategoriją, yra galiojantis (nėra nuginčytas arba nėra byloje ginčijamas), 
negali būti laikoma, kad jį priėmusi viešojo administravimo institucija delsia atlikti 
konkrečius veiksmus (šiuo atveju atkurti nuosavybės teises natūra). 

24. Procesą šioje administracinėje byloje atnaujinusi Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo teisėjų kolegija perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog bylų, 
kuriose procesas atnaujintas, ypatybė yra ta, kad nagrinėjant tokias bylas, būtina at-
sižvelgti į nutartyje atnaujinti procesą apibrėžtas proceso atnaujinimo ribas (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 13 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A552-995/2014, Administracinė jurisprudencija Nr. 
27, 2014; 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje 
byloje Nr. A556-393/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010). Taigi atnauji-
nus procesą byloje, teismas bylą iš naujo nagrinėja neperžengdamas ribų, kurias api-
brėžia proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teismas patikrina teismo sprendimo (nu-
tarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra įvardyti 
teismo nutartyje dėl proceso atnaujinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo 2014 m. vasario 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje 
Nr. A438-993/2014).

25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartimi 
procesas atnaujintas, teisėjų kolegijai kilus abejonių dėl Lietuvos Respublikos piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 da-
lies 3 punkto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 
1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnoja-
mąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkto tinkamo aiškinimo 
ir taikymo. Taigi procesas byloje atnaujintas dėl teisės normų, susijusių su Nacionali-
nės žemės tarnybos kompetencijos aiškinimu, ir teisės normų, reglamentuojančių že-
mės priskyrimą valstybės išperkamai, kai ši žemė yra užimta įstatymuose numatytų 
objektų.

26. Atsižvelgdama į aptartas proceso taisykles ir į Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P525-68/2014 
nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus bei apimtį, išplėstinė teisėjų kolegija pažy-
mi, kad šioje byloje bus nagrinėjamas klausimas dėl Nacionalinės žemės tarnybos at-
sisakymo atkurti pareiškėjai nuosavybės teises natūra tuo aspektu, kiek tai pirmiausia 
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susiję su šios institucijos kompetencijos apimtimi pagal Tvarkos 1061 punktą (inter alia 
106 punktą) ir kiek tai susiję su būtinybe tokiomis aplinkybėmis aiškinti ir taikyti At-
kūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Taigi išplėstinė teisėjų kolegija iš es-
mės nevertins aplinkybės, kokią reikšmę (tiek procesine, tiek materialine prasme) turi 
faktas, kad pareiškėja, kreipdamasi į teismą, neformulavo reikalavimo pripažinti netei-
sėtu atsakovo atsisakymą atlikti aptariamus veiksmus (2011 m. liepos 5 d. raštas Nr. 
49SF-328 ir/arba kiti atsakovo raštai).

27. Procesą šioje byloje atnaujinusi teisėjų kolegija nenurodė konkrečios Atkūri-
mo įstatymo ir Tvarkos, kurių nuostatų tinkamu taikymu ir aiškinimu buvo suabejota, 
redakcijos. Nuosavybės teisių atkūrimo procesas nėra vienalytis. Jis įgyvendinamas tam 
tikrais etapais, kurie laiko požiūriu gali būti atitolę vienas nuo kito. Nuosavybės teisių 
atkūrimo proceso reglamentavimas teisės aktų leidėjo ne kartą buvo keičiamas, todėl 
svarbu nustatyti, kokio turinio teisės normos buvo taikomos skirtingų sprendimų pri-
ėmimo ar veiksmų atlikimo metu. Nors byloje expressis verbis reiškiamas reikalavimas 
įpareigoti viešojo administravimo instituciją atlikti konkretų veiksmą, tokio pobūdžio 
teisinis ginčas, koks susiklostė šioje byloje, sprendžiamas teisėtumo požiūriu įvertinant, 
be kita ko, Nacionalinės žemės tarnybos atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus ne-
atkurti nuosavybės teisių natūra į dalį ginčo žemės sklypo.

28. Nacionalinės žemės tarnybos kreipimosi į Vilniaus miesto savivaldybės admi-
nistracijos direktorių (2011 m. kovo 31 d. raštas) metu ir informuojant pareiškėją apie 
atsisakymą formuoti žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui natūra (2011 m. liepos 
5 d. raštas) galiojo Atkūrimo įstatymo 2010 m. birželio 19 d. įstatymo Nr. XI-919 re-
dakcija (įsigaliojo nuo 2010 m. liepos 1 d.). Nagrinėjamai bylai aktualus šios redakcijos 
įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas, lyginant jį su šiuo metu galiojančia Atkū-
rimo įstatymo redakcija, iš esmės nėra pasikeitęs. Nacionalinės žemės tarnybos krei-
pimosi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių (2011 m. kovo 31 d. 
raštas) metu galiojo Tvarkos redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1671, įsigaliojusiu nuo 2009 m. gruodžio 20 d. 
(Žin., 2009, Nr. 150-6730). Ginčo teisiniams santykiams aktualios teisinio reguliavimo 
nuostatos tuo metu buvo įtvirtintos minėtos redakcijos Tvarkos 106 punkte. Nuo Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 457 (Žin., 2011, 
Nr. 48-2305) įsigaliojimo momento (nuo 2011 m. balandžio 24 d.) dalis šių nuostatų su 
tam tikrais pakeitimais buvo perkelta į Tvarkos 1061 punktą. Šiai Tvarkos redakcijai ga-
liojant, Nacionalinė žemės tarnyba 2011 m. liepos 5 d. raštu informavo pareiškėją apie 
negalimumą atkurti nuosavybės teises natūra. Šiuo metu galioja Tvarkos 1061 punk-
to redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nu-
tarimu Nr. 1275, įsigaliojusiu nuo 2013 m. gruodžio 31 d. (Žin., 2013, Nr. 140-7104). 
Išplėstinė teisėjų kolegija, išanalizavusi skirtingų redakcijų Tvarkos nuostatas (106 ir 
1061 punktus), pažymi, kad administracinio ginčo išsprendimui aktualių teisės normų 
turinys iš esmės nesikeitė, išskyrus redakcinio pobūdžio pataisas. Tačiau siekdama tei-
sinio tikslumo ir aiškumo, išplėstinė teisėjų kolegija šiame procesiniame sprendime ci-
tuodama konkrečias teisės normas, nurodys ir jų oficialias redakcijas.
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VII.

Dėl Tvarkos 1061 punkto taikymo ir aiškinimo

29. Nuosavybės teisių atkūrimo santykių specifika lemia tai, kad nuosavybės teisių 
atkūrimo procesas įgyvendinamas ne pagal bendras civilinės teisės normas, o specia-
lių restitucijos santykius reguliuojančių teisės aktų pagrindu, t. y. pagal Lietuvos Res-
publikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintą 
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo įgyvendinimo tvarką.

30. Konstitucinės justicijos bylose ne kartą yra pažymėta, jog įstatymų leidėjas, 
reguliuodamas paneigtų nuosavybės teisių atkūrimą, turi diskreciją nustatyti nuosa-
vybės teisių atkūrimo sąlygas ir tvarką (inter alia Konstitucinio Teismo 2010 m. gruo-
džio 22 d., 2012 m. birželio 19 d., 2013 m. spalio 9 d. nutarimai). Europos Žmogaus 
Teisių Teismas taip pat yra konstatavęs, jog Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnis, kuriame įtvirtinta teisė į nuosa-
vybės apsaugą, pats savaime negarantuoja teisės atkurti nuosavybę; jis taip pat negali 
būti aiškinamas kaip sukuriantis bendrą pareigą susitariančiosioms valstybėms atkurti 
nuosavybę, kuri buvo nusavinta iki šios konvencijos ratifikavimo, arba kaip nors ribo-
jantis jų laisvę nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo apimtį ir sąlygas buvusiems savi-
ninkams (inter alia Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. liepos 21 d. sprendimas 
byloje Aleksa prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 27576/05).

31. Nuosavybės teisių atkūrimo į miesto žemę natūra sąlygas ir tvarką reglamen-
tuoja Atkūrimo įstatymo (2010 m. birželio 19 d. įstatymo Nr. XI-919 redakcija (Žin., 
2010, Nr. 76-3869) 5 straipsnio 2 dalies 1 punktas (jame įtvirtinta piliečių teisė atgau-
ti natūra žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirto-
se teritorijose, jeigu ji yra laisva (neužstatyta), išskyrus žemę, pagal to paties įstatymo 
12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei); 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas (ku-
riame numatyta, kad žemė iš šiame įstatyme nurodytų piliečių išperkama valstybės ir 
už ją atlyginama pagal minėto įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji iki 1995 m. birželio 1 d. 
buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustaty-
ta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams ar 
įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žemės sklypų) ir 
Tvarkos 106, 1061 punktai. 

32. Tas pats Atkūrimo įstatymas reglamentuoja valstybės, savivaldybių instituci-
jų kompetenciją sprendžiant, be kita ko, žemės grąžinimo natūra klausimus: piliečių 
prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius nagrinėja Naci-
onalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Atkūrimo įstatymo 17 str. 1 d.); 
nurodyta institucija turi išnagrinėti piliečių prašymus ir priimti sprendimus dėl nuo-
savybės teisių atkūrimo per 6 mėnesius nuo dokumentų, patvirtinančių nuosavybės 
teises ir giminystės ryšį, pateikimo bei kitų įstatyme nurodytų dokumentų parengimo 
dienos (Atkūrimo įstatymo 18 str. 1 d.); laisvos (neužstatytos) žemės plotuose grąži-
namų natūra turėtoje vietoje žemės sklypų formavimą ir jų planų rengimą Vyriausy-
bės nustatyta tvarka ir sąlygomis organizuoja ir planus tvirtina savivaldybės adminis-
tracijos direktorius (Atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. 1 p.). Tvarkos 106 punkte (Lietuvos  
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Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 457 redakcija (Žin., 2011, 
Nr. 48-2305) nustatyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
vadovas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus vedėjas sprendimą atkurti nuosavybės 
teises į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose 
teritorijose, natūra grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje priima pagal sa-
vivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus žemės sklypų planus. Piliečių pra-
šymus atkurti nuosavybės teises į miestuose esančius žemę, mišką ir vandens telkinius 
nagrinėja žemėtvarkos skyriai, vadovaudamiesi, be kita ko, savivaldybės administra-
cijos direktoriaus patvirtintais žemės sklypų planais, kai piliečiams grąžinama natūra 
laisva (neužstatyta) žemė, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusi miestams nustatyta tvarka 
priskirtose teritorijose.

33. Toliau Tvarkoje detalizuojami konkretūs kiekvienos institucijos veiksmai. 
Tvarkos 1061 punkte įtvirtinta, kad atkuriant nuosavybės teises į žemę, iki 1995 m. bir-
želio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, natūra grąžinant 
laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje privaloma vadovautis toliau nurodyta tvarka:

,,Savivaldybės administracijos direktorius per mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus 
prašymo suteikti informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę pateikimo pagal nustaty-
tąja tvarka patvirtintus miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų de-
taliuosius planus pateikia žemėtvarkos skyriui informaciją kartografinėje medžiagoje 
apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal šio įstatymo [Atkūrimo] 12 straipsnio 1 da-
lies 3 punktą nepriskirta valstybės išperkamai žemei, o tuo atveju, kai miestų teritorijų 
dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detalieji planai nepatvirtinti arba jų nėra, – 
apie detaliai nesuplanuotas miesto teritorijas.

Žemėtvarkos skyrius, gavęs informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, per mė-
nesį šioje kartografinėje medžiagoje pažymi savininko turėto žemės sklypo ribas, rem-
damasis turima (išlikusia) arba kartografuota planine medžiaga. Turėto žemės sklypo 
ribos kartografuojamos pagal Metodinius nurodymus <...>.

<...>
Žemėtvarkos skyrius, miesto detaliai nesuplanuotų arba jau suprojektuotų pagal 

miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detaliuosius planus terito-
rijų kartografinėje medžiagoje pažymėjęs turėto žemės sklypo ribas, per 20 darbo die-
nų raštu pateikia ją savivaldybės administracijos direktoriui <...> ir prašo savivaldybės 
administracijos direktoriaus:

suprojektuoti žemės sklypą;
organizuoti žemės sklypo kadastrinius matavimus <...>;
patvirtinti nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esantį 

žemės sklypo planą <...>.
Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs iš žemėtvarkos skyriaus kartogra-

finę medžiagą, kurioje pažymėtos savininko turėto žemės sklypo ribos miesto detaliai 
nesuplanuotose teritorijose, įsakymu paskiria savivaldybės administracijos valstybės 
tarnautojus, atsakingus už natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypo ribų 
projektavimą. Šios ribos projektuojamos žemėtvarkos skyriaus pateiktoje kartografinė-
je medžiagoje, atsižvelgiant į savininko turėtos žemės ribas. <...>

Suprojektavus natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypo ribas mies-
to detaliai nesuplanuotose teritorijose ir teritorijose, kuriose parengti detalieji planai, 
atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai. <...>
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Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto nuostatų nustatyta tvarka suderinus 
nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų bylą su žemėtvarkos sky-
riumi, savivaldybės administracijos direktorius tvirtina nekilnojamojo daikto (žemės 
sklypo) kadastro duomenų byloje esantį žemės sklypo planą.

Savivaldybės administracijos direktorius žemės sklypo projektavimą, kadastrinių 
matavimų rengimą organizuoja ir nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duo-
menų byloje esantį žemės sklypo planą patvirtina ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo 
žemėtvarkos skyriaus prašymo suteikti informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę pa-
teikimo dienos ir kartu su kitais dokumentais (duomenimis) pateikia juos žemėtvarkos 
skyriui.

Žemėtvarkos skyrius, gavęs iš savivaldybės administracijos nekilnojamojo daikto 
(žemės sklypo) kadastro duomenų bylą ir šioje byloje esantį ir savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus patvirtintą žemės sklypo planą:

suformuoja žemės sklypą (patvirtina jo kadastro duomenis);
nustato žemės sklypo plane suprojektuotus servitutus. Sprendimas nustatyti ser-

vitutus priimamas kartu su sprendimu suformuoti žemės sklypą;
raštu pakviečia piliečius, turinčius teisę į nuosavybės teisių atkūrimą (toliau – 

pretendentai), susipažinti su savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktais doku-
mentais (duomenimis);

atvykusiems pretendentams paaiškina apie galimybę per ne ilgesnį kaip 2 mėne-
sių terminą pateikti susitarimą dėl suformuoto natūra grąžinamo žemės sklypo dalių, 
jeigu yra du ar daugiau pretendentų atkurti nuosavybės teises į suprojektuotą grąžina-
mą natūra žemės sklypą.

<...>“.
34. Kaip matyti, teisės aktų leidėjas, realizuodamas savo diskrecijos teisę nusta-

tyti neteisėtai nusavintos nuosavybės (nagrinėjamu atveju – žemės, iki 1995 m. birže-
lio 1 d. buvusios miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose) grąžinimo natū-
ra tvarką, šiam procesui įgyvendinti paskyrė dvi viešojo administravimo institucijas 
– Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos 
teritorinius padalinius – žemėtvarkos skyrius (dabar miestų arba rajonų skyriai) bei 
atitinkamos savivaldybės administracijos direktorių. Minėtais teisės aktais šioms ins-
titucijoms yra priskirtos konkrečios funkcijos, vykdomos tam tikru eiliškumu. Nors 
galutinius sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra ginčo atveju priima Na-
cionalinė žemės tarnyba, tačiau iki šio momento tiek Nacionalinė žemės tarnyba, tiek 
savivaldybės administracijos direktorius turi atlikti pagal teisės aktus jų kompetencijai 
priskirtus veiksmus, nuo kurių priklauso, ar dėl žemės, iki 1995 m. birželio 1 d. buvu-
sios miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, gali būti priimamas sprendimas 
atkurti ją natūra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nuosavybės teisių atkūrimas yra su-
dėtinis procesas, grindžiamas inter alia tarpinstituciniu bendradarbiavimu ir siejamas 
ne tik su atitinkamų dokumentų iš pretendento pusės pateikimu, bet ir Atkūrimo įsta-
tyme bei Tvarkoje nurodytų dokumentų parengimu ar veiksmų atlikimu. Šio proceso 
sėkmingam užbaigimui reikalingas visų jame dalyvaujančių subjektų tinkamas teisių ir 
pareigų vykdymas.

35. Viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, privalo vadovau-
tis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, jog šių subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį 
administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, bei nepiktnaudžiavimo valdžia principu, 



176

I. Administracinių teismų praktika

reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo admi-
nistravimo funkcijas neturint įstatymais suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti 
administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatymuose nustatyta, tikslų (Lie-
tuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1, 4 p.). Administracinės  
jurisprudencijos nuostatose taip pat išaiškinta, kad pagal viešojoje teisėje veikiantį tei-
sėtumo principą viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems 
suteiktų įgaliojimų ribose (intra vires), o veikimas viršijant kompetencijos ribas (ultra 
vires) pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punk-
tą yra pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą pripažinti neteisėtu (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 23 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-906/2009, Administracinė jurisprudencija  
Nr. 8 (18), 2009). Viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto tei-
sėtumo klausimas turi būti sprendžiamas taikant įgalinimų ribų kriterijų. Plečiama-
sis valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas (Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A14-1052/2007, Administracinė jurisprudencija, Nr. 3 (13), 2007). Išplėstinės teisėjų 
kolegijos nuomone, kompetencija apima viešojo administravimo subjektui įstatymais 
suteiktus įgaliojimus ir jam nustatytus teisinius įpareigojimus, o žodis ,,įstatymas“ tu-
rėtų būti suprantamas plačiąja prasme, t. y. jis turėtų apimti ir poįstatyminius teisės ak-
tus. Taigi nagrinėjamu atveju siekiant nustatyti, ar Nacionalinė žemės tarnyba pagrįstai 
ir teisėtai atsisakė atkurti nuosavybės teises į ginčo žemės sklypo dalį natūra, turi būti 
vertinama šios institucijos kompetencijos apimtis, t. y. kokie įgaliojimai yra suteikti ir 
kokie teisiniai įpareigojimai teisės aktuose jai yra nustatyti.

36. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas atsisakė atkurti pareiškėjai 
nuosavybės teises į jai tenkančią buvusio savininko žemės sklypo, iki 1995 m. birže-
lio 1 d. buvusio miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, dalį natūra, rem-
damasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateikta informacija, kad žemės 
sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), Vilniuje, yra priskiriamas valstybės išperkamai 
žemei, nes patenka į naudojamą namų valdos žemės sklypą. Pirmosios instancijos teis-
mas, atmesdamas pareiškėjos skundą, savo sprendimą grindė aplinkybėmis, jog atsa-
kovas, remdamasis aktualiais teisės aktais, savo pareigą atliko tinkamai ir neturėjo tei-
sinio pagrindo spręsti klausimo dėl nuosavybės teisių pareiškėjai atkūrimo į konkretų 
žemės sklypą natūra, kol trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija neatliko tokiam atkūrimui reikalingų veiksmų. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A492-398/2014 ape-
liacinį skundą tenkino iš esmės argumentuodama tuo, kad Nacionalinė žemės tarnyba, 
nesutikdama atkurti nuosavybės teisių natūra tuo pagrindu, kad žemės sklypas, į kurį 
pretenduojama, yra valstybės išperkamas, turi pagrįsti savo nesutikimo teisėtumą iš es-
mės, ir negali remtis tik kito subjekto formaliu atsakymu.

37. Vadovaujantis Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi (2010 m. birželio 19 d. 
įstatymo Nr. XI-919 redakcija (Žin., 2010, 76-3869), nuosavybės teisių atkūrimas į 
žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritori-
jose, natūra galimas tik tuo atveju, jeigu pageidaujamas susigrąžinti žemės sklypas yra 
laisvas (neužstatytas) ir pagal to paties įstatymo 12 straipsnį nėra priskirtas valstybės 
išperkamai žemei. Paaiškėjus aplinkybėms, kad žemės sklypas nėra laisvas ir (arba) yra 
priskirtas valstybės išperkamai žemei, grąžintino žemės sklypo buvusioje žemėvaldoje 
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ribų formavimas ir plano tvirtinimas nėra galimas. Kaip matyti iš anksčiau išdėstyto 
teisinio reguliavimo nuostatų (inter alia Tvarkos 106, 1061 punktų), Nacionalinė žemės 
tarnyba sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra priima pagal savivaldybės 
administracijos direktoriaus patvirtintus žemės sklypų planus, o piliečių prašymus  
atkurti nuosavybės teises žemėtvarkos skyriai (dabar Nacionalinės žemės tarnybos te-
ritoriniai skyriai) nagrinėja, vadovaudamiesi, be kita ko, savivaldybės administracijos 
direktoriaus patvirtintais žemės sklypų planais, kai piliečiams grąžinama natūra laisva 
(neužstatyta) žemė, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusi miestams nustatyta tvarka priskir-
tose teritorijose. Sąvokos ,,priima pagal“, ,,nagrinėja vadovaudamiesi“, ,,privaloma va-
dovautis“ (Tvarkos 1061 p.), iš esmės apibrėžiančios Nacionalinės žemės tarnybos kom-
petencijos nagrinėjamu aspektu ribas, taip pat sisteminis, teleologinis aktualaus teisinio 
reguliavimo aiškinimas suponuoja išvadą, kad Nacionalinė žemės tarnyba sprendimą 
dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nu-
statyta tvarka priskirtose teritorijose, natūra gali priimti tik po to, kai savivaldybės 
administracijos direktorius pateikia informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę ir kar-
tografinėje medžiagoje suprojektuoja natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės 
sklypą. Todėl Nacionalinė žemės tarnyba negali tęsti nuosavybės teisių į tokią žemę 
atkūrimo natūra procedūrų, jeigu savivaldybės administracija pateikia informaciją, 
kad buvusi savininko žemė yra valstybės išperkama. Toks Tvarkos 106 ir 1061 punk-
tų aiškinimas nagrinėjamu aspektu iš esmės atitinka ir ankstesnę Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktiką (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2007 m. gruodžio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A14-1099/2007; 2010 m. rug-
sėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1194/2010; 2011 m. liepos 18 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A146-1032/2011). Viešojoje teisėje iš esmės dominuoja 
principas, jog leidžiama tik tai, kas nurodyta įstatymuose (kituose teisės aktuose). To-
dėl aiškinimas, kad Nacionalinė žemės tarnyba gali nesivadovauti savivaldybės admi-
nistracijos pateiktais inter alia įstatymuose nustatyta tvarka nenuginčytais duomenimis 
ir tęsti nuosavybės teisių atkūrimo natūra procedūrą, reikštų institucijos kompetencijos 
išplėtimą. Be to, tokiu būdu būtų paneigtas nuosavybės teisių atkūrimo procedūrų ei-
liškumas ir kompetencijų paskirstymo mechanizmas. Taigi Nacionalinė žemės tarnyba 
(paprastai) neturi diskrecijos vertinti konkrečios žemės priskyrimo valstybės išperka-
mai žemei klausimo, nes tokie įgalinimai yra suteikti kitai šiame procese dalyvaujančiai 
institucijai – atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriui. Šiuo atveju teisės 
aktų leidėjas pasirinko tokį institucijų bendradarbiavimo nuosavybės teisių atkūrimo 
procese modelį, pagal kurį Nacionalinė žemės tarnyba pagal Tvarkos 106 ir 1061 punk-
tus nėra įpareigota tikrinti savivaldybės administracijos jai pateiktos informacijos tei-
singumo. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tai nepaneigia Nacionalinės že-
mės tarnybos teisės, esant tam tikroms (inter alia naujai paaiškėjusioms, žemės sklypo 
statuso nustatymui svarbioms) aplinkybėms, pagal Tvarkos 1061 punktą (iki 2011 m. 
balandžio 24 d. galiojusios redakcijos Tvarkos 106 punktą) pakartotinai kreiptis į ati-
tinkamos savivaldybės administraciją dėl duomenų pateikimo (patikslinimo).

38. Šiame kontekste, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, turėtų būti pažymė-
ta, jog pagal funkcijų pasiskirstymą nuosavybės teisių atkūrimo procese iš esmės pa-
grįsti konkrečios žemės priskyrimą valstybės išperkamai žemei pagal Atkūrimo įsta-
tymo 12 straipsnį turėtų atitinkamos savivaldybės administracijos direktorius. Turėtų 
būti nurodyti ir pridėti konkretūs administraciniai aktai, dokumentai, kurie įrodo, jog 
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žemės sklypas priskirtinas valstybės išperkamai žemei. Tokios apimties informacija 
suteiktų daugiau aiškumo ir skaidrumo nuosavybės teisių atkūrimo procese, o tokios 
informacijos pagrindu parengtas Nacionalinės žemės tarnybos atsakymas piliečiui 
padėtų tinkamai įgyvendinti galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybos teisę. 
Viešojo administravimo subjektų veiksmai turi sudaryti palankias sąlygas įstatyme nu-
statytiems tikslams pasiekti. Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė 
nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Nagrinėjamu atveju tai reiškia 
ir administravimo procedūrose dalyvaujančių šalių bendradarbiavimą, viešojo admi-
nistravimo institucijų pareigą išaiškinti asmenims tam tikrų administracinių aktų tu-
rinį, reikšmę, jų pasekmes, asmenų teises ir teisines galimybes sėkmingam nuosavybės 
teisių atkūrimo proceso užbaigimui.

39. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2011 m. kovo 31 d. Nacionalinė žemės 
tarnyba, vadovaudamasi Tvarka (tuo metu galiojusios 2009 m. gruodžio 16 d. redakci-
jos Tvarka, kurios nuostatos Nacionalinės žemės tarnybos funkcijų požiūriu iš esmės 
nepasikeitė) kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių su pra-
šymu nustatyti, ar pageidaujama atkurti natūra žemė nėra priskirta valstybės išper-
kamai ir yra grąžinama, esant galimybei, suformuoti žemės sklypo ribas, organizuo-
ti žemės sklypo kadastrinius matavimus, parengti žemės sklypo planą ir atlikti kitus 
veiksmus (II t., b. l. 89–90). Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2011 m. birže-
lio 9 d. raštu Nr. A51-1945(2.14.2.12-MP8), kurį pasirašė administracijos direktoriaus 
pavaduotojas (II t., b. l. 92), informavo Nacionalinę žemės tarnybą, kad buvusio savi-
ninko K. S. iki nacionalizacijos turėtas žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), 
Vilniuje, nurodytas kartografiniame plane, priskirtas valstybės išperkamai žemei, nes 
patenka į naudojamą namų valdos žemės sklypą. Iš bylos duomenų taip pat matyti, 
kad Nacionalinė žemės tarnyba 2011 m. liepos 5 d. raštu Nr. 49SF-328 (II t., b. l. 93–94) 
informavo pareiškėją V. D. S., kad pagal iš Vilniaus miesto savivaldybės administraci-
jos gautus duomenis sklypas nuosavybės teisių į žemę atkūrimui ir grąžinimui natūra 
pareiškėjos pageidaujamame sklype negali būti formuojamas. Nacionalinė žemės tar-
nyba šiuo raštu taip pat pasiūlė pareiškėjai už valstybės išperkamą žemę atlyginti kitais 
būdais.

40. Byloje nėra duomenų, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsisa-
kymas (raštas Nr. A51-1945(2.14.2.12-MP8) atlikti Nacionalinės žemės tarnybos pra-
šomus veiksmus būtų nuginčytas ar šiuo metu ginčijamas. Duomenų, kad administra-
ciniai aktai, kurių pagrindu žemės sklypas, į kurio dalį pareiškėja pretenduoja atkurti 
nuosavybės teises natūra, buvo priskirtas valstybės išperkamai žemei (t. y. administra-
ciniai aktai dėl namų valdos žemės sklypo, į kurio ribas patenka pareiškėjos pretenduo-
jama žemės sklypo dalis, suformavimo, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre ir 
kt.), yra negaliojantys, šioje byloje taip pat nėra. Taigi, išplėstinės teisėjų kolegijos ver-
tinimu, Nacionalinė žemės tarnyba neturėjo teisės nesivadovauti pateikta informacija 
ir ignoruoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus. Tol, 
kol atitinkami administraciniai sprendimai, susiję su tokio konkretaus žemės sklypo 
statuso nustatymu, teisės aktuose nustatyta tvarka nėra nuginčyti, Nacionalinė žemės 
tarnyba negali tęsti nuosavybės teisių į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią mies-
tams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkūrimo natūra procedūrų. Taigi Naci-
onalinė žemės tarnyba nagrinėjamu atveju (pagal šiuo metu nagrinėjamos bylos duo-
menis) atliko jos kompetencijai priskirtus veiksmus, ir Vilniaus miesto savivaldybės 
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administracijos pateikta informacija apie ginčo žemės sklypo priskyrimą valstybės iš-
perkamai žemei buvo pakankamas pagrindas Nacionalinei žemės tarnybai atsisakyti 
atkurti pareiškėjai nuosavybės teises į dalį šio žemės sklypo natūra.

VIII.

Dėl Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo ir aiškinimo

41. Procesas byloje buvo atnaujintas taip pat dėl galimai klaidingo Atkūrimo įsta-
tymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto (2010 m. birželio 19 d. įstatymo Nr. XI-919 redak-
cija (Žin., 2010, 76-3869) taikymo ir aiškinimo. Minėtoje teisės normoje numatyta, kad 
,,žemė iš šio įstatymo [Atkūrimo įstatymo] 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama 
valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji:

<...>
3) iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose 

ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: 
pastatams, statiniams ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti rei-
kalingų žemės sklypų;

<...>“. Kadangi pareiškėja šioje byloje neginčija Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus inter alia kitų institucijų aktų, susijusių, lėmusių ginčo 
žemės sklypo priskyrimą valstybės išperkamai žemei, ir Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija į bylą atsakovu nėra įtraukta, išplėstinės teisėjų kolegijos požiūriu, ver-
tinimas, ar Vilniaus miesto savivaldybės administracija (taip pat pirmosios instancijos 
teismas ir pirmą kartą bylą nagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas) 
tinkamai taikė ir aiškino Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir ar jos 
pagrindu pagrįstai nustatė, kad ginčo žemės sklypas nėra laisvas (neužstatytas) ir yra 
valstybės išperkamas, reikštų teismo pasisakymą dėl savarankiškų administracinių 
aktų, kurie nėra šios bylos dalykas, teisėtumo ir (ar) tam tikros pareigos nevykdymo 
pagrįstumo, taip pat į bylą atsakovais neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų apimties.

IX.

Dėl bylos grąžinimo pirmosios instancijos teismui

42. Kaip minėta, pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti Nacionali-
nę žemės tarnybą atkurti jai nuosavybės teises į dalį ginčo žemės sklypo natūra. Taigi 
pareiškėja suformulavo reikalavimą tam viešojo administravimo subjektui, kuris pa-
gal suteiktą kompetenciją gali priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, ta-
čiau, kaip išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino anksčiau, šį veiksmą Nacionalinė žemės 
tarnyba gali atlikti tik po to, kai savivaldybės administracijos direktorius nustato, kad 
grąžintina žemė yra laisva (neužstatyta) ir parengia konkretaus žemės sklypo projek-
tavimo dokumentus. Nacionalinė žemės tarnyba negali atlikti veiksmų, kurie pirmiau 
nurodytų teisės aktų pagrindu yra priskirti savivaldybės administracijos direktoriaus 
kompetencijai. Byloje taip pat pripažinta, kad Nacionalinė žemės tarnyba pagrįstai (pa-
gal šiuo metu byloje esančius duomenis) negali tęsti nuosavybės teisių atkūrimo į mi-
nėtą turtą natūra procedūrų. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (direktoriui) 
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jokie reikalavimai, susiję su jos kompetencijai priskirtų veiksmų galimu neteisėtu-
mu ar neatlikimu (pvz., dėl tam tikrų aktų panaikinimo, įpareigojimo suformuoti že-
mės sklypą) šioje byloje nėra reiškiami. Minėtas viešojo administravimo subjektas į 
bylą įtrauktas trečiuoju suinteresuotu asmeniu, o ne atsakovu. Iš pareiškėjos skundų  
administraciniams teismams turinio matyti, kad pareiškėja iš esmės kvestionuoja ir 
žemės sklypo, į kurio dalį ji pretenduoja atkurti nuosavybės teises natūra, priskyrimą 
valstybės išperkamai žemei (dėl to, jog ji užimta pastatams eksploatuoti reikalingu že-
mės sklypu), be kita ko, nesutikdama su sprendimais suformuoti ir patvirtinti atitin-
kamo dydžio namų valdos žemės sklypą. Taigi siekdama, kad jos prašymas dėl žemės 
grąžinimo natūra būtų patenkintas, pareiškėja turėtų ginčyti savivaldybės adminis-
tracijos atsisakymą ginčo žemę traktuoti kaip laisvą ir grąžintiną natūra, galbūt tokį 
atsisakymą lėmusius administracinius sprendimus, reikalauti joje formuoti grąžintiną 
sklypą, atlikti kitus pagal kompetenciją priskirtus veiksmus, į bylą atsakovais įtraukiant 
atitinkamus viešojo administravimo subjektus.

43. Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnyje nustatyta, kad nagrinė-
dami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nusta-
tant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Teismas turi 
išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiks-
mų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų proce-
sines teises (ABTĮ 10 str.). Taigi, siekiant realiai apginti galbūt pažeistas besikreipusio 
asmens teises, administracinis teismas turi būti pakankamai aktyvus ir veikti taip, kaip 
numatyta minėtame įstatyme.

44. Pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo neišaiškinęs pareiškėjos reikala-
vimų apimties pagal tai, kokiu tikslu pareiškėja kreipėsi į teismą (t. y. siekdama atkur-
ti nuosavybės teises į ginčo žemės sklypo dalį natūra). Taip pat pirmosios instancijos 
teismas neišaiškino pareiškėjai teisės patikslinti skundą, kad jame būtų tinkamai su-
formuluoti reikalavimai Tvarkos 106 ir 1061 punktuose nurodytiems viešojo adminis-
travimo subjektams pagal jų kompetenciją ir šioje teisės normoje numatytų nuosavy-
bės teisių atkūrimo į žemę procedūrų eiliškumą. Bylos nagrinėjimui esant apeliacinės 
instancijos stadijoje, šių administracinės teisenos pažeidimų negalima pašalinti. Be to, 
suformulavus naujus reikalavimus ir galbūt pasikeitus ginčo dalykui, bus būtina rinkti 
ir tirti naujus įrodymus (ABTĮ 141 str. 1 d. 2 p.). Siekiant pašalinti proceso pažeidimus, 
užtikrinti teisminės gynybos prieinamumą ir teisminio proceso operatyvumo princi-
po įgyvendinimą, esant šioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo sprendimas 
naikinamas perduodant bylą nagrinėti iš naujo. Nagrinėjant bylą iš naujo, turi būti iš-
aiškinta pareiškėjai teisė aukščiau aptartais aspektais patikslinti skundo reikalavimus ir 
įtraukti į bylą atsakovu Vilniaus miesto savivaldybės administraciją.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 162 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų 
kolegija

n u t a r i a: 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 30 d. sprendimą ir 
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Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 5 d. sprendimą panaikinti ir 
perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Nutartis neskundžiama.

2.4.2. Dėl valstybės garantijos sugrąžintų natūra gyvenamųjų namų, jų dalių, butų 
nuomininkams 

Nesant duomenų, kad asmuo buvo tinkamai informuotas apie jo teisę gauti valstybės 
garantiją, nėra pagrindo teigti, kad pasirašęs nuomos sutartį su savivaldybe jis de facto 
atsisakė valstybės garantijos arba sutiko, kad nuomos sutarties sudarymas laikytinas tin-
kamu valstybės garantijos įgyvendinimu (55 punktas).

Sprendžiant, ar asmuo, sudaręs nuomos sutartį su savivaldybe, įgyvendino teisę į 
valstybės garantiją, ar jos atsisakė, atskirtini dviejų tipų teisiniai santykiai: teisiniai san-
tykiai, susiklostę tarp valstybės ir nuomininko, turinčio teisę į valstybės garantiją, ir tei-
siniai santykiai, susiklostę Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 
pagrindu (57 punktas). 

Nuomos sutarties sudarymas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatyme (1997 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. VIII-359 redakcija) nebuvo numaty-
tas kaip viena iš valstybės garantijos formų (53 punktas). Įprastų nuomos santykių, kaip 
vienos valstybės garantijų formos, nenumatė ir Kompensacijų už valstybės išperkamą ne-
kilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garan-
tijų ir lengvatų, numatytų Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekil-
nojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo (1998 m. birželio 16 d. įstatymo Nr. VIII-792 
redakcija) 9 straipsnio nuostatos (54 punktas). Taigi buto nuoma Gyventojų apsirūpini-
mo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pagrindu nebuvo prilyginta valstybės garantijai. 
Vien tai, kad asmeniui buvo pasiūlyta sudaryti nuomos sutartį Gyventojų apsirūpinimo 
gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pagrindu ir jis šiuo pasiūlymu pasinaudojo, nereiš-
kia, kad pasibaigė teisiniai santykiai, kylantys iš Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekil-
nojamąjį turtą atkūrimo įstatymo. Valstybės garantijos neišdavimas negali būti pateisi-
namas kitos kilmės juridiniu faktu – nuomos sutarties sudarymu Gyventojų aprūpinimo 
gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pagrindu (57 punktas).

2003 m. spalio 14 d. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo 20 straipsnio 1 dalies pakeitimas, pagal kurį savivaldybės vykdomoji institucija 
valstybės garantinį dokumentą dėl nuomininkui suteiktos garantijos išduoda per 3 mėne-
sius nuo sprendimo grąžinti piliečiui natūra gyvenamąjį namą, jo dalį, butą priėmimo, jei 
nuosavybę grąžina kita Vyriausybės įgaliota institucija nei savivaldybės vykdomoji, savai-
me nepaneigia asmens teisės į valstybės garantiją, jam nepareikalavus įgyvendinti įstaty-
me įtvirtintą pareigą praėjus 3 mėnesių terminui. Šia norma nustatoma pareiga savival-
dybės institucijai nedelsti dėl valstybės garantijos išdavimo. Ja nėra reikalaujama aktyvių 
asmens, siekiančio gauti valstybės garantiją, veiksmų, tokiu pakeitimu nėra sukuriamos 
pareigos teisę į valstybės garantiją turintiems asmenims (58 punktas).
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Administracinė byla Nr. eA-1419-858/2015
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-01856-2013-1

Procesinio sprendimo kategorija 11.8

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

2015 m. kovo 26 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), 
Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio, 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. P. 
apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 
9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. P. skundą atsakovui Kre-
tingos rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui R. P. dėl 
sprendimo panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėja R. P. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašyda-
ma: 1) panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Adminis-
tracija) 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. (4.1.23)-D3-5982 (toliau – ir 2013 m. lap-
kričio 7 d. Raštas); 2) įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją vykdyti 
1998 m. birželio 16 d. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dy-
džio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, 
numatytų Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatyme įstatymo (toliau – ir Valstybės garantijų įstatymas) reikalavimus bei 
teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išduoti valstybės garantiją, patvirtinančią, kad 
natūra grąžinto gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), nuomininkei R. P. 
bus neatlygintinai suteiktos kitos gyvenamosios patalpos.

2. Pareiškėja paaiškino, jog ji gyvena (duomenys neskelbtini). 1998 m. gruodžio 
31 d. vyko butų paskirstymas savininkams sugrąžintuose namuose (duomenys neskelb-
tini) seniūnijoje gyvenantiems nuomininkams naujai pastatytame name (duomenys 
neskelbtini).

3. 2013 m. spalio 25 d. pareiškėjos vardu, vadovaujantis Atkūrimo įstatymo 
20 straipsniu, buvo pateiktas prašymas atsakovui pagal Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės nustatytą tvarką ir sąlygas išduoti pareiškėjai garantinį dokumentą, patvirtinantį, 
kad jai bus neatlyginamai suteiktos kitos gyvenamosios patalpos. Atsakovas 2013 m. 
lapkričio 7 d. pateikė raštišką atsisakymą išduoti garantinį raštą (gavo 2013 m. lapkri-
čio 13 d.), motyvuodamas tuo, kad pareiškėja gyveno name, į kurį savininkui nuosa-
vybės teisės atkurtos 1989 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 120, t. y. 1997 m. liepos 7 d.  
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įsigaliojusio 1997 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išli-
kusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymui Nr. VIII-359 (toliau – ir Atkūrimo įstaty-
mas) įsigaliojimo.

4. Pareiškėja manė, kad tiek galiojant 1991 m. birželio 18 d. įstatymui „Dėl piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ (toliau – ir 
Atstatymo įstatymas) Nr. 1-1454, tiek galiojant Atkūrimo įstatymui, buvo nustatytos 
tam tikros garantijos savininkams natūra grąžintinų namų nuomininkams, tiek tokių 
namų savininkams.

5. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 
2003 m. kovo 4 d. nutarime pabrėžė šių santykių tęstinumą, kurį taip pat patvirtina 
pasikeitusius įstatymus įgyvendinantys teisės aktai, kuriuose savivaldybėms nustatyta 
pareiga apskaityti grąžintus gyvenamuosius namus, kuriuose gyvena nuomininkai ir 
spręsti garantijų išdavimo klausimą pagal naują įstatymą. Minėtame nutarime pažy-
mėta, kad valstybė, priėmusi sprendimą atkurti nuosavybės teises, privalo laikytis pri-
siimtų įsipareigojimų ir sudaryti sąlygas minėtą piliečių teisę realiai įgyvendinti. 

6. Pareiškėja nurodė, kad 2013 m. lapkričio 7 d. Raštas yra neteisėtas, savo turi-
niu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms 
ir reikalavimams, todėl yra niekinis ir teismo turi būti pripažintas negaliojančiu. Teigė, 
kad atsakovas turėjo spręsti klausimą dėl valstybės garantijų nuomininkams išdavimo 
(ar atlikti kitus veiksmus pagal galiojusį įstatymą, skirti, užtikrinti analogiškas nuo-
mininko ir savininko teises), tačiau toks klausimas nebuvo sprendžiamas nei priėmus 
sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, nei vėliau ir šiuo metu savivaldybė atsisako 
spręsti šį klausimą. Valstybės įsipareigojimas nuomininkams nėra įvykdytas.

7. Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į skundą 
prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8. Atsakovas paaiškino, jog butas adresu (duomenys neskelbtini), kuriame pareiš-
kėja gyvena nuo 1998 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise priklauso Kretingos rajono 
savivaldybei. Iki tol pareiškėja su šeima gyveno name, esančiame (duomenys neskelbti-
ni), kuris buvo grąžintas reabilituotiems asmenims Kretingos rajono liaudies deputatų 
tarybos vykdomojo komiteto 1990 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 57 „Dėl konfiskuo-
to turto grąžinimo reabilituotiems asmenims“, t. y. iki Atkūrimo įstatymo įsigaliojimo 
1997 m. liepos 9 d.

9. Atkūrimo įstatymo nuostatos tiek, kiek tai susiję su valstybės garantijų išdavi-
mu, nagrinėjamu atveju negali būti taikomos, ir todėl prašymas Vyriausybės nustatyta 
tvarka ir sąlygomis išduoti pareiškėjai garantinį dokumentą, patvirtinantį, kad neatly-
gintinai bus suteiktos kitos gyvenamosios patalpos, negali būti tenkintinas. Pareiškė-
jos ir atsakovo santykius reglamentavo Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo 
gyvenamosiomis patalpomis įstatymas (toliau – ir Apsirūpinimo įstatymas). Pareiškėja 
yra išreiškusi savo valią išsinuomoti iš savivaldybės jai siūlomas patalpas, todėl su pa-
reiškėja 1998 m. gruodžio 31 d. buvo sudaryta buto, esančio (duomenys neskelbtini), 
nuomos sutartis.

II.

10. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 9 d. sprendi-
mu pareiškėjos R. P. skundą atmetė kaip nepagrįstą. 



184

I. Administracinių teismų praktika

11. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėja 2013 m. spalio 25 d. 
prašymu „Dėl garantinio dokumento išdavimo“ (gautas 2013 m. spalio 28 d., reg.  
Nr. (4.1.23)-D2-5363) prašė pagal Vyriausybės nustatytą tvarką ir sąlygas išduoti jai 
garantinį dokumentą, patvirtinantį, kad jai bus neatlygintinai suteiktos kitos gyvena-
mosios patalpos. 2013 m. lapkričio 7 d. raštu Administracija atsisakė tenkinti pareiškė-
jos prašymą, motyvuodama tuo, jog pareiškėjai Atkūrimo įstatymo nuostatos tiek, kiek 
tai susiję su valstybės garantijų išdavimu, negali būti taikomos.

12. Pagal byloje pateiktą rašytinę medžiagą ir bylos šalių paaiškinimus nustatyta, 
kad pareiškėjos šeima iki 1998 m. gruodžio 31 d. gyveno name, esančiame (duomenys 
neskelbtini), kuris buvo Kretingos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komite-
to 1990 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 57 „Dėl konfiskuoto turto grąžinimo reabilituo-
tiems asmenims“ grąžintas reabilituotiems asmenims. Pareiškėjos šeima buvo laikoma 
nuomininkais, gyvenančiais grąžintinuose buvusiems savininkams namuose. Pareiškė-
jos šeima nuo 1998 m. gruodžio 31 d. gyvena bute, nuosavybės teise priklausančiame 
Kretingos rajono savivaldybei, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), kuris jos su-
tikimu ir Kretingos r. mero 1998 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. 627 „Dėl (duomenys 
neskelbtini) miestelyje pastatyto gyvenamojo namo 12 butų paskirstymo ir jų išnuomo-
jimo“ bei 1998 m. gruodžio 31 d. Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio 
butų fondo namuose nuomos tipine sutartimi buvo suteiktas neterminuotai nuomotis 
pareiškėjai už tam tikrą mokestį, mokamą kiekvieną mėnesį – šių faktinių aplinkybių 
šalys neginčija.

13. Ginčo santykių kvalifikavimui yra reikšmingas faktas, kad pareiškėjos šeimai, 
gyvenančiai savininkui grąžintame name 1998 m. gruodžio 31 d. potvarkiu suteiktas 
2 kambarių, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) butas su rūsio patalpomis, 
esantis adresu (duomenys neskelbtini), ir kad 1998 m. gruodžio 31 d. pareiškėja sudarė 
neterminuotą šio buto nuomos sutartį. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
2012 m. spalio 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A261-2631/2012 konstata-
vo, kad toks veiksmas pripažintinas valstybės garantijos vykdymu, kadangi jis nėra 
nuginčytas.

14. Gyvenamųjų patalpų suteikimo metu Atkūrimo įstatymo 20 straipsnio 1 dali-
mi (įstatymo redakcija galiojusi nuo 1997 m. liepos 9 d. iki 1999 m. birželio 2 d.) buvo 
nustatyta, kad, kai piliečiui grąžinamas natūra gyvenamasis namas, jo dalis, butas, ku-
riuose gyvena nuomininkai, visas nuomininkų teises ir pareigas pagal gyvenamųjų 
patalpų nuomos sutartį Vyriausybės nustatyta tvarka perima savivaldybė iki to laiko, 
kol valstybė nuomininkui suteiks kitą gyvenamąją patalpą arba kitaip su juo atsiskaitys 
šiame įstatyme nurodytais būdais. Analogiškas reguliavimas buvo nustatytas ir Vyriau-
sybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuo-
savybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir 
sąlygų“ 124 punktu (nutarimo redakcija galiojusi nuo 1998 m. spalio 1 d. iki 1999 m. 
lapkričio 18 d.). Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnoja-
mąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų 
ir lengvatų, Atkūrimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi (originali įstatymo redakcija ga-
liojusi nuo 1998 m. liepos 8 d. iki 1999 m. birželio 2 d.) buvo nustatyta, kad savininkui 
sugrąžinto gyvenamojo namo, jo dalies, buto nuomininkui kitos gyvenamosios patal-
pos neatlygintinai nuosavybėn suteikiamos, kitų gyvenamųjų patalpų ar žemės sklypo 
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gyvenamajam namui statyti įsigijimo išlaidos kompensuojamos Vyriausybės nustatyta 
tvarka pagal Vyriausybės parengtą programą, kuri sudaroma atsižvelgiant į miestų, ra-
jonų savivaldybių pateiktus duomenis. 

15. Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 793 patvirtinto Valstybės garan-
tijų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų nuomininkams ir savininkams vykdymo eilišku-
mo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo 4 punktu (Vyriausybės 2006 m. birželio 8 d. 
nutarimo Nr. 567 redakcija, galiojanti nuo 2006 m. birželio 14 d.) nustatyta, kad jeigu 
sprendimai grąžinti natūra gyvenamuosius namus, jų dalis, butus priimti iki Lietuvos 
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 
2, 10, 12, 15, 17, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimo dienos, 
tačiau juose gyvenantiems nuomininkams garantijos neišduotos, savivaldybės admi-
nistracija apklausia nuomininkus dėl valstybės garantijos pasirinkimo pagal šio Aprašo 
3 ir 4 priedus.

16. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administra-
cinėje byloje Nr. A261-2631/201, pareiškėjai pagal dabar galiojančius įstatymus ir kitus 
teisės aktus valstybės garantija negali būti suteikta, nes pareiškėja ar jos šeima jau nėra 
grąžintino savininkui namo ar buto nuomininkai. Be to, pareiškėjos šeimai, gyvenusiai 
savininkui grąžintame name 1998 m. gruodžio 31 d. potvarkiu suteiktas 2 kambarių, 
(duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) butas su rūsio patalpomis, esantis adre-
su (duomenys neskelbtini), 1998 m. gruodžio 31 d. pareiškėja sudarė neterminuotą šio 
buto nuomos sutartį, kas yra pripažintina valstybės garantijos vykdymu, toks valstybės 
garantijos vykdymas nebuvo ginčytas ir yra galiojantis.

17. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išva-
dą, kad pareiškėjos reikalavimas įpareigoti Administraciją vykdyti Valstybės garanti-
jų įstatymo reikalavimus bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išduoti valstybės 
garantiją, patvirtinančią, kad natūra grąžinto gyvenamojo namo, esančio (duomenys 
neskelbtini), nuomininkei R. P. bus neatlygintinai suteiktos kitos gyvenamosios patal-
pos yra nekonkretus. Reikalavime nėra nurodoma, kokios konkrečiai rūšies garantijos 
pareiškėja siekia. Prašymas suteikti konkrečią garantiją pirmiausia turėjo būti pateiktas 
atsakovui ir tik po to pareiškėja būtų įgijusi teisę atsakovo veiksmus skųsti administra-
ciniam teismui. 

18. Atsižvelgęs į nurodytas teisines ir faktines bylos aplinkybes, konstatavo, jog 
Administracija 2013 m. lapkričio 7 d. teisėtai ir pagrįstai nurodė, jog prašymas išduoti 
pareiškėjai garantinį dokumentą, patvirtinantį, kad neatlygintinai bus suteiktos kitos 
gyvenamosios patalpos, negali būti tenkintinas. Minėtas raštas pagal Lietuvos Respu-
blikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį atitinka individualaus admi-
nistracinio akto reikalavimus, priimtas viešojo administravimo subjektų apibrėžtos 
kompetencijos ribose, yra pagrįstas ir teisėtas, todėl skundo reikalavimą panaikinti šį 
raštą atmetė kaip nepagrįstą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įsta-
tymo (toliau – ir ABTĮ) 88 str. 1 p.).

19. Kiti reikalavimai yra išvestiniai ir negali būti savarankišku skundo nagrinėji-
mo dalyku, nes teisines pasekmes pareiškėja kildina būtent iš ginčijamo 2013 m. lap-
kričio 7 d. Rašto. Tokią teisminę praktiką dėl išvestinių skundų reikalavimų priėmi-
mo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas suformavo administracinėje byloje  
Nr. AS556-364/2010 ir kt. 
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III.

20. Pareiškėja R. P. apeliaciniame skunde prašo Klaipėdos apygardos administra-
cinio teismo 2014 m. balandžio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą 
– tenkinti jos skundą visa apimtimi.

21. Apeliacinį skundą pareiškėja iš esmės grindžia 2010 m. kovo 16 d. Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2010, 1991 m. birželio 
18 d. įstatymo Nr. I-1454 „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 8 straipsnio 2 dalimi, 21 straipsnio 4, 5, 6, 8 dalių nuos-
tatomis, 18 straipsnio antrosios dalies 3 punktu. Ji nurodė, kad nagrinėjamoje byloje 
aktualios Atstatymo įstatymo, reglamentuojančios grąžintų (grąžintinų) namų ar butų 
savininkų ir juose gyvenančių nuomininkų teisių ir interesų apsaugą, buvo ne kartą 
keičiamos (1993 m. sausio 12 d. įstatymu Nr. I-44 pakeistos 8 str. 2 d. 4 p., 21 str. 4 d. 
ir 8 d., 1995 m. liepos 3 d. įstatymu Nr. I-986 8 str. 2 d. 4 p., 1996 m. balandžio 2 d. 
įstatymu Nr. I-1272 pakeista 21 str. 5 d.). Atkūrimo įstatymo 20 straipsnio nuostatos, 
reglamentuojančios, be kita ko, valstybės garantijas gyvenamųjų namų, jų dalių, butų 
nuomininkams ir savininkams, taip pat buvo ne kartą keičiamos. Valstybės garantijų 
įstatymo nuostatos taip pat buvo ne kartą keičiamos.

22. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teis-
mo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-568/2004, Nr. 3K-3-167/2009, Nr. 3K-3-566/2009, 
Nr. 3K-3-350/2000; Nr. 3K-3-946/2002), pareiškėjos nuomone, pirmosios instancijos 
teismas turėjo nustatyti, kad pareiškėja teisę įgyti teisę į valstybės garantiją nuominin-
kams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose. 

23. Pareiškėja nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad pareiš-
kėjai pagal dabar galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus valstybės garantija nega-
li būti suteikta, nes pareiškėja ar jos šeima nėra grąžintino savininkui namo ar buto 
nuomininkai. Šis argumentas pagrįstas ne paties teismo šioje konkrečioje byloje nu-
statytomis aplinkybėmis ir byloje surinktais įrodymais, o išimtinai 2012 m. spalio 
25 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendime administracinėje byloje  
Nr. A261-2631/2012 nurodytais motyvais.

24. Teisiškai nemotyvuotas yra skundžiamame sprendime nurodytas teismo argu-
mentas, kad pareiškėja sudarė neterminuotą šio buto nuomos sutartį, kas yra pripažin-
tina valstybės garantijos vykdymu, tačiau toks valstybės garantijos vykdymas nebuvo 
ginčytas ir yra galiojantis.

25. Remiantis teisės aktuose įtvirtintu teisiniu reglamentavimu bei atsižvelgiant 
į minėtą kasacinio teismo praktiką panašaus pobūdžio byloje galima teigti, kad skun-
džiamo sprendimo išvada, kad pareiškėjai pasirašius nuomos sutartį dėl buto (duome-
nys neskelbtini) neterminuotos nuomos, jai buvo suteikta valstybės garantija, nėra tei-
siškai pagrįsta, todėl neteisėta.

26. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl pareiškėjos reikalavimo įpa-
reigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją vykdyti 1998 m. birželio 16 d. 
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo 
terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Atkūrimo įsta-
tymo reikalavimus bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išduoti valstybės ga-
rantiją, patvirtinančią, kad natūra grąžinto gyvenamojo namo, esančio (duomenys ne-
skelbtini), nuomininkei R. P. bus neatlygintinai suteiktos kitos gyvenamosios patalpos, 
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nurodė, kad šis reikalavimas yra nekonkretus, tačiau šį reikalavimą atmetė kaip išvesti-
nį. Pareiškėja nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, kad pareiš-
kėjos reikalavimas dėl garantijos suteikimo yra nekonkretus.

27. Atsižvelgiant į Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dy-
džio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų 
Atkūrimo įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintą garantijų lygiavertiškumo principą, kuriuo 
valstybės garantijos mastas yra ribojamas nuomininko nuomoto buto verte, į tai, kad 
atsakovas nepateikė jokių duomenų apie turto, iš kurio pareiškėjos šeima buvo iškel-
dinta tuometinę vertę, pareiškėja kreipėsi į teismą su reikalavimu įpareigoti Kretingos 
rajono savivaldybės administraciją vykdyti Valstybės garantijų įstatymo reikalavimus 
bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išduoti valstybės garantiją, patvirtinančią, 
kad natūra grąžinto gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), nuomininkei  
R. P. bus neatlygintinai suteiktos kitos gyvenamosios patalpos.

28. Būsto suteikimas jį nuomojant nelengvatinėmis sąlygomis nėra valstybės ga-
rantija, nes neatitinka Valstybės garantijų įstatymo. Skundžiamas pirmosios instancijos 
teismo sprendimas yra neteisėtas, neatitinka teisingumo, protingumo bei sąžiningumo 
principų, todėl turi būti panaikintas.

29. Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį 
skundą prašo jį atmesti.

30. Atsakovas pabrėžia, kad pareiškėjai Atkūrimo įstatymo nuostatos tiek, kiek tai 
susiję su valstybės garantijų išdavimu, negali būti taikomos. Pareiškėja negali būti lai-
koma savininkui grąžintinos gyvenamosios patalpos nuomininke. 

31. Pagal pareiškėjos iškeldinimo iš patalpų metu (1998 m. gruodžio 31 d.) galio-
jusį reguliavimą, visas nuomininkų teises ir pareigas pagal gyvenamųjų patalpų nuo-
mos sutartį Vyriausybės nustatyta tvarka perima savivaldybė iki to laiko, kol valstybė 
nuomininkui suteiks kitą gyvenamąją patalpą arba kitaip su juo atsiskaitys Atkūrimo 
įstatyme nurodytais būdais. Pareiškėjos ir atsakovo santykius reguliavo Gyventojų ap-
sirūpinimo įstatymas. Šiame įstatyme nustatytos konkrečios paramos formos, kuriomis 
gali pasinaudoti asmuo. Pareiškėja išreiškė savo valią išsinuomodama Kretingos rajono 
savivaldybės pasiūlytas patalpas. 

32. Atsakovas pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. A261-2631/2012. 
Šiame sprendime konstatuota, kad nuomos sutarties sudarymas tokioje situacijoje pri-
pažintinas valstybės garantijos vykdymu.

33. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. spalio 31 d. nutartimi 
atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės ir pasiūlė Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo pirmininkui sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją nagrinėti šią bylą.

Teisėjų kolegija

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

34. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Kretingos rajono savivaldybės adminis-
tracijos 2013 m. lapkričio 7 d. rašto Nr. (4.1.23)-D3-5982 teisėtumo ir pagrįstumo bei 
įpareigojimo Kretingos rajono savivaldybės administracijai vykdyti 1998 m. birželio 
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16 d. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mo-
kėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Lietuvos 
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 
reikalavimus bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išduoti valstybės garantiją, 
patvirtinančią, kad natūra grąžinto gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), 
nuomininkei R. P. bus neatlygintinai suteiktos kitos gyvenamosios patalpos.

35. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.
36. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu pareiškėja 

pateikė apeliacinį skundą. Pareiškėja priimtą teismo sprendimą ginčija tuo aspektu, kad 
teismas išimtinai rėmėsi tik Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 
25 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A261-2631/2012 nurodytais motyvais, neat-
sižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartyje civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-120/2010 pateiktus išaiškinimus, pagal kuriuos teismas turėjo nusta-
tyti, kad pareiškėja turi teisę į valstybės garantiją nuomininkams, gyvenantiems savi-
ninkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose. Tuo tarpu atsakovas su tokia pozici-
ja nesutinka, teigdamas, kad Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
turtą atkūrimo įstatymo nuostatos tiek, kiek tai susiję su valstybės garantijų išdavimu, 
nagrinėjamu atveju negali būti taikomos, nes iki 1998 m. gruodžio 31 d. pareiškėja su 
šeima gyveno name, esančiame (duomenys neskelbtini), kuris buvo grąžintas reabili-
tuotiems asmenims Kretingos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 
1990 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 57 „Dėl konfiskuoto turto grąžinimo reabilituotiems 
asmenims“, t. y. iki Atkūrimo įstatymo įsigaliojimo 1997 m. liepos 9 d., o pareiškėjos ir 
atsakovo santykius reglamentavo Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyve-
namosiomis patalpomis įstatymas. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad byloje iš esmės 
nėra ginčo dėl pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių, ginčas kyla 
tik dėl jų teisinio vertinimo, todėl dėl faktinių aplinkybių atskirai nepasisakoma.

Dėl nuomininkų, gyvenančių grąžintinuose namuose, teisės į gyvenamąjį būstą

37. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Konstitucinis Teismas 2003 m. kovo 4 d. 
nutarimu pripažino, jog okupacinei valdžiai 1940 m. ir vėliau įvykdžius nacionalizaciją 
ir kitais neteisėtais būdais nusavinus privačią nuosavybę, buvo paneigta pati žmogaus 
prigimtinė teisė turėti privačią nuosavybę. Nacionalizuoti ar kitaip neteisėtai nusavin-
ti buvo ir gyvenamieji namai, juose buvusios patalpos buvo priskirtos valstybiniam, 
visuomeniniam butų fondui. Tokių okupacinės valdžios savivalės aktų pagrindu nega-
lėjo atsirasti ir neatsirado teisėta valstybinė, visuomeninė nuosavybė, nes teisė negali 
atsirasti neteisės pagrindu. Konstitucinis Teismas dar 1994 m. gegužės 27 d. nutarime 
konstatavo, kad taip iš žmonių atimtas turtas laikytinas tik faktiškai valstybės valdomu 
turtu.

38. Kita vertus, pradėjus nuosavybės atkūrimo procesą, būtina derinti ne tik vi-
suomenės plačiąja prasme interesus su buvusių savininkų interesais, siekiant nesukurti 
per didelės naštos visuomenei, bet ir buvusių savininkų ir atkūrimo metu nuosavybe 
besinaudojančių asmenų interesus. Tai pabrėžta ir Konstitucinio Teismo praktikoje: są-
lygos, dėl kurių turtas gali būti negrąžinamas natūra, neturi prieštarauti konstitucinėms 
nuosavybės gynimo nuostatoms. Atsižvelgiant į tai, kad okupacijos metu prievarta nu-
trauktų nuosavybės teisių atkūrimas neišvengiamai veikia susiformavusių socialinių 
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ir teisinių santykių sistemą, šis procesas turi vykti taip, kad būtų suderinti buvusių ir 
esamų to paties turto savininkų, taip pat nuomininkų, gyvenančių grąžintinuose na-
muose, teisėti interesai (Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 15 d. nutarimas, 2003 m. 
kovo 4 d.).

39. Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs būtinybę nepaneigti atkurtina nuosavy-
be besinaudojančio asmens teisės turėti gyvenamąją patalpą (žr. Konstitucinio Teismo 
1995 m. gruodžio 22 d. nutarimą). Šios teisės apimtis yra aktuali ir nagrinėjamoje by-
loje, ją reglamentuojančios nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į konstitucinės 
jurisprudencijos nuostatas.

40. Esminės nuostatos dėl nuomininko, gyvenančio savininkams grąžintinuose 
namuose, butuose teisės turėti gyvenamąją patalpą atskleidžiamos Konstitucinio Teis-
mo 2003 m. kovo 4 d. ir 2013 m. gegužės 30 nutarimuose. Juose pabrėžiama, kad nu-
omininkų, gyvenančių savininkams grąžintinuose (grąžintuose) namuose, jų dalyse, 
butuose, teisėti lūkesčiai įstatymo nustatyta tvarka įsigyti nuosavybėn kitas lygiavertes 
gyvenamąsias patalpas kyla iš Seimo priimtų įstatymų, nustatančių valstybės garantijas 
nuomininkams. 

41. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad minėta Konstitucinio Teismo nuostata 
pabrėžiamas teisėtas nuomininkų, patenkančių į valstybės garantijas turinčių teisę gau-
ti asmenų ratą, lūkestis, kad valstybės garantijos pagrindu bus įgyvendinta jų konstitu-
cinė teisė turėti gyvenamąjį būstą.

42. Papildomai pabrėžtina, kad santykių tarp valstybės ir nuomininkų, gyvenančių 
savininkams grąžintinuose (grąžintuose) gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuo-
se, turinį sudaro tai, kad, valstybei nustačius garantijas nuomininkams, nuomininkai 
įgijo teisėtą lūkestį, jog valstybės nustatytos ir vėlesniais įstatymais pakartotinai patvir-
tintos garantijos bus realiai įvykdytos. Valstybei atsirado pareiga nustatyti tokį teisi-
nį reguliavimą ir veikti taip, kad valstybės nustatytos garantijos nuomininkams būtų  
realiai įvykdytos. Minėta nuomininkų lūkestį taip pat saugo Konstitucija (2003 m. kovo 
4 d., 2013 m. gegužės 30 d. nutarimai).

43. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje 
pabrėžtą valstybės pareigą užtikrinti grąžintino turto nuomininko teises patvirtina ir 
įstatymų leidėjo nustatytas reguliavimas. 

44. Jau 1991 m. birželio 18 d. įstatyme ,,Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį ne-
kilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ (be kita ko, jo 21 straipsnyje) įtvirtintos 
nuostatos, kuriomis valstybė įsipareigojo užtikrinti nuomininkų teisę turėti gyvena-
mąją patalpą, įtvirtinama pareiga vykdyti šios teisės užtikrinimą Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatytos programos pagrindu. 1997 m. liepos 1 d. Piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme toliau patvirtinama valstybės 
pozicija dėl grąžintiname turte gyvenančių nuomininkų interesų užtikrinimo. Atkūri-
mo įstatymo 20 straipsnyje įtvirtinamos nuomininkų teisės ir jų įgyvendinimo tvarkos 
bendrosios nuostatos.

45. Išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausiai pabrėžia būtinybę nustatyti, ar pareiškė-
ja apskritai patenka tarp asmenų, kurie turi teisę į valstybės garantiją. Atsakovas savo 
poziciją grindžia faktine aplinkybe, kad 1990 m. kovo 20 d. Kretingos rajono liaudies 
deputatų tarybos vykdomo komiteto sprendimu Nr. 57 „Dėl konfiskuoto turto grąži-
nimo reabilituotiems asmenims“ atkūrus nuosavybę natūra į namą, kuriame tuo metu 
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gyveno pareiškėja, nebuvo galimybės jos atžvilgiu taikyti vėliau įsigaliojusių valstybės 
garantijų išdavimą reglamentavusių įstatymų nuostatų.

46. Išplėstinė teisėjų kolegija šiuo aspektu pabrėžia, kad 1991 m. birželio 18 d. 
Atstatymo įstatymas reglamentavo Lietuvos Respublikos piliečių, iš kurių pagal TSRS 
(LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai suvisuomenintas nekilnoja-
masis turtas, kuris šio įstatymo priėmimo dieną yra valstybinių, visuomeninių, koope-
ratinių organizacijų (įmonių) ar kolūkių žinioje, nuosavybės teisių atstatymo tvarką ir 
sąlygas (1991 m. birželio 18 d. Atstatymo įstatymo redakcijos 1 straipsnis). 1997 m. lie-
pos 1 d. priimtas Atkūrimo įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių, ku-
rių nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip 
neteisėtai nusavintas ir kurių nuosavybės teisės buvo pradėtos atkurti pagal 1991 m. 
Atkūrimo įstatymą, nuosavybės teisių atkūrimo tęstinumo pripažinimo bei atkūrimo 
tvarką ir sąlygas įvertinant susiformavusius objektyvius visuomeninius turtinius san-
tykius (1997 m. liepos 1 d. Atkūrimo įstatymo redakcijos 1 straipsnis). 

47. Byloje nėra ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad vertinamu atveju sprendimas 
atkurti nuosavybės teises buvusiam savininkui buvo priimtas dar iki Atstatymo įsta-
tymo priėmimo, t. y. 1990 m. kovo 20 d. Kretingos rajono liaudies deputatų tarybos 
vykdomo komiteto sprendimu Nr. 57 „Dėl konfiskuoto turto grąžinimo reabilituotiems 
asmenims“. Vis dėlto būtina atsižvelgti į tai, kad 1991 m. Atkūrimo įstatymo įsigalioji-
mo metu pareiškėja ir toliau de jure ir de facto buvo savininkui grąžintos gyvenamosios 
patalpos nuomininke. Atsakovas tiek 2013 m. lapkričio 7 d. rašte Nr. (4.1.23)-D3-5982, 
tiek procesiniuose dokumentuose pažymėjo, kad pareiškėja savivaldybės suteiktame 
bute nuomos pagrindu gyveno iki 1998 m. gruodžio 31 d. Taigi nuo nuosavybės teisių 
atkūrimo buvusiam savininkui momento, t. y. nuo 1990 m. kovo 20 d. iki 1998 m. gruo-
džio 31 d. pareiškėją, jau galiojant Atstatymo įstatymui, siejo nuomos santykiai. Tokią 
aplinkybę patvirtina į bylą pateiktas 1992 m. birželio 16 d. Kretingos rajono (duome-
nys neskelbtini) apylinkės viršaičio raštas Nr. 81 „Gyvenamųjų patalpų poreikis nuo-
mininkams, gyvenantiems grąžintinuose buvusiems savininkams namuose (duomenys 
neskelbtini) apylinkėje“, kuriame įrašytas ir trečiasis suinteresuotas asmuo R. P., taip pat 
byloje pateikti 1998 m. gruodžio 17 d. R. P. ir R. P. pasižadėjimai atlaisvinti gyvenamą-
sias patalpas, priklausančias K. J.

48. Turint omenyje pirmiau minėtą faktinę aplinkybę, išplėstinės teisėjų kolegi-
jos vertinimu, nėra pagrindo pareiškėjos situaciją vertinti kitaip nei nuomininkų, kurie 
gyveno grąžintinuose namuose (butuose), į kuriuos nuosavybės teisės buvo atkurtos 
jau įsigaliojus Atstatymo įstatymui. Kitoks Atstatymo ir Atkūrimo įstatymo aiškinimas 
ir pareiškėjos situacijos vertinimas būtų nesuderinamas su pirmiau minėtais Konstitu-
cinio Teismo praktikoje išplėtotais konstituciniais imperatyvais ir konstituciniu asme-
nų lygiateisiškumo principu, nes teisės į valstybės garantiją atsiradimas būtų nulemtas 
nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, t. y. momento, kuriuo buvo priimtas 
sprendimas atkurti nuosavybės teises buvusiam savininkui. 

49. Konstatavus, jog pareiškėja patenka tarp asmenų, turinčių teisę į valstybės ga-
rantiją, būtina nustatyti, ar ji šią teisę į valstybės garantiją įgyvendino, ar jos atsisakė. 
Pirmosios instancijos teismo vertinimu, tai pabrėžia ir atsakovas apeliaciniame skunde, 
tarp (duomenys neskelbtini) seniūnijos ir pareiškėjos 1998 m. gruodžio 31 d. sudaryta 
tipinė Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuo-
mos sutartis laikytina tinkamu valstybės garantijos vykdymu. 
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50. Šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog valstybės ga-
rantija, suteikta nuomininkui, gyvenusiam savininkui grąžintame name, pasibaigia 
tada, kai ji įgyvendinama. Garantija turi būti įgyvendinama, jeigu nenustatyta, kad ga-
rantijos turėtojas jos atsisakė. Be to, garantinio dokumento neišdavimas neatima tei-
sės gauti įstatymu suteikiamą valstybės garantiją (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
2004 m. spalio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2004; 2010 m. kovo 16 d. 
nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2010). Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas savo praktikoje taip pat yra nurodęs, kad Valstybės garantijų įstatymas nenuma-
to tokios situacijos, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių garantija nuomininkui nėra 
apskritai išduodama (žr. 2008 m. gegužės 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A438-237/2008, Administracinė praktika, 2008, Nr. 5(15).

51. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad neturimos (neįgytos) tei-
sės praradimas (netekimas) nėra galimas. Nuomininko, gyvenusio savininkui grąžinta-
me name, įgyta valstybės garantija pasibaigia tada, kai ji įgyvendinama. Garantija turi 
būti įgyvendinama, jeigu nenustatyta, kad garantijos turėtojas jos atsisakė. Įgytos ga-
rantijos praradimą nulemia teisiškai reikšmingas faktas – garantijos turėtojo atsisaky-
mas nuo jos. Nuomininkų galimybė pasinaudoti valstybės garantija priklauso nuo tin-
kamo informavimo apie tokios teisės turėjimą, konkrečiai – kiekvienam nuomininkui 
turi būti išaiškintos tokios teisės įgyvendinimo galimybės, nepasinaudojimo šiomis ga-
limybėmis arba atsisakymo nuo garantijos padariniai. Tuo tikslu institucijos, tiesiogiai 
įgyvendinančios piliečių nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojančius teisės aktus, 
turi pareigą bendradarbiauti su nuomininkais, gyvenančiais savininkams grąžintuose 
(grąžintinuose) gyvenamuosiuose namuose, šiems aiškiai išaiškinti jų teises bei atitin-
kamų veiksmų teisinius padarinius. Asmens atsisakymas nuo įgytos valstybės garanti-
jos, atsižvelgiant į tokio valinio akto sukeliamus teisinius padarinius, turi būti išreikštas 
aiškiai ir nedviprasmiškai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis 
civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2010).

52. Kaip minėta, byloje vertinama situacija patenka į Atstatymo įstatymo ir At-
kūrimo įstatymo taikymo sferą, taigi, pareiškėja patenka į asmenų, kuriems valstybė 
įsipareigojo užtikrinti teisę į gyvenamąjį būstą, grupę. Ši teisė, atsižvelgiant į Atstatymo 
įstatyme ir Atkūrimo įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą, galėjo būti įgyvendinama 
suteikiant pareiškėjai valstybės garantiją, be to, pareiškėja galėjo aiškiai ir nedvipras-
miškai atsisakyti nuo valstybės garantijos.

53. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad bylai aktualiu metu, t. y. nuomos sutar-
ties sudarymo momentu – 1998 m. gruodžio 31 d., nuomos sutarties sudarymas At-
kūrimo įstatyme nebuvo numatytas kaip viena iš valstybės garantijos formų. Pabrėžti-
na, kad, kaip konstatavo ir pirmosios instancijos teismas, o šalys to neginčijo –1998 m. 
gruodžio 31 d. nuomos sutartis buvo atlygintina. Atkūrimo įstatymo 20 straipsnio 
1 dalyje (1998 m. spalio 28 d. įstatymo redakcija) buvo įtvirtinta, kad kai piliečiui grą-
žinamas natūra gyvenamasis namas, jo dalis, butas, kuriuose gyvena nuomininkai, vi-
sas nuomininkų teises ir pareigas pagal gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Vyriausy-
bės nustatyta tvarka perima savivaldybė iki to laiko, kol valstybė nuomininkui suteiks 
kitą gyvenamąją patalpą arba kitaip su juo atsiskaitys šiame įstatyme nurodytais bū-
dais. Tuo tarpu Atkūrimo įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad savivaldybė 
privalo pagal Vyriausybės nustatytą tvarką ir sąlygas išduoti garantinį dokumentą, pa-
tvirtinantį, kad nuomininkams, gyvenantiems piliečiui sugrąžintame name, jo dalyje, 
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bute, bus neatlyginamai suteiktos kitos gyvenamosios patalpos. Jeigu nuomininkas at-
sisako šios galimybės, tada savivaldybė privalo pagal Vyriausybės nustatytą tvarką ir 
sąlygas kompensuoti kitų gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidas arba nuomininko pa-
geidavimu neatlygintinai skirti žemės sklypą gyvenamajam namui statyti.

54. Be to, nuomos sutarties sudarymo metu galiojusioje 1998 m. birželio 16 d. 
Valstybės garantijų įstatymo redakcijoje detalizuojamos valstybės garantijų formos, jų 
įgyvendinimo tvarka nenumato įprastų nuomos santykių, kaip vienos valstybės garan-
tijų formos. Šio įstatymo (1998 m. birželio 16 d. redakcija) 9 straipsnio 3 dalyje įtvir-
tinta, kad nuomininkui neatlygintinai skiriamo žemės sklypo gyvenamajam namui sta-
tyti dydis, kitoms gyvenamosioms patalpoms įsigyti kompensuojamos išlaidos, taip pat 
neatlygintinai suteikiamų kitų gyvenamųjų patalpų vertė turi atitikti šių nuomininkų 
nuomojamų patalpų vertę. Nuomojamų gyvenamųjų patalpų vertė nustatoma tokia 
pat tvarka, kaip ir grąžinamų savininkams gyvenamųjų namų, jų dalių, butų vertė. Taip 
pat nurodoma, kad tais atvejais, kai nuomininkui suteiktų gyvenamųjų patalpų vertė 
viršija jo nuomotų patalpų vertę, nuosavybėn neatlygintinai nuomininkui perduoda-
ma tik tokia naujai suteiktų gyvenamųjų patalpų dalis, kuri atitinka jo nuomotų gyve-
namųjų patalpų vertę. Likusią gyvenamųjų patalpų dalį nuomininkas privalo išpirk-
ti rinkos verte išsimokėtinai ne vėliau kaip per 10 metų Vyriausybės nustatyta tvarka  
(9 straipsnio 4 dalis). Tais atvejais, kai nuomininkui, jam sutikus, neatlygintinai perduo-
damos nuosavybėn mažesnės vertės gyvenamosios patalpos, negu buvo jo nuomotos, 
nuomotų ir perduotų nuosavybėn gyvenamųjų patalpų vertės skirtumas nuomininkui 
kompensuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais (9 straipsnio 5 dalis).

55. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsakovas į bylą nepateikė duo-
menų, jog pareiškėja būtų buvusi tinkamai informuota apie jos teisę į valstybės garan-
tiją, taip pat nėra duomenų, kad ji būtų nuo tokios teisės atsisakiusi. Nesant duomenų, 
kad pareiškėja buvo tinkamai informuota apie jos teisę gauti valstybės garantiją, nėra 
pagrindo teigti, kad pasirašiusi 1998 m. gruodžio 31 d. nuomos sutartį ji de facto atsi-
sakė valstybės garantijos arba sutiko, kad nuomos sutarties sudarymas laikytinas tin-
kamu valstybės garantijos įgyvendinimu.

56. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija nesutinka su 
pirmosios instancijos teismo išvada, kad sudarydama nuomos sutartį pareiškėja faktiš-
kai pasirinko vieną iš Valstybės garantijų įstatyme numatytų valstybės garantijų formų. 

57. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nagrinėjamos bylos kontekste 
svarbu atskirti dviejų tipų teisinius santykius: teisinius santykius, susiklostančius tarp 
valstybės ir nuomininko, turinčio teisę į valstybės garantiją, ir teisinius santykius, su-
siklosčiusius Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pagrindu. 
Kaip minėta, ginčui aktualiu laikotarpiu buto nuoma Gyventojų apsirūpinimo gyvena-
mosiomis patalpomis įstatymo pagrindu nebuvo prilyginta valstybės garantijai. Vien 
tai, kad pareiškėjai buvo pasiūlyta sudaryti nuomos sutartį Gyventojų apsirūpinimo 
gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pagrindu ir ji šiuo pasiūlymu pasinaudojo, ne-
reiškia, kad pasibaigė teisiniai santykiai, kylantys iš Atkūrimo įstatymo. Nagrinėjamos 
bylos dalykas nėra teisiniai nuomos santykiai pagal Gyventojų apsirūpinimo gyvena-
mosiomis patalpomis įstatymą, todėl išplėstinė teisėjų kolegija nepritaria atsakovo ar-
gumentams, jog valstybės garantijos neišdavimas gali būti pateisinamas kitos kilmės 
juridiniu faktu – nuomos sutarties sudarymu Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis 
patalpomis įstatymo pagrindu.
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58. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad 2003 m. spalio 14 d. Atkūrimo 
įstatymo 20 straipsnio 1 dalies pakeitimas (įsigaliojo 2003 m. spalio 29 d.), pagal kurį 
savivaldybės vykdomoji institucija valstybės garantinį dokumentą dėl nuomininkui su-
teiktos garantijos išduoda per 3 mėnesius nuo sprendimo sprendimu grąžinti piliečiui 
natūra gyvenamąjį namą, jo dalį, butą priėmimo, jei nuosavybę grąžina kita Vyriausy-
bės įgaliota institucija nei savivaldybės vykdomoji, savaime nepaneigia asmens teisės 
į valstybės garantiją, jam nepareikalavus įgyvendinti įstatyme įtvirtintą pareigą praė-
jus 3 mėnesių terminui. Šia norma nustatoma pareiga savivaldybės institucijai nedels-
ti dėl valstybės garantijos išdavimo. Ja nėra reikalaujama aktyvių asmens, siekiančio 
gauti valstybės garantiją, veiksmų, tokiu pakeitimu nėra sukuriamos pareigos teisę į 
valstybės garantiją turintiems asmenims. Priešingu atveju, toks Atkūrimo įstatymo pa-
keitimas reikštų nevienodą asmenų, turinčių teisę į valstybės garantiją vertinimą, kuris 
priklausytų nuo valstybės garantijos suteikimo momento: iki normos pakeitimo vals-
tybės garantiją įgyvendinę asmenys nepagrįstai atsidurtų palankesnėje padėtyje nei po 
normos pakeitimo.

59. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, 
kad pareiškėja turi teisę į valstybės garantiją, ši garantija jai buvo nepagrįstai nesuteik-
ta, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjos skundą.

60. Pareiškėja skunde prašė ne tik panaikinti Kretingos rajono savivaldybės admi-
nistracijos 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. (4.1.23)-D3-5982, bet ir įpareigoti 
atsakovą vykdyti 1998 m. birželio 16 d. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekil-
nojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės ga-
rantijų ir lengvatų, numatytų Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme įstatymo reikalavimus bei teisės aktų nustatyta 
tvarka ir terminais išduoti valstybės garantiją, patvirtinančią, kad natūra grąžinto gy-
venamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), nuomininkei R. P. bus neatlygintinai 
suteiktos kitos gyvenamosios patalpos. Iš pareiškėjos vardu atsakovui pateikto 2013 m. 
spalio 25 d. prašymo dėl garantinio rašto išdavimo turinio matyti, kad pareiškėja pa-
kankamai aiškiai išreiškė savo valią, t. y. nurodė, kad ji pretenduoja į valstybės garan-
tiją, patvirtinančią, jog jai bus neatlygintinai suteiktos kitos gyvenamosios patalpos. 
Valstybės garantijų įstatymo (2013 m. spalio 12 d. redakcija) 9 straipsnio 2 dalyje nu-
rodyta, jog valstybės garantija įsipareigojama, kad nuomininkams per šiame dokumen-
te nurodytą laiką: 1) bus Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos gyvenamųjų 
patalpų įsigijimo išlaidos, neviršijančios valstybės garantijoje nurodytos nuomojamų 
patalpų rinkos vertės, arba 2) bus suteiktos kitos didesnės vertės gyvenamosios patal-
pos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, nurodytą valstybės garantijoje, 
bus neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį, kuri negali viršyti valstybės re-
miamų būsto kreditų nustatytų dydžių, jie privalės išsipirkti rinkos kaina Vyriausybės 
nustatyta tvarka ir terminais, arba 3) bus neatlygintinai perduotos nuosavybėn kitos 
mažesnės vertės gyvenamosios patalpos, o valstybės garantijoje nurodytos nuomotų 
ir perduotų nuosavybėn gyvenamųjų patalpų vertės skirtumas kompensuojamas Vy-
riausybės nustatyta tvarka ir terminais, arba 4) bus perduotas nuosavybėn žemės skly-
pas gyvenamajam namui statyti. Jeigu perduodamo žemės sklypo gyvenamajam na-
mui statyti vertė didesnė už valstybės garantijoje nurodytą nuomojamų patalpų vertę, 
žemės sklypo dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, bus neatlygintinai perduota 
nuosavybėn, o likusią dalį valstybės garantijos turėtojai privalės išsipirkti rinkos kaina 
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Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais. Perduodant nuosavybėn mažesnės vertės už 
garantijoje nurodytą nuomojamų patalpų vertę žemės sklypą gyvenamajam namui sta-
tyti, vertės skirtumas garantijos turėtojams bus kompensuojamas Vyriausybės nustaty-
ta tvarka ir terminais, arba 5) bus Vyriausybės nustatyta tvarka išnuomotos kitos vals-
tybės ar savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų 
patalpų vertę, arba 6) bus kompensuojama nuomotų gyvenamųjų patalpų rinkos vertė 
pinigais, kurie bus pervesti į valstybės garantijos turėtojo nurodytą sąskaitą banke.

61. Valstybės garantijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad savivaldybės 
administracijos direktorius savininkams ir nuomininkams, gyvenantiems savinin-
kui (piliečiui, religinei bendruomenei ar bendrijai) grąžintame gyvenamajame name, 
jo dalyje, bute, privalo išduoti valstybės garantinį dokumentą. Šio įstatymo 9 straips-
nio 2 dalyje įtvirtintos įvairios valstybės garantijų formos, tarp jų – didesnės arba ma-
žesnės vertės gyvenamosios patalpos perdavimas neatlygintinai (9 straipsnio 2 dalies 
2 ir 3 punktai). Įvertinus pareiškėjos 2013 m. spalio 25 d. prašymą darytina išvada, 
kad ji aiškiai išreiškė savo valią, t. y. nori neatlygintinai gauti gyvenamąsias patalpas 
(9 straipsnio 2 dalies 2 arba 3 punktas). Kol atsakovas nėra apskaičiavęs buto, į kurį 
buvo atkurtos nuosavybės teisės, vertės, ir nėra aišku, kokios gyvenamosios patalpos 
pareiškėjai būtų suteiktos, ji objektyviai negalėjo nurodyti tikslios valstybės garantijos 
formos, t. y. nurodyti, kuris konkrečiai Valstybės garantijų įstatymo nuostata taikytina. 
Todėl nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjos valia dėl valstybės formos nėra aiški ir ji 
turėtų ją tikslinti iš naujo.

62. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad 
pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė bylai reikšmingą teisinį re-
guliavimą. Todėl pareiškėjos apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos 
teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjos 
skundas tenkinamas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 140 straips-
niu 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjos R. P. apeliacinį skundą tenkinti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 9 d. sprendimą 

panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Pareiškėjos R. P. skundą tenkinti.
Įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją per tris mėnesius nuo 

teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti R. P. Kom-
pensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo termi-
nų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Lietuvos Respublikos 
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme numatytą 
valstybės garantinį dokumentą (valstybės garantiją).

Sprendimas neskundžiamas.
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2.5. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių

2.5.1. Dėl komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo veiklos organizavimo 
savivaldybėse

Atliekų tvarkymo įstatymas (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija) 
nustatė keletą būdų, kaip gali būti organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo siste-
ma ir atrenkamas komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas teikiantis subjek-
tas. Šio įstatymo 30 straipsnio 4 dalies (redakcija, galiojusi iki 2012 m. balandžio 28 d.) 
nuostata, įtvirtinusi vieną iš atrankos būdų – savivaldybių pavedimą savo įsteigtai įmo-
nei eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, nustatė tik galimybę pavesti savo 
įsteigtai įmonei teikti aptariamas paslaugas, tačiau ši galimybė nebuvo absoliuti. Savival-
dybių galias nagrinėjamoje situacijoje ribojo iš Atliekų tvarkymo įstatymo, kitų teisės aktų 
išplaukiantis reikalavimas suderinti įvairias konstitucines vertybes – inter alia užtikrinti 
sąžiningą konkurenciją, apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, nepažeisti vartotojų teisių. 
Savivaldybės, pasirinkdamos, kokiu būdu (konkurencingu ar ne) organizuoti komunali-
nių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų teikimą, turi skatinti privačių ūkio subjek-
tų iniciatyvą ir pirmiausia įvertinti šių subjektų veiklos rinkoje galimybes. Apskritai nėra 
draudžiama pavesti savivaldybės ar kelių savivaldybių įsteigtai įmonei teikti komunali-
nių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas, tačiau tai turėtų būti daroma tik išimtiniais 
atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės užtikrinti šių paslaugų teikimo ne-
pertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo (113 punktas).

Visuminis teisinis reguliavimas įtvirtina tokį konkurencijos apsaugos standartą, pa-
gal kurį naudojimasis Viešųjų pirkimų įstatyme ar Koncesijų įstatyme numatytomis iš-
imtimis nebūtinai gali būti pakankama priežastis diskriminaciniams savivaldybių spren-
dimams pateisinti, ir savivaldybių veiksmai nagrinėjamu aspektu vertinami, visų pirma, 
atsižvelgiant į Konkurencijos ir Atliekų tvarkymo įstatymuose numatytus konkurencijos 
saugiklius, t. y. į tai, ar konkrečiu atveju konkurso būdu neįmanoma užtikrinti komunali-
nių atliekų naudojimo ir šalinimo viešųjų paslaugų teikimo nepertraukiamumo, gero ko-
kybės ir prieinamumo (122 punktas).

Administracinė byla Nr. A-1581-502/2015
Procesinio sprendimo kategorija 7.1

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. birželio 15 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, suside-
danti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio, Vaidos Urmonaitės- 
Maculevičienės, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus, 
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, 
dalyvaujant pareiškėjų Klaipėdos miesto savivaldybės, UAB ,,Telšių regiono atliekų 
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tvarkymo centro“ atstovei G. E., pareiškėjų VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo cen-
tro“, UAB ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ ir UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų 
tvarkymo centro“ atstovui advokatui V. K.,
atsakovo Konkurencijos tarybos atstovei G. J., trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos 
komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos atstovėms R. R., advokatei L. D., tre-
čiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Aplinkos 
ministerijos, atstovei R. S.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal 
pareiškėjų Klaipėdos miesto savivaldybės, Palangos miesto savivaldybės, UAB „Klaipė-
dos regiono atliekų tvarkymo centro“, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“, 
VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apy-
gardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimo administracinėje pagal 
pareiškėjų Klaipėdos miesto savivaldybės, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo cen-
tro“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro“, Palangos miesto savivaldybės, 
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ skundus atsakovui Konkurencijos ta-
rybai, byloje dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei, atstovaujamai Aplinkos ministerijos, Mažeikių rajono savivaldybei, Plun-
gės rajono savivaldybei, Rietavo savivaldybei, Telšių rajono savivaldybei, Lietuvos ko-
munalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijai, Klaipėdos rajono savivaldybei, Kretingos 
rajono savivaldybei, Neringos savivaldybei, Skuodo rajono savivaldybei, Šilutės rajono 
savivaldybei, Akmenės rajono savivaldybei, Joniškio rajono savivaldybei, Kelmės rajo-
no savivaldybei, Pakruojo rajono savivaldybei, Radviliškio rajono savivaldybei, Šiaulių 
miesto savivaldybei dėl nutarimo panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas viešoji įstaiga „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir 
VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Šiaulių RATC) kreipėsi į teismą su pa-
tikslintu skundu (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, I t., b. l. 2–14), prašydamas 
panaikinti Konkurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 2S-27 (toliau – 
ir Nutarimas) rezoliucinės dalies 2.1–2.6 punktus, 5, 6 ir 7 punktus toje dalyje, kiek tai 
susiję su Šiaulių regiono savivaldybėmis ir Šiaulių RATC.

2. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo cen-
tras“ (toliau – ir UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, Klaipėdos RATC) 
kreipėsi į teismą su patikslintu skundu (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015,  
III t., b. l. 133–144), prašydamas panaikinti Konkurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 
24 d. nutarimo Nr. 2S-27 rezoliucinės dalies 1.1-1.6 punktus, 5, 6 ir 7 punktus toje da-
lyje, kiek tai susiję su Klaipėdos regiono savivaldybėmis ir Klaipėdos RATC.

3. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 
(toliau – ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, Telšių RATC) kreipėsi į teis-
mą su skundu (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, V t., b. l. 3-13), prašydamas pa-
naikinti Konkurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 2S-27 rezoliucinės 



197

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

dalies 3.1-3.4 punktus bei 5, 6 ir 7 punktus toje dalyje, kiek tai susiję su Telšių regiono 
savivaldybėmis ir Telšių RATC.

4. Pareiškėjas Palangos miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su prašymu (admi-
nistracinė byla Nr. A502-40/2011, VI t., b. l. 3–7), prašydamas panaikinti Konkurencijos 
tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 2S-27 rezoliucinės dalies 1.4 punktą bei 
5, 6 ir 7 punktus toje dalyje, kiek tai susiję su Palangos miesto savivaldybe ir Klaipėdos 
RATC.

5. Pareiškėjas Klaipėdos miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su prašymu (admi-
nistracinė byla Nr. A-1581-502/2015, VII t., b. l. 3–8), prašydamas panaikinti Konkuren-
cijos tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 2S-27 rezoliucinės dalies 1.1 punktą 
bei 5, 6 ir 7 punktus toje dalyje, kiek tai susiję su Klaipėdos miesto savivaldybe ir Klai-
pėdos RATC.

6. Visi pareiškėjai savo (patikslintuose) skunduose nurodė iš esmės labai panašias 
aplinkybes ir rėmėsi iš esmės analogiškais argumentais. Pareiškėjai nesutiko su Nutari-
mo motyvais ir argumentais, kadangi, pasak jų, Konkurencijos taryba netinkamai aiš-
kino ir taikė įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos organizavimą, atliekų tvarkymo paslaugų teikimą, savivaldybių tei-
ses ir pareigas organizuojant atliekų tvarkymo sistemą. Pasak pareiškėjų, Konkurenci-
jos taryba, priimdama skundžiamą Nutarimą, nesilaikė objektyvumo principo, įtvirtin-
to Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkte. 
Skundžiamame Nutarime nurodytus savivaldybių priimtus sprendimus sąlygojo teisės 
aktai, todėl šie sprendimai Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui neprieštarauja. Euro-
pos Sąjungai priėmus Suvestinį Europos Aktą (1986 m.), Mastrichto sutartį (1992 m.), 
Amsterdamo sutartį (1997 m.), buvo nustatyta valstybių pareiga atsižvelgti į aplinkos 
apsaugos reikalavimus derinant teisės aktus pagal EB sutartį. Rėmėsi 1975 m. gegužės 
15 d. Bendrąja atliekų direktyva 75/442/EEB (pakeista Direktyva 91/156/EE), kurioje 
pateikta atliekų sąvoka, nurodomi atliekų valdymo planų sudarymo reikalavimai, leidi-
mų išdavimo dalintojams reikalavimai ir kt., Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo 
1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. I-1550 patvirtintos Valstybinės aplinkos apsaugos 
strategijos 4.1.3.2 punktu, Europos sutarties 70 straipsniu, Atliekų tvarkymo įstatymu, 
Vyriausybės 1999 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 593 patvirtintais Valstybinės atliekų 
tvarkymo strategijos ir veiksmų programos metmenimis, Vyriausybės 2000 m. rugpjū-
čio 17 d. nutarimu patvirtintų Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų 22 derybiniu 
skyriumi „Aplinka“, Vyriausybės 2000 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 113 patvirtinta 
Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo tvarka. Pareiškėjai taip pat nu-
rodė Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio 
strateginio atliekų tvarkymo plano (toliau – ir Atliekų tvarkymo planas) 57 punktą, 
kuriame numatyta, jog eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą savivaldy-
bės gali pavesti (kaip privalomą užduotį) savivaldybės įsteigtai bendrovei arba kelių 
savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai, taip pat 62, 64 
ir 69 punktus. Atkreipė dėmesį į regioninių atliekų tvarkymo centrų steigimo sutartis, 
kuriose įtvirtintos pagrindinės nuostatos. Pažymėta, kad Europos Bendrijų Komisija ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, turėdamos tikslą įkurti tvirtą ir darnią aplinkosaugi-
niu bei ekonominiu atžvilgiu atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiktų šalies reikalavimus 
ir galiojančių Europos Bendrijos nuostatų reikalavimus, pasirašė 2002 m. liepos 2 d. Fi-
nansavimo memorandumą 2001/LT/16/P/PE/008 dėl projekto „Šiaulių regiono atliekų 
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tvarkymo sistemos plėtra“, 2002 m. gruodžio 17 d. Finansavimo memorandumą  
2001/LT/16/P/PE/010 dėl projekto „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos su-
kūrimas“, 2004 m. kovo 30 d. Finansavimo memorandumą 2003/LT/16/P/PE/016 dėl 
projekto „Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (toliau kartu vadinami Me-
morandumais). Lietuvos Respublikos Vyriausybė Memorandumais, kaip tarptautinė-
mis sutartimis, įsipareigojo įkurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, kuri būtų atsa-
kinga už atliekų tvarkymą ir jų pašalinimą, uždaryti reikalavimų neatitinkančius 
egzistuojančius sąvartynus, įrengti naują sąvartyną ir jį eksploatuoti. Memorandumų 
šalys, skirdamos pagalbą projektų finansavimui, nustatė, kad būtent Šiaulių RATC, Tel-
šių RATC, Klaipėdos RATC, o ne kiti subjektai bus atsakingi už regiono atliekų tvarky-
mą bei šalinimą bei už pagalbos savivaldybėms teikimą. Memorandumai pirmame 
atliekų tvarkymo sistemos kūrimo (plėtros) etape (2002–2005 m.) numatė įkurti regio-
ninę atliekų tvarkymo bendrovę, atsakingą už atliekų tvarkymą ir šalinimą, apdorojimą 
ir teikiančią pagalbą savivaldybėms atliekų tvarkymo srityje. Memorandumai, kaip bū-
tiną sąlygą Europos Sąjungos paramai gauti, numatė reikalavimą, kad naujai steigiamų 
Regioninių atliekų tvarkymo centrų akcininkais arba dalininkais būtų atitinkamo regi-
ono savivaldybės. Pagal Memorandumus, galutiniai paramos gavėjai yra Regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai. Europos Bendrijos ir Lietuvos valstybės lėšos Regioniniams 
atliekų tvarkymo centrams skiriamos tam, kad jie galėtų žymiai palankesnėmis sąlygo-
mis ir pigiau tvarkyti regione susidariusias komunalines atliekas, negu kiti ūkio su-
bjektai, kuriems reikiamų lėšų reikėtų skolintis iš bankų. Skunduose nurodyta, kad 
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Lietuvos Stojimo į Europos Sąjungą sutarčiai, visas Eu-
ropos Sąjungos acqui iš karto pradėjo galioti Lietuvoje. Vyriausybė, 2005 m. liepos 15 d. 
nutarimu Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripa-
žinimo turinčiais valstybinę svarbą“ įgyvendindama Atliekų tvarkymo planą, pripažino 
9 regioninius atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektus, vykdomus pagal finansa-
vimo memorandumus, pasirašytus tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir 
Europos Bendrijų Komisijos, turinčius valstybinę svarbą. Padaryta išvada, kad egzis-
tuoja tokių aplinkybių visuma, kai skirtingos konkurencijos sąlygos buvo nulemtos 
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų. Pasak pareiškėjų, Nutarime Regioniniams 
atliekų tvarkymo centrams priskirtos atliekų tvarkymo sistemos organizavimo (admi-
nistravimo) funkcijos, atliekas išverčiant ant žemės ar po žeme jiems nuosavybės teise 
priklausančiuose sąvartynuose, nepagrįstai įvertintos kaip ūkinė komercinė veikla 
Konkurencijos įstatymo prasme. Skunduose taip pat remtasi Konstitucijos 46 straips-
nio 3 dalimi bei Konstitucinio Teismo 1995 m. gegužės 13 d., 1999 m. spalio 6 d., 
2000 m. spalio 18 d., 2003 m. kovo 17 d., 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. gegužės 13 d., 
2006 m. gegužės 31 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. birželio 30 d. nutarimais, kuriuose 
išdėstomos ūkinės veiklos laisvės ribojimo sąlygos. Anot pareiškėjų, Konkurencijos ta-
ryba netaikė šių Konstitucijos nuostatų, ignoravo Konstitucinio Teismo nutarimus. Su-
darant koncesijos sutartis su Regioniniais atliekų tvarkymo centrais, egzistavo Konce-
sijų įstatymo 17 straipsnio 6 punkte išvardytos sąlygos, nes atliekų tvarkymo sistemos 
plėtros projektai yra finansuojami ne mažiau kaip 50 proc. iš Europos Bendrijos (ISPA) 
ir iš valstybės biudžeto bei skolintomis lėšomis. Be to, Savivaldybių tarybos, priimda-
mos sprendimus, pagrįstai taikė Koncesijų įstatymo 17 straipsnio 7 punkto nuostatas. 
Regioniniai atliekų tvarkymo centrai įkurti, siekiant efektyviau įgyvendinti atliekų 
tvarkymo užduotis bei sukurti visą atliekų tvarkymo sistemą. Jų funkcijas ir  
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kompetenciją nustatė steigėjai – savivaldybės. Regioninių atliekų tvarkymo centrų at-
sakomybė ir užduotys išdėstytos Memorandumuose. Įsipareigojimuose nustatyta Lie-
tuvos valstybės pareiga užtikrinti pakankamas pajamas Regioninių atliekų tvarkymo 
centrų veiklai. Jie yra vieninteliai ir realūs regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrėjai 
ir paramos gavėjai. Jie vieninteliai turi finansinius įsipareigojimus ir atsakomybę už re-
gioninės sistemos infrastruktūros objektų statybą. Visi jų atliekami darbai ir įsipareigo-
jimai buvo vykdomi ankstesnių sutarčių su atitinkamomis savivaldybėmis pagrindu. 
Visų toliau vykdomų regiono atliekų tvarkymo sistemos vystymo darbų techniškai ir 
ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo jau esamų susitarimų, nesukeliant didelių nepa-
togumų savivaldybėms bei gyventojams. Be to, nurodyta, kad atsakovas netinkamai 
aiškino koncesijos sutarčių nuostatų, kuriomis atitinkamos savivaldybės paveda teikti 
viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Regioniniams atliekų tvarkymo cen-
trams, turinį ir prasmę, rėmėsi vien pažodiniu nuostatų aiškinimu, nebuvo nagrinėjami 
tikrieji sutarčių šalių ketinimai, sutarčių esmė ir tikslas bei jų sudarymo aplinkybės. 
Turėjo būti atsižvelgta į visą sutarčių tekstą, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius 
koncesiją ir atliekų tvarkymą. Remtasi Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 10, 12 ir 
29 dalyje apibrėžtomis atliekų tvarkymo, atliekų šalinimo, sąvartyno sąvokomis. Pažy-
mėta, kad Regioniniai atliekų tvarkymo centrai Atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio 
nustatyta tvarka yra gavę Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos išduotus specialius 
leidimus vykdyti atliekų šalinimo veiklą, pasireiškiančią atliekų deponavimu, t. y. išver-
timu ant žemės ar po žeme jiems nuosavybės teise priklausančiuose sąvartynuose. 
Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad eksploatuoti komuna-
linių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės gali pavesti (kaip privalomą užduotį) savi-
valdybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, 
įmonei ar organizacijai. Padaryta išvada, kad atitinkamos savivaldybės koncesijos su-
tartimis leido Regioniniams atliekų tvarkymo centrams vykdyti komunalinių atliekų 
išvertimą jiems nuosavybės teise priklausančiuose sąvartynuose, todėl nuostata, kad 
ūkio subjektui teisė eksploatuoti jam pačiam nuosavybės teise priklausantį sąvartyną 
gali būti suteikta tik konkurso būdu, prieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui. Pareiškė-
jai nesutiko su Nutarime išdėstytu teiginiu, jog atliekų tvarkymo rinkoje yra ne vienas 
šių paslaugų teikimo šaltinis, t. y. ūkio subjektas, teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas 
ir galintis užtikrinti tinkamą šių paslaugų kokybę. Konkurencijos tarybos tyrimo bylo-
je nėra surinkta duomenų apie tai, kad kokie nors kiti ūkio subjektai, atitinkantys 
Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytus reikalavimus, gali ar galėtų vykdyti ūkinę veiklą 
– komunalinių atliekų šalinimą vieninteliu būdu – išvertimu ant žemės ar po žeme.

7. Pareiškėjas Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat rėmėsi Vietos savivaldos įsta-
tymo 10 straipsnio nuostata, įpareigojančia savivaldybes siekti, kad už užmokestį tei-
kiamos viešosios paslaugos būtų ekonomiškai racionalios ir kad nustatytas užmokestis 
už jas padengtų tų paslaugų teikimo bei kitas su jų teikimu susijusias išlaidas, tačiau 
šių paslaugų teikimas netaptų pelno siekiančia veikla. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas, 
nagrinėdamas atitinkamų savivaldybių sprendimus, susijusius su atliekų naudojimo 
ir šalinimo funkcijų perdavimu, analizavo ne funkcijų perdavimo metu galiojusią, o 
nutarimo priėmimo metu galiojusią Vietos savivaldos įstatymo redakciją. Nesutiko su 
atsakovo teiginiu, jog savivaldybė eliminavo galimybę kitiems ūkio subjektams savo 
vykdomai atitinkamai komunalinių atliekų naudojimo ir / ar šalinimo veiklai naudoti 
tuos pačius atliekų tvarkymo infrastruktūros objektus, taip atimant galimybę užsiimti 
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atliekų tvarkymo veikla. Pabrėžiama, kad komunalinių atliekų naudojimas (komposta-
vimas) gali būti vykdomas ne tik Klaipėdos RATC priklausančiuose atliekų tvarkymo 
įrenginiuose, bet ir kitose tam pritaikytose vietose (pavyzdžiui, visos Klaipėdos miesto 
želdinius tvarkančios įmonės turi savo kompostavimo aikšteles ir naudoja šias atliekas 
savo reikmėms). Be to, šalinti komunalines atliekas Klaipėdos RATC atliekų šalinimo 
įrenginiuose gali visi Klaipėdos regiono fiziniai ir juridiniai asmenys.

8. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir atsako-
vas, Konkurencijos taryba) pateikė atsiliepimą į VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarky-
mo centras“ skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, III t., b. l. 85–93), 
atsiliepimą į UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras skundą (administra-
cinė byla Nr. A-1581-502/2015, IV t., b. l. 116–124), atsiliepimą į UAB ,,Telšių regio-
no atliekų tvarkymo centras“ skundą (administracinė byla Nr. A-1581502/2015, V t.,  
b. l. 117–125), atsiliepimą į Palangos miesto savivaldybės prašymą (administracinė byla 
Nr. A-1581-502/2015, VI t., b. l. 54–63) bei atsiliepimą į Klaipėdos miesto savivaldybės 
prašymą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, VII t., b. l. 81–88) ir prašė skundus 
bei prašymus atmesti.

9. Atsiliepimuose nurodoma, kad pareiškėjai nepateikė jokių argumentų ar kitų 
motyvų, kurie patvirtintų, kad skirtingos konkurencijos sąlygos buvo sąlygotos įstaty-
mų reikalavimų vykdymo. Pareiškėjai apsiribojo abstrakčiomis nuorodomis į tai, kada 
ir koks teisės aktas buvo priimtas ir ko buvo siekiama šiuo teisės aktu. Atsakovas pažy-
mėjo, kad tyrimo metu nagrinėjo teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymo 
sistemų kūrimą, tačiau nei Konkurencijos tarybos Paslaugų skyriaus 2008 m. spalio 9 d. 
pranešime apie atliktą tyrimą, nei skundžiamame Nutarime nebuvo ginčijamas pačių 
regioninių atliekų tvarkymo sistemų steigimas, jų tikslas ar būtinybė. Prieštaraujančiais 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams buvo pripažinti ne atitinkamų savi-
valdybių sprendimai, kuriais buvo kuriamos atliekų tvarkymo sistemos, tačiau tokie 
sprendimai, kuriais šių sistemų eksploatavimo funkcijos, susijusios su ūkinės veiklos – 
komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo – vykdymu, buvo pavestos šių savivaldybių 
įsteigtiems Regioniniams atliekų tvarkymo centrams. Nutarime padarytas aiškus funk-
cijų, susijusių su ūkinės veiklos vykdymu, ir funkcijų, susijusių su atliekų tvarkymo sis-
temos organizavimu (administravimu), atskyrimas. Savivaldybių funkcijos atliekų tvar-
kymo srityje sietinos su tikslu, kad būtų užtikrintos tinkamai teikiamos viešosios 
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, tuo tarpu komunalinių atliekų tvarkymo sis-
temos eksploatavimas vertintinas kaip pačių viešosios komunalinių atliekų tvarkymo 
paslaugos teikimas – ūkinės veiklos vykdymas. Administravimo ir paslaugų teikimo 
atskyrimą patvirtina ir Viešojo administravimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalis, kurioje 
aiškiai nurodyta, kad viešo administravimo subjektas, kuris pagal minėto įstatymo nu-
statytą valdymo sritį administruoja tam tikros viešosios paslaugos teikimą, negali pats 
teikti šios paslaugos. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 1 ir 4 dalis, Regioniniai atliekų 
tvarkymo centrai laikytini viešo administravimo subjektais viešųjų komunalinių atlie-
kų naudojimo ir šalinimo srityje, todėl administruodami šią veiklą, turi aiškiai atsiri-
boti nuo tokių paslaugų teikimo, o savivaldybės negali pavesti Regioniniams atliekų 
tvarkymo centrams vykdyti tokios ūkinės veiklos, kurią šie taip pat ir administruoja. 
Pareiškėjai klaidingai interpretuoja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas bei 
nepaaiškina, kad nuo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nurodytos pareigos valsty-
bės ir savivaldos institucijos gali būti atleistos tik tuo atveju, jeigu, vykdant kitų  
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įstatymų reikalavimus, yra neįmanoma išvengti skirtingų konkurencijos sąlygų suda-
rymo. Tuo tarpu pareiškėjai nurodo daugybę teisės aktų, tačiau niekaip nepaaiškina, 
kokiu būdu jie daro įtaką Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų vykdymui 
ir kokios konkrečios šių teisės aktų nuostatos nurodo įpareigojimą savivaldybėms or-
ganizuoti komunalinių atliekų tvarkymą tokiu būdu, kad savivaldybės privalėtų abso-
liučiai eliminuoti bet kokią konkurenciją šių paslaugų teikimo srityje, t. y. neužtikrinti 
vienodų konkurencijos sąlygų ir kitiems analogiškas paslaugas galintiems teikti ūkio 
subjektams. Iš pareiškėjų paminėtų teisės aktų tik Atliekų tvarkymo įstatymas numato 
savivaldybės pareigas ir teises komunalinių atliekų tvarkymo srityje, tačiau šio įstaty-
mo 30 straipsnio 4 dalies nuostatos, suteikiančios savivaldybėms teisę pasirinkti, kaip 
organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, neįpareigoja komunalinių atliekų 
tvarkymą organizuoti be viešo konkurso ar kitos konkurenciją tarp ūkio subjektų užti-
krinančios procedūros. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje yra numatyti 
ir tokie atliekų tvarkytojų parinkimo būdai, kurie garantuoja konkurencijos galimybes. 
Savivaldybės, parinkdamos komunalines atliekas naudojančius ir šalinančius ūkio su-
bjektus, privalėjo pasirinkti konkurenciją užtikrinantį būdą. Tokio būdo reikalauja sis-
teminis Atliekų tvarkymo įstatymo ir Konkurencijos įstatymo nuostatų taikymas. Prie-
šingai nei teigia pareiškėjai, Nutarime buvo atsižvelgta ir į Konstitucijos nuostatas, į 
konstitucinį laisvos konkurencijos principą. Savivaldybės savo sprendimais be aiškaus 
įstatyme nustatyto pagrindo negali uždrausti ūkio subjektams ar apriboti jų galimybes 
užsiimti tam tikra ūkine veikla. Atsakovas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. A2-32/2007, pagal kurį net jeigu nėra 
tam tikro specialaus teisės akto, privalu vadovautis bendraisiais teisės principais, įskai-
tant nediskriminavimo bei konstituciniu konkurencijos laisvės principu. Pagal Konsti-
tucijos 46 straipsnio nuostatas, pirmenybė visais atvejais turi būti teikiama tokiam ūki-
nės veiklos organizavimo būdui, kuris skatintų privačias iniciatyvas, neribotų ūkinės 
veiklos laisvės, kas iš esmės reiškia, jog tiek valstybės, tiek savivaldybės, organizuoda-
mos ar reguliuodamos tam tikrą ūkinę veiklą, pirmiausiai turi įvertinti bei skatinti pri-
vačių ūkio subjektų veiklos rinkoje galimybes ir tik išimtiniais atvejais pavesti išimtinė-
mis teisėmis savo kontroliuojamiems ūkio subjektams tam tikros ūkinės veiklos 
vykdymą, t. y. 1) kai dėl rinkos specifikos ar reikalingų didelių investicijų į infrastruk-
tūrą negali veikti daug ūkio subjektų ir 2) nėra kitų ūkio subjektų, kurie galėtų ekono-
miškai teikti tam tikrą paslaugą. Komunalinių atliekų tvarkymo (įskaitant naudojimo 
ir šalinimo) pavedimas išimtinėmis teisėmis savivaldybių įsteigtam ūkio subjektui yra 
ne savivaldybių pareiga, o teisė, kuria jos privalo naudotis, atsižvelgdamos į visas ati-
tinkamose rinkose susiklosčiusias aplinkybes. Tuo tarpu nesant aiškaus nei Atliekų 
tvarkymo įstatyme, nei jokiame kitame įstatyme įtvirtinto imperatyvo netaikyti kon-
kurencijos teisės normų komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo veikloje, nėra pa-
grindo teigti, kad savivaldybės turi teisę pačios pasirinkti, ar joms organizuojant ko-
munalinių atliekų tvarkymą, taikyti konkurencijos teisės normas ar jų netaikyti. 
Atsakovas taip pat nurodė, kad pareiškėjai nepagrįstai nesutinka su Konkurencijos ta-
rybos išvada, jog Regioniniai atliekų tvarkymo centrai negali vykdyti ūkinės veiklos, 
t. y. atlikti komunalinių atliekų šalinimą vieninteliu būdu – išverčiant ant žemės ar po 
žeme atliekas patiems Regioniniams atliekų tvarkymo centrams nuosavybės teise pri-
klausančiuose sąvartynuose. Be to, nesutiko su pareiškėjų argumentu, kad Regioninių 
atliekų tvarkymo centrų vykdoma veikla nėra ūkinė veikla Konkurencijos įstatymo 
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prasme. Nurodė, kad Regioniniai atliekų tvarkymo centrai, teikdami komunalinių atlie-
kų naudojimo ir šalinimo paslaugas, gauna atlyginimą už šių paslaugų teikimą, todėl 
tai laikytina ūkine veikla. Pabrėžė skirtumą tarp savivaldybių funkcijų komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos organizavimo (administravimo) srityje, bei jų pavedimų Re-
gioniniams atliekų tvarkymo centrams vykdyti ūkinę komunalinių atliekų naudojimo 
ir šalinimo veiklą. Organizacinio (administracinio) pobūdžio sprendimai vertintini 
kaip savivaldybių funkcijas atliekų tvarkymo srityje įgyvendinantys sprendimai, kurie, 
priešingai nei pats atitinkamų konkrečių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas, nėra ūki-
nė veikla Konkurencijos įstatymo prasme. Tokio pobūdžio organizacinių (administra-
cinių) funkcijų perdavimas Regioniniams atliekų tvarkymo centrams nepatektų į Kon-
kurencijos įstatymo 4 straipsnio taikymo sritį. Skundžiamame Nutarime buvo 
nagrinėjamas būtent ūkinės veiklos vykdymo pavedimas Regioniniams atliekų tvarky-
mo centrams. Remiantis Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 1 dalies nuostatomis, 
tik savivaldybės gali apsispręsti, kokiu būdu ir kaip bus organizuojamas šių paslaugų 
teikimas, t. y. savivaldybės turi lemiamo sprendimo teisę ir pareigą dėl pačios atliekų 
tvarkymo sistemos organizavimo ir negali šios savo pareigos perleisti jokiems kitiems 
asmenims. Todėl savivaldybės negali Regioniniams atliekų tvarkymo centrams pavesti 
tokių su atliekų tvarkymo sistemos organizavimu (administravimu) susijusių funkcijų, 
kurios paneigtų pačių savivaldybių teises ir pareigas šioje srityje. Savivaldybės išlaiko 
savo, kaip pagrindinių atliekų tvarkymo sistemų organizatorių, funkcijas, o Regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai šioje srityje gali veikti tik tose ribose, kokias jiems nustato sa-
vivaldybės. Dėl to vien ta aplinkybė, kad Regioniniai atliekų tvarkymo centrai komu-
nalines atliekas naudoja ir šalina jiems nuosavybės teise priklausančiuose sąvartynuo-
se, neįrodo, jog Regioninių atliekų tvarkymo centrų vykdoma veikla nėra ūkinė veikla, 
nesuteikia laisvės Regioniniams atliekų tvarkymo centrams šiuos sąvartynus valdyti 
absoliučiai savo nuožiūra ir nepateisina savivaldybių sprendimų šių paslaugų teikimą 
pavesti vykdyti išimtinėmis teisėmis Regioniniams atliekų tvarkymo centrams. Regio-
niniai atliekų tvarkymo centrai privalo valdyti šiuos objektus taip, kad būtų įvykdyti 
savivaldybių sprendimai, susiję su atliekų tvarkymo organizavimu. Jeigu savivaldybės 
nuspręstų būtent konkurso būdu organizuoti komunalinių atliekų naudojimo ir šalini-
mo paslaugų teikimą, Regioniniai atliekų tvarkymo centrai neturėtų galimybės tam 
prieštarauti, nes tai kliudytų savivaldybei įgyvendinti jos teises atliekų tvarkymo siste-
mos organizavimo srityje bei viršytų Regioninių atliekų tvarkymo centrų įgaliojimus. 
Atsakydamas į pareiškėjų argumentus, susijusius su Memorandumų pasirašymu, atsa-
kovas nurodė, kad Nutarime padarytos išvados nedaro įtakos Regioninių atliekų tvar-
kymo centrų, kaip galutinių naudos gavėjų pagal Memorandumus, pareigoms, susiju-
sioms su lėšų naudojimu, reikalavimus atitinkančių įrenginių statybai, senų sąvartynų 
uždarymui bei paskolų, paimtų visiškam finansuojamų projektų įgyvendinimui, grąži-
nimu. Skundžiamame Nutarime nagrinėtos komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo 
paslaugos yra ūkinė veikla, už kurią yra gaunamas tam tikras atlyginimas pagal princi-
pą „teršėjas moka“, t. y. šių paslaugų teikimas yra finansuojamas įgyvendinant minėtą 
principą ir iš esmės šią veiklą finansuoja patys atliekų turėtojai. Tuo tarpu Memoran-
dumais finansuojamų projektų įgyvendinimas yra susijęs ne su atliekų tvarkymo (ko-
munalinių atliekų naudojimo ir šalinimo) paslaugų teikimu, o su pačios atliekų tvarky-
mo sistemos infrastruktūros sukūrimu ir jos plėtra – senų sąvartynų uždarymu bei 
naujų įrenginių statyba. Tai, kad Regioniniai atliekų tvarkymo centrai yra projektų 
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naudos gavėjai ir įsigyto turto savininkai, nereiškia, jog jie savaime tampa ir atitinka-
mų atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų, kurioms teikti yra būtina projekto įgyven-
dinimo metu sukurta atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūra, teikėjais ir kad neįma-
noma užtikrinti, jog šias paslaugas teiktų konkurenciją užtikrinančiu būdu parinkti 
atliekų tvarkytojai. Todėl būtent savivaldybių sprendimai, o ne Memorandumų nuosta-
tos ir atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto įgyvendinimo sąlygos lemia, kokiu 
būdu bus organizuojamas ūkinės veiklos – komunalinių atliekų naudojimo ir šių atlie-
kų šalinimo – vykdymas, užtikrinant viešųjų atliekų tvarkymo paslaugų teikimą. Me-
morandumuose nėra nuostatų, kad Regioniniai atliekų tvarkymo centrai, kurie yra ga-
lutiniai paramos gavėjai, būtinai turi patys teikti šias paslaugas ir ypač palankesnėmis 
sąlygomis nei kiti ūkio subjektai. Priešingai, Memorandumų 8 straipsnyje nurodyta, 
kad Europos Komisija turi teisę koreguoti pagalbą, jeigu yra ryškių pakeitimų, kurie 
daro poveikį eksploatacijos pobūdžiui ar sąlygoms arba privačiam ar valstybiniam su-
bjektui suteikia neteisėtą pranašumą. Pareiškėjai, teigdami, kad dėl Memorandumų Re-
gioniniai atliekų tvarkymo centrai įgyja pranašumą kitų ūkio subjektų atžvilgiu, tik pa-
tvirtina, kad savivaldybės, pavesdamos Regioniniams atliekų tvarkymo centrams 
vykdyti atliekų naudojimo ir šalinimo ūkinę veiklą, pažeidė Konkurencijos įstatymo 
4 straipsnio reikalavimus. Pagal Koncesijų įstatymo 17 straipsnio 6 punkto nuostatą, 
koncesiją be konkurso galima suteikti tokiu atveju, kai koncesijos projektas yra didele 
dalimi finansuojamas užsienio institucijų ar valstybės. Memorandumais finansuojamų 
projektų įgyvendinimas yra susijęs ne su atliekų tvarkymo paslaugų teikimu, o su pa-
čios atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros sukūrimu ir jos plėtra. Todėl net ir ta 
aplinkybė, kad pagal Memorandumus Regioniniai atliekų tvarkymo centrai tampa pro-
jekto metu įgyto turto savininkais, nesudaro pagrindo išvadai, kad projekto finansavi-
mas apima ir ūkinės veiklos infrastruktūros šiuose objektuose vykdymą. Dėl šių prie-
žasčių Koncesijų įstatymo 17 straipsnio 6 punkto nuostatos nagrinėjamu atveju negali 
būti vertinamos, kaip pateisinančios Regioninių atliekų tvarkymo centrų koncesijos 
teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šių atliekų šalinimo paslaugas suteikimą be vie-
šo konkurso, nes šios ūkinės veiklos vykdymo Memorandumais suteiktas finansavimas 
neapima. Be to, suteikti koncesiją be konkurso vadovaujantis Koncesijų įstatymo 
17 straipsnio 7 punktu taip pat nebuvo jokio pagrindo, nes nėra jokių įrodymų, kad 
buvo skelbti vieši konkursai dėl pradinių koncesijos sutarčių sudarymo. Konkurenciją 
užtikrinančiu būdu parinkti atliekų tvarkytojai, galėdami pasinaudoti komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektais atitinkamų komunalinių atliekų 
naudojimo ir šalinimo paslaugų teikimui, teikdami šias paslaugas taip pat būtų galėję 
tinkamai užtikrinti tiek visuomenės, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, tiek 
viešąjį interesą.

10. Konkurencijos taryba atsiliepimuose į Palangos miesto savivaldybės ir Klaipė-
dos miesto savivaldybės skundus papildomai nurodė, kad pelno siekimas tam tikroje 
veiklos srityje nėra kriterijus sprendžiant, ar tai sričiai turi būti ar neturi būti taikomos 
konkurencijos teisės normos. Todėl nepaisant to, ar ūkio subjektas siekia pelno ar jo 
nesiekia, ar jį gauna, ar jo negauna, jis, teikdamas tam tikras paslaugas už tam tikrą 
atlyginimą, bet kuriuo atveju vykdo ūkinę veiklą Konkurencijos įstatymo prasme. Taigi 
Vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnio 6 dalies nuostata, nustatanti pareigą savival-
dybėms, steigiančioms naujus paslaugų teikėjus, siekti, kad viešųjų paslaugų teikimas 
nevirstų pelno siekiančia veikla, nedaro įtakos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 
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taikymui, kadangi pelno siekimas tam tikroje srityje nėra kriterijus sprendžiant, ar 
tai sričiai turi būti taikomos konkurencijos teisės normos. Vietos savivaldos įstatymo 
10 straipsnio 6 dalies nuostata negalėjo būti pagrindu apskritai atsisakyti atitinkamose 
rinkose veikusių ar galinčių veikti ūkio subjektų, kurie galėtų naudoti ir šalinti komu-
nalines atliekas, paslaugų vien dėl to, kad jie savo ūkine veikla siekia pelno. Draudimas 
siekti pelno pagal 2000 m. spalio 27 d. redakcijos Vietos savivaldos įstatymo nuostatą 
yra siejamas tik su savivaldybių naujai steigiamais paslaugų teikėjais. Taigi pagal šią 
įstatymo nuostatą, Regioniniai atliekų tvarkymo centrai negalėtų siekti pelno vykdy-
dami ūkinę komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo veiklą, tačiau tam prieštarauja 
aplinkybė, jog kai kurių Regioninių atliekų tvarkymo centrų teisinė forma yra uždaroji 
akcinė bendrovė. Tai tik patvirtina, kad Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos miesto 
savivaldybė, pavesdama atliekų naudojimą ir šalinimą vykdyti uždarajai akcinei ben-
drovei ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, paneigia savo pačios argumen-
tą, kad pelno nesiekimas yra vienintelis ir lemiamas veiksnys, sprendžiant, kokie ūkio 
subjektai galėtų teikti savo paslaugas, t. y. komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo 
paslaugas. Šiuo metu galiojančios Vietos savivaldos įstatymo redakcijos 8 ir 9 straips-
niai nenumato, kad viešųjų paslaugų teikimas negali virsti ūkine veikla. Taigi pareiš-
kėjo argumentas dėl draudimo siekti pelno, teikiant viešąsias paslaugas, jokiais būdais 
nesudaro prielaidų Palangos miesto savivaldybei nepaisyti Konkurencijos įstatymo 
4 straipsnio reikalavimų ir neužtikrinti vienodų konkurencijos sąlygų ūkio subjektams 
teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas, šių paslaugų teikimą pave-
dant UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“. 

11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kelmės rajono savivaldybė teismui pateikė at-
siliepimą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, III t., b. l. 81–83), prašydamas pa-
reiškėjo Šiaulių RATC patikslintą skundą tenkinti. Kelmės rajono savivaldybės taryba 
paaiškino, kad Nutarimas pažeidžia Kelmės rajono savivaldybės bei Šiaulių RATC teises, 
taip pat įstatymų saugomus interesus. Konkurencijos taryba netinkamai aiškino ir taikė 
įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius komunalinių atliekų tvarkymo sis-
temos organizavimą, atliekų tvarkymo paslaugų teikimą, savivaldybių teises ir pareigas 
organizuojant atliekų tvarkymo sistemą. Remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2005 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo 
projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“, 2002 m. birželio 25 d. Šiaulių RATC 
steigimo sutartimi, nurodė, kad egzistuoja tokių aplinkybių visuma, kai skirtingos kon-
kurencijos sąlygos buvo sąlygotos tik Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų.

12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Radviliškio rajono savivaldybė teismui pateikė 
atsiliepimą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, III t., b. l. 96–97), prašydamas 
pareiškėjo Šiaulių RATC patikslintą skundą tenkinti. Atsiliepime nurodė, kad Radvi-
liškio rajono savivaldybės taryba, pasirašydama VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 
centro“ steigimo sutartį, patvirtino Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukū-
rimo projekto pagrindines nuostatas bei nusprendė dalyvauti Šiaulių regiono atliekų 
tvarkymo sistemos kūrimo bei vystymo projekte. Pagrindiniai Šiaulių regiono atliekų 
tvarkymo sistemos organizavimo principai numatė, kad Šiaulių regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo sistema yra vieninga komunalinių atliekų tvarkymo sistema, inte-
gruojanti savyje Šiaulių apskrities rajonų savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemas. Šiaulių RATC yra vienintelis ir realus Šiaulių regiono atliekų tvarkymo siste-
mos kūrėjas.
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13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybė teismui pateikė at-
siliepimą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, III t., b. l. 100–102), prašydamas 
pareiškėjo Šiaulių RATC skundą tenkinti. Atsiliepime nurodė, kad ginčijamą Nutarimą 
vertina kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Konkurencijos taryba netinkamai aiškino ir taikė 
įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius komunalinių atliekų tvarkymo sis-
temos organizavimą, atliekų tvarkymo paslaugų teikimą, savivaldybių teises ir pareigas 
organizuojant atliekų tvarkymo sistemą. Šiaulių regiono savivaldybių sprendimai, tarp 
jų ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos, ir jų su Šiaulių RATC pasirašytos konce-
sijos sutartys nediskriminuoja atskirų ūkio subjektų, o šios skirtingos konkurencijos 
sąlygos Šiaulių RATC vykdant atliekų tvarkymo paslaugą regioniniame Aukštrakių są-
vartyne yra sąlygotos Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų. Nurodė, kad sutinka 
su pareiškėjo skunde išdėstytais argumentais.

14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybė atsiliepime (admi-
nistracinė byla Nr. A-1581-502/2015, III t., b. l. 105–107) nurodė, kad pareiškėjo Šiaulių 
RATC skundas yra pagrįstas ir motyvuotas. Skunde keliami reikalavimai turėtų būti 
tenkinami. Paaiškino, kad nesutinka su Konkurencijos tarybos išvada, jog 2006 m. lap-
kričio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo (išskyrus šalini-
mą) sistemos administravimo sutarties 13.8 punktas teikia privilegijas ar diskriminuo-
ja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes. Šia sutarties nuostata nėra pavedama Šiaulių 
RATC vykdyti ūkinę veiklą – eksploatuoti komunalinių atliekų naudojimo ir šalini-
mo įrenginius, t. y. teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas, o tik 
pasakoma, kad Šiaulių miesto savivaldybė savo kompetencijos ribose atliks veiksmus, 
kad Šiaulių RATC gautų tik teisės aktų nustatyta tvarka leidimus įrengti ir eksploatuo-
ti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus. Atkreipė dėmesį, 
kad Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje, kuris vykdo administracinę priežiūrą pa-
gal Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nuostatas, nėra pateikęs teismui 
nei teikimo, nei prašymo dėl šioje byloje minimų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
sprendimų teisėtumo.

15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Joniškio rajono savivaldybė atsiliepime (admi-
nistracinė byla Nr. A-1581-502/2015, III t., b. l. 120–121) nurodė, kad su Šiaulių RATC 
skundu sutinka visiškai, prašė teismo panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 2.1-2.6 
punktus ir 5, 6, 7 punktus toje dalyje, kiek tai aktualu Šiaulių regiono savivaldybėms ir 
Šiaulių RATC.

16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Akmenės rajono savivaldybė atsiliepime 
(administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, III t., b. l. 123–124) nurodė, kad su pareiš-
kėjo skunde išdėstytais motyvais sutinka, prašė skundą tenkinti. Šiaulių RATC yra sa-
vivaldybių įmonė, įkurta siekiant efektyviau įgyvendinti atliekų tvarkymo užduotis bei 
sukurti visą atliekų tvarkymo sistemą, o savivaldybė, sudarydama Šiaulių RATC stei-
gimo sutartį, patvirtino Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto 
pagrindines nuostatas bei nusprendė dalyvauti Šiaulių regiono atliekų tvarkymo siste-
mos kūrimo bei vystymo projekte. Įmonės funkcijas ir kompetenciją taip pat nustatė 
šios įmonės steigėjai, t. y. Akmenės rajono ir kitų Šiaulių regiono savivaldybės.

17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė atsiliepime į 
Klaipėdos RATC skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IV t., b. l. 165–168) 
nurodė, kad palaiko pareiškėjo skundo reikalavimus, skundą prašė tenkinti. Rėmėsi 
pareiškėjo skunde išdėstytais argumentais. Papildomai nurodė, kad Atliekų tvarkymo 
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plano 95 punkte nurodyta, jog savivaldybės teritorijoje susidariusios komunalinės 
atliekos turėtų būti tvarkomos tik to atliekų tvarkymo regiono, kuriam priklauso sa-
vivaldybė, regioniniuose infrastruktūros objektuose (nepavojingų atliekų sąvartynas, 
didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, kompostavimo aikštelė ir kita). Klaipėdos 
miesto savivaldybė įsteigė Klaipėdos RATC, siekdama kokybiškai vykdyti visas įstaty-
mais numatytas funkcijas ir pasiūlyti visiems gyventojams ir ūkio subjektams viešąją 
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, taip pat užtikrinti, kad paslauga atitiktų aplin-
kosauginius, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus. Klaipėdos RATC yra 
vienintelis ir realus paramos gavėjas ir Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos 
kūrėjas. Šis centras yra vienintelis, turintis finansinius įsipareigojimus ir atsakomybę 
už regiono atliekų tvarkymą ir šalinimą. Atkreipė dėmesį, kad Konkurencijos tary-
ba, nagrinėdama savivaldybės sprendimus dėl funkcijų perdavimo Klaipėdos RATC, 
analizavo ne funkcijų perdavimo metu galiojusią Vietos savivaldos įstatymo redakci-
ją, o aktualią – Nutarimo metu galiojusią įstatymo redakciją. Nei vienas ūkio subjek-
tas prieštaravimų dėl savivaldybės sprendimo nepateikė, nors apie priimtą sprendimą, 
kuriuo pritarė koncesijos suteikimui be konkurso, buvo tinkamai paskelbta. Pabrėžė, 
kad Klaipėdos RATC buvo suteiktos ne tik teisės, bet ir pareigos, t. y. būti komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi – uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po užda-
rymo senuosius, netinkamus eksploatacijai sąvartynus. Sudarytos koncesijos sutarties 
32 punkto reguliavimo sritis – komunalinių atliekų šalinimo vieta. Šiame punkte aiš-
kiai suformuluota, kad Klaipėdos RATC privalo savivaldybės teritorijoje susidarančias 
komunalines atliekas šalinti ne kur kitur, o tik šio centro pastatytame, aplinkosauginius 
reikalavimus atitinkančiame ir jam nuosavybės teise priklausančiame regioniniame są-
vartyne. Toks reikalavimas Koncesijos sutartyje suformuluotas vykdant teisės aktų – 
Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnio, memorandumo ir Atliekų tvarkymo plano 
95 punkto reikalavimus.

18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Plungės rajono savivaldybė atsiliepime į Telšių 
RATC skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, V t. , b. l. 155–160) nurodė, 
kad su skundu sutinka, teismo prašė panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 3.1-3.4 
punktus, 5, 6 ir 7 punktus toje dalyje, kiek tai susiję su Plungės rajono savivaldybe ir 
kitomis Telšių regiono savivaldybėmis bei Telšių RATC. Atsiliepimas grindžiamas iš 
esmės tais pačiais motyvais, kaip ir minėtas pareiškėjo skundas.

19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Mažeikių rajono savivaldybė atsiliepime į Tel-
šių RATC skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, V t., b. l. 162–167) nuro-
dė, kad su skundu sutinka, prašė jį tenkinti ir panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 
3.1-3.4 punktus, 5, 6 ir 7 punktus toje dalyje, kiek tai susiję su Mažeikių rajono savi-
valdybe ir kitomis Telšių regiono savivaldybėmis bei Telšių RATC. Atsiliepime Mažei-
kių rajono savivaldybė rėmėsi iš esmės tais pačiais motyvais, kaip ir pareiškėjas savo 
skunde.

20. Pareiškėjas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikė at-
siliepimą į pareiškėjo Palangos miesto savivaldybės prašymą (administracinė byla  
Nr. A-1581-502/2015, VI t., b. l. 54–63) ir atsiliepimą į Klaipėdos miesto savivaldybės 
prašymą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, VII t. , b. l. 48–58), prašydamas 
juos tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas iš esmės tais pačiais motyvais, kaip ir pareiškė-
jo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ skundas.

21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų 
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asociacija (toliau – ir Asociacija) pateikė atsiliepimą į VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvar-
kymo centras“ skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IV t., b. l. 176–184) 
bei atsiliepimą į Palangos miesto savivaldybės prašymą (administracinė byla  
Nr. A-1581-502/2015, VI t., b. l. 86–93) ir prašė juos atmesti. Asociacija atsiliepimuose 
iš esmės nurodė tuos pačius argumentus, kaip ir Konkurencijos taryba savo atsiliepime 
į Šiaulių RATC skundą. Papildomai pažymėjo, kad Regioninių atliekų tvarkymo centrų 
veikla yra finansuojama iš savivaldybės ir Europos Sąjungos fondų, todėl panaudojant 
šią paramą ūkinėje veikloje, būtų pažeisti Konstitucijoje įtvirtinti sąžiningos konku-
rencijos laisvės, lygybės ir nediskriminavimo principai. Regioniniai atliekų tvarkymo 
centrai neturi teisės patys vykdyti ūkinės veiklos, o gautas lėšas turi panaudoti išimti-
nai viešosioms administracinėms bei organizacinėms funkcijoms vykdyti. Savivaldybės 
neturi teisės perduoti naudoti turto ūkinėje veikloje vienam ūkio subjektui, jeigu dėl 
to kiti ūkio subjektai praranda galimybę tą ūkinę veiklą vykdyti ir pablogėja jų galimy-
bės konkuruoti. Savivaldybės turi teisę perduoti sąvartynus Regioniniams atliekų tvar-
kymo centrams tuo atveju, jeigu centro veikla yra sąvartynų administracinė priežiūra 
ir tinkamos veiklos organizavimas. Tokiu atveju Regioniniai atliekų tvarkymo centrai 
turėtų skelbti sąvartyno operatoriaus atrankos konkursus, ir pats ūkinės veiklos ne-
vykdydamas, pavesti šią veiklą vykdyti konkurencijos būdu parinktam operatoriui. Sa-
vivaldybės neturėjo teisės suteikti atliekų tvarkymo paslaugų koncesijos Regioniniams 
atliekų tvarkymo centrams, kadangi toks koncesijos suteikimas neatitinka Koncesijų 
įstatyme numatytos koncesijos sampratos ir jos suteikimui keliamų reikalavimų. Be to, 
koncesija negalėjo būti suteikta be konkurso.

22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovau-
jama Aplinkos ministerijos, atsiliepime į pareiškėjų skundus (administracinė byla  
Nr. A-1581-502/2015, VIII t., b. l. 138–143) nurodė, kad skundai yra pagrįsti. Europos 
Sąjungos nustatyti reikalavimai įpareigojo Lietuvą pertvarkyti atliekų tvarkymo ūkį. 
Prieš Lietuvai gaunant Europos Komisijos finansinę paramą atliekų tvarkymo sekto-
riui, nepriklausomų ekspertų atliktos studijos išvadose buvo pasiūlyta atliekų tvar-
kymą organizuoti regioniniu principu. Siekdama įkurti aplinkosauginiu bei ekono-
miniu požiūriu tvirtą ir darnią atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią šalies bei 
Europos Bendrijų teisės aktų reikalavimus, Vyriausybė ir Europos Bendrijų Komisi-
ja pasirašė Memorandumus, kuriais nustatė, jog būtent Regioniniai atliekų tvarkymo 
centrai, o ne kiti subjektai bus atsakingi už atitinkamo regiono atliekų tvarkymą bei 
šalinimą. Memorandumai, kaip būtiną sąlygą Europos Sąjungos paramai gauti, numatė 
reikalavimą, kad naujai steigiamų bendrovių akcininkais būtų visos atitinkamų regio-
nų savivaldybės. Savivaldybių sprendimus sąlygojo Lietuvos Respublikoje galiojantys 
teisės aktai. Vietos savivaldos įstatymo, Atliekų tvarkymo įstatymo, Koncesijų įstatymo 
nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad savivaldybės turi įstatymuose aiškiai nuro-
dytą teisę pavesti savivaldybės įsteigtai bendrovei ar kelių savivaldybių įsteigtai atliekų 
tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai eksploatuoti komunalinių atliekų tvarky-
mo sistemą. Europos Bendrijos teisės nuostatos nurodo, kad perkančioji organizaci-
ja turi skelbti viešojo pirkimo konkursą sudarydama koncesijų sutartis visais atvejais, 
kai turi būti sudaroma sutartis tarp vietos valdžios institucijos ir teisiškai atskiro nuo 
šios institucijos asmens (2005 m. spalio 31 d. sprendimas Parking Brixen, C-458/03, 58 
punktas). Tačiau šios Bendrijos nuostatos neturėtų būti taikomos tuo atveju, kai vals-
tybės valdžios institucija vykdo jai tenkančias viešojo intereso užduotis, naudodamasi 
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savo administracinėmis, techninėmis ir kitokiomis priemonėmis nesikreipdama į išo-
rės organizacijas (2005 m. sausio 11 d. sprendimas Stadl Halle ir RPL Lochau, C-26/03,  
48 punktas). Todėl darant prielaidą, kad vietos valdžios institucija suinteresuotos gauti 
koncesiją įmonės atžvilgiu vykdo kontrolę, analogišką tai, kurią ji vykdo savo tarnybų 
atžvilgiu, ir kad ši įmonė pagrindinę savo veiklos dalį vykdo vienai ar daugiau vietos 
valdžios institucijų, kurioms ji priklauso, viešasis pirkimas neturi būti rengiamas (vadi-
namasis in-house paslaugų teikimas) (2005 m. spalio 31 d. sprendimas Parking Brixen, 
C-458/03, 58 punktas). Be to, atsiliepime remtasi Teisingumo Teismo išplėstinės kole-
gijos 2009 m. birželio 9 d. sprendimu byloje Nr. C-480/06, kuriame išaiškinta, jog kon-
kursas nėra privalomas, kai valdžios institucija atitinkamą atskirą subjektą kontroliuoja 
analogiškai kaip savo tarnybas su sąlyga, kad šis subjektas pagrindinę veiklos dalį vyk-
do kartu su ta institucija ar kitomis vietos valdžios institucijomis, kurioms ji priklauso. 

II.

23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimu 
(administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, VIII t., b. l. 190–206) pareiškėjų VšĮ „Šiaulių 
regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, 
Palangos miesto savivaldybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės skundus atmetė.

24. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės ta-
ryba priėmė 2007 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T2-79 „Dėl pritarimo koncesijos sutar-
ties projektui ir įgaliojimų suteikimo“, kurio 1 punktu nusprendė pritarti koncesijos 
sutarties dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo su UAB „Klaipėdos regioniniu atliekų 
tvarkymo centru“ projektui (Konkurencijos tarybos byla, t. 5, b. l. 19). Koncesijos su-
tartis Nr. J4-831 buvo pasirašyta 2007 m. liepos 9 d. Šios koncesijos sutarties 32 punkte 
nurodyta, jog koncesininkas privalo šalinti savivaldybės teritorijoje susidarančias ko-
munalines atliekas jo pastatytame (įrengtame) ir jam nuosavybės teise priklausančia-
me regioniniame sąvartyne Dumpių kaime, Klaipėdos rajone (Konkurencijos tarybos 
byla, t. 2, b. l. 209–220).

25. Palangos miesto savivaldybės taryba priėmė 2007 m. spalio 25 d. sprendimą 
Nr. T2-235 „Dėl pritarimo koncesijos sutarties projektui ir įgaliojimų suteikimo“, kurio 
1 punktu nusprendė pritarti koncesijos sutarties dėl Palangos miesto savivaldybės ko-
munalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo su 
UAB „Klaipėdos regioniniu atliekų tvarkymo centru“ projektui (Konkurencijos tary-
bos byla, t. 5, b. l. 63). 2007 m. lapkričio 16 d. koncesijos sutarties Nr. 190-K 32 punkte 
nustatyta, kad Klaipėdos RATC privalo šalinti savivaldybės teritorijoje susidarančias 
komunalines atliekas jo pastatytame (įrengtame) ir jam nuosavybės teise priklausan-
čiame regioniniame sąvartyne Dumpių kaime, Klaipėdos rajone (Konkurencijos tary-
bos byla, t. 5, b. l. 74–83).

26. Kretingos rajono savivaldybės taryba priėmė 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendi-
mą Nr. T2-221 „Dėl Kretingos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infras-
truktūros kūrimo“, kurio 1.1 punktu savivaldybė nusprendė pavesti UAB „Klaipėdos 
regioniniam atliekų tvarkymo centrui“ suprojektuoti, pastatyti ir pradėti eksploatuoti 
biodegraduojamų atliekų kompostavimo aikštelę ir negabaritinių komunalinių atlie-
kų surinkimo ir rūšiavimo aikštelę (Konkurencijos tarybos byla, t. 2, b. l. 52–53). Šiuo 
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sprendimu Klaipėdos RATC pavestos funkcijos buvo įtvirtintos tarp Kretingos rajono 
savivaldybės ir Klaipėdos RATC sudarytoje 2006 m. rugsėjo 27 d. sutartyje Nr. S1-526 
(Konkurencijos tarybos byla, t. 5, b. l. 54–57). Šios sutarties 1.1 punkte yra numaty-
ta, kad savivaldybė paveda, o Klaipėdos RATC įsipareigoja suprojektuoti, pastatyti ir 
pradėti eksploatuoti biodegraduojamų atliekų kompostavimo aikštelę bei negaba-
ritinių komunalinių atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelę. Sutartyje numatyta, kad 
Klaipėdos RATC, vykdydamas finansavimo memorandume numatytus įpareigojimus, 
įsipareigoja: iki 2008 m. spalio 30 d. Aukštakių kaime, Kretingos rajone, suprojek-
tuoti, pastatyti ir pradėti eksploatuoti biodegraduojamų atliekų kompostavimo aikš-
telę ir negabaritinių komunalinių atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelę (sutarties 
2.1.1 punktas).

27. Neringos savivaldybės taryba priėmė 2006 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T1-124 
„Dėl Neringos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros kūrimo“, kuriuo 
nusprendė pavesti UAB „Klaipėdos regioniniam atliekų tvarkymo centrui“ organizuoti 
Neringos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų kūrimą: iki 
2008 m. spalio 30 d. Neringos mieste suprojektuoti, pastatyti ir pradėti eksploatuoti 
biodegraduojamų atliekų kompostavimo aikštelę (sprendimo 1.1 punktas); iki 2008 m. 
spalio 30 d. Neringos mieste suprojektuoti, pastatyti ir pradėti eksploatuoti negaba-
ritinių komunalinių atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelę (sprendimo 1.2 punktas) 
(Konkurencijos tarybos byla, t. 2, b. l. 189). Minėto sprendimo pagrindu tarp Neringos 
savivaldybės ir Klaipėdos RATC 2006 m. liepos 11 d. sutarties 1.1 punkte yra nurody-
ta, kad savivaldybė įgalioja, o Klaipėdos RATC įsipareigoja suprojektuoti, pastatyti ir 
pradėti eksploatuoti biodegraduojamų atliekų kompostavimo aikštelę bei negabariti-
nių komunalinių atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelę. Sutarties 2.1 punkte nustaty-
ta, kad Klaipėdos RATC, vykdydamas Finansavimo memorandume numatytus įparei-
gojimus, įsipareigoja: iki 2008 m. spalio 30 d. Neringos mieste suprojektuoti, pastatyti 
ir pradėti eksploatuoti biodegraduojamų atliekų kompostavimo aikštelę; iki 2008 m. 
spalio 30 d. Neringos mieste suprojektuoti, pastatyti ir pradėti eksploatuoti negabariti-
nių komunalinių atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelę (Konkurencijos tarybos byla,  
t. 2, b. l. 190–193).

28. Analogiškos nuostatos įtvirtintos Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. 
sausio 1 d. sprendimo „Dėl Skuodo rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos inf-
rastruktūros kūrimo“ Nr. T9-83, 1.1 ir 1.2 punktuose bei minėto sprendimo pagrindu 
tarp Skuodo rajono savivaldybės ir UAB „Klaipėdos regioninio atliekų tvarkymo cen-
tro“ sudarytos 2006 m. liepos 5 d. sutarties Nr. R5-212a, 1.1 ir 2.1 punktuose (Konku-
rencijos tarybos byla, t. 2, b. l. 183–188).

29. Tokios pat nuostatos įtvirtintos Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
2006 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-1181 „Dėl Šilutės rajono komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos infrastruktūros kūrimo“ 1.1. ir 1.2 punktuose bei šio sprendimo pa-
grindu tarp Šilutės rajono savivaldybės ir UAB „Klaipėdos regioninio atliekų tvarkymo 
centro“ sudarytos 2006 m. lapkričio 13 d. sutarties Nr. R5-(9.40)-767, 1.1 ir 2.1. punk-
tuose (Konkurencijos tarybos byla, t. 2, b. l. 177–182).

30. Akmenės rajono savivaldybės taryba 2006 m. gegužės 24 d. sprendimo „Dėl 
koncesijos sutarties teikti Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias atliekų 
tvarkymo paslaugas sudarymo“ Nr. T-85, 1 punktu pritarė koncesijos sutarties su VšĮ 
„Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru“ dėl viešųjų atliekų tvarkymo paslaugų teikimo 
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Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje sudarymui (Konkurencijos tarybos byla, t. 4, 
b. l. 84). 2006 m. birželio 20 d. sudarytos koncesijos sutarties 7.1 punkte nurodyta, kad 
koncesininkas privalo šalinti savivaldybės teritorijoje susidarančias komunalines atlie-
kas jo pastatytame (įrengtame) ir jam nuosavybės teise priklausančiame regioninia-
me sąvartyne Aukštrakių kaime, Šiaulių rajone. Regioninio sąvartyno operatoriumi yra 
koncesininkas – Šiaulių RATC (Konkurencijos tarybos byla, t. 4, b. l. 85–95).

31. Kelmės rajono savivaldybės taryba priėmė 2006 m. birželio 19 d. sprendimą 
Nr. T-172 „Dėl koncesijos sutarties teikti Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje viešą-
sias atliekų tvarkymo paslaugas sudarymo“, kurio 1 punktu pritarė, kad būtų sudaryta 
koncesijos sutartis su VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru“ dėl viešųjų atlie-
kų tvarkymo paslaugų teikimo Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje (Konkurencijos 
tarybos byla, t. 4, b. l. 51). Kelmės rajono savivaldybė su Šiaulių RATC sudarė 2006 m. 
rugsėjo 20 d. koncesijos sutartį teikti Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias 
atliekų tvarkymo paslaugas. Kai kurios šios sutarties nuostatos buvo pakeistos koncesi-
jos sutarties 2007 m. birželio 6 d. pakeitimo susitarimu. Koncesijos sutarties 18 punkte 
nurodyta, kad koncesininkas, Šiaulių RATC, privalo šalinti savivaldybės teritorijoje su-
sidarančias komunalines atliekas jo pastatytame (įrengtame) ir jam nuosavybės teise 
priklausančiame regioniniame sąvartyne Aukštrakių kaime, Šiaulių rajone. Regioninio 
sąvartyno operatoriumi yra koncesininkas – Šiaulių RATC (Konkurencijos tarybos 
byla, t. 4, b. l. 57–70).

32. Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo  
Nr. T-330 „Dėl pritarimo sudaryti koncesijos sutartį su Šiaulių regiono atliekų tvarky-
mo centru“ 1 punktu nusprendė pritarti koncesijos sutarties su VšĮ „Šiaulių regiono 
atliekų tvarkymo centru“ dėl viešųjų atliekų tvarkymo paslaugų teikimo Pakruojo ra-
jono savivaldybės teritorijoje be konkurso (Konkurencijos tarybos byla, t. 4, b. l. 138). 
Šio sprendimo pagrindu savivaldybė ir Šiaulių RATC pasirašė koncesijos sutartį, ku-
rios nuostatų dalis išdėstytos nauja redakcija Pakruojo rajono savivaldybei priėmus 
2007 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. T-163 „Dėl pritarimo 2006-12-07 koncesijos su-
tarties Nr. SA-K-06-1 teikti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias atliekų 
tvarkymo paslaugas pakeitimo susitarimui“. Koncesijos sutarties 20 punkte nurodyta, 
kad koncesininkas privalo šalinti savivaldybės teritorijoje susidarančias komunalines 
atliekas jo pastatytame (įrengtame) ir jam nuosavybės teise priklausančiame regioni-
niame sąvartyne Aukštrakių kaime, Šiaulių rajone. Regioninio sąvartyno operatoriumi 
yra koncesininkas – Šiaulių RATC (Konkurencijos tarybos byla, t. 4, b. l. 139–158).

33. Radviliškio rajono savivaldybės taryba priėmė 2006 m. gruodžio 21 d. spren-
dimą Nr. T-948 „Dėl koncesijos suteikimo be konkurso ir pritarimo sutarčiai teikti 
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas“, ku-
ris iš dalies buvo pakeistas savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu  
Nr. T-159 (Konkurencijos tarybos byla, t. 4, b. l. 72–73). Šio sprendimo 1 punktu sa-
vivaldybė nusprendė suteikti koncesiją Šiaulių RATC dėl viešųjų atliekų tvarkymo 
paslaugų teikimo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje be konkurso. Sprendimo 
2 punktu buvo pritarta patikslintai koncesijos sutarčiai, sudarytai su VšĮ „Šiaulių regio-
no atliekų tvarkymo centru“. Koncesijos sutarties 7.1 punkte nurodyta, kad koncesinin-
kas, privalo šalinti savivaldybės teritorijoje susidarančias komunalines atliekas jo pasta-
tytame (įrengtame) ir jam nuosavybės teise priklausančiame regioniniame sąvartyne 



211

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

Aukštrakių kaime, Šiaulių rajone. Regioninio sąvartyno operatoriumi yra koncesinin-
kas –Šiaulių RATC (Konkurencijos tarybos byla, t. 4, b. l. 75–82).

34. Joniškio rajono savivaldybės taryba 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-1 
„Dėl pavedimų viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui komunalinių 
atliekų tvarkymo srityje“ 1.2 punktu nusprendė pavesti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų 
tvarkymo centrui“ komunalinių atliekų tvarkymo (išskyrus šalinimą) sistemos Joniš-
kio rajono savivaldybės teritorijoje administravimą (Konkurencijos tarybos byla, t. 4, 
b. l. 180). Joniškio rajono savivaldybė ir VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ 
sudarė 2007 m. kovo 6 d. Joniškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo 
(išskyrus šalinimą) sistemos administravimo sutartį Nr. (7.44)-A4-12. Pagal šios sutar-
ties 13.8 punktą, savivaldybė įsipareigoja pagal savo kompetenciją atlikti visus veiks-
mus, kad Šiaulių RATC gautų teisės aktų reikalavimų nustatyta tvarka visus leidimus 
įrengti ir eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus 
(Konkurencijos tarybos byla, t. 4, b. l. 181–189).

35. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-210 
„Dėl pavedimo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ administruoti komuna-
linių atliekų tvarkymo sistemą ir vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą“ 
1 punktu pavedė VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui“ Šiaulių miesto savi-
valdybės komunalinių atliekų tvarkymo (išskyrus šalinimo) sistemos administravimą 
(Konkurencijos tarybos byla, t. 4, b. l. 191). Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių RATC 
2006 m. lapkričio 28 d. sudarė Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarky-
mo (išskyrus šalinimą) sistemos administravimo sutartį Nr. 8Ž-1718. Pagal šios sutar-
ties 13.8 punktą, savivaldybė įsipareigoja pagal savo kompetenciją atlikti visus veiks-
mus, kad Šiaulių RATC gautų teisės aktų reikalavimų nustatyta tvarka visus leidimus 
įrengti ir eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus 
(Konkurencijos tarybos byla, t. 3, b. l. 108–116).

36. Mažeikių rajono savivaldybės taryba priėmė 2005 m. balandžio 28 d. sprendi-
mą Nr. T1-146 „Dėl regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo“. Kai kurios spren-
dimo nuostatos buvo pakeistos savivaldybės 2005 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T1-125. 
Mažeikių rajono savivaldybė pavedė kaip privalomą užduotį UAB „Telšių regiono 
atliekų tvarkymo centrui“ organizuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą ir vykdyti 
šias funkcijas: iki 2008 m. liepos 1 d. suprojektuoti, pastatyti ir eksploatuoti regioninį 
Jėrubaičių sąvartyną (sprendimo 1.2 punktas); iki 2007 m. liepos 1 d. suprojektuoti, 
pastatyti ir eksploatuoti žalienų kompostavimo aikštelę Dargių sąvartyno teritorijoje 
(sprendimo 1.4 punktas); iki 2007 m. liepos 1 d. suprojektuoti, pastatyti ir eksploatuo-
ti atliekų perkrovimo punktą Dargių sąvartyno teritorijoje (sprendimo 1.5 punktas) 
(Konkurencijos tarybos byla, t. 4, b. l. 20–22).

37. Plungės rajono savivaldybės taryba 2005 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-1-12 
„Dėl regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo“ pavedė kaip privalomą užduotį 
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“ organizuoti regioninę atliekų tvarkymo 
sistemą ir vykdyti šias funkcijas: iki 2008 m. liepos 1 d. suprojektuoti, pastatyti ir eks-
ploatuoti regioninį Jėrubaičių sąvartyną (sprendimo 1.2 punktas); iki 2007 m. liepos 
1 d. Jėrubaičių kaime (regioninio sąvartyno teritorijoje) suprojektuoti, pastatyti ir eks-
ploatuoti žalienų kompostavimo aikštelę (sprendimo 1.3 punktas); iki 2007 m. liepos 
1 d. Lentpjūvės g., Plungės mieste, suprojektuoti, pastatyti ir eksploatuoti atliekų priė-
mimo punktą (sprendimo 1.4 punktas) (Konkurencijos tarybos byla, t. 4, b. l. 24–25).
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38. Rietavo savivaldybės taryba priėmė 2005 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. T1-2 
„Dėl regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo“. Rietavo savivaldybė nusprendė 
pavesti kaip privalomą užduotį UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“ orga-
nizuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą ir vykdyti šias užduotis: iki 2008 m. liepos 
1 d. suprojektuoti, pastatyti ir eksploatuoti regioninį Jėrubaičių sąvartyną (sprendimo 
1.2 punktas); iki 2007 m. liepos 1 d. Kalakutiškių kaime suprojektuoti, pastatyti ir pra-
dėti eksploatuoti atliekų priėmimo punktą, žalienų kompostavimo aikštelę (sprendimo 
1.3 punktas) (Konkurencijos tarybos byla, t. 4, b. l. 48–49).

39. Telšių rajono savivaldybės taryba 2005 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 052 
„Dėl funkcijų perdavimo UAB „Telšių regioniniam atliekų centrui“ pavedė kaip priva-
lomą užduotį Telšių RATC organizuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą ir vykdy-
ti šias funkcijas: suprojektuoti, pastatyti ir eksploatuoti regioninį Jėrubaičių sąvartyną 
(sprendimo 1.2 punktas); Gaudikaičių kaime suprojektuoti, pastatyti ir eksploatuoti 
atliekų priėmimo punktą, žalienų kompostavimo aikštelę, Telšių miesto Mažeikių g. 18 
atliekų perkrovimo stotį (sprendimo 1.3 punktas) (Konkurencijos tarybos byla, t. 4,  
b. l. 2–3).

40. Pirmosios instancijos teismo sprendimas grindžiamas Konkurencijos įstatymo 
4 straipsnio 2 dalimi, 3 straipsnyje apibrėžtomis ūkio subjekto, ūkinės veiklos sąvoko-
mis. Iš savivaldybių sprendimų bei savivaldybių su Regioniniais atliekų tvarkymo cen-
trais sudarytų sutarčių nuostatų pirmosios instancijos teismui buvo matyti, kad Regio-
niniams atliekų tvarkymo centrams buvo pavestos užduotys, susijusios su konkrečių 
viešųjų atliekų tvarkymo paslaugų teikimu (pavyzdžiui, komunalinių atliekų naudoji-
mas ar šalinimas) arba komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų 
eksploatavimu (pavyzdžiui, pavedimai eksploatuoti sąvartynus, kompostavimo aikšte-
les). Tokio pobūdžio pavedimai yra pavedimai vykdyti ūkinę veiklą Konkurencijos 
įstatymo prasme, kadangi atliekų tvarkymo paslaugų teikimas, įskaitant komunalinių 
atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas, patenka į ūkinės veiklos sąvoką, įtvirtintą 
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje. Anot pirmosios instancijos teismo, ka-
dangi susitarimai tarp savivaldybių ir Regioninių atliekų tvarkymo centrų buvo suda-
ryti neorganizavus konkurso ir neišsiaiškinus kitų toje rinkoje veikiančių asmenų gali-
mybių teikti paslaugas, tai akivaizdu, kad Konkurencijos tarybos tirtais savivaldybių 
sprendimais buvo suteiktos privilegijos Regioniniams atliekų tvarkymo centrams bei 
diskriminuoti kiti ūkio subjektai, dėl ko galimi konkurencijos sąlygų skirtumai. Kon-
kurencijos tarybos tyrimo metu buvo nustatyta, kad tokią pačią veiklą toje pat rinkoje 
yra deklaravę ir kiti ūkio subjektai (Konkurencijos tarybos byla, II t., b. l. 16–17). Tai, 
kad galimai ne visi iš registre esančių asmenų gali teikti reikalingas paslaugas, yra klau-
simas, kuris gali leisti sudaryti koncesiją be konkurso Koncesijų įstatymo 17 straipsnio 
4 punkto pagrindu. Tačiau šiuo atveju paslaugos pirkėjai neatliko procedūros, kad būtų 
nustatyta, ar kuris nors kitas asmuo turėtų galimybę teikti paslaugas. Pasisakydamas 
dėl išimtinių teisės normų buvimo, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad tokios 
išimtys turi būti formuluojamos tiksliai, aiškiai ir suprantamai. Komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, 
sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas yra savarankiškoji savivaldybės funkcija (Vietos 
savivaldos įstatymo 6 str. 31 p.). Atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugos yra viešosios 
paslaugos, už kurių tiekimą gyventojams atsakinga savivaldybė (Vietos savivaldos įsta-
tymo 8 str. 1 d.). Savivaldybių viešųjų paslaugų atliekų tvarkymo srityje tiekimą regla-
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mentuoja Atliekų tvarkymo įstatymas, kurio 30 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog eks-
ploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės: gali pavesti (kaip 
privalomą užduotį) savivaldybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai 
atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai; gali organizuoti ir komunalinių atlie-
kų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo paslaugų operatorių (atliekų tvarky-
tojų) atrankos konkursą; nutarusios įvesti vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komu-
nalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, turi organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo 
(komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo) paslaugų viešojo 
pirkimo konkursą. Vieno iš trijų numatytų būdų pasirinkimas nėra besąlyginė savival-
dybės teisė. Pasirinkimas turi būti atliktas, atsižvelgiant į kitų įstatymų reikalavimus, 
tarp jų ir į Konkurencijos įstatymo nuostatas. Užduoties pavedimas savivaldybės įsteig-
tai įmonei yra galimas tik tada, kai toks sprendimas atitinka kitų teisės aktų formuluo-
jamas taisykles. Vietos savivaldos įstatymas riboja savivaldybių teises viešųjų paslaugų 
teikimą pavesti savivaldybių įsteigtoms įmonėms, o kartu – ir rinktis Atliekų tvarkymo 
įstatymo 30 straipsnio 1 punkte numatytą variantą. Šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta, kad savivaldybė steigia naujus viešųjų paslaugų teikėjus tik tais atvejais, kai 
kiti teikėjai viešųjų paslaugų neteikia arba negali jų teikti gyventojams ekonomiškai ir 
geros kokybės. Savivaldybių sudarytos sutartys savo esme atitinka koncesijų sutartis. 
Pagal Koncesijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, koncesija – tai vadovaujantis koncesijos 
sutartimi ir joje nustatytomis sąlygomis suteikiančiosios institucijos koncesininkui su-
teikiamas leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą, teikti viešąsias paslaugas, kai kon-
cesininkas pagal koncesijos sutartį prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla susiju-
sios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas, o koncesininko atlyginimą už tokią veiklą 
sudaro tik teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos ar 
tokios teisės suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos kartu su atlyginimu, mokamu kon-
cesininkui suteikiančiosios institucijos, atsižvelgiant į jos prisiimtą riziką. Koncesija su-
teikiama konkurso būdu, išskyrus 17 straipsnyje nustatytas išimtis. Šiame straipsnyje 
išvardytos išimtys yra įstatyminis pagrindas neskelbti konkurso, nepažeidžiant Konku-
rencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų. Iš esmės nei viena iš šiame straipsnyje iš-
vardytų išimčių negali būti pritaikyta bylos aplinkybėms. Jokių neatidėliotinų poreikių 
negalėjo būti, kadangi atliekų šalinimo procesas yra nuolatinis vyksmas, nenumatytų 
aplinkybių taip pat neįvyko; atliekų šalinimas nesusijęs su valstybės saugumo ir gyny-
bos klausimais; ar yra alternatyvus viešųjų paslaugų teikimo šaltinis, savivaldybės ne-
tyrė; konkursas nebuvo rengtas; sudaryta pirminė paslaugų pirkimo sutartis; Memo-
randumais finansuojamas tik sąvartyno įrengimas, o ne jo eksploatacija (Konkurencijos 
tarybos byla, III t., b. l. 13–37). Koncesijų įstatymo 17 straipsnio 6 punktas numato, kad 
koncesija gali būti suteikiama be konkurso, kai koncesijos projektas yra ne mažiau kaip 
50 procentų finansuojamas užsienio institucijos ar valstybės palankesnėmis sąlygomis, 
negu koncesijos suteikimo metu Lietuvoje esančios rinkos sąlygos, ir tokia finansuo-
jančioji institucija ar valstybė yra potencialiems koncesininkams nustačiusi reikalavi-
mus, kuriuos atitinka tik tam tikra subjektų kategorija, bei reikalavimus, kokia tvarka 
turi būti parenkamas koncesininkas, ir tokia tvarka skiriasi nuo šio įstatymo nustatytos 
konkurso tvarkos. Šioje normoje nurodoma, kad išlyga taikoma, kai pats koncesijos 
projektas (šiuo atveju atliekų naudojimas ir šalinimas) yra finansuojami, o ne tų pas-
laugų atlikimui reikalingi statiniai ar kitos priemonės. Be to, pareiškėjai nepateikė duo-
menų dėl kitų įstatyme išvardytų sąlygų buvimo – kad finansavimo sąlygos buvo  
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palankesnės nei rinkos, kad koncesininkams finansuojančios institucijos keliamus rei-
kalavimus atitinka tik Regioniniai atliekų tvarkymo centrai, taip pat, kad finansuojanti 
institucija būtų nustačiusi skirtingą nuo bendros koncesininko parinkimo tvarką. Įsta-
tymais pateisinta išimtimi galėtų būti laikoma ir tokio pirkimo įvardinimas Viešųjų 
pirkimo įstatymo 9 straipsnyje, tačiau nei viena iš tame straipsnyje vardinamų situaci-
jų neatitinka nagrinėjamų pirkimų. Pareiškėjų išvardytuose aktuose pateikiamos ben-
dro pobūdžio taisyklės dėl reikalingumo saugoti aplinką, tvarkyti atliekas, kurios šio 
ginčo sprendimui negali turėti reikšmės. Tam, kad būtų galima konstatuoti Konkuren-
cijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytą išlygą, Lietuvos Respublikos įstatymuose 
turi būti aiškiai ir tiksliai, laikantis teisinio tikrumo ir apibrėžtumo reikalavimų, nusta-
tomi atvejai, kada leidžiamos skirtingos konkurencijos sąlygos. Vien tai, kad tiek Euro-
pos Sąjunga, tiek Lietuvos Respublika skiria didelį dėmesį teisiniam reguliavimui 
aplinkos apsaugos srityje, negali būti traktuojama kaip savivaldybių teisė pasirinkti 
paslaugas teikiantį subjektą be konkurso. Teisingumo Teismas, aiškindamas ES direkty-
vų 92/50/EEB ir 93/36/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 
koordinavimo nuostatas, byloje Nr. C-107/98 suformulavo vidaus sandorių doktriną, 
pagal kurią vidaus sandoriams nėra taikomos viešųjų pirkimų normos. Nors minėtos 
direktyvos buvo pakeistos 2004/17/EB ir 2004/18/EB direktyvomis, tačiau šioje byloje 
suformuluotos taisyklės buvo taikomos ir vėlesnėje teismo praktikoje. Pagal Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) byloje Nr. C-107/98 suformuluotas tai-
sykles tam, kad sandoris būtų laikomas vidaus sandoriu, jis turi atitikti du kriterijus:  
1) perkančioji organizacija kontroliuoja juridinį asmenį (kitą sandorio šalį) panašiai 
kaip savo struktūrinius padalinius; 2) kita sandorio šalis esminę savo veiklos dalį vyk-
do kartu su perkančiąja organizacija arba jų naudai. Šiaulių RATC buvo įsteigtas, 
Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savi-
valdybėms 2002 m. birželio 25 d. pasirašius Šiaulių RATC steigimo sutartį (Konkuren-
cijos tarybos byla, III t., b. l. 103–106). Klaipėdos RATC buvo įsteigtas, Klaipėdos mies-
to, Klaipėdos, Kretingos rajono, Neringos, Palangos, Skuodo ir Šilutės rajono 
savivaldybėms 2003 m. liepos 31 d. pasirašius Klaipėdos RATC akcininkų sutartį (Kon-
kurencijos tarybos byla, II t., b. l. 122–132). Telšių RATC įsteigtas, Mažeikių, Plungės, 
Rietavo ir Telšių savivaldybėms 2003 m. gruodžio 23 d. pasirašius Telšių RATC steigi-
mo sutartį (Konkurencijos tarybos byla, III t., b. l. 133–136). Pagal steigimo sutartis, ju-
ridinių asmenų dalyviai yra savivaldybės, kurios sudarė paslaugų pirkimo sutartis be 
viešo konkurso. Šiaulių RATC steigimo sutartis rodo, kad šis juridinis asmuo įsteigtas 
7 savivaldybių, steigėjams 100 balsų pasidalinus nuo 8 iki 37. Klaipėdos RATC 7 savi-
valdybių turimos akcijos sudaro 92,472 procento bendro akcijų skaičiaus, kita dalis 
priklauso 24 fiziniams ir juridiniams asmenims. Šią bendrovę įsteigusios 5 savivaldybės 
turi tik po 0,004 procento akcijų dalį. Akcininkų sutarties 9 punkte numatyta, kad ak-
cininkai susitaria, jog visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimant nutarimus 
sieks balsuoti vieningai, prieš tai balsuojamą klausimą išsamiai aptarus ir pasiekus ben-
drą nuomonę, o kiekvienas akcininkas stengsis geranoriškai pašalinti bet kokius skir-
tumus ir veikti konsensuso pagrindu. Telšių RATC steigimo sutartis rodo, kad šis juri-
dinis asmuo įsteigtas 4 savivaldybių, steigėjams 100 balsų pasidalinus nuo 6 iki 37. Visų 
trijų asmenų – Regioninių atliekų tvarkymo centrų – steigimo dokumentuose pažymė-
tas steigimo tikslas – vykdyti atliekų tvarkymo užduotis, sukurti atliekų tvarkymo sis-
temą, šiems asmenims buvo suteikta Memorandumais gauta parama. Kaip nurodė  
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pirmosios instancijos teismas, šios aplinkybės leidžia manyti, jog sandoris galėtų būti 
kvalifikuojamas kaip vidaus sandoris, tačiau tokia išlyga Lietuvos Respublikos teisėje 
nenustatyta. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. gruodžio 5 d. nutar-
tyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A756-1976/2008, yra išaiškinęs, kad nesant 
Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos vidaus sandorių išimties, Teckal taisyklės 
nagrinėjant bylas teismuose neturi būti taikomos.

41. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Konkurencijos taryba pagrįs-
tai pripažino minėtas savivaldybių sprendimų bei savivaldybių su Regioniniais atliekų 
tvarkymo centrais sudarytų sutarčių nuostatas prieštaraujančiomis Konkurencijos įsta-
tymo 4 straipsniui. Savivaldybės, be konkurso ar kitos konkurenciją tarp ūkio subjektų 
užtikrinančios procedūros pavesdamos komunalinių atliekų naudojimą ir/ar šalinimą 
vykdyti Regioniniams atliekų tvarkymo centrams, juos privilegijuoja ir tuo pačiu dis-
kriminuoja kitus ūkio subjektus, dėl ko susidaro ar gali susidaryti skirtingos konkuren-
cijos sąlygos atitinkamoje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams. Konkurencijos tary-
bos nutarime buvo aiškiai ir motyvuotai apibrėžtos nagrinėjamos atitinkamos rinkos: 
komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugos Klaipėdos apskrityje, komunali-
nių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugos Šiaulių apskrityje.

42. Pirmosios instancijos teismas bylą dalyje dėl Telšių RATC skundo nutraukė, 
atsižvelgdamas į tai, kad buvo praleistas Nutarimo apskundimo terminas ir nebuvo 
priežasčių, leidžiančių jį atnaujinti. Skundžiamas Konkurencijos tarybos nutarimas 
buvo priimtas 2008 m. gruodžio 24 d. 2008 m. gruodžio 31 d. nutarimo rezoliucinė 
dalis buvo paskelbta leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Pa-
reiškėjui tekstas įteiktas 2009 m. sausio 12 d. Paskutinė diena skundui pateikti buvo 
2009 m. sausio 20 d. Skundas buvo pateiktas 2009 m. vasario 2 d. Pareiškėjų nurodyta 
aplinkybė – neteisingas teisinės situacijos suvokimas bei sąžiningas suklydimas – pir-
mosios instancijos teismo nebuvo vertinta kaip svarbi.

III.

43. Klaipėdos miesto savivaldybė pateikė apeliacinį skundą (administracinė byla 
Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 15–20), kuriame prašo pirmosios instancijos teismo 
sprendimą panaikinti ir pareiškėjo skundą tenkinti.

44. Pareiškėjas Klaipėdos miesto savivaldybės apeliacinis skundas grindžiamas 
šiais argumentais:

44.1. Teismas netinkamai aiškino faktines bei teisines bylos aplinkybes. Tam, kad 
būtų galima konstatuoti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą, būtina ne for-
maliai, bet aiškiai ir objektyviai nustatyti, kad savivaldybės sprendimas teikia privile-
gijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes. Klaipėdos miesto savi-
valdybė skunde aiškiai nurodė, kad galimybė užsiimti atliekų tvarkymo veikla kitiems 
ūkio subjektams nėra ribojama, nes komunalinių atliekų naudojimas (kompostavimas) 
gali būti vykdomas ne tik Klaipėdos RATC atliekų tvarkymo įrenginiuose, bet ir kitose 
tam pritaikytose vietose; šalinti komunalines atliekas Klaipėdos RATC atliekų šalinimo 
įrenginiuose gali visi Klaipėdos regiono fiziniai ir juridiniai asmenys.

44.2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Atliekų tvarkymo įstatymo 
30 straipsnio 4 dalį, Koncesijų įstatymo 17 straipsnio 6 punktą, Vietos savivaldos įsta-
tymo 9 straipsnio 2 dalį. Teismas neatsižvelgė į Viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 
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11 dalį (tiek įstatymo redakcija, galiojusi Koncesijos sutarties sudarymo metu (nuo 
2006 m. sausio 31 d.), tiek ir aktuali įstatymo redakcija). Sistemiškai ir teleologiškai 
aiškinant teisės norminius aktus, akivaizdu, kad savivaldybė visais atvejais turi teisę 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą pavesti eksploatuoti savivaldybės įsteigtai ben-
drovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įmonei ir tik tais atvejais, kai 
tokio sprendimo nepriima, gali organizuoti operatorių (atliekų tvarkytojų) atrankos 
konkursą ar turi organizuoti šios paslaugos viešojo pirkimo konkursą. Pagal Koncesijų 
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 5 punktą, savivaldybė gali koncesijos pagrindu suteikti 
leidimą vykdyti ūkinę komercinę veiklą, susijusią su viešųjų paslaugų teikimu atliekų 
naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje. Koncesijos suteikiamos atviro viešo kon-
kurso būdu, išskyrus atvejus, numatytus Koncesijų įstatyme, kai koncesijos gali būti 
suteikiamos be konkurso. Viena tokių sąlygų apibrėžta Koncesijų įstatymo 17 straips-
nio 6 punkte.

44.3. Iš finansavimo memorandumo 2001/LT/16/P/PE/010 nuostatų akivaizdu, 
kad atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimas, atliekų tvarkymo dalis, apimanti atlie-
kų apdorojimą, šalinimą, naudojimą, atliekų tvarkymo veiklos priežiūrą – Klaipėdos 
RATC pareiga. Tuo tarpu atliekų tvarkymo dalis, apimanti atliekų surinkimo ir veži-
mo veiklą, pagal minėto finansavimo memorandumo nuostatas, privalo būti perduota 
privatiems rangovams. Todėl teismas visiškai nepagrįstai, nepatikrinęs Konkurencijos 
tarybos pateiktų argumentų pagrįstumo, vertindamas šiuos duomenis kaip įrodymus, 
konstatavo, kad nurodytu finansavimo memorandumu finansuojamas tik sąvartyno 
įrengimas, o ne jo eksploatacija.

44.4. Aplinkybės, jog projekto finansavimo sąlygos, kai finansavimo memorandu-
mu 2001/LT/16/P/PE/010 skiriama 50 procentų projekto išlaidų, aiškiai yra palankesnė 
negu koncesijos suteikimo metu Lietuvoje buvusios rinkos sąlygos ir kad finansuojan-
čios institucijos reikalavimus atitinka tik Klaipėdos RATC, taip pat, kad finansuojan-
čioji institucija buvo nustačiusi skirtingą nuo bendros koncesininko parinkimo tvar-
ką (finansavimo memorandumu aiškiai nustatyta, kas bus sukurto turto savininkas, 
kas turės būti atsakingas už visos sistemos eksploatavimą), yra aiškiai visiems žino-
mos, todėl jos neturėjo būti įrodinėjamos, o teismas šias aplinkybes turėjo pripažinti 
visuotinai žinomomis. Todėl teismo argumentas, kad pareiškėjai nepateikė duomenų 
dėl Koncesijų įstatymo 17 straipsnio 6 punkte nurodytų aplinkybių buvimo, visiškai 
nepagrįstas.

44.5. Tam, kad teismo sprendimas būtų objektyvus, pagrįstas ir teisėtas, teismas 
sprendimu iš esmės turėtų pasisakyti dėl visų proceso šalių nurodytų argumentų. Ta-
čiau teismas visiškai neanalizavo ir nepasisakė dėl šių Klaipėdos miesto savivaldybės 
pateiktų argumentų. Koncesijos sutartyje aiškiai suformuluota, kad Klaipėdos RATC 
privalo savivaldybės teritorijoje susidarančias komunalines atliekas šalinti ne kur ki-
tur, o tik Klaipėdos RATC pastatytame, aplinkosauginius reikalavimus atitinkančiame 
ir jam nuosavybės teise priklausančiame regioniniame sąvartyne. Toks reikalavimas 
suformuluotas, vykdant Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnio, finansavimo memo-
randumo 2001/LT/16/P/PE/010, Atliekų tvarkymo plano 95 punkto reikalavimus. Klai-
pėdos RATC yra vienintelis ir realus Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemai su-
kurti iš Europos Sąjungos ISPA programos paramos gavėjas bei šios sistemos kūrėjas, 
taip pat yra vienintelis, turintis finansinius įsipareigojimus ir atsakomybę už regioni-
nės sistemos infrastruktūros objektų statybą ir eksploataciją. Įvykdžius Konkurencijos  
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tarybos nutarimą, liktų visiškai neaišku, iš kokių lėšų Klaipėdos RATC turėtų grąžinti 
paskolą, kuri buvo panaudota įgyvendinti šį projektą. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 
10 straipsnį, už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams yra atsakinga savivaldybė, kuri 
turi siekti, kad už užmokestį teikiamos viešosios paslaugos būtų ekonomiškai raciona-
lios ir kad nustatytas užmokestis už jas padengtų tų paslaugų teikimo bei kitas su jų 
teikimu susijusias išlaidas, bet šių paslaugų teikimas nevirstų pelno siekiančia veikla. 
Konkurencijos taryba, nagrinėdama savivaldybės sprendimus dėl funkcijų perdavimo 
Klaipėdos RATC, analizavo ne funkcijų perdavimo metu galiojusią Vietos savivaldos 
įstatymo redakciją, o aktualią – Nutarimo priėmimo metu galiojusią įstatymo redakci-
ją. Savivaldybė turi užtikrinti ne tik konkurenciją, bet ir ekonomišką bei geros kokybės 
viešųjų paslaugų teikimą gyventojams.

44.6. Nuostata, jog ūkio subjektui teisė eksploatuoti jam pačiam nuosavybės teise 
priklausantį atliekų šalinimo įrenginį (sąvartyną) gali būti suteikta tik konkurso būdu 
taip užtikrinant konkurenciją, yra teisiškai nekorektiška ir nepagrįsta, be to, prieštarau-
janti Konstitucijos 23 straipsniui.

45. Pareiškėjas UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikė ape-
liacinį skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 34–42), kuriame 
prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį bei Nutarimo dalį, kuri susijusi su 
Klaipėdos miesto savivaldybe ir Klaipėdos RATC, panaikinti.

46. UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliacinis skundas grin-
džiamas iš esmės analogiškais argumentais, kaip ir Klaipėdos RATC skundas pirmosios 
instancijos teisme ir Klaipėdos miesto savivaldybės apeliacinis skundas. Papildomai 
nurodoma, kad:

46.1. Bylos medžiaga patvirtina, jog būtent Lietuvos Respublikoje galiojantys tei-
sės aktai sąlygojo skundžiamame Nutarime nurodytus Klaipėdos regiono savivaldybių 
priimtus sprendimus, todėl teismui, kaip ir Konkurencijos tarybai, nebuvo teisinio pa-
grindo daryti išvadą, jog minėti Klaipėdos regiono savivaldybių sprendimai prieštarau-
ja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas 
ignoravo faktą, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasirašyta tarptautinė sutartis – 
finansavimo memorandumas 2001/LT/16/P/PE/010, o ne Klaipėdos regiono savivaldy-
bių priimti sprendimai, apribojo kitų ūkio subjektų ūkinę veiklą. Būtent Valstybė, o ne 
savivaldybės nustatė, kad Klaipėdos RATC yra vienintelis subjektas, turintis finansinius 
įsipareigojimus ir atsakomybę už regioninės sistemos infrastruktūros objekto – sąvar-
tyno statybą ir jo tolesnę eksploataciją. Būtent valstybės sprendimai įgalino Klaipėdos 
RATC žymiai palankesnėmis gyventojams sąlygomis tvarkyti (šalinti) regione susida-
riusias komunalines atliekas, negu tai galėtų atlikti kiti ūkio subjektai, neturintys šali-
nimo įrenginio – sąvartyno. Vyriausybės pasirašyta tarptautinė sutartis nėra pripažinta 
prieštaraujanti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar kitiems įstatymams. Finansavimo 
memorandumas yra speciali teisės norma Konkurencijos įstatymo atžvilgiu. Pirmosios 
instancijos teismas, kaip ir Konkurencijos taryba, iškraipė minėto finansavimo memo-
randumo, kaip Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties, turinį ir prasmę. Šio finan-
savimo memorandumo 4 straipsnyje „Mokėjimai“ nurodyta, kad Europos Sąjungos 
skirtos paramos lėšomis bus padengiami mokėjimai, dėl kurių paramos gavėjas buvo 
sudaręs teisiškai saistančius įsipareigojimus, ir kuriems konkrečiai buvo skirtos lėšos, 
šie mokėjimai turi būti susiję su I priede aprašytais darbais. Jame nurodyta, kad Eu-
ropos Sąjungos lėšomis finansuojamos pagrindinės priemonės sudedamosios dalys, be 
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kita ko, yra: regioninės atliekų tvarkymo įmonės, kurios akcininkai būtų visos Klaipė-
dos apskrities savivaldybės ir kuri būtų atsakinga už atliekų tvarkymą ir jų pašalinimą, 
egzistuojančių sąvartynų uždarymą, naujo sąvartyno įrengimą ir eksploatavimą pagal 
naujausias technologijas ir Europos Sąjungos standartus, įkūrimą. Pagal nurodyto fi-
nansavimo memorandumo 8 straipsnio 3 punktą, antras mokėjimas bus išmokamas 
tik tuomet, jei Europos Komisija gaus įrodymus, kad regioninė atliekų tvarkymo įmo-
nė buvo įsteigta tinkamai.

46.2. Pirmosios instancijos teismas, kaip ir Konkurencijos taryba, netaikė Konsti-
tucijos, kaip tiesiogiai taikomo akto, nuostatų, ignoravo Konstitucinio Teismo priimtus 
sprendimus. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė Konstitucijos 46 straips-
nio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos, kad „Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines 
pastangas ir iniciatyvą“, kuria galima pateisinti nevienodų sąlygų sudarymą. Todėl 
nėra pagrindo teigti, jog monopolizavimo draudimas, saugant sąžiningą konkuren-
cijos laisvę, turi būti taikomas absoliučiai. Ekonomine prasme išskirtinės teisės, tame 
tarpe nuosavybės teisės, yra monopolijos teisės. Kadangi valstybės sprendimai Klaipė-
dos RATC atžvilgiu (taip pat minėtas finansavimo memorandumas), susiję su išskirti-
nių nuosavybės teisių bei teisių užsiimti ekonomine veikla suteikimu, nėra pripažinti 
prieštaraujantys Konstitucijai, pirmosios instancijos teismui nebuvo teisinio pagrindo 
padaryti išvadą, jog savivaldybių sprendimai pavesti Klaipėdos RATC naudoti ir šalinti 
atliekas sąvartyne prieštarauja Konkurencijos įstatymui. Pirmosios instancijos teismas, 
kaip ir Konkurencijos taryba, skundžiamame Nutarime teigdama, jog atliekų tvarky-
mo (atliekų naudojimo, tvarkymo ir perdirbimo) rinkoje yra ne vienas šių paslaugų 
teikimo šaltinis, t. y. ūkio subjektas, teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas ir galintis 
užtikrinti tinkamą šių paslaugų kokybę, iškraipo faktinę situaciją, netinkamai aiškina 
atliekų tvarkymo ir atliekų šalinimo sąvokas. Konkurencijos tarybos tirtoje byloje nėra 
surinkta duomenų apie tai, kad kokie nors kiti ūkio subjektai, atitinkantys Atliekų tvar-
kymo įstatyme nustatytus reikalavimus, gali ar galėtų Klaipėdos RATC priklausančia-
me sąvartyne vykdyti ūkinę veiklą – komunalinių atliekų šalinimą.

46.3. Pirmosios instancijos teismas pažeidė ir procesines teisės normas. Adminis-
tracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 81 straipsnis įpareigoja teismą akty-
viai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiš-
kai bei objektyviai jas ištirti. Pirmosios instancijos teismas, nesutikdamas su pareiškėjo 
argumentais, konstatavo, kad be Klaipėdos RATC yra ir kitų toje rinkoje veikiančių 
asmenų, galinčių teikti atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas. Šią išvadą teismas pa-
darė remdamasis vien spėjimais ir prielaidomis. Byloje apskritai nėra jokių patikimų 
įrodymų apie kokius nors kitus ūkio subjektus, galinčius teikti komunalinių atliekų 
naudojimo ir šalinimo (deponavimo) paslaugas regione.

46.4. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje, pareiškėjas, siekdamas pagrįsti savo rei-
kalavimus, teismui nurodė Teisingumo Teismo (Didžiosios kolegijos) 2009 m. birže-
lio 9 d. sprendimo byloje Nr. C-480/06 išvadas ir prašė teismo šias išvadas įvertinti. 
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vyriausybė atsiliepime taip pat prašė įvertinti Europos 
Bendrijų teisės nuostatas ir Teisingumo Teismo praktiką, aiškinant su ginču susijusias 
teisės aktų nuostatas. Tačiau pirmosios instancijos teismas ignoravo šiuos prašymus.

47. Pareiškėjas VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikė apeliacinį 
skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 44–52) ir prašo panaikin-
ti pirmosios instancijos teismo sprendimo bei Nutarimo dalį, kurios yra susijusios su 
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Šiaulių miesto savivaldybe ir Šiaulių RATC. Apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės 
analogiškais motyvais, kaip ir Klaipėdos RATC apeliacinis skundas.

48. Pareiškėjas Palangos miesto savivaldybė pateikė apeliacinį skundą (adminis-
tracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 55–60) ir prašo pirmosios instancijos teis-
mo sprendimą panaikinti, o pareiškėjo Palangos miesto savivaldybė skundą tenkinti. 
Apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės tais pačiais motyvais, kaip ir skundas pirmo-
sios instancijos teisme. Papildomai apeliaciniame skunde nurodoma:

48.1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė Konkurencijos 
įstatymą, Atliekų tvarkymo įstatymą, Koncesijų įstatymą, Palangos miesto savivaldybės 
ir Klaipėdos RATC koncesijos sutarties nuostatas.

48.2. Pirmosios instancijos teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad suda-
rant koncesijos sutartį, nebuvo Koncesijų įstatymo 17 straipsnio 6 punkte numatytų 
išimčių.

48.3. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino Palangos miesto savivaldybės ir 
Klaipėdos RATC koncesijos sutarties 32 punkto turinio ir prasmės, nenagrinėjo tikrų-
jų Palangos miesto savivaldybės ir kitų Klaipėdos regiono savivaldybių bei Klaipėdos 
RATC ketinimų, sutarties esmės ir tikslo, jos sudarymo aplinkybių. Aiškinant konce-
sijos sutarties 32 punktą, turėjo būti atsižvelgta į visą sutarties tekstą, taip pat teisės 
aktus, reglamentuojančius koncesiją ir atliekų tvarkymą.

49. Pareiškėjas UAB ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikė apeliacinį 
skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 63–67) ir prašo panaikinti 
pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuri susijusi su Telšių RATC.

50. Telšių RATC apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės tuo, kad pirmosios ins-
tancijos teismas netaikė Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad „Valdžios 
įstaigos tarnauja žmonėms“. Viešojo administravimo įstatymas, skirtas sudaryti prie-
laidas įgyvendinti šią Konstitucijos nuostatą, imperatyviai nurodo, kad individualiame 
administraciniame akte turi būti aiškiai nurodyta akto apskundimo tvarka. Konku-
rencijos taryba Nutarime nurodė, jog jis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus 
apygardos administraciniam teismui nuo jo įteikimo dienos arba rezoliucinės dalies 
paskelbimo leidinio ,,Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. To-
kia nurodyta Nutarimo apskundimo tvarka negali būti laikoma kaip aiški nuoroda. 
Pareiškėjas dėl valstybės ir steigėjų priimtų sprendimų neturėdamas galimybių nuolat 
naudotis teisinėmis paslaugomis, pagrįstai tikėjosi, jog teismas, įvertinęs faktines by-
los aplinkybes, 20 dienų terminą skundui paduoti skaičiuos nuo Nutarimo įteikimo 
dienos. Administracinis aktas – tai viešojo administravimo subjekto išleistas nustaty-
tos formos teisės aktas. Vadinasi, terminas tokiam teisės aktui apskųsti turi būti skai-
čiuojamas nuo viso akto įteikimo dienos, o ne nuo akto rezoliucinės dalies paskelbimo 
dienos. Lietuvos juridiniai ir fiziniai asmenys neturi pareigos nuolat pirkti ir skaityti 
,,Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ spausdinamus Konkurencijos ta-
rybos nutarimus. Atsakovas su dideliu tarnautojų, specialistų ir ekspertų kiekiu skun-
džiamą Nutarimą rengė daugiau kaip vienerius metus. Byloje yra duomenys, kad Kon-
kurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 2S-27 rezoliucinė dalis buvo 
paskelbta 2008 m. gruodžio 31 d. leidinyje „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai 
pranešimai“, o pareiškėjui visas skundžiamo Nutarimo tekstas buvo įteiktas tik 2009 m. 
sausio 12 d. Pažymėtina, kad per laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki skundo padavi-
mo buvo 11 nedarbo dienų bei keturios sutrumpintos darbo dienos. Be to, Bendrovės 
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valdybos 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimu buvęs administracijos vadovas buvo atleis-
tas iš pareigų, o laikinai vadovo pareigos pavestos neturėjusiam administravimo patir-
ties darbuotojui. Taigi pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių neturėjo pakankamai laiko 
parengti teismui išsamų ir visiškai motyvuotą skundą iki 2009 m. sausio 20 d. Įvertinus 
pirmiau nurodytas aplinkybes, yra pagrindas ABTĮ 34 straipsnio 1 dalies tvarka pripa-
žinti, jog skundo padavimo terminas yra praleistas dėl svarbios priežasties ir atnaujinti 
skundo padavimo terminą. Teismine tvarka nepatikrinus Nutarimo teisėtumo pareiš-
kėjo Telšių RATC atžvilgiu, nebūtų apgintas viešasis interesas, kadangi nebūtų įvykdy-
tas teisingumas šioje byloje.

51. Atsakovas Konkurencijos taryba pateikė atsiliepimą į pareiškėjų apeliacinius 
skundus (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 131–143), kuriame prašo 
teismo bylą dėl Telšių RATC apeliacinio skundo nutraukti, kitus apeliacinius skundus 
atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

52. Atsiliepimas grindžiamas iš esmės panašiais motyvais, kaip ir atsiliepimai į pa-
reiškėjų skundus pirmosios instancijos teisme. Papildomai nurodomi šie nesutikimo su 
apeliaciniais skundais motyvai:

52.1. Nesutiktina su pareiškėjo Telšių RATC apeliaciniame skunde išdėstytu reika-
lavimu atnaujinti skundo padavimo terminą ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmos 
instancijos teismui. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prak-
tiką administracinėse bylose Nr. AS63-483/2008, Nr. A23-676/2008, Nr. A23-610/2008, 
Telšių RATC skundą turėjo paduoti iki 2009 m. sausio 20 d. Be to, kaip nurodyta ABTĮ 
102 straipsnio 2 dalyje, dėl teismo nutarties nutraukti bylą gali būti paduodamas ats-
kirasis skundas, o ABTĮ 149 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad atskirieji skundai turi 
būti paduoti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo. Nagrinėjamu atveju 
laikytina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nutartį bylą dėl Telšių RATC nu-
traukti, dėl kurios galėjo būti paduotas atskirasis skundas per 7 dienas nuo jos paskel-
bimo, t. y. iki 2009 m. rugsėjo 10 d. Tuo tarpu pareiškėjas apeliacinį skundą pateikė 
(nors turėjo pateikti atskirąjį skundą) tik 2009 m. rugsėjo 17 d, t. y. praleidęs teismo 
nutarties nutraukti bylą apskundimo terminą bei nepateikė jokio prašymo šį termi-
ną atnaujinti. Be to, toks atskirasis skundas dėl bylos nutraukimo turi būti paduoda-
mas per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama (ABTĮ 149 str. 2 d.). Tuo tarpu Telšių 
RATC skundą padavė tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, taip 
pažeisdamas ir skundo padavimo tvarką. Dėl nurodytų priežasčių nėra jokio pagrindo 
nagrinėti šio pareiškėjo apeliacinį (atskirąjį) skundą.

52.2. Konkurencijos taryba jau išsamiai pasisakė, kad tik įstatymuose, o ne bet 
kokiuose kituose teisės aktuose gali būti numatyta būtinybė organizuoti komunalinių 
atliekų naudojimą ir šalinimą, šios ūkinės veiklos vykdymą be konkurenciją tarp ūkio 
subjektų užtikrinančios procedūros pavedant savivaldybių kontroliuojamiems ūkio 
subjektams – atitinkamiems regioniniams atliekų tvarkymo centrams, o tokių įstaty-
muose įtvirtintų nuostatų nei atitinkamų savivaldybių sprendimų priėmimo metu, nei 
šiuo metu nenustatyta. Pareiškėjai neteisingai interpretuoja Konkurencijos įstatymo 
4 straipsnio santykį su kituose teisės aktuose ar dokumentuose išdėstytomis nuosta-
tomis. Finansavimo memorandumuose nėra jokių nuorodų, kaip turi būti organizuo-
jamas komunalinių atliekų naudojimas ir šalinimas, o tik numatyta, kaip finansuojami 
atitinkamų komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros objektų (regioninių 
sąvartynų, kompostavimo, atliekų surinkimo aikštelių) statybos ir įrengimo darbai, už 
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kuriuos atsakingi turi būti savivaldybių įsteigti subjektai. Finansavimo memorandu-
muose numatyta subjektų atsakomybė už minėtų darbų atlikimą ir jų eksploatavimą 
jokiais būdais nesuponuoja, kad tik šie subjektai turi ir gali vykdyti komunalinių atlie-
kų naudojimo ir šalinimo ūkinę veiklą, taigi nesuponuoja, kad savivaldybės, būdamos 
atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimą, privalo paves-
ti šios ūkinės veiklos vykdymą be konkurenciją užtikrinančios procedūros būtent tik 
savo įsteigtiems regioniniams atliekų tvarkymo centrams. Tarptautinių sutarčių įsta-
tymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog Lietuvos Respublikos ministerijų ar Vyriau-
sybės įstaigų bei kitų valstybės institucijų vardu ir pagal jų kompetenciją sudaromi su 
atitinkamomis užsienio valstybių ar organizacijų institucijomis susitarimai nėra Lietu-
vos Respublikos tarptautinės sutartys. Taigi šiuo atveju ir Finansavimo memorandu-
mai nėra tarptautinės sutartys (kurios pasirašomos valstybės vardu), todėl jos negali 
nustatyti specialių teisės normų Konkurencijos įstatymo normų atžvilgiu. Finansavi-
mo memorandumai apskritai nenustato jokių materialinių teisės normų, o įformina 
tik atitinkamų konkrečių projektų finansavimo tvarką ir sąlygas, t. y. nenumato jokio 
atitinkamų santykių reguliavimo, organizuojant regionines komunalinių atliekų tvar-
kymo sistemas, ypač tokio, kuris paneigtų atitinkamas Lietuvos Respublikos ir Euro-
pos Sąjungos teisės normas. Tai reiškia, kad nėra jokio pagrindo teigti, jog valstybė yra 
apsisprendusi, kad komunalinių atliekų naudojimą ir šalinimą atliktų tik Regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai. Be to, bet kuriuo atveju tiek savivaldybės, tiek Regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai privalo vadovautis ir laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų 
normų, įskaitant ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas. Pareiškėjų pateikta 
Finansavimo memorandumų nuostatų interpretacija prieštarauja ir Europos Bendrijos 
steigimo sutarties nuostatoms, įtvirtinančioms būtinybę užtikrinti, kad konkurencija 
nebūtų iškraipoma, bei draudimą priimti ar palikti galiojančius teisės aktus, dėl kurių 
gali būti iškraipomos konkurencijos sąlygos (pvz., EB sutarties 2, 3, 86, 87 straipsniai).

52.3. Nesutiktina, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Konstitucijos 
46 straipsnį ir Konstitucinio Teismo išaiškinimus. Konstitucija gina ir saugo sąžiningą 
konkurenciją, o ji gali būti ribojama tik ypatingais atvejais ir tik įstatymais. Įstatymų, 
kurie numatytų būtinybę praktiškai eliminuoti konkurenciją iš komunalinių atliekų 
naudojimo ir šalinimo srities, nei Konkurencijos tarybos nagrinėtų savivaldybių ati-
tinkamų sprendimų priėmimo metu, nei Konkurencijos tarybos Nutarimo priėmimo 
metu nebuvo nustatyta. Tokio įstatymo nenurodė ir nė vienas iš pareiškėjų.

52.4. Savivaldybės išlaiko savo, kaip pagrindinių atliekų tvarkymo sistemų organi-
zatorių, funkcijas, o Regioniniai atliekų tvarkymo centrai šioje srityje gali veikti tik tose 
ribose, kokias jiems nustato pačios savivaldybės. Todėl neturėtų būti galima situacija, 
kai Regioniniai atliekų tvarkymo centrai galėtų visiškai savarankiškai ir neatsižvelg-
dami į savivaldybių sprendimus naudoti jiems nuosavybės teise priklausančius regi-
oninius sąvartynus tokiu būdu, kuris neatitiktų savivaldybių sprendimų komunalinių 
atliekų naudojimo ir šalinimo srityje. Esant tokiai aplinkybių visumai, yra akivaizdu, 
jog pareiškėjų argumentai dėl nevaržomos Regioninių atliekų tvarkymo centrų teisės 
elgtis su jų nuosavybės teise valdomais regioniniais sąvartynais ir kitais komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros objektais, negali būti vertinami atsietai nuo 
specifinės tiek pačių Regioninių atliekų tvarkymo centrų, tiek minėtų objektų padėties. 
Savivaldybės turi ir reikiamus Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nusta-
tytus įgaliojimus, ir priemones, kad būtų užtikrinta, jog komunalinių atliekų tvarkymo 
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(įskaitant ir jų šalinimą bei naudojimą) srityje atskiri ūkio subjektai – jų įsteigti regio-
niniai atliekų tvarkymo centrai – nebūtų privilegijuojami kitų ūkio subjektų atžvilgiu 
ir nesinaudotų ne jų pačių (skolintomis) lėšomis sukurto turto teikiamu pranašumu 
prieš kitus ūkio subjektus. Buvo pateikti įrodymai, kad Marijampolės apskrities savi-
valdybės tokiu būdu nusprendė organizuoti komunalinių atliekų naudojimą ir šalini-
mą regioniniame sąvartyne, kad regioninio sąvartyno operatorius atrenkamas atviro 
konkurso būdu. Taigi yra įmanoma šių paslaugų teikimą organizuoti konkurencijos 
neribojančiu būdu.

52.5. Pirmosios instancijos teismas sprendime aiškiai ir nedviprasmiškai įvertino 
visas tinkamam bylos išnagrinėjimui būtinas aplinkybes, įskaitant ir tai, kad savivaldy-
bės niekaip neįvertino galimybės komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų 
teikimą organizuoti konkurenciją tarp ūkio subjektų užtikrinančiu būdu. Sprendime 
remtasi Konkurencijos tarybos tyrimo medžiagoje esančiais faktiniais duomenimis, 
kad tose pačiose teritorijose, kuriose veikia nagrinėti Regioniniai atliekų tvarkymo 
centrai, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktą informaciją veikė 
ir kiti ūkio subjektai, registruoti Atliekas tvarkančių įmonių registre, kaip tokių pa-
čių atliekų tvarkymo paslaugų teikėjai. Taigi pareiškėjų argumentas, kad pirmosios 
instancijos teismas iškraipė faktinę situaciją ir nenustatė kokių nors reikšmingų bylai 
aplinkybių, yra visiškai nepagrįstas. Pareiškėjų argumentas, kad nėra kitų ūkio subjek-
tų, kurie turėtų visus reikalavimus atitinkančius sąvartynus, nėra reikšmingas, nes to-
kiu būdu įgytas Regioninių atliekų tvarkymo centrų turtas neturėtų būti naudojamas 
tam, kad būtų pabrėžiamas šių centrų konkurencinis pranašumas kitų ūkio subjektų 
atžvilgiu ūkinės veiklos vykdymo srityje. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai kons-
tatavo, kad savivaldybių atsakomybės už Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažei-
dimą nepašalina kitų ūkio subjektų, galinčių teikti atitinkamas paslaugas, buvimas ar 
nebuvimas, nes bet kuriuo atveju būtent savivaldybės turėjo užtikrinti konkurencin-
gą procedūrą, kurios metu būtų paaiškėję, ar yra kitų ūkio subjektų, pageidaujančių ir 
galinčių vykdyti atitinkamą komunalinių atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą atitin-
kamoje apskrityje. Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 9 dalį, konkurentais ati-
tinkamoje rinkoje laikomi ne tik faktiškai tam tikru konkrečiu metu konkuruojantys 
ūkio subjektai, tačiau ir ūkio subjektai, kurie gali susidurti su tarpusavio konkurenci-
ja (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika administracinėse bylose  
Nr. I1-02/2004, Nr. A822-441/2009). 

52.6. Abejoti pirmosios instancijos teismo sprendimu vien dėl tos priežasties, kad 
jame nenurodytas konkretus pareiškėjų apeliaciniuose skunduose nurodytas Teisingu-
mo Teismo sprendimas, nors sprendime išsamiai pasisakyta dėl pačios „vidaus sando-
rių“ koncepcijos, nėra jokio pagrindo. Pareiškėjai taip pat nepateikė jokių argumentų, 
kurie pagrįstų, jog pirmosios instancijos teismo sprendime pateiktas tokių sandorių 
vertinimas yra neteisingas. Tai tik patvirtina, jog aptariamas pareiškėjų argumentas 
negali būti laikomas pagrįstu ir sudarančiu pagrindą abejoti ginčijamu sprendimu. 
Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Lietuvos Respublikos įstatymai 
išimties „vidaus sandoriams“ nenumato, todėl ir nagrinėjamoje byloje ši koncepcija ne-
gali būti taikoma.

52.7. Ginčijamame sprendime yra atliktas teisės aktų vertinimas ir padaryta pa-
grįsta išvada, kad savivaldybės negali besąlygiškai savo nuožiūra pasirinkti, kokiu būdu 
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organizuoti komunalinių atliekų naudojimą ir šalinimą, o tai turi daryti atsižvelgdamos 
ir į kitų įstatymų reikalavimus, įskaitant ir Konkurencijos įstatymą. Taigi pirmosios 
instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai pasirėmė Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintu 
savivaldybių veiklos teisėtumo principu, teisės aktus vertino sistemiškai. Tuo tarpu pa-
reiškėjai savo sprendimus bando pateisinti atskiromis teisės normomis, neatsižvelgda-
mi į visą kontekstą.

52.8. Vietos savivaldos įstatymo nuostata (savivaldybių sprendimų priėmimo 
metu galiojusio Vietos savivaldos įstatymo redakcijos 10 str.), kuria remiasi pareiškėjai 
apeliaciniuose skunduose, jokiu būdu nesuponuoja išimties iš Konkurencijos įstatymo 
4 straipsnio reikalavimų. Pareiškėjai nepateikia jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad 
tik savivaldybių įsteigti ūkio subjektai, šiuo atveju Regioniniai atliekų tvarkymo cen-
trai, gali tinkamai ir ekonomiškai teikti atitinkamas komunalinių atliekų naudojimo ir 
šalinimo paslaugas. 

52.9. Finansavimo memorandumais nėra finansuojama komunalinių atliekų nau-
dojimo ir šalinimo veikla, todėl negalima pasinaudoti Koncesijų įstatymo 17 straipsnio 
6 punkte numatyta galimybe suteikti koncesiją be konkurso. Pareiškėjai visiškai ne-
atsižvelgia į Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnį, kuriame yra įtvirtintas principas 
„teršėjas moka“, reiškiantis, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turė-
tojai. Pareiškėjai nepateikia jokių argumentų, kodėl Klaipėdos RATC vykdant atitinka-
mą atliekų tvarkymo veiklą, Atliekų tvarkymo įstatyme įtvirtintas principas „teršėjas 
moka“ nėra reikšmingas.

53. Trečiasis suinteresuotas asmuo Rietavo savivaldybė atsiliepime į Klaipėdos 
miesto savivaldybės apeliacinį skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015,  
IX t., b. l. 71–72), atsiliepime į Šiaulių RATC, Telšių RATC, Klaipėdos RATC ir Palangos 
miesto savivaldybės apeliacinius skundus (administracinė byla Nr. Nr. A-1581-502/2015, 
IX t., b. l. 96–97) nurodo, kad su apeliacinių skundų reikalavimais sutinka.

54. Trečiasis suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybė atsiliepime į Klaipė-
dos miesto savivaldybės apeliacinį skundą (administracinė byla Nr. Nr. A-1581-502/2015, 
IX t., b. l. 74–75), atsiliepime į Palangos miesto savivaldybės, Klaipėdos RATC, Telšių 
RATC ir Šiaulių RATC apeliacinius skundus (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, 
IX t., b. l. 124–125) nurodo, kad su jais sutinka, palaiko juose išdėstytus argumentus.

55. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų 
asociacija atsiliepime į Klaipėdos miesto savivaldybės apeliacinį skundą (administra-
cinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 77–85) apeliacinės instancijos teismo prašo jį 
atmesti ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą nepakeistą. At-
siliepimas grindžiamas panašiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundus pirmosios 
instancijos teisme. Papildomai pateikiami šie argumentai:

55.1. Nesutiktina su pareiškėjo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas ne-
pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo sprendimais buvo suteiktos privilegijos Klaipėdos 
RATC. Klaipėdos savivaldybės teritorijoje surinktos atliekos gali būti šalinamos tik 
regioniniame sąvartyne, bet ne kituose įrenginiuose. Klaipėdos miesto komunalinių 
atliekų tvarkymo taisyklės nenumato, kad savivaldybės teritorijoje susidariusias atlie-
kas galima tvarkyti kituose sąvartynuose, todėl pareiškėjo argumentai, kad atliekos gali 
būti šalinamos kituose šalinimo įrenginiuose, nei Klaipėdos RATC priklausančiame 
sąvartyne, yra nepagrįsti. Aplinkybė, kad šalinti komunalines atliekas Klaipėdos RATC 
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regioniniame sąvartyne gali visi asmenys, nepanaikina diskriminacijos tarp atliekų ša-
linimo veikla užsiimančių ar galinčių užsiimti asmenų. Tai, kad šalinti komunalines 
atliekas Klaipėdos RATC atliekų šalinimo įrenginiuose gali visi Klaipėdos regiono fi-
ziniai ir juridiniai asmenys rodo, kad pareiškėjo sprendimai nesukuria diskriminacinių 
sąlygų tarp atliekų surinkėjų. Tačiau atliekų šalinimo rinkoje dėl pareiškėjo priimtų 
sprendimų konkurencija yra panaikinama, kadangi kiti ūkio subjektai netenka teisės 
eksploatuoti regioninį atliekų tvarkymo sąvartyną. Pareiškėjo sprendimai diskriminuo-
ja tuos ūkio subjektus, kurie galėtų varžytis dėl teisių eksploatuoti Klaipėdos regioni-
nį sąvartyną. Savivaldybėms suteikiant išimtinę teisę eksploatuoti sąvartyną Klaipėdos 
RATC, kiti potencialūs šios paslaugos teikėjai neišvengiamai yra diskriminuojami, ka-
dangi netenka galimybės vykdyti atliekų šalinimo veiklos pareiškėjo sukurtoje ir orga-
nizuojamoje atliekų tvarkymo sistemoje.

55.2. Nesutiktina su pareiškėjo argumentu, kad jis visais atvejais turi teisę ko-
munalinių atliekų tvarkymo sistemą pavesti eksploatuoti savivaldybės įsteigtai ar ke-
lių savivaldybių įsteigtai bendrovei. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje 
nurodytas būdas, kai savivaldybės paveda eksploatuoti atliekų tvarkymo sistemos eks-
ploatavimą jų įsteigtai įmonei, šiuo atveju yra negalimas dėl to, kad jį taikant pažei-
džiami kitų teisės aktų reikalavimai. Minėta Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata nenu-
rodo, kad pavedus atliekų tvarkymo paslaugas teikti savivaldybės ar kelių savivaldybių 
kontroliuojamai įmonei, ši įgyja išimtinę teisę teikti tam tikras atliekų tvarkymo pas-
laugas, ir šių paslaugų nebegali teikti kiti ūkio subjektai. Pavedimas (kaip privalomos 
užduoties) savivaldybių įsteigtai įmonei galimas tuomet, kai jo pasekmė nėra rinkos 
monopolizavimas ir konkurencijos iškraipymas. Viešosios paslaugos teikimo ir jos 
kontrolės funkcijos negali būti vykdomos vieno ir to paties subjekto, nes tokiu atve-
ju užprogramuojamas interesų konfliktas tarp ekonominio veiklos suinteresuotumo ir 
pareigos užtikrinti viešąjį interesą. Be to, būdas, kai savivaldybės paveda eksploatuo-
ti atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimą jų įsteigtai įmonei šiuo atveju yra negali-
mas dėl to, kad jį taikant, pažeidžiamas Viešojo administravimo įstatymo 16 straipsnis. 
Klaipėdos RATC yra pelno siekiantis uždarosios akcinės bendrovės statusą turintis su-
bjektas, kontroliuojamas ne tik Klaipėdos apskrities savivaldybių, bet ir privačių ūkio 
subjektų. Nagrinėjamu atveju Klaipėdos RATC negali būti laikomas Klaipėdos savival-
dybės ar Klaipėdos apskrities savivaldybių visiškai kontroliuojamu asmeniu, kuris vei-
kia kaip šių institucijų padalinys ir per kurį savivaldybės pačios teikia atliekų tvarkymo 
paslaugas. Remiantis Juridinių asmenų registro išrašo duomenimis, Klaipėdos RATC 
tikslas nėra viešosios paslaugos teikimas ne pelno tikslais vykdant savivaldybei nusta-
tytas pareigas, bet ūkinės-komercinės veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant gau-
ti pelno ir tenkinti akcininkų turtinius interesus. Šios aplinkybės paneigia pareiškėjo 
argumentus, kad Klaipėdos RATC yra savivaldybių įsteigta atliekų tvarkymo įmonė, 
kaip tai nurodyta Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje. Be to, Klaipėdos 
RATC yra kitų pelno siekiančių asmenų steigėjas ir vienintelis akcininkas (yra vienin-
telis UAB „Anabazis“, kuri turi teisę vykdyti bet kokią teisėtą komercinę-ūkinę veiklą, 
akcininkas).

55.3. Koncesijos įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje numatyta išimtis negalėjo būti 
taikoma. Finansavimo memorandume nustatytas finansavimas apima tik atliekų tvar-
kymo sistemos ir jos infrastruktūros sukūrimą bei plėtrą – Klaipėdos RATC steigimą, 
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esamų sąvartynų uždarymą ir jų priežiūrą po uždarymo, naujo regioninio sąvartyno 
statybą, aplinkos apsaugos priemonių tobulinimą bei diegimą, bet neapima atliekų 
tvarkymo paslaugų, įskaitant atliekų šalinimo veiklos, finansavimo. Tuo tarpu konce-
sijos sutartis Klaipėdos RATC suteikia išimtinę teisę vykdyti atliekų šalinimo ūkinę 
veiklą.

55.4. Iš Nutarimo motyvuojamosios dalies yra akivaizdu, kad Konkurencijos ta-
ryba neginčija pareiškėjo ir kitų savivaldybių sprendimų dėl atliekų šalinimo vietos, 
tačiau ginčija teisių vykdyti atliekų šalinimo veiklą suteikimą Regioniniams atliekų 
tvarkymo centrams. Atsižvelgiant į tai, pažeidimas yra ne nustatant atliekų šalinimo 
objektą, bet nustatant šalinimo veiklos subjektą – Klaipėdos RATC.

55.5. Nesutiktina, kad įvykdžius Konkurencijos tarybos nutarimą, būtų neįmano-
ma įgyvendinti projekto. Tuo atveju, jeigu Klaipėdos RATC būtų pripažinta teisė teik-
ti atliekų tvarkymo paslaugas, pajamos, gautos iš šios veiklos, būtų skirtos sąnaudoms 
teikiant šias paslaugas padengti, o ne Klaipėdos RATC vykdomam atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimo, organizavimo ir administravimo veiklos finansavimui. Klaipėdos 
savivaldybės sprendimu įvesta rinkliava už atliekų tvarkymą taip pat apima ir sąvarty-
no išlaikymo kaštus, todėl nepriklausomai nuo to, kas eksploatuos sąvartyną, sąvartyno 
priežiūros ir išlaikymo kaštai bus dengiami pagal principą „teršėjas moka“ iš surinktos 
rinkliavos lėšų.

55.6. Nesutiktina, kad tik Klaipėdos RATC eksploatuojant sąvartyną, galima už-
tikrinti ekonomišką ir geros kokybės viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Kiti ūkio 
subjektai galėtų šias paslaugas teikti lygiai taip pat kokybiškai ir ekonomiškai. Pareiš-
kėjas savo apeliaciniame skunde nepagrindžia, kodėl būtent Klaipėdos RATC teikia-
mos paslaugos būtų kokybiškesnės ir ekonomiškesnės. Būtent Klaipėdos RATC sutei-
kus tiek kontrolės (atliekų tvarkymo sistemos administravimo), tiek ir ūkinės veiklos 
funkcijas, atliekų šalinimo paslaugos būtų teikiamos neefektyviai.

56. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų 
asociacija atsiliepime į Palangos miesto savivaldybės, Klaipėdos RATC, Telšių RATC, 
Šiaulių RATC apeliacinius skundus (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t.,  
b. l. 110–120) nurodo, kad su jais nesutinka. Atsiliepimas grindžiamas iš esmės tais pa-
čiais motyvais, kaip ir atsiliepimas į Klaipėdos miesto savivaldybės apeliacinį skundą.

57. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šilutės rajono savivaldybė atsiliepime į Klaipė-
dos miesto savivaldybės apeliacinį skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, 
IX t., b. l. 150–151) nurodė, kad su skundu ir jame išdėstytais argumentais sutinka.

58. Trečiasis suinteresuotas asmuo Mažeikių rajono savivaldybė atsiliepime į Klai-
pėdos miesto savivaldybės apeliacinį skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, 
IX t., b. l. 98), atsiliepime į Šiaulių RATC apeliacinį skundą (administracinė byla  
Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 99), atsiliepime į Palangos miesto savivaldybės apeliacinį 
skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 100), atsiliepime į Klaipė-
dos RATC apeliacinį skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 101) 
ir atsiliepime į Telšių RATC apeliacinį skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, 
IX t., b. l. 102) nurodo, kad su šiuose apeliaciniuose skunduose išdėstytais reikalavimais 
sutinka.

59. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama 
Aplinkos ministerijos, atsiliepime į Klaipėdos miesto savivaldybės apeliacinį skundą 



226

I. Administracinių teismų praktika

(administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 104–107) nurodo, kad su jame iš-
dėstytais motyvais ir reikalavimais sutinka. Atsiliepimas grindžiamas iš esmės tais pa-
čiais motyvais, kaip ir Klaipėdos miesto savivaldybės apeliacinis skundas bei Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Aplinkos ministerijos, atsiliepimas pirmosios 
instancijos teisme.

60. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybė atsiliepime į Šiaulių 
RATC (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 127) nurodo, kad su jame 
nurodytais argumentais sutinka.

61. Trečiasis suinteresuotas asmuo Plungės rajono savivaldybė atsiliepime į Telšių 
RATC apeliacinį skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 129) 
nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas ir 
naikintinas.

62. Trečiasis suinteresuotas asmuo Akmenės rajono savivaldybė atsiliepime į Šiaulių 
RATC apeliacinį skundą (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IX t., b. l. 149) nu-
rodo, kad su apeliaciniu skundu ir jame išdėstytais argumentais sutinka. 

IV.

63. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. lapkričio 14 d. nutarti-
mi (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, X t., b. l. 45–70) sustabdė administraci-
nės bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su pra-
šymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies 
(2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija) nuostata ,,Eksploatuoti komunali-
nių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės gali pavesti (kaip privalomą užduotį) savi-
valdybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, 
įmonei ar organizacijai“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straips-
nio 1, 3 ir 4 daliai bei Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.

64. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 
2015 m. kovo 5 d. priėmė nutarimą Nr. KT9-N5/2015, kuriuo pripažino, kad Lietu-
vos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. redakcija; Žin., 2002,  
Nr. 72-3016) 30 straipsnio 4 dalies nuostata „Eksploatuoti komunalinių atliekų tvar-
kymo sistemą savivaldybės gali pavesti (kaip privalomą užduotį) savivaldybės įsteigtai 
bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar orga-
nizacijai“ tiek, kiek pagal joje nustatytą teisinį reguliavimą savivaldybės galėjo pavesti 
(kaip privalomą užduotį) savivaldybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių 
įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai vykdyti komunalinių atlie-
kų naudojimo ir šalinimo veiklą, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 
Šis nutarimas įsigaliojo jo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre dieną – 2015 m.  
kovo 5 d.

65. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartimi 
(administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, X t., b. l. 82–83) administracinė byla  
Nr. A-1581-502/2015 atnaujinta. 
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

Dėl bylos nutraukimo pagal UAB ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ skundą

66. Pareiškėjas UAB ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliaciniame 
skunde ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kurioje administracinė 
byla dėl šio pareiškėjo skundo atsakovui Konkurencijos tarybai dėl Nutarimo teisėtu-
mo nutraukta, vadovaujantis tuo, jog buvo praleistas skundo padavimo terminas. 

67. Konkurencijos įstatymo (2007 m. spalio 25 d. įstatymo redakcija, galiojusi Nu-
tarimo priėmimo metu) 38 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skundas paduodamas 
raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos arba jo rezoliucinės 
dalies paskelbimo „Valstybės žiniose“. Analogiška nuostata nurodyta ir šioje bylo-
je ginčijamo Nutarimo rezoliucinėje dalyje. Iš minėtos įstatymo formuluotės matyti, 
jog yra įtvirtinti du alternatyvūs kreipimosi į administracinį teismą dėl Konkurenci-
jos tarybos priimto nutarimo termino eigos pradžios momentai: nutarimo įteikimo 
diena ir nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo ,,Valstybės žiniose“ diena. Byloje 
nustatyta, kad Telšių RATC Nutarimas įteiktas 2009 m. sausio 12 d. (administracinė 
byla Nr. A-1581-502/2015, V t., b. l. 14). Nutarimo rezoliucinė dalis ,,Valstybės žinių“ 
priede ,,Informaciniai pranešimai“ paskelbta 2008 m. gruodžio 31 d. (administracinė 
byla Nr. A-1581-502/2015, V t., b. l. 153). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktikoje laikomasi nuostatos, kad terminas skundui dėl Konkurencijos tarybos pri-
imtų nutarimų teismui paduoti pradedamas skaičiuoti nuo ankstesnės Konkurencijos 
įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, kuriai įvykus, pareiškėjas turėjo 
galimybę sužinoti apie priimtą nutarimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr.AS63-483/2008, 2008 m. gruo-
džio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A23-610/2008). Taigi, įvykus vienai iš pa-
minėtoje teisės normoje nurodytų aplinkybių, kita aplinkybė skundo padavimo teismui 
termino skaičiavimo požiūriu tampa nereikšminga (Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-499/2012). 
Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju skundo padavimo terminas skaičiuotinas nuo 
Nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo ,,Valstybės žiniose“, t. y. nuo 2008 m. gruo-
džio 31 d., o paskutinė diena Telšių RATC skundui dėl Nutarimo pateikti laikytina 
2009 m. sausio 20 d. Iš teismo antspaudo matyti, kad Telšių RATC skundas teismui pa-
duotas 2009 m. vasario 2 d. Taigi pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, 
jog skundo padavimo terminas buvo praleistas. 

68. Remiantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis 
teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad 
terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 
37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Tai, ar įstatymo nustatytas terminas praleistas dėl 
svarbių priežasčių, teismas turi nustatyti kiekvienu konkrečiu atveju ir, vertindamas 
bylai reikšmingų aplinkybių visumą, vadovautis teisingumo ir protingumo kriterijais 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 18 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. A261-553/2010). Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas  
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terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, 
praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo 
priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Svar-
biomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios 
nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės 
gynimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. TA492-6/2012).

69. Pareiškėjo Telšių RATC skunde ir pirmosios instancijos teismo posėdžio metu 
nurodyta, kad terminas praleistas dėl to, jog visas Nutarimo tekstas Telšių RATC buvo 
gautas tik 2009 m. sausio 12 d., o nuo 2009 m. sausio 1 d. iki skundo padavimo buvo 
11 nedarbo dienų bei keturios sutrumpintos darbo dienos, taip pat buvo neteisingai 
suprasta teisinė situacija ir sąžiningai suklysta dėl apskundimo termino skaičiavi-
mo. Administracinių teismų praktikoje teisinių žinių trūkumas ar netinkamas įstaty-
mo nuostatų suvokimas patys savaime įprastai nėra laikomi aplinkybėmis, sudaran-
čiomis pagrindą pripažinti, jog terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių, nuo 
pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių. Tokiu atveju laikoma, kad pareiškėjas, siek-
damas tinkamai apginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus, gali kreiptis 
pagalbos į teisines paslaugas teikiančius asmenis (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-586/2011). Iš-
plėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, poilsio ar švenčių dienos, įsiterpusios į skundo 
padavimo laikotarpį, taip pat savaime nėra pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Šia-
me kontekste pabrėžtina, kad asmeniui, siekiančiam įgyvendinti teisę į teisminę gyny-
bą, taikomi rūpestingumo, sąžiningumo ir atidumo standartai. Pareiškėjas taip pat turi 
būti aktyvus ir siekti, jog skundas administraciniam teismui būtų paduotas laiku. Na-
grinėjamu atveju negalima laikyti, kad Telšių RATC elgėsi pagal minėtus reikalavimus.

70. Telšių RATC skundą pasirašė profesionalus teisininkas – advokatas, su 
kuriuo atstovavimo sutartis sudaryta 2008 m. sausio 30 d. (administracinė byla  
Nr. A-1581-502/2015, V t., b. l. 108). Skunde nurodoma, kad byla bus vedama per tą 
patį advokatą, atstovaujantį ne tik Telšių RATC, bet ir Klaipėdos RATC bei Šiaulių 
RATC, kurių skundai teismui dėl to paties Konkurencijos tarybos Nutarimo pateikti 
laiku. Nutarime vertinami labai panašūs savivaldybių veiksmai, šie veiksmai kvalifikuo-
jami ir teisiškai vertinami, atsižvelgiant į tuos pačius motyvus. Todėl skundui dėl Nu-
tarimo dalies, susijusios su Telšių RATC, paduoti nebuvo reikalinga panaudoti daugiau 
teisinių žinių ar įdėti daugiau pastangų, nei Klaipėdos RATC ir Šiaulių RATC skundų 
atvejais. Be to, iš visų skundų, neišskiriant ir Telšių RATC, turinio matyti, kad juose 
dėstomi analogiški argumentai, Telšių RATC skunde nenurodomos jokios ypatingos ar 
išskirtinės aplinkybės, susijusios su Telšių regionui priklausančių savivaldybių veiksmų 
vertinimu. Svarbu ir tai, kad apie Konkurencijos tarybos atliekamą tyrimą dėl savival-
dybių sprendimų dėl funkcijų perdavimo regioniniams atliekų tvarkymo centrams Tel-
šių RATC buvo žinoma, 2008 m. spalio 14 d. šiam pareiškėjui buvo išsiųsta informacija 
apie baigtą tyrimą, pridėta 2008 m. spalio 9 d. Konkurencijos tarybos tvarkomajame 
posėdyje išnagrinėto Paslaugų skyriaus pranešimo ,,Apie atliktą tyrimą dėl savivaldy-
bių sprendimų dėl funkcijų perdavimo regioniniams atliekų tvarkymo centrams atitik-
ties Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ kopija 
(Konkurencijos tarybos byla, VI t., b. l. 58–59), Telšių RATC atstovas Konkurencijos 
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tarybos posėdyje dalyvavo. Galiausiai Telšių RATC nenurodė jokių įrodymais pagrįs-
tų aplinkybių, kad ėmėsi kokių nors aktyvių veiksmų, siekdamas susipažinti su visu 
Nutarimo tekstu po Nutarimo rezoliucinės dalies viešo paskelbimo ,,Valstybės žinio-
se“. Nurodytos aplinkybės, atsižvelgiant į protingumo ir teisingumo kriterijus, neleidžia 
pripažinti, kad aptariamu atveju egzistavo svarbios ir nuo pareiškėjo valios nepriklau-
siusios priežastys, galinčios pateisinti termino kreiptis į administracinį teismą pralei-
dimą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašy-
mą atnaujinti Telšių RATC skundo dėl Nutarimo padavimo terminą ir administracinę 
bylą, vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 7 punktu, šioje dalyje nutraukė. 

71. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, susijusias su administracinės 
bylos dalies nutraukimu, išplėstinė teisėjų kolegija šią bylą nagrinės pagal Klaipėdos 
miesto savivaldybės, Palangos miesto savivaldybės, Klaipėdos RATC ir Šiaulių RATC 
pateiktus apeliacinius skundus ir Nutarimą vertins tiek, kiek jis susijęs su šiais pareiš-
kėjais ir kitomis Klaipėdos bei Šiaulių apskritims priklausančiomis savivaldybėmis.

VI.

Dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo sąlygų 

72. Administracinėje byloje ginčijamas Konkurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 
24 d. nutarimas Nr. 2S-27, kuriame nutarta pripažinti, kad, be kita ko, Klaipėdos apskri-
ties savivaldybių, Šiaulių apskrities savivaldybių priimtų sprendimų ir / ar jų pagrindu 
sudarytų sutarčių nuostatos, kiek jos yra susijusios su komunalinių atliekų naudojimo 
ir šalinimo funkcijų pavedimu atitinkamai UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
centrui“ ir VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui“, nesudarant vienodų konku-
rencijos sąlygų kitiems ūkio subjektams teikti šias paslaugas, prieštarauja Konkurenci-
jos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

73. Konkurencijos įstatymo (2004 m. balandžio 15 d. įstatymo redakcija, galioju-
si Konkurencijos tarybos ginčijamų administracinių aktų priėmimo metu) 4 straips-
nio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, vykdydamos 
pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, 
privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. To paties straipsnio 2 dalyje regla-
mentuojama, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama priimti 
teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus 
ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąly-
gų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, 
kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos 
įstatymų reikalavimus. 

74. Nutarime nustatytas pažeidimas pasireiškė tuo, kad, pasak Konkurencijos 
tarybos, atitinkamos savivaldybės be viešo konkurso ar kitų konkurencingas sąlygas 
užtikrinančių procedūrų administracinių aktų pagrindu pavedė savivaldybių įsteig-
tiems regioniniams atliekų tvarkymo centrams atlikti komunalinių atliekų naudoji-
mo ir šalinimo funkcijas, t. y. suteikė jiems išskirtines (išimtines) teises vykdyti mi-
nėtą veiklą atitinkamose apskrityse. Tokiu būdu savivaldybės privilegijavo regioninius 
atliekų tvarkymo centrus, diskriminuodamos kitus, analogišką veiklą galinčius vykdyti 
ūkio subjektus, ir sudarydamos skirtingas konkurencijos sąlygas atitinkamose rinkose. 
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Konkurencijos tarybos teigimu, savivaldybės neužtikrino sąžiningos konkurencijos 
tarp ūkio subjektų sąlygų nei prieš suteikdamos išimtines teises regioniniams atliekų 
tvarkymo centrams, nei po to nesudarydamos galimybių kitiems ūkio subjektams pa-
sinaudoti vienodomis su šiais centrais veiklos sąlygomis ir sąžiningos konkurencijos 
teikiamomis veiklos atitinkamoje rinkoje galimybėmis. Taigi Konkurencijos tarybos 
vertinimu, savivaldybės pažeidė bendrą pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos 
sąlygas ir nesilaikė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų. 
Administracinių teismų praktikoje laikoma, kad viešojo administravimo institucijos 
(taip pat vietos savivaldos institucijos) veiksmai (neveikimas), kuriais neužtikrinama 
sąžininga konkurencija, gali būti vertinami kaip savarankiškas Konkurencijos įstaty-
mo 4 straipsnio 1 dalies pažeidimas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2012 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012, Adminis-
tracinė jurisprudencija Nr. 23, 2012). Tačiau vertinant tai, kad Konkurencijos taryba 
nutarė pripažinti, jog savivaldybių sprendimai ir / ar jų pagrindu sudarytos sutartys 
pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, kaip jame įtvirtintų reikalavimų visumą, 
ir tokį pažeidimą iš esmės grindė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nusta-
tyto pažeidimo sąlygų egzistavimu, šiame procesiniame sprendime bus analizuojama 
atitinkamų veiksmų teisėtumas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų 
reikalavimų požiūriu.

75. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas gali būti konstatuojamas, 
kai nustatoma šių trijų aplinkybių visuma: 1) valstybės valdymo ar savivaldos insti-
tucijos teisės aktas ar sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio 
subjektus ar jų grupes; 2) dėl tokio sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurenci-
jos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams; 3) skir-
tingos konkurencijos sąlygos nėra sąlygotos Lietuvos Respublikos įstatymų vykdymu 
(inter alia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A822-762/2009; išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis 2011 m. 
kovo 31 d. administracinėje byloje Nr. A822-2563/2011, Administracinė jurisprudencija  
Nr. 21, 2011). 

Dėl pavedimų teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas

76. Konkurencijos taryba atitinkamus savivaldybių veiksmus – administracinius 
aktus, pasireiškusius savivaldybių tarybų sprendimų priėmimu ir / arba sutarčių suda-
rymu – kvalifikavo kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą, be kita ko, dėl 
to, kad, pirma, šiais administraciniais aktais regioniniams atliekų tvarkymo centrams 
buvo pavesta atlikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo viešąsias funkcijas, ir 
antra, šie pavedimai atlikti, netaikant konkurencingų procedūrų. 

77. Tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB ,,Klaipėdos re-
giono atliekų tvarkymo centro“ 2007 m. liepos 9 d. sudarytos koncesijos sutarties  
Nr. J4-831 32 punkte nustatyta, kad ,,koncesininkas [Klaipėdos RATC] privalo šalinti 
savivaldybės teritorijoje susidarančias komunalines atliekas jo pastatytame (įrengta-
me) ir jam nuosavybės teise priklausančiame regioniniame sąvartyne Dumpių kaime“ 
(Konkurencijos tarybos byla, II t., b. l. 209–220).

78. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo 
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Nr. T2-221 1.1 punkte pavedama Klaipėdos RATC ,,suprojektuoti, pastatyti ir pradė-
ti eksploatuoti biodegraduojamų atliekų kompostavimo aikštelę ir negabaritinių ko-
munalinių atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelę“ (Konkurencijos tarybos byla, II t.,  
b. l. 194–195). Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir tarp Kretingos rajono savivaldybės 
ir UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro“ 2006 m. rugsėjo 27 d. pasirašy-
tos Kretingos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų 
kūrimo ir tvarkymo sutarties 1.1 ir 2.1.1 punktuose (Konkurencijos tarybos byla, II t.,  
b. l. 196–199).

79. Neringos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 27 d. sprendimo  
Nr. T1-124 1.1 punkte nustatyta, kad Neringos savivaldybės taryba paveda Klaipėdos 
RATC ,,iki 2008 m. spalio 30 d. Neringos m., Preilos gyv., Nidos – Smiltynės pl. 12 <...> 
suprojektuoti, pastatyti ir pradėti eksploatuoti biodegraduojamų atliekų kompostavi-
mo aikštelę“, o 1.2 punkte – ,,iki 2008 m. spalio 30 d. Neringos m., Preilos gyv., Nidos – 
Smiltynės pl. 12 <...> suprojektuoti, pastatyti ir pradėti eksploatuoti negabaritinių ko-
munalinių atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelę“ (Konkurencijos tarybos byla, II t., 
b. l. 189). Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir tarp Neringos miesto savivaldybės ir 
UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro“ 2006 m. liepos 11 d. pasirašytos Ne-
ringos miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų kūrimo 
ir tvarkymo sutarties 1.1 ir 2.1.1 bei 2.1.2 punktuose (Konkurencijos tarybos byla, II t., 
b. l. 190–193).

80. Tarp Palangos miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos RATC 
2007 m. lapkričio 16 d. sudarytos koncesijos sutarties Nr. 190-K 32 punkte nustatyta, 
kad ,,koncesininkas [Klaipėdos RATC] privalo šalinti savivaldybės teritorijoje susida-
rančias komunalines atliekas jo pastatytame (įrengtame) ir jam nuosavybės teise pri-
klausančiame regioniniame sąvartyne Dumpių kaime, Klaipėdos rajone“ (Konkurenci-
jos tarybos byla, V t., b. l. 74–83).

81. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T9-83 
1.1 punkte nustatyta, kad Skuodo rajono savivaldybės taryba paveda Klaipėdos RATC 
,,iki 2008 m. spalio 30 d. Skuodo rajono Puodkalių k. <...> suprojektuoti, pastatyti ir 
pradėti eksploatuoti biodegraduojamų atliekų kompostavimo aikštelę“, 1.2 punkte – 
,,iki 2008 m. spalio 30 d. Skuodo rajono Puodkalių k. <...> suprojektuoti, pastatyti ir 
pradėti eksploatuoti negabaritinių komunalinių atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikš-
telę“ (Konkurencijos tarybos byla, V t., b. l. 2). Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir 
tarp Skuodo rajono savivaldybės ir UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro“ 
2006 m. liepos 5 d. pasirašytos Skuodo rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
infrastruktūros objektų kūrimo ir tvarkymo sutarties 1.1 ir 2.1.1 bei 2.1.2 punktuose 
(Konkurencijos tarybos byla, II t., b. l. 185–188).

82. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-1181 
1.1 punkte nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės taryba paveda Klaipėdos RATC 
,,suprojektuoti, pastatyti ir pradėti eksploatuoti biodegraduojamų atliekų kompostavi-
mo aikštelę <...> Šilutės r. sav., Šilutės sen., Rumšų k. iki 2008 m. spalio 30 d.“, 1.2 punk-
te – ,,suprojektuoti, pastatyti ir pradėti eksploatuoti negabaritinių komunalinių atliekų 
surinkimo ir rūšiavimo aikštelę <...> Šilutės r. sav., Šilutės sen., Rumšų k. iki 2008 m. 
spalio 30 d.“ (Konkurencijos tarybos byla, II t., b. l. 177–178). Analogiškos nuostatos 
įtvirtintos ir tarp Šilutės rajono savivaldybės ir UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvar-
kymo centro“ 2006 m. lapkričio 13 d. pasirašytos Šilutės rajono komunalinių atliekų 
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tvarkymo sistemos infrastruktūros objektų kūrimo ir tvarkymo sutarties 1.1 ir 2.1.1 
bei 2.1.2 punktuose (Konkurencijos tarybos byla, II t., b. l. 179–182).

83. Tarp Akmenės rajono savivaldybės ir VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvar-
kymo centro“ 2006 m. birželio 20 d. sudarytos koncesijos sutarties Nr. SS-195 
7.1 punkte nustatyta, kad ,,koncesininkas [Šiaulių RATC] privalo šalinti savivaldybės 
teritorijoje susidarančias komunalines atliekas jo pastatytame (įrengtame) ir jam nuo-
savybės teise priklausančiame regioniniame sąvartyne Aukštrakių km., Šiaulių raj., Re-
gioninio sąvartyno operatoriumi yra Koncesininkas“ (Konkurencijos tarybos byla, IV t.,  
b. l. 85–95).

84. Tarp Joniškio rajono savivaldybės ir VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 
centro“ 2007 m. kovo 6 d. sudarytos Joniškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų 
tvarkymo (išskyrus šalinimą) sistemos administravimo sutarties 13.8 punkte nustaty-
ta, kad savivaldybė įsipareigoja ,,pagal savo kompetenciją atlikti visus veiksmus, kad 
ŠRATC gautų teisės aktų reikalavimų nustatyta tvarka visus leidimus įrengti ir eksplo-
atuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus“ (Konkurenci-
jos tarybos byla, IV t., b. l. 181–189).

85. Tarp Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ ,,Šiaulių regiono atlie-
kų tvarkymo centro“ 2006 m. rugsėjo 20 d. sudarytos koncesijos sutarties Nr. SŽ-682 
18 punkte nustatyta, kad ,,Koncesininkas [Šiaulių RATC] privalo šalinti savivaldy-
bės teritorijoje susidarančias komunalines atliekas jo pastatytame (įrengtame) ir jam 
nuosavybės teise priklausančiame regioniniame sąvartyne Aukštrakių km., Šiaulių raj. 
Regioninio sąvartyno operatoriumi yra koncesininkas“ (Konkurencijos tarybos byla,  
IV t., b. l. 57–70).

86. Tarp Pakruojo rajono savivaldybės ir VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 
centro“ 2006 m. gruodžio 7 d. sudarytos koncesijos sutarties Nr. SA-K-06-1 20 punkte 
nustatyta, kad ,,Koncesininkas [ Šiaulių RATC] privalo šalinti savivaldybės teritorijo-
je susidarančias komunalines atliekas jo pastatytame (įrengtame) ir jam nuosavybės 
teise priklausančiame regioniniame sąvartyne Aukštrakių kaime, Šiaulių rajone. Regi-
oninio sąvartyno operatoriumi yra Koncesininkas“ (Konkurencijos tarybos byla, III t.,  
b. l. 58–72).

87. Tarp Radviliškio rajono savivaldybės ir VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 
centro“ sudarytos koncesijos sutarties, kuriai pritarta 2006 m. gruodžio 21 d. tarybos 
sprendimu Nr. T-948, 7.1 punkte nustatyta, kad ,,Koncesininkas [Šiaulių RATC] pri-
valo šalinti savivaldybės teritorijoje susidarančias komunalines atliekas jo pastatytame 
(įrengtame) ir jam nuosavybės teise priklausančiame regioniniame sąvartyne Aukštra-
kių km., Šiaulių rajone. Regioninio sąvartyno operatoriumi yra Koncesininkas“ (Kon-
kurencijos tarybos byla, IV t., b. l. 74–82).

88. Tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo cen-
tro“ sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo (išskyrus ša-
linimą sistemos administravimo sutarties, kuriai pritarta 2006 m. spalio 29 d. tarybos 
sprendimu Nr. T-397, 13.8 punkte nustatyta, kad savivaldybė įsipareigoja ,,pagal savo 
kompetenciją atlikti visus veiksmus, kad ŠRATC gautų teisės aktų reikalavimų nustaty-
ta tvarka visus leidimus įrengti ir eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
infrastruktūros objektus“ (Konkurencijos tarybos byla, III t., b. l. 74–83).

89. Nurodytos savivaldybių sprendimų ir / arba sutarčių nuostatos, išreikštos skir-
tingomis formuluotėmis, vertintinos kaip savivaldybių pavedimai regioniniams atliekų 
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tvarkymo centrams šalinti konkrečios savivaldybės teritorijoje susidarančias komuna-
lines atliekas komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektuose (Klaipėdos m. 
sav., Palangos m. sav., Akmenės raj. sav., Kelmės raj. sav., Pakruojo raj. sav., Radviliškio 
raj. sav.) ir pavedimai eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo (naudojimo ir šalini-
mo) infrastruktūros objektus (Kretingos raj. sav., Skuodo raj. sav., Šilutės raj. sav., Ne-
ringos m. sav., Šiaulių m. sav., Joniškio raj. sav.). Kvalifikuojant konkrečius savivaldybių 
sprendimus (veiksmus ar neveikimą) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio požiūriu ir 
nustatant pažeidimo faktą, esminę reikšmę turi objektyvi savivaldos institucijos ekspli-
citiškai ar implicitiškai išreikšta valia reguliuoti rinką atitinkamu būdu. 

90. Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnį, ūkinė veikla suprantama kaip viso-
kia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ar 
pardavimu, išskyrus, kai fiziniai asmenys prekę įsigyja asmeniniams ir namų ūkio po-
reikiams tenkinti, o prekė – kaip kiekvienas pirkimo ar pardavimo objektas, įskaitant 
visų rūšių paslaugas, darbus, teises ar vertybinius popierius. Pagal Vietos savivaldos 
įstatymo (2000 m. spalio 12 d. įstatymo redakcija) 7 straipsnio 20 punktą, komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo orga-
nizavimas ir sąvartynų įrengimas bei eksploatavimas buvo viena iš priskirtųjų (ribotai 
savarankiškų) savivaldybių funkcijų. Pagal nuo 2008 m. spalio 1 d. įsigaliojusios Vie-
tos savivaldos įstatymo redakcijos 6 straipsnio 31 punktą, ši savivaldybių funkcija lai-
koma savarankiškąja savivaldybių funkcija. Savivaldybių funkcijos apibrėžiamos kaip  
inter alia įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslau-
gų teikimo funkcijos (Vietos savivaldos įstatymo (2000 m. spalio 12 d., 2008 m. rugsėjo 
15 d. įstatymo redakcijos) 3 str. 8 d.). Taigi komunalinių atliekų tvarkymo sistemų die-
gimas, sąvartynų įrengimas bei eksploatavimas, kaip savivaldybėms priskirta funkci-
ja, pagal Vietos savivaldos įstatymą apima ir komunalinių atliekų tvarkymo sistemų, 
inter alia atliekų tvarkymo (inter alia atliekų naudojimo ir šalinimo) viešųjų paslaugų 
teikimo, organizavimą. Atsižvelgiant į nurodytas nuostatas, taip pat įvertinus Atliekų 
tvarkymo įstatyme (2002 m. liepos 1 d. įstatymo redakcija) pateiktus sąvokų ,,atliekų 
tvarkymas“, ,,atliekų naudojimas“, ,,atliekų šalinimas“ apibrėžimus, darytina išvada, kad 
minėtais savivaldybių sprendimais ir / arba jų pagrindu sudarytomis sutartimis regi-
oniniams atliekų tvarkymo centrams buvo pavesta teikti komunalinių atliekų naudo-
jimo ir šalinimo paslaugas, t. y. vykdyti ūkinę veiklą Konkurencijos įstatymo prasme. 
Komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo įrenginių eksploatavimas Nutarime tei-
singai vertintas kaip ūkinės veiklos vykdymas, kadangi komunalinių atliekų naudoti ir 
šalinti iš esmės nėra įmanoma, neturint galimybės naudotis tam įrengtais ir pritaiky-
tais infrastruktūros objektais (sąvartynais, kompostavimo aikštelėmis ir kt.). Taip pat iš 
Atliekų tvarkymo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. įstatymo redakcija) 30 straipsnio 4 da-
lies matyti, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimas apėmė inter 
alia šių atliekų tvarkymą, kuriam pagal to paties įstatymo 2 straipsnio „Pagrindinės šio 
įstatymo sąvokos“ 10 dalį priskirta atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo 
veikla, taip pat atliekų tvarkymo veiklos priežiūra bei atliekų šalinimo vietų priežiūra 
po jų uždarymo.

91. Pareiškėjai argumentuoja, kad, be kita ko, Nutarime, pasak jų, regioniniams 
atliekų tvarkymo centrams priskirtos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organi-
zavimo (administravimo) funkcijos atliekas išverčiant ant žemės ar po žeme regioni-
niam atliekų tvarkymo centrui priklausančiame sąvartyne nepagrįstai įvertintos kaip 
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ūkinė komercinė veikla Konkurencijos įstatymo prasme. Pirmiausia pažymėtina, kad 
Nutarime Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio požiūriu nėra kvestionuojama savival-
dybių teisė ir pavedimai regioniniams atliekų tvarkymo centrams vykdyti atliekų tvar-
kymo sistemos organizavimo (administravimo) funkcijas, jame neteigiama, jog šios 
funkcijos laikomos ūkine komercine veikla konkurencijos teisės prasme. Konkurenci-
jos tarybos konstatuota, kad ūkinę komercinę veiklą, kaip ji suprantama pagal Konku-
rencijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nagrinėjamu atveju atitinka komunalinių atliekų 
tvarkymo (naudojimo ir šalinimo) paslaugų teikimas. Nutarime taip pat nedaroma iš-
vada, kad, kaip teigia pareiškėjai, regioniniai atliekų tvarkymo centrai apskritai negali 
vykdyti ūkinės veiklos. Nutarimo motyvai ir aktualus teisinis reguliavimas suponuoja, 
kad regioniniams atliekų tvarkymo centrams konkurencijos teisės požiūriu per se nėra 
uždrausta vykdyti ūkinę komercinę veiklą, tačiau tai jie gali daryti lygiomis su kitais 
atitinkamoje rinkoje veikiančiais ūkio subjektais konkurencijos sąlygomis. 

92. Byloje nėra ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad regioniniams atliekų tvarky-
mo centrams (Klaipėdos RATC ir Šiaulių RATC) pavesta vykdyti komunalinių atliekų 
naudojimo ir šalinimo veiklą, nerengiant konkurso ar kitų konkurenciją užtikrinančių 
atrankos procedūrų. 

Dėl regioninių atliekų tvarkymo centrų privilegijavimo ar atskirų ūkio subjektų dis-
kriminavimo ir konkurencijos sąlygų skirtumų 

93. Vertinimas, ar aplinkybių, kad savivaldybės savo sprendimais be konkurso 
ar kitos konkurencingos procedūros pavedė regioniniams atliekų tvarkymo centrams 
atitinkamų savivaldybių teritorijose teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo 
paslaugas, visuma sąlygojo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą, pirmiausia 
siejamas su atitinkamos rinkos apibrėžimu.

94. Nutarime šioje byloje nagrinėjama apimtimi atitinkama rinka apibrėžiama 
kaip komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugos Klaipėdos ir Šiaulių apskri-
tyse. Toks atitinkamos rinkos apibrėžimas atitinka Konkurencijos įstatymo 3 straipsny-
je, Konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintuose Paaiš-
kinimuose dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo nustatytų atitinkamos rinkos apibrėžimo 
numatytus kriterijus.

95. Iš Atliekų tvarkymo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. įstatymo redakcija) 4 straips-
nio 3 dalies matyti, kad atliekas naudojančios bei šalinančios įmonės turi registruotis 
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Konkurencijos tarybos atlik-
to tyrimo metu nustatyta, kad Atliekas tvarkančių įmonių registre regioniniai atliekų 
tvarkymo centrai įregistruoti atliekų naudojimo ir / arba šalinimo paslaugų teikimui. 
Taip pat pagal Aplinkos ministerijos pateiktus duomenis, Klaipėdos apskrityje komu-
nalinių atliekų naudojimo paslaugą be Klaipėdos RATC dar teikia 2 atliekų tvarkymo 
įmonės, komunalinių atliekų šalinimo paslaugą – 5 įmonės. Šiaulių apskrityje komu-
nalinių atliekų šalinimo paslaugą be Šiaulių RATC dar teikia 9 įmonės (Konkurencijos 
tarybos byla, VI t., b. l. 1–23). Taigi konkurentais anksčiau paminėtose rinkose laikytini 
ūkio subjektai, kurie teikia komunalinių atliekų naudojimo ar šalinimo paslaugas ati-
tinkamose apskrityse, t. y. Klaipėdos RATC, Šiaulių RATC, taip pat šias paslaugas ga-
lintys teikti kiti ūkio subjektai, kurie turi ar gali įgyti atitinkamus leidimus šioms pas-
laugoms teikti nurodytose apskrityse. Konkurentų ar potencialių konkurentų buvimą 
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savivaldybių sprendimų priėmimo metu veikusiose atitinkamose rinkose patvirtina ir 
tai, kad dėl galimai neteisėtų savivaldybių veiksmų į Konkurencijos tarybą kreipėsi ko-
munalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikiančias įmones, t. y. regioninių atliekų tvar-
kymo centrų (potencialius) konkurentus, vienijanti organizacija – Lietuvos komunali-
ninkų ir atliekų tvarkytojų asociacija (Konkurencijos tarybos byla, I t., b. l. 1–16).

96. Šiame kontekste pažymėtina, kad negalima sutikti su pareiškėjo Klaipėdos 
RATC argumentu, kad vien tai, jog regioniniams atliekų tvarkymo centrams teisės ak-
tais buvo perduotos regioninių sąvartynų ir kitų komunalinių atliekų tvarkymo siste-
mų infrastruktūros objektų nuosavybės teisės, reiškia, kad atitinkamose rinkose nėra 
ar negali būti ūkio subjektų, pasirengusių konkuruoti dėl šių infrastruktūros objektų 
eksploatavimo (naudojimo). Atsižvelgiant į tai, kad ūkio subjektų galimybės veikti ko-
munalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų rinkose, be kita ko, gaunant leidi-
mą tokiai veiklai, siejamos ne su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruk-
tūros įrenginių valdymu nuosavybės teise, o su galimybe šiais objektais naudotis (juos 
eksploatuoti), negalima teigti, jog nuosavybės teise valdomo objekto negali naudoti 
kiti nei savininkas ūkio subjektai. Taigi vien ši objekto priklausymo nuosavybės tei-
se aplinkybė nereiškia, kad varžymosi dėl komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo 
įrenginių eksploatavimo prasme neegzistavo ar negali egzistuoti komunalinių atliekų 
naudojimo ir šalinimo paslaugų rinkos Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse. Atliekų tvar-
kymo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. redakcija) 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sa-
vivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose 
susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Todėl regioniniai atliekų tvarkymo 
centrai šioje srityje gali veikti savivaldybių nustatytose ribose, ir tik taip, kaip nuspren-
džia savivaldybė. Teigiant, kad savivaldybės dėl minėtos priežasties neturi galimybės 
konkurso būdu pavesti teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų ir 
kitiems ūkio subjektams, paneigiama savivaldybių kompetencija komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos organizavimo srityje.

97. Konkurencijos taryba savivaldybių sprendimus komunalinių atliekų nau-
dojimo iš šalinimo paslaugas atitinkamų savivaldybių teritorijose pavesti teikti regi-
oniniams atliekų tvarkymo centrams (nagrinėjamu atveju Klaipėdos RATC ir Šiaulių 
RATC) kvalifikavo kaip išimtinių teisių vykdyti ūkinę veiklą suteikimą, be kita ko, ne-
ribotą laiką. Iš oficialios konstitucinės doktrinos nuostatų išplaukia, kad išimtinės tei-
sės atsiranda tuo atveju, kai valstybė (savivaldybė) suteikia įmonei monopolines teises 
užsiimti tam tikra ekonomine (ūkine) veikla (pvz., Konstitucinio Teismo 1999 m. spa-
lio 6 d., 2004 m. sausio 26 d. nutarimai). Europos Sąjungos teisėje išimtinės teisės api-
brėžiamos, kaip teisės, kurias valstybė narė suteikia vienai įmonei bet kuriuo įstatymu 
ar kitu teisės aktu, paliekant jai teisę teikti tam tikrą paslaugą ar užsiimti tam tikra 
veikla nurodytoje geografinėje zonoje (2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos direktyva 
2006/111/EB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybių įmonių skaidru-
mo ir dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse).

98. Byloje nustatyta, kad tiek Klaipėdos, tiek Šiaulių regiono komunalinių atliekų 
tvarkymo sistema yra vieninga komunalinių atliekų tvarkymo sistema, integruojanti 
savyje nagrinėjamų savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. Valstybi-
nio strateginio atliekų tvarkymo plane (2002 m. balandžio 12 d. redakcija) nurodyta, 
kad komunalinių atliekų, susidarančių atitinkamos savivaldybės teritorijoje, tvarkymo 
sistema privalo naudotis savivaldybių gyventojai ir ūkio subjektai (įmonės, įstaigos 
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ir organizacijos) (jeigu jų gamtos išteklių naudojimo leidimuose nenustatyta kitaip)  
(18 punktas). Svarbiausioji savivaldybės institucijų užduotis – pasiūlyti viešąją komu-
nalinių atliekų tvarkymo (surinkimo, naudojimo ir šalinimo) paslaugą visiems gyven-
tojams ir ūkio subjektams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) (56 punktas). Taigi 
savivaldybių teritorijose surinktos komunalinės atliekos naudojamos ir šalinamos re-
gioniniuose atliekų tvarkymo įrenginiuose. Kaip minėta anksčiau, galimybė naudotis 
regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros įrenginiais (sąvar-
tynais, kompostavimo aikštelėmis ir kt.) yra viena iš esminių (būtinų) sąlygų teikiant 
komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas. Visa tai leidžia teigti, kad pave-
dant regioniniams atliekų tvarkymo centrams naudoti ir šalinti komunalines atliekas 
regioninei atliekų tvarkymo sistemai priklausančiuose įrenginiuose, buvo suteiktos iš-
imtinės teisės teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas atitinkamose 
savivaldybėse. Tokių teisių suteikimas, nerengiant konkurso ar kitos konkurencingos 
procedūros, regioniniams atliekų tvarkymo centrams sudarė kur kas palankesnes nei 
privatiems ūkio subjektams sąlygas vykdyti ūkinę atliekų tvarkymo (naudojimo ir ša-
linimo) veiklą ir leido išvengti konkurencijos (apsaugojo nuo konkurencijos) dėl ap-
tariamų paslaugų teikimo. Nustačius, kad atitinkamoje rinkoje veikia ar galėtų veikti 
kiti ūkio subjektai, savivaldybių sprendimai be konkurencingų procedūrų pavesti savo 
įsteigtam ūkio subjektui (Klaipėdos RATC arba Šiaulių RATC) teikti aptariamas pas-
laugas, faktiškai lėmė ir tai, kad kiti ūkio subjektai atitinkamoje rinkoje apskritai ne-
gali veikti ir konkuruoti, o regioniniai atliekų tvarkymo centrai be konkurencijos gali 
išlaikyti atitinkamos rinkos monopoliją. Tokie savivaldybių sprendimai užkirto kelią 
kitiems ūkio subjektams siūlyti savo paslaugas, eliminuodami galimybes vienodomis 
konkurencijos sąlygomis varžytis (konkuruoti) dėl teisių eksploatuoti regioninių atlie-
kų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus. 

99. Išimtinių sąlygų vienam ūkio subjektui sudarymas suponuoja ir absoliučius 
konkurencijos sąlygų skirtumus atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ar galintiems 
konkuruoti ūkio subjektams. Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad neužtikrinus vienodų 
konkurencijos sąlygų varžytis dėl teisės teikti aptariamas paslaugas (be kita ko, neri-
botą laiką), konkurencija komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų rinkose 
atitinkamose savivaldybėse buvo absoliučiai panaikinta.

100. Konkurencija suprantama ne vien tik kaip atitinkamoje rinkoje veikiantys 
ūkio subjektai (jų skaičius), o kaip tam tikra įtampa tarp rinkos dalyvių, varžantis dėl 
kuo geresnio klientų poreikių patenkinimo, taip pat atvirumas naujiems rinkos daly-
viams. Sąžiningos konkurencijos sąlygomis konkursų ar kitos konkurencingos proce-
dūros dalyviai siūlo savarankiškai nustatytas paslaugų kainas, kurios apskaičiuojamos, 
atsižvelgiant į tai, jog paslaugos turi būti teikiamos kuo efektyviau už priimtiniausią 
kainą. Nekonkurencingu būdu parinktų įmonių teikiamų paslaugų kaina ir kokybė 
nėra veikiama iš konkurencijos kylančios įtampos, todėl paprastai nėra tokia efektyvi. 
Konkurencijos tarybos atliktame tyrime (Konkurencijos tarybos byla, VI t., b. l. 1–23) 
nustatyta, kad regioninių atliekų tvarkymo centrų finansinių įsipareigojimų grąžinimas 
numatytas iš atliekų tvarkymo veiklos (atliekų šalinimo). Tai reiškia, kad skolintų lėšų 
su priskaičiuotomis palūkanomis grąžinimo kaštai įskaitomi į atliekų šalinimo kaštus, 
kurie yra vieni iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą ar komunali-
nių atliekų tvarkymo paslaugų kainos dydį lemiančių veiksnių. Tačiau, kaip nustaty-
ta byloje, pasiskolintomis lėšomis buvo finansuojamas senų sąvartynų uždarymo bei  
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regioninio sąvartyno įrengimo darbų vykdymas, todėl į atliekų turėtojų (vartotojų, 
paslaugų gavėjų) mokamą atliekų tvarkymo (inter alia sąvartynų eksploatavimo) kainą 
įtraukus paskolų, iš esmės skirtų sąvartynų įrengimui, grąžinimo kaštus, kyla pagrįstų 
abejonių optimaliai ekonomiškiausia vartotojui komunalinių atliekų naudojimo ir šali-
nimo paslaugų kaina. Taigi, nors tai nėra būtinas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 
2 dalies pažeidimo elementas, dėl savivaldybių sprendimų atsiradęs atitinkamos rinkos 
apribojimas galimai žalingas ir komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų 
vartotojams.

101. Pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės nuomone, savivaldybė neelimina-
vo galimybės kitiems ūkio subjektams savo vykdomai atitinkamai komunalinių atlie-
kų naudojimo ir šalinimo veiklai naudoti tuos pačius atliekų tvarkymo infrastruktūros 
objektus, nes komunalinių atliekų naudojimas (kompostavimas) gali būti vykdomas 
ne tik Klaipėdos RATC priklausančiuose atliekų tvarkymo įrenginiuose, bet ir kitose 
tam pritaikytose vietose. Minėta, kad savivaldybių pavedimas ne konkurso būdu eks-
ploatuoti atliekų tvarkymo objektus reiškia pavedimą vienam ūkio subjektui teikti ko-
munalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas išimtinėmis teisėmis. Taigi taip kiti 
ūkio subjektai netenka galimybės vykdyti ūkinės veiklos, nes neturi teisės naudotis rei-
kalingais infrastruktūros objektais. Negalima sutikti su pareiškėju ir dėl to, kad konku-
rencijos ribojimą šiuo atveju paneigia aplinkybė, jog neva šalinti komunalines atliekas 
Klaipėdos RATC atliekų šalinimo įrenginiuose gali visi Klaipėdos regiono fiziniai ir 
juridiniai asmenys. Prie skundo pareiškėjo pridėti duomenys – priimtų atliekų į sąvar-
tyną suvestinė (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, VII t., b. l. 34–37) atspindi, 
kokios įmonės, kiek ir už kokią pajamų sumą pristatė komunalinių atliekų į regioninį 
sąvartyną, kurį pavesta eksploatuoti Klaipėdos RATC, tačiau šie duomenys nepaneigia 
faktinės aplinkybės, kad dėl savivaldybės sprendimų komunalinių atliekų naudojimo 
ir šalinimo veiklą regioniniame sąvartyne turi teisę (suteiktą nekonkurencingu būdu) 
vykdyti vienintelė įmonė – Klaipėdos RATC.

VII.

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymo

102. Sąžiningos konkurencijos pažeidimas gali būti pateisintas, jeigu nustatoma, 
kad skirtingų konkurencijos sąlygų nebuvo įmanoma išvengti vykdant Lietuvos Res-
publikos įstatymų reikalavimus. Ši, išimtį iš bendro draudimo viešojo administravimo 
subjektų sprendimais riboti konkurenciją įtvirtinanti, taisyklė negali būti aiškinama 
pernelyg plačiai. Dėl sąlygos, susijusios su reikalavimų įtvirtinimu Lietuvos Respubli-
kos įstatymuose, pažymėtina, kad iš Konstitucijos 46 straipsnio, kuriame, be kita ko, 
nustatyta, jog įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos 
konkurencijos laisvę, taip pat jį aiškinančios Konstitucinio Teismo praktikos nuostatų 
išplaukia, kad ūkinės veiklos ribojimai gali būti įtvirtinti tik įstatyme (pvz., Konstituci-
nio Teismo 1999 m. spalio 6 d., 2006 m. gegužės 31 d. nutarimai). Todėl ir Konkurenci-
jos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatyta išimtis taikytina tik tais atvejais, kai reika-
lavimas numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ar jam prilygstančiuose kituose 
teisės aktuose.

103. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, 
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kad Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostata „neįmanoma išvengti vyk-
dant <...>“ turėtų būti aiškinama, kaip nurodanti atvejus, kai viešojo administravimo 
subjektas neturi diskrecijos pasirinkti tam tikro elgesio modelio, o priimdamas konkre-
tų sprendimą (aktą), paprasčiausiai vykdo iš įstatymo kylantį imperatyvų reikalavimą. 
Sprendžiant, ar konkrečiu atveju egzistuoja pirmiau aptarta Konkurencijos įstatymo 
4 straipsnio 2 dalies sąlyga, turi būti vertinama, ar viešojo administravimo subjektas 
turėjo diskreciją elgtis tam tikru būdu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2012 m. gegužės 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-1484/2012). Papildo-
mai pažymėtina, kad iš įstatyme vartojamų formuluočių turėtų būti pakankamai aišku, 
kokio konkretaus viešojo administravimo (šiuo atveju vietos savivaldos institucijos) 
elgesio (sprendimo) yra reikalaujama. Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad savivaldybės, 
norėdamos pasiremti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatyta išimtimi, 
privalo įrodyti, kad priimdamos Konkurencijos tarybos ginčijamus sprendimus, jos 
vykdė Lietuvos Respublikos įstatyme pakankamai aiškiai įtvirtintą reikalavimą (įpa-
reigojimą) pavesti savo įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvar-
kymo įstaigai, įmonei ar organizacijai (taigi regioniniams atliekų tvarkymo centrams 
– Klaipėdos RATC ir Šiaulių RATC) teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo 
paslaugas atitinkamų savivaldybių teritorijose. 

104. Pareiškėjų nurodomi teisės aktai – Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rug-
sėjo 25 d. nutarimu Nr. I-1550 patvirtinta Valstybinės aplinkos apsaugos strategija, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 593 patvirtin-
ti Valstybinės atliekų tvarkymo strategijos ir veiksmų programos metmenys, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu patvirtintos Lietuvos  
Respublikos derybinių pozicijų nuostatos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. 
vasario 2 d. nutarimu Nr. 113 patvirtinta Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objek-
tų steigimo tvarka, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nuta-
rimu Nr. 519 patvirtintas Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas, regioninių 
atliekų tvarkymo centrų steigimo sutartys – neatitinka aptariamos išimties taikymo 
kriterijų. Šie aktai nėra įstatymai ar įstatymo galią turintys teisės aktai ir juose nei eks-
plicitiškai, nei implicitiškai nėra reikalaujama pavesti regioniniams atliekų tvarkymo 
centrams teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas atitinkamų savi-
valdybių teritorijose.

105. Pareiškėjai remiasi Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos 
Bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės (ra-
tifikuotos Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. birželio 20 d. įstatymu Nr. I-1391), 
70 straipsniu, kuriame nurodyta, kad aplinkosauga – viena iš sričių, reikalaujančių pri-
oritetinio Lietuvos Respublikos įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų suderinimo. 
Tačiau ši nuostata, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, niekaip nepateisina savival-
dybių veiksmų, kuriais įgyvendinant komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo pas-
laugų organizavimo funkciją, teikiamos privilegijos savo įsteigtam ūkio subjektui.

106. Pareiškėjai taip pat remiasi 1975 m. gegužės 15 d. Tarybos direktyva 75/442/EEB 
dėl atliekų, panaikinta ir pakeista direktyva 2006/12/EB (šiuo metu aktuali 2008 m. lap-
kričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir pa-
naikinanti kai kurias direktyvas), tačiau nenurodo jokios konkrečios nuostatos, kurioje 
būtų formuluojamas aptartus kriterijus atitinkantis reikalavimas. 

107. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Europos Komisija, veikianti Europos Ben-
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drijos vardu, sudarė (pasirašė) Finansavimo memorandumą Nr. 2001/LT/16/P/PE/008 
dėl pagalbos suteikimo pagal Struktūrinės politikos įgyvendinimo programą Šiaulių 
apskrityje, Lietuvoje vykdomam projektui: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos 
plėtra (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, I t., b. l. 162–221), pagal kurį iš Eu-
ropos Bendrijos biudžeto lėšų buvo suteikta negrąžintina finansinė pagalba projekto 
,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimui. Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybė ir Europos Komisija, veikianti Europos bendrijos vardu, 2002 m. gruo-
džio 17 d. sudarė (pasirašė) Finansavimo memorandumą Nr. 2001/LT/16/P/PE/010 Dėl 
Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumento paramos (granto) suteikimo 
žemiau nurodytai priemonei: Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos vystymui 
Klaipėdoje, Lietuvoje (administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, IV t., b. l. 67–79), pa-
gal kurį iš Europos Bendrijos biudžeto lėšų buvo suteikta negrąžintina finansinė pagal-
ba priemonės ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos vystymas“ įgyvendinimui. 
Atsižvelgiant į nurodytų memorandumų turinį (susitarimo dalyką) ir specifinį pobūdį, 
išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, apskritai šie memorandumai yra šalis teisiškai 
saistantys dokumentai, todėl jie patenka į Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje 
numatytos išimties taikymo sritį.

108. Pareiškėjai teigia, kad priešingą sąžiningai konkurencijai savivaldybių elge-
sį nulėmė tai, jog vietos savivaldos institucijos privalėjo vykdyti minėtų Finansavi-
mo memorandumų sąlygas, nes šios sutartys nustato, kad neva tik regioninės atliekų 
tvarkymo įmonės gali teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas ir 
draudžia iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų finansuojamus infrastruktūros objektus 
eksploatuoti kitiems (privatiems) ūkio subjektams. Išanalizavusi šių memorandumų 
nuostatas, vertindama jų visumą, išplėstinė teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti 
su tokiais pareiškėjų teiginiais. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuomone 
(administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, X t., b. l. 92), ,,minėtuose memorandumuo-
se neįtvirtinti jokie apribojimai atsakingoms institucijoms pirkti atliekų tvarkymo pas-
laugas iš rinkoje veikiančių teisėtų atliekų tvarkytojų“. Tokiai pozicijai iš esmės pritaria 
ir nagrinėjamoje byloje pateikusi nuomonę Lietuvos Respublikos finansų ministerija 
(administracinė byla Nr. A-1581-502/2015, X t., b. l. 93–99), teigdama, kad ,,ŠRATC ir 
KRATC finansavimo memorandumuose nėra nuostatų, draudžiančių ar įpareigojančių 
konkurencingos procedūros būdu parinkti regioninio sąvartyno operatorių <...>“. Taip 
pat atkreiptinas dėmesys į finansavimo memorandumų nuostatą, pagal kurią Europos 
Komisija pasilieka teisę koreguoti ISPA pagalbą, jeigu per penkerius metus nuo darbų 
pabaigos eksploatacijos sąlygos (tarifai, pajamos ir t. t.) gerokai skirsis nuo pradinių 
prielaidų, kuriomis remiantis buvo nustatyta pagalbos suma, ir (arba) jei yra ryškių 
pakeitimų: a) kurie daro poveikį eksploatacijos pobūdžiui ar sąlygoms arba privačiam 
ar valstybiniam subjektui suteikia neteisėtą pranašumą ir b) kurie atsirado dėl nuosa-
vybės teisių pasikeitimo arba eksploatacijos nutraukimo arba žymaus pasikeitimo. Ši 
susitarimo nuostata traktuotina, kaip draudimas nustatyti tokias eksploatavimo sąly-
gas, kurios suteiktų neteisėtą pranašumą, privilegijų konkurencijos teisės prasme tei-
kimą bet kuriam subjektui (taigi ir regioniniams atliekų tvarkymo centrams). Be to, 
tai, kad pagal finansavimo memorandumus, regioninė atliekų tvarkymo įmonė (Klai-
pėdos RATC) yra viso projekto metu įgyto turto savininkė, ar tai, kad vienas iš tikslų 
yra užtikrinti, jog bendra tvarkymo įmonė (Šiaulių RATC) gautų pakankamai pajamų 
veiklos, priežiūros ir nusidėvėjimo sąnaudoms padengti ir skoloms apmokėti, neleidžia 
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daryti vienareikšmiškos išvados, kad tik šioms įmonėms turi būti pavestos aptariamų 
objektų eksploatavimo funkcijos. Taigi finansavimo memorandumai ir Lietuvos vals-
tybės įsipareigojimai dėl finansinės paramos panaudojimo neįpareigojo savivaldybių 
priimti Konkurencijos tarybos ginčijamus sprendimus ir nedraudžia įgyvendinti tokį 
komunalinių atliekų tvarkymo inter alia jų naudojimo ir šalinimo sistemos modelį, 
pagal kurį regioniniai atliekų tvarkymo centrai liktų iš esmės atsakingi tik už atliekų 
šalinimą ir naudojimą regione organizaciniu, administravimo, priežiūros ir kontrolės 
požiūriais, taip pat kitų įsipareigojimų pagal finansavimo memorandumus vykdymą, o 
sistemos infrastruktūros objektų eksploatuotojas, kurio viena iš funkcijų ir būtų komu-
nalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų teikimas, būtų parenkamas konkurso 
ar kitos konkurencingos ir skaidrios procedūros būdu.

Dėl Vietos savivaldos ir Atliekų tvarkymo įstatymų taikymo bei aiškinimo 

109. Nagrinėjamoje byloje vertinami savivaldybių sprendimai buvo priimti atlie-
kų tvarkymo teisinių santykių srityje. Kaip minėta, savivaldybė yra atsakinga už vie-
šųjų paslaugų teikimą gyventojams, todėl savivaldybėms priskirta organizuoti, be kita 
ko, komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų teikimą gyventojams. Šiame 
kontekste taip pat paminėtina, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo (2000 m. spa-
lio 12 d. įstatymo redakcija) 10 straipsnio 3 dalį, savivaldybė organizuoja viešųjų pas-
laugų teikimą per esančius viešųjų paslaugų teikėjus (biudžetines ir viešąsias įstaigas, 
savivaldybės įmones, akcines bendroves ir kitus subjektus), steigdama naujus viešųjų 
paslaugų teikėjus (viešąsias ir kitas įstaigas bei įmones) arba sudarydama viešųjų pas-
laugų teikimo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Vietos savivaldos įstatymo 
(2000 m. spalio 12 d. įstatymo redakcija) 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad viešąsias 
paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal su savivaldybėmis su-
darytas sutartis – kiti fiziniai bei juridiniai asmenys. 2003 m. sausio 28 d. įstatymu Vie-
tos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalis buvo papildyta reikalavimu kitus fizinius 
ar juridinius asmenis pasirinkti viešai. Be to, Vietos savivaldos įstatymas numato, kad 
savivaldybės steigia naujus viešųjų paslaugų teikėjus tik tais atvejais, kai kiti teikėjai 
viešųjų paslaugų neteikia arba negali jų teikti gyventojams ekonomiškai ir geros koky-
bės (2000 m. spalio 12 d. įstatymo redakcijos 10 str. 5 d., 2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo 
redakcijos 9 str. 2 d.).

110. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vienoje iš administracinių 
bylų vertindamas Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo pavesti UAB ,,Tra-
kų paslaugos“ vykdyti Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbus 
teisėtumą Konkurencijos įstatymo prasme ir aiškindamas aktualias Vietos savivaldos 
įstatymo nuostatas (5 str. 2 d., 10 str. 3 d.), yra konstatavęs, kad savivaldybė (vietos sa-
vivaldos institucijos, pareigūnai), įgyvendindama teisę pasirinkti, kaip bus teikiamos 
viešosios paslaugos, privalo užtikrinti, kad sprendimas viešųjų paslaugų teikimo vyk-
dymą pavesti savo įsteigtam paslaugų teikėjui nepažeistų Konstitucijos 46 straipsnio 
4 dalyje įtvirtintos sąžiningos konkurencijos laisvės, kurią įstatymo lygmenyje, be kita 
ko, atspindi ir yra skirtas ją užtikrinti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis. Konstituci-
nis reikalavimas užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę negali būti vertinamas, kaip 
nepagrįstai ribojantis minėtą savivaldybių (vietos savivaldos institucijų) diskreciją. Vie-
tos savivaldos įstatyme ir Konkurencijos įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą reikia 
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taikyti sistemiškai. Vietos savivaldos įstatymas įtvirtino tik abstrakčią, bendro pobū-
džio savivaldybės galimybę (subjektinę teisę kaip abstraktų elgesio modelį) pasirink-
ti keletą skirtingų būdų, kaip bus užtikrinamas viešųjų paslaugų teikimas. Tuo tarpu 
Konkurencijos įstatymas nustatė šios galimybės (teisės) įgyvendinimo sąlygas (Lietu-
vos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 31 d. išplėstinės teisėjų kolegi-
jos nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2563/2011, Administracinė jurisprudencija 
Nr. 21, 2011). Taigi, kaip matyti, administracinių teismų praktikoje laikomasi požiūrio, 
kad Vietos savivaldos įstatyme numatyta savivaldybių diskrecija pavesti teikti viešąsias 
paslaugas savo įsteigtai bendrovei yra ribojama reikalavimu atsižvelgti į Konkurencijos 
įstatymo nuostatas ir užtikrinti, kad toks pavedimas nepažeistų sąžiningos konkuren-
cijos imperatyvo. 

111. Kaip, kokiu būdu (kokiais būdais) savivaldybės organizuoja komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemas, detalizuojama Atliekų tvarkymo įstatyme. Atliekų tvarky-
mo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. įstatymo redakcija) 30 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, 
kad eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės gali pavesti (kaip 
privalomą užduotį) savivaldybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai 
atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai. Savivaldybės gali organizuoti ir ko-
munalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo paslaugų operatorių 
(atliekų tvarkytojų) atrankos konkursą arba, nutarusios įvesti vietinę rinkliavą iš atlie-
kų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, turi organizuoti komunali-
nių atliekų tvarkymo (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėto-
jimo) paslaugų viešojo pirkimo konkursą.

112. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, tirdamas Atliekų tvarkymo įsta-
tymo (2002 m. liepos 1 d. redakcija) 30 straipsnio 4 dalies nuostatą „Eksploatuoti ko-
munalinių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės gali pavesti (kaip privalomą užduotį) 
savivaldybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įs-
taigai, įmonei ar organizacijai“ tiek, kiek pagal joje nustatytą teisinį reguliavimą savi-
valdybės galėjo pavesti (kaip privalomą užduotį) savivaldybės įsteigtai bendrovei arba 
kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai vykdyti 
komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo veiklą, atitiktį Konstitucijai (inter alia joje 
įtvirtintam konstituciniam sąžiningos konkurencijos principui), 2015 m. kovo 5 d. nu-
tarime iš esmės pasisakė dėl šios savivaldybių teisės įgyvendinimo sąlygų. Nagrinėja-
mos bylos kontekste pažymėtina, kad pagal Konstitucinį Teismą:

– Atliekų tvarkymo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. redakcija) 30 straipsnio 4 da-
lies nuostatoje (buvo) nustatytas vienas iš savivaldybių vykdomos komunalinių atliekų 
tvarkytojų, teikiančių šių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas, atrankos būdų – pa-
vedimas (kaip privalomą užduotį) vykdyti šią veiklą savivaldybės įsteigtai bendrovei 
arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai; kitas 
šių paslaugų teikėjų atrankos būdas – konkursas;

– savivaldybės, pasirinkdamos komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslau-
gų teikėjų atrankos būdą, turėjo vadovautis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais, 
inter alia privalėjo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, atliekų naudojimo ir šali-
nimo viešųjų paslaugų teikimo nepertraukiamumą, gerą kokybę ir prieinamumą;

– pavedimas (kaip privalomą užduotį) vykdyti komunalinių atliekų naudojimo ir 
šalinimo veiklą savivaldybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atlie-
kų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai buvo galimas tik tokiu atveju, kai tokiu 
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pavedimu šiai bendrovei, įstaigai, įmonei ar organizacijai neteikta privilegijų, nediskri-
minuoti kiti šioje rinkoje veikiantys ūkio subjektai, užtikrintas atliekų naudojimo ir ša-
linimo viešųjų paslaugų teikimo nepertraukiamumas, gera kokybė ir prieinamumas;

– toks pavedimas (buvo) galimas tik išskirtiniu atveju – kai kitu (šių paslaugų tei-
kėjų konkurso) būdu būtų neįmanoma užtikrinti atliekų naudojimo ir šalinimo viešųjų 
paslaugų teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo;

– reikalavimas atliekų tvarkytojus atrinkti konkurso būdu pagal jų galimybes teik-
ti nepertraukiamas, geros kokybės ir prieinamas paslaugas gali būti nevykdomas tik 
objektyviai pateisinamu pagrindu; tokiu pagrindu nelaikytina vien tai, kad savivaldybė 
yra įsteigusi ūkio subjektą, veikiantį atliekų tvarkymo srityje;

– įstatymų leidėjas privalo nustatyti tokį atliekų tvarkymo organizavimo teisinį 
reguliavimą, kad savivaldybės šioje srityje užtikrintų sąžiningos konkurencijos laisvę 
(inter alia kad atliekų tvarkymo rinka nebūtų monopolizuota, nebūtų paneigtas šios 
rinkos dalyvių lygiateisiškumas), taip pat vartotojų teisių, žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugą (inter alia kad būtų užtikrintas atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, tei-
kimo nepertraukiamumas ir gera kokybė).

113. Išdėstytos teisinio reguliavimo ir jį aiškinančios teismų praktikos nuostatos 
suponuoja, kad Atliekų tvarkymo įstatymas (2002 m. liepos 1 d. įstatymo redakcija) 
turi būti taikomas ir aiškinamas sistemiškai kartu su kitomis šio įstatymo, Konkuren-
cijos ir Vietos savivaldos įstatymų normomis. Atliekų tvarkymo įstatymas (2002 m. 
liepos 1 d. įstatymo redakcija) nustato keletą būdų, kaip gali būti organizuojama ko-
munalinių atliekų tvarkymo sistema ir atrenkamas komunalinių atliekų naudojimo ir 
šalinimo paslaugas teikiantis subjektas. Šio įstatymo nuostata ,,eksploatuoti komunali-
nių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės gali pavesti (kaip privalomą užduotį) savi-
valdybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, 
įmonei ar organizacijai“ nustato tik galimybę pavesti savo įsteigtai įmonei teikti apta-
riamas paslaugas, tačiau ši galimybė nėra absoliuti. Savivaldybių galias nagrinėjamoje 
situacijoje riboja iš Atliekų tvarkymo įstatymo, kitų teisės aktų išplaukiantis reikalavi-
mas suderinti įvairias konstitucines vertybes – inter alia užtikrinti sąžiningą konku-
renciją, apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, nepažeisti vartotojų teisių. Savivaldybės, 
pasirinkdamos, kokiu būdu (konkurencingu ar ne) organizuoti komunalinių atliekų 
naudojimo ir šalinimo paslaugų teikimą, turi skatinti privačių ūkio subjektų iniciaty-
vą ir pirmiausia įvertinti šių subjektų veiklos rinkoje galimybes. Apskritai nėra drau-
džiama pavesti savivaldybės ar kelių savivaldybių įsteigtai įmonei teikti komunalinių 
atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas, tačiau tai turėtų būti daroma tik išimtiniais 
atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės užtikrinti šių paslaugų teikimo 
nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo. Taigi nagrinėjamu atveju savival-
dybės, organizuodamos komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų teikimą, 
pirmiausia turėjo organizuoti konkursą ar kitą konkurencingą procedūrą. Tokia par-
eiga, be kita ko, kyla ir iš Atliekų tvarkymo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. įstatymo re-
dakcija) 30 straipsnio 4 dalyje expressis verbis įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybės, 
nutarusios įvesti vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą 
ir tvarkymą, turi organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo viešojo pirkimo konkursą. 
Reikalavimas komunalinių atliekų naudojimo ir / arba šalinimo paslaugų teikėjus at-
rinkti konkurso ar kitu konkurencingos procedūros būdu galėjo būti nevykdomas tik 
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dėl objektyvių priežasčių, kurias, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, galėtų atitikti 
situacija, kai atitinkamoje rinkoje nėra kitų ūkio subjektų, galinčių teikti komunalinių 
atliekų naudojimo ir / arba šalinimo paslaugas, atitinkančias nepertraukiamumo, ge-
ros kokybės ir prieinamumo kriterijus. Vietos savivaldos institucijoms, kaip ir kitoms 
institucijoms, veikiančioms viešojo administravimo srityje, tenka pareiga pagrįsti savo 
sprendimus. Todėl savivaldybių sprendimai savo įsteigtam ūkio subjektui be konku-
rencingų procedūrų pavesti teikti aptariamas viešąsias paslaugas turi būti grindžiami 
anksčiau nurodytomis šios teisės realizavimo sąlygomis.

114. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra konstatuota, 
jog reikalavimas organizuoti paslaugų viešojo pirkimo konkursą, kai įvedama vietinė 
rinkliava, nėra taikomas atvejams, kai savivaldybė pasinaudoja galimybe aptariamas 
funkcijas pavesti (kaip privalomą užduotį) savivaldybės įsteigtai bendrovei arba kelių 
savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai (Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A525-471/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 19, 2010, 2010 m. birželio 17 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-382/2010). Taigi paminėtose bylose teis-
mas vertino, kad įstatymas įtvirtina neribotą galimybę naudotis teise pavesti teikti vie-
šąsias paslaugas savo įsteigtam ūkio subjektui. Konstitucinio Teismo 2015 m. kovo 5 d. 
nutarime išdėstytos nuostatos sudaro pagrindą teismo praktiką vystyti, atsižvelgiant 
į paminėtus Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies taikymo ir aiškinimo 
kriterijus.

115. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad savivaldybės, prieš pavesdamos re-
gioniniams atliekų tvarkymo centrams (Šiaulių RATC ir Klaipėdos RATC) teikti apta-
riamas viešąsias paslaugas, būtų bet kokiu būdu vertinusios kitų atitinkamoje rinkoje 
veikiančių ūkio subjektų galimybes užtikrinti šių paslaugų prieinamumą, gerą kokybę 
ir nepertraukiamumą. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad sprendimų priėmimo metu 
tik Šiaulių RATC ar Klaipėdos RATC buvo vieninteliai ūkio subjektai, galėję teikti mi-
nėtus kriterijus atitinkančias paslaugas. Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų koncesijos be konkurso suteikimo 
UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui“ tikslingumo ir atitikimo visuo-
menės poreikiams vertinimo išvados (Konkurencijos tarybos byla, V t., b. l. 180–181) 
grindžiamos tuo, kad Klaipėdos RATC yra vienintelis ir realus Klaipėdos regiono atlie-
kų tvarkymo sistemai sukurti iš ES ISPA programos paramos gavėjas bei šios siste-
mos kūrėjas, taip pat ši bendrovė yra vienintelė, turinti finansinius įsipareigojimus ir 
atsakomybę už regioninės sistemos infrastruktūros objektų statybą, tačiau, išplėstinės 
teisėjų kolegijos vertinimu, šios išvados nepagrindžia, kodėl kiti ūkio subjektai negali 
teikti aptariamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, Klaipėdos RATC iš esmės 
paliekant sistemos kūrėjo ir infrastruktūros objektų statytojo vaidmenį. Priešingai, šis 
bylos įrodymas tik patvirtina, kad savivaldybių sprendimai ir / arba sutartys iš esmės 
buvo grindžiamos subjektyviais kriterijais, susijusiais su vieno ūkio subjekto (Klai-
pėdos RATC) finansine padėtimi ir prisiimtais įsipareigojimais. Be to, Nutarime nėra 
kvestionuojamas regioninių atliekų tvarkymo sistemų steigimas, regioninių atliekų 
tvarkymo centrų įkūrimas ir pats veikimas. Iš Nutarimo matyti, kad Konkurencijos ta-
ryba atskyrė funkcijas, susijusias su ūkinės veiklos vykdymu, ir funkcijas, susijusias su 
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komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimu. Tai, kad regioniniai atliekų tvar-
kymo centrai yra tie subjektai, kurie pagal prisiimtus įsipareigojimus privalo kurti bei 
vystyti regionines atliekų tvarkymo sistemas, savaime nelemia, kad tik jie gali vykdyti 
šios sistemos veiklas, susijusias su viešųjų paslaugų teikimu.

116. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad savivaldybės nei Konkurencijos tary-
bos tyrimo, nei šios bylos nagrinėjimo metu nepagrindė, kad buvo išskirtinių, objek-
tyvių aplinkybių, lėmusių būtinybę ne konkurso ar kitos konkurencingos procedūros 
būdu pavesti Klaipėdos RATC ir Šiaulių RATC teikti komunalinių atliekų naudojimo ir 
šalinimo paslaugas. Taigi Nutarime ginčijami savivaldybių sprendimai neatitiko Atlie-
kų tvarkymo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. įstatymo redakcija) 30 straipsnio 4 dalyje 
numatytos teisės realizavimo sąlygų.

Dėl Viešųjų pirkimų ir Koncesijų įstatymų taikymo bei aiškinimo

117. Nagrinėjamam ginčui išspręsti taip pat aktualus klausimas dėl Viešųjų pirki-
mų ir Koncesijų įstatymų taikymo ir aiškinimo. Byloje dalyvaujančių asmenų nuomo-
ne, savivaldybių sprendimams ir / arba sutartims dėl komunalinių atliekų naudojimo 
ir / arba šalinimo funkcijų perdavimo turėtų būti taikoma išimtis iš viešųjų pirkimų 
taisyklių (inter alia reikalavimo taikyti viešojo pirkimo procedūrą), grindžiama vidaus 
sandorio doktrina, ir išimtis iš Koncesijų įstatymo, leidžianti nerengti viešo konkurso 
koncesininkui atrinkti.

118. Vidaus sandorio išimtis Lietuvos nacionalinėje teisėje buvo įtvirtinta pri-
ėmus 2010 m. vasario 1 d. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XI-678 
(įsigaliojo nuo 2010 m. kovo 2 d.). Ginčo sprendimai priimti ir / arba sutartys suda-
rytos (2006-2007 m.), taip pat Nutarimas priimtas (2008 m.) anksčiau, nei atsirado 
įstatyme numatyta galimybė remtis minėta išimtimi. Lietuvos vyriausiasis administra-
cinis teismas iš esmės yra konstatavęs, kad vidaus sandorio išimtis netaikoma, jeigu 
tai nenumatyta nacionalinės teisės nuostatose (pvz., Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1976/2008, 
išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 31 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A822-2563/2011, Administracinė jurisprudencija Nr. 21, 2011). Todėl ir nagrinėja-
mu atveju nėra teisinio pagrindo savivaldybių sprendimus ir / arba sudarytas sutartis 
vertinti pagal vidaus sandorio išimties sąlygas. Kita vertus, išplėstinės teisėjų kolegijos 
požiūriu, nagrinėjamos bylos kontekstas reikalauja pasisakyti apskritai dėl Viešųjų pir-
kimų įstatyme, taip pat Koncesijų įstatyme numatytų išimčių santykio su Konkurenci-
jos įstatymo 4 straipsnio ir Atliekų tvarkymo įstatymo normomis.

119. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, vystančia vidaus 
sandorio koncepciją, konkursas pagal Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisės aktus 
nėra privalomas, kai valdžios institucija, kuri yra perkančioji organizacija, atitinkamą 
atskirą subjektą kontroliuoja analogiškai kaip savo tarnybas su sąlyga, kad šis subjektas 
pagrindinę savo veiklos dalį vykdo kartu su ta institucija ar kitomis vietos valdžios 
institucijomis, kurioms jis priklauso (žr., pvz., 1998 m. lapkričio 18 d. sprendimo by-
loje Teckal, C-107/98, 50 p., 2005 m. sausio 11 d. sprendimo byloje Stadt Halle ir RPL  
Lochau, C-26/03, 49 p.). Perkančiosios organizacijos, be kita ko, privalo laikytis Europos 
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Sąjungos pirminės teisės nuostatų (inter alia buvusios Europos bendrijos steigimo su-
tarties 43 ir 49 straipsnių) dėl įsisteigimo laisvės ribojimų ir laisvės teikti paslaugas ap-
ribojimų draudimo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo dėl pilietybės principų, taip 
pat iš jų išplaukiančios skaidrumo pareigos. Tačiau šios taisyklės ir jomis konkrečiai 
išreikšti bendrieji principai netaikomi, jeigu vietos valdžios institucija, kuri yra perkan-
čioji organizacija, kontroliuoja subjektą, su kuriuo pasirašoma sutartis, analogiškai kaip 
savo tarnybas ir jeigu šis subjektas didžiąją dalį savo veiklos vykdo kartu su valdžios 
institucija ar institucijomis, kuriai jis priklauso (pvz., 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimo 
byloje Sea Srl prieš Comune di Ponte Nossa, C-573/03, 38-40 p.).

120. Koncesijos sutarčių (Klaipėdos RATC ir Klaipėdos miesto savivaldybė, Klai-
pėdos RATC ir Palangos miesto savivaldybė, Šiaulių RATC ir Kelmės rajono savivaldy-
bė, Šiaulių RATC ir Pakruojo rajono savivaldybė, Šiaulių RATC ir Radviliškio rajono 
savivaldybė, Šiaulių RATC ir Akmenės rajono savivaldybė) sudarymo momentu, taip 
pat Nutarimo priėmimo momentu galiojusiame Koncesijų įstatymo (2004 m. balan-
džio 29 d., 2006 m. liepos 11 d. įstatymų redakcijos) 6 straipsnyje numatyta, kad konce-
sijos suteikiamos šio įstatymo numatytu atviro viešo konkurso būdu, išskyrus atvejus, 
numatytus šiame įstatyme, kai koncesijos gali būti suteikiamos be konkurso. Pagal to 
paties įstatymo 17 straipsnio 6 punktą, kurį nurodo pareiškėjai, suteikiančioji institu-
cija gali suteikti koncesiją be konkurso, be kita ko, kai koncesijos projektas yra ne ma-
žiau kaip 50 procentų finansuojamas užsienio institucijos ar valstybės palankesnėmis 
sąlygomis, negu koncesijos suteikimo metu Lietuvoje esančios rinkos sąlygos, ir tokia 
finansuojančioji institucija ar valstybė yra potencialiems koncesininkams nustačiusi 
reikalavimus, kuriuos atitinka tik tam tikra subjektų kategorija, bei reikalavimus, kokia 
tvarka turi būti parenkamas koncesininkas, ir tokia tvarka skiriasi nuo šio įstatymo 
nustatytos konkurso tvarkos.

121. Kaip matyti, pagal viešuosius pirkimus ir koncesijas reglamentuojančias tei-
sės normas, perkančiajai organizacijai ar koncesiją suteikiančiai institucijai yra leidžia-
ma sudaryti sandorį nerengiant konkurso, ir toks elgesys Viešųjų pirkimų ar Konce-
sijų įstatymo požiūriu nebūtų neteisėtas. Tačiau pažymėtina, kad konkurencijos, kaip 
vertybės, užtikrinimo ir tam tikro lygio apsaugos gali būti siekiama reglamentuojant 
įvairius teisinius santykius. Vienas iš svarbiausių viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo 
siekių – nesuvaržyta tiekėjų konkurencija, viešųjų pirkimų teisėje sureglamentuotomis 
procedūromis užtikrinama, be kita ko, veiksminga, sąžininga konkurencija tarp tiekė-
jų (ūkio subjektų). Koncesijų įstatyme įtvirtintu reikalavimu koncesijas suteikti atviro 
viešo konkurso tvarka taip pat siekiama konkurencijai naudingų tikslų. Todėl proce-
dūrų pagal šiuos įstatymus laikymasis paprastai turėtų garantuoti, kad bus išvengta 
galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Atitinkamai sandoriai, sudaryti laikantis 
viešųjų pirkimų taisyklėse nustatytų procedūrų, ar koncesija, suteikta pagal specialią 
įstatyme sureglamentuotą tvarką, turėtų tenkinti ir Konkurencijos įstatymo reikalavi-
mus. Kita vertus, tai, kad pagal viešųjų pirkimų ar koncesijų teisę, esant tam tikroms 
sąlygoms, yra leidžiama netaikyti nustatytų procedūrų, iš esmės reiškia leidimą ribo-
ti sąžiningą konkurenciją, tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, tik tiek, kiek 
sąžininga konkurencija yra saugoma šiuos santykius reglamentuojančiomis normomis 
– viešųjų pirkimų ar koncesijų suteikimo tvarkos taisyklėmis. Todėl vien tik pasinau-
dojimas tokia, kitame nei Konkurencijos įstatyme, numatyta išimtimi, bendrąja prasme 
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pasireiškiančia kaip suteiktos teisės pasirinkti leidžiamą elgesio modelį įgyvendinimu, 
nebūtinai preziumuos ir institucijos elgesio, veiksmų atitiktį Konkurencijos įstatymui.

122. Konstitucinis Teismas 2015 m. kovo 5 d. nutarime, apibendrindamas Euro-
pos Sąjungos teisinį reguliavimą konkurencijos ir viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo  
srityje, nurodė, kad konkurencijos principų, įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisvės išimtys, 
inter alia taikomos bendrus ekonominius interesus tenkinančių paslaugų teikimo srity-
je ir sudarant sutartis tarp valstybės institucijų ir jų kontroliuojamų subjektų, turi būti 
aiškinamos siaurai, ir tas, kas nori jomis pasiremti, turi įrodyti, jog iš tikrųjų yra iš-
imtinių aplinkybių, leidžiančių nukrypti nuo galiojančių taisyklių; ši išimtis, kai tenki-
namos ,,analogiškos kontrolės“ (vienas iš vidaus sandorio kriterijų) vykdymo sąlygos, 
taikomos ir paslaugų koncesijai, ir viešajam paslaugų pirkimui. Minėtame nutarime at-
kreiptas dėmesys ir į tai, kad Europos Sąjungos teisė nedraudžia valstybėms narėms 
nustatyti konkurencijos teisės požiūriu griežtesnių taisyklių, užtikrinančių didesnę 
apsaugą nuo priešingų konkurencijai veikų. Šiame procesiniame sprendime jau minė-
ta, kad, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo išaiškinimus, pavedimas (kaip privaloma 
užduotis) vykdyti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo veiklą (teikti paslaugas) 
savivaldybės ar kelių savivaldybių įsteigtai įmonei ar organizacijai galimas tik išimti-
niu atveju – kai kitu (šių paslaugų teikėjų konkurso) būdu būtų neįmanoma užtikrinti 
atliekų naudojimo ir šalinimo viešųjų paslaugų teikimo nepertraukiamumo, geros ko-
kybės ir prieinamumo. Nagrinėjamos bylos kontekste išdėstytos nuostatos suponuo-
ja, kad visuminis teisinis reguliavimas įtvirtina tokį konkurencijos apsaugos standartą, 
pagal kurį naudojimasis Viešųjų pirkimų įstatyme ar Koncesijų įstatyme numatytomis 
išimtimis nebūtinai gali būti pakankama priežastis diskriminaciniams savivaldybių 
sprendimams pateisinti, ir savivaldybių veiksmai nagrinėjamu aspektu vertinami, visų 
pirma, atsižvelgiant į Konkurencijos ir Atliekų tvarkymo įstatymuose numatytus kon-
kurencijos saugiklius, t. y. į tai, ar konkrečiu atveju konkurso būdu neįmanoma užti-
krinti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo viešųjų paslaugų teikimo nepertrau-
kiamumo, gero kokybės ir prieinamumo.

123. Pareiškėjas Klaipėdos RATC apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios 
instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
Didžiosios kolegijos 2009 m. birželio 9 d. sprendimą byloje Europos Bendrijų Komisi-
ja prieš Vokietijos Federacinę Respubliką, C-480/06. Pažymėtina, kad Europos Sąjungos 
Teisingumo Teisme nagrinėtos bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės iš esmės 
yra skirtingos. ESTT byla buvo susijusi su sutartimi, sudaryta tarp Hamburgo miesto 
valymo tarnybos ir teritorinių valdžios institucijų, siekiant užtikrinti atliekų tvarkymą, 
o ne su sutartimi, kuria turėtų būti nustatyti Hamburgo miesto valymo tarnybos ir 
atliekų tvarkymo įrenginio Rugenberger Damm eksploatuotojo santykiai (31 p.). Tai-
gi nagrinėtas susitarimas nenustatė pavedimo eksploatuoti atliekų tvarkymo įrenginį, 
todėl vien dėl šios priežasties, nurodyta ESTT byla negali būti vertinama sprendžiant 
šioje byloje kilusį administracinį ginčą. Taip pat, kaip jau minėta šiame procesiniame 
sprendime, nacionalinėje teisėje gali būti nustatyti griežtesni reikalavimai, susiję su sie-
kiu užtikrinti didesnę ir efektyvesnę konkurenciją tarp paslaugų teikėjų.

124. Apibendrindama išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamo-
je byloje analizuojamų savivaldybių sprendimų priėmimo ir / arba sudarytų sutarčių 
sudarymo – pavedimo be konkurso regioniniams atliekų tvarkymo centrams teikti 
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komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas – imperatyvas negali būti kil-
dinamas iš Vietos savivaldos, Atliekų tvarkymo įstatymų, Viešųjų pirkimų ir Koncesi-
jų įstatymų nuostatų. Pareiškėjai taip pat nenurodė jokių įrodymais pagrįstų išskirti-
nių ir objektyvių aplinkybių, kurios galėtų pateisinti skirtingų konkurencijos sąlygų 
sudarymą atitinkamose rinkose, inter alia nepagrindė, kad konkurso būdu būtų buvę 
neįmanoma užtikrinti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų teikimo 
nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo. Nustatytų faktinių aplinkybių ir 
teisinių motyvų pagrindu konstatuotina, kad savivaldybės nagrinėtais veiksmais pažei-
dė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, todėl Konkurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 
24 d. nutarimas Nr. 2S-27 tiek, kiek jis susijęs su atitinkamų savivaldybių pavedimais 
ne konkurso būdu Klaipėdos RATC ir Šiaulių RATC vykdyti komunalinių atliekų nau-
dojimo ir šalinimo funkcijas, yra teisėtas ir pagrįstas.

125. Konkurencijos taryba Nutarime taip pat įpareigojo atitinkamas savivaldybes 
pakeisti jame nurodytas priimtų sprendimų ir / ar jų pagrindu sudarytų sutarčių nuos-
tatas taip, kad jos neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. 
Šiuo įpareigojimu iš esmės yra siekiama panaikinti situaciją, prieštaraujančią Konku-
rencijos įstatymo 4 straipsniui. Šiame procesiniame sprendime konstatuoti savivaldy-
bių pažeidimai vertinti pagal įstatymų redakcijas, galiojusias savivaldybių sprendimų 
ir Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo metu, tačiau išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, savivaldybėms vykdant minėtus Konkurencijos tarybos įpareigojimus, tu-
rėtų būti atkreipiamas dėmesys į situacijai aktualių įstatymų inter alia Atliekų įstatymo 
normų pasikeitimus. 

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

n u t a r i a:

Klaipėdos miesto savivaldybės, viešosios įstaigos ,,Šiaulių regiono atliekų tvarky-
mo centro”, UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro”, UAB ,,Telšių regiono 
atliekų tvarkymo centro“ ir Palangos miesto savivaldybės apeliacinius skundus atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimą palikti 
nepakeistą.

Nutartis neskundžiama. 
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2.6. Dėl mokesčių teisinių santykių

2.6.1. Dėl sąnaudų pripažinimo leidžiamais atskaitymais sąlygų  
Dėl po reorganizavimo veiklą tęsiančio vieneto teisės leidžiamiems atskaitymams priskirti 
jo faktiškai po reorganizavimo patirtas sąnaudas, susijusias su reorganizavimo metu 
pasibaigusio vieneto vykdyta veikla

Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalis (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo  
Nr. IX-675 redakcija) nustatė, kad „leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos 
įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto 
ekonominei naudai gauti, jeigu šis įstatymas nenustato ko kita <...>“.

Iš šios Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies nuostatos loginės ir lingvisti-
nės konstrukcijos bei sisteminio jos vertinimo kitų šio įstatymo nuostatų kontekste matyti, 
kad leidžiamais atskaitymais, išskyrus šiame įstatyme numatytas išimtis (atskirus atve-
jus), pripažįstamos tokios vieneto sąnaudos, kurios atitinka šias turinčias egzistuoti kartu 
(kumuliatyvias) sąlygas: (1) vieneto sąnaudos turi būti faktiškai patirtos; (2) sąnaudos pa-
tirtos vienetui vykdant komercinę ar gamybinę savo veiklą; (3) komercine ar gamybine 
veikla, kurią vykdant patiriamos sąnaudos, vienetas siekia gauti ir (arba) uždirbti pajamų 
ar kokios kitos ekonominės naudos; (4) sąnaudos turi būti įprastinės veiklai, kurią vykdant 
vienetas jas patiria; (5) sąnaudos turi būti būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto 
ekonominei naudai gauti (18 punktas).

Įstatymų leidėjo nurodomas vieneto komercinės ar gamybinės veiklos sąsajumas su 
siekiu gauti ir (arba) uždirbti pajamų ar siekiu gauti kokios kitos ekonominės naudos lei-
džia teigti, kad leidžiamiems atskaitymams priskiriamos sąnaudos nėra siejamos vien su 
pelno gavimu. Kitaip tariant, vien faktinė aplinkybė, jog veikla buvo nuostolinga, savaime 
nepaneigia galimybės atitinkamas vieneto sąnaudas pripažinti leidžiamais atskaitymais 
Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies prasme. Sprendžiant klausimą dėl sąnau-
dų pripažinimo leidžiamiems atskaitymams, šiomis sąnaudomis laikomos ne visos vieneto 
patirtos veiklos išlaidos, bet tik tokios išlaidos, kurios yra pripažintos sąnaudomis Pelno 
mokesčio įstatymo prasme. Tai reiškia, kad prieš sprendžiant dėl Pelno mokesčio įstatymo 
17 straipsnio 1 dalies taikymo, turi būti išspręstas klausimas dėl sąnaudų pripažinimo Pel-
no mokesčio įstatymo nustatyta tvarka (19 punktas).

Vien atitinkamų išlaidų pripažinimas sąnaudomis savaime nereiškia jų pripažinimo 
leidžiamiems atskaitymams. Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, be kita ko, rei-
kalauja, jog sąnaudos būtų patirtos vienetui vykdant komercinę ar gamybinę veiklą, ku-
ria jis (vienetas) siekia pajamų ar kitos ekonominės naudos. Norint konstatuoti šių sąlygų 
buvimą turint tikslą atitinkamas (konkrečias) sąnaudas priskirti leidžiamiems atskaity-
mams, būtina vertinti šių sąnaudų atsiradimą nulėmusius vieneto (mokesčio mokėtojo) 
veiksmus (veiklą) (21 punktas). Sprendžiant šį klausimą, turi būti vertinama būtent vie-
neto (mokesčio mokėtojo), veikiančio, kaip tokio, o ne jo akcininkų veikla (24 punktas).

Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies  taikymo aspektu vieneto turto įsigi-
jimo sąnaudos, nesant kitų mokesčių įstatymų nuostatų, gali būti pripažintos leidžiamais 
atskaitymais tik tokiu atveju, jei šis turtas naudojamas vieneto komercinėje ar gamybinėje 
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veikloje, kuria siekiama gauti pajamų ar kitą ekonominę naudą. Toks vertinimas kildinti-
nas iš minėtoje Pelno mokesčio įstatymo nuostatoje nustatytos privalomos sąnaudų pripa-
žinimo leidžiamais atskaitymais sąlygos – komercine ar gamybine veikla, kurią vykdant 
patiriamos atitinkamos sąnaudos, siekiama gauti ir (arba) uždirbti pajamų ar kokios kitos 
ekonominės naudos. Pastarosios sąlygos, taip pat sąnaudų įprastumo ir būtinumo reikala-
vimų tenkinimas, būtinas atitinkamas sąnaudas pripažįstant leidžiamais atskaitymais, iš 
esmės reikalauja šių sąnaudų ryšio su vieneto komercine ar gamybine veikla (jos dalimi), 
kuria siekiama pajamų ar kitokios ekonominės naudos (25 punktas).

Nesant atitinkamų įstatymų ir (ar) juos lydinčių teisės aktų nuostatų, įmonių reor-
ganizavimas prijungimo būdu savaime nepaneigia minėto ryšio buvimo tarp po reorga-
nizavimo veiklą tęsiančio vieneto faktiškai patiriamų sąnaudų dėl prijungto ūkio subjekto 
vykdytos komercinės ar gamybinės veiklos, nepriklausomai nuo to, ar pastaroji veikla po 
reorganizavimo yra tęsiama ar ne. Tai pagrindžia aplinkybė, jog reorganizavimo prijungi-
mo būdu atveju po reorganizavimo veiklą tęsiančiam ūkio subjektui pereina prijungiamo 
subjekto teisės ir pareigos, inter alia kylančios iš pastarojo veiklos, kaip ji suprantama pa-
gal Pelno mokesčio įstatymą (26 punktas).

Administracinė byla Nr. eA-1409-602/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03190-2013-2 

Procesinio sprendimo kategorija 9.2; 9.5

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. birželio 16 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmi-
ninkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus,
sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,
dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ atstovams advoka-
tei Aistei Medelienei, A. D. ir K. K.,
atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministe-
rijos atstovėms I. K. ir J. N.,

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal 
pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimo administracinė-
je byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ skundą atsako-
vui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl 
sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“ (toliau – ir pareiškėjas, 
UAB „Bitė Lietuva“) elektroninėmis ryšio priemonėmis kreipėsi į teismą su skundu bei 
jo patikslinimu, prašydamas panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų komisija, MGK) 2013 m. liepos 3 d. 
sprendimo Nr. S-109(7-33/2013) dalį, kuria patvirtintas Valstybinės mokesčių inspek-
cijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, Inspekcija) 
2013 m. sausio 2 d. sprendimas Nr. 69-1 ir perduoti bylą MGK nagrinėti iš naujo, tam, 
kad būtų įvertinta galimybė perkelti mokestinius nuostolius, taip pat atleisti pareiškėją 
nuo MGK 2013 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. S-109(7-33/2013) patvirtintų 419 567 Lt 
pelno mokesčio ir 1 689 Lt socialinio mokesčio baudų mokėjimo.

2. Paaiškino, kad ankstesnis pareiškėjo akcininkas „TDC Mobile International“ A/S 
2006 metais nusprendė parduoti pareiškėjo akcijas ir organizavo tarptautinį konkur-
są naujam investuotojui parinkti. Konkursą pareiškėjo akcijoms pirkti laimėjo įmonių 
grupė „Mid Europa Partners“ ir po derybų UAB „EECF Bella SPV“ (Olandijos įmonės, 
kurią valdo „Mid Europa Partners“ LLP, Lietuvoje įsteigta holdingo įmonė) 2007 m. 
sausio 19 d. pasirašė akcijų pirkimo–pardavimo sutartį su „TDC Mobile Internatio-
nal” A/S. Pareiškėjo akcijų įsigijimą UAB „EECF Bella SPV“ finansavo iš dviejų šaltinių: 
nuosavų lėšų – 530 716 tūkst. Lt bei tam tikslui paimtos paskolos – 1 035 840 tūkst. Lt. 
2007 m. rugpjūčio 1 d. buvo atliktas UAB „EECF Bella SPV“ ir pareiškėjo reorgani-
zavimas – UAB „EECF Bella SPV“ prijungta prie pareiškėjo. Tokiu būdu pareiškėjas 
kartu su veikla iš UAB „EECF Bella SPV“ perėmė pareiškėjo akcijų įsigijimui skirtą 
paskolą bei prievolę nuo jos mokėti palūkanas. Pareiškėjas, gavęs patvirtinimą iš Ins-
pekcijos, kad leidžiamiems atskaitymams galima priskirti palūkanų dalį, atitinkančią 
ekonominę naudą, ir įvertinęs ekonominę naudą, apskaičiavo jam priskirtinų palūkanų 
dalį (65 proc. nuo visų paskolos palūkanų) ir jas priskyrė leidžiamiems atskaitymams. 
Dėl šios priežasties pareiškėjas 2011 m. kovo 15 d. pateikė Inspekcijai išsamius skaičia-
vimus ir argumentus pareiškėjo gautai ekonominei naudai pagrįsti bei pateikė patiks-
lintas 2007–2009 metų pelno mokesčio ir socialinio mokesčio deklaracijas. Patikslinus 
deklaracijas, mokesčių apskaitos kortelėje susidarė permoka. Pareiškėjas 2011 m. kovo 
22 d. pateikė prašymą pelno mokesčio permoką įskaityti mokėtino PVM padengimui. 
Inspekcija priėmė patikslintas deklaracijas ir susidariusią pelno mokesčio permoką už-
skaitė su mokėtina PVM suma. Inspekcijos specialistai 2012 m. balandžio 26 d. pradėjo 
mokestinį patikrinimą ir surašė patikrinimo aktą, kuriame konstatavo, jog pareiškėjas 
nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė paskolos palūkanas, nes pareiškėjas 
negavo ekonominės naudos iš UAB „EECF Bella SPV“ prijungimo. Dėl to mokesčių 
administratorius perskaičiavo pareiškėjo apmokestinamąjį pelną (nuostolį) už 2007–
2009 metus bei socialinį mokestį už 2007 metus.

3. Pareiškėjas paaiškino, kad ginčas vyksta dėl paskolos, UAB „EECF Bella SPV“ 
paimtos pareiškėjo akcijoms įsigyti, palūkanų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams 
pelno mokesčio prasme po vėlesnio įsigijusios bendrovės (UAB „EECF Bella SPV“) 
ir įsigytos bendrovės (pareiškėjo) susijungimo bei dėl galimybės tęsti iki prijungimo 
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apskaičiuotų UAB „EECF Bella SPV“ mokestinių nuostolių perkėlimą į ateinančius 
mokestinius laikotarpius. Pareiškėjo teigimu, Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 
1 dalies nuostata neturi būti aiškinama kaip reikalaujanti atskirai įrodinėti ekonomi-
nę naudą (atsirandančią iš vėlesnio įmonių susijungimo) po to, kai paskolos sandoris 
jau buvo sudarytas ir jo ekonominis naudingumas jau buvo pripažintas. Jei palūkanos 
buvo pripažintos leidžiamais atskaitymais iki įmonių prijungimo, paskolos sutarties ir 
palūkanų sąnaudų vertinimas negali pasikeisti tik dėl to, kad patronuojanti bendrovė 
prijungiama prie dukterinės bendrovės. Jos turi būti ir toliau pripažįstamos leidžiamais 
atskaitymais. Be to, pareiškėjas leidžiamiems atskaitymams priskyrė ne 100 proc., o tik 
65 proc. paskolos palūkanų, rėmėsi tiksliai apskaičiuota ekonomine nauda. UAB „EECF 
Bella SPV“ per savo veiklos vykdymo laikotarpį gavo 8 028 642 Lt pajamų, taigi suda-
rant sandorį paskola buvo panaudota ekonominei naudai gauti (akcijoms įsigyti) bei 
pajamoms uždirbti. Ekonominės krizės padariniai, o ne perimta paskola ir pablogė-
ję pareiškėjo finansiniai rodikliai apribojo pareiškėjo skolinimosi galimybes. Perimtas 
verslo planas su know-how leido optimizuoti valdymą, padidėjo pareiškėjo pajamos iš 
duomenų perdavimo, buvo sutaupyta lėšų neinvestuojant į nereikalingą ilgalaikį tur-
tą, šio plano gairės galėtų būti pritaikomos ir ateityje įsigyjant ir valdant kitas teleko-
munikacinių paslaugų įmones. Po prijungimo pareiškėjas perėmė teises ir pareigas iš 
užtikrintos susijusio asmens garantijos sutarties ir per laikotarpį nuo 2007 m. rugpjū-
čio mėn. iki 2009 m. pabaigos gavo 7 153 917 Lt apmokestinamųjų pajamų, per 2010–
2012 m. pareiškėjas gavo dar 5 658 818 Lt apmokestinamųjų pajamų pagal tą pačią 
garantijos sutartį. Tik susijungus įmonėms pareiškėjas tapo draudimo pagal išplėstinės 
garantijos ir atsakomybės draudimo sutartį išmokų gavėju ir su šiuo draudimu gavo 
konkrečios ekonominės naudos, kurios vertę galima įvertinti draudimo suma. Po pa-
reiškėjo įsigijimo ir UAB „EECF Bella SPV“ prijungimo buvo sustiprinta ir daugiau 
funkcijų pavesta akcininko interesus atstovaujančiai stebėtojų tarybai bei valdybai, ku-
rių tikslas buvo optimizuoti pareiškėjo valdymą, sumažinti darbuotojų skaičių ir su-
mažinti kaštus. Pareiškėjas yra ekonomiškai stabili ir stipri, verslą vystanti įmonė, jos 
veiklai teigiamą įtaką padarė parinktas verslo planas ir jai nepakenkė reorganizavimas. 
MGK nepagrįstai nenagrinėjo pareiškėjo skundo dalies dėl galimybės tęsti iki prijungi-
mo apskaičiuotų UAB „EECF Bella SPV“ mokestinių nuostolių perkėlimą į ateinančius 
mokestinius laikotarpius.

4. Atsakovas Inspekcija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.
5. Paaiškino, kad jeigu vienas vienetas paima paskolą, kuri panaudojama kito vie-

neto akcijoms įsigyti, tai palūkanų sąnaudos, apskaičiuojant paskolą paėmusio viene-
to apmokestinamąjį pelną, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Tačiau, jeigu vė-
liau abu šie vienetai reorganizuojami vienu iš Pelno mokesčio įstatymo 41 straipsnio 
2 dalies 1–4 punktuose nurodytų būdų, tai vieneto, kuris po reorganizavimo perėmė 
įsipareigojimą (arba įsipareigojimas jam liko) mokėti tokias palūkanas, leidžiamiems 
atskaitymams minėtos palūkanos nepriskiriamos, nes jos nėra susijusios su pajamų 
uždirbimu ar ekonominės naudos gavimu. Nuo pareiškėjo akcijų pirkimo sandorio 
(2007 m. vasario 9 d.) iki akcininkų sprendimo reorganizuoti įmones (2007 m. balan-
džio 4 d.) buvo praėję mažiau nei 2 mėnesiai. Planuojant dideles investicijas ir ren-
giant ilgalaikes veiklos strategijas, pasitelkus įvairiausius konsultantus, priimti reikš-
mingus sprendimus paprastai reikia nemažai laiko. Dažna sprendimų kaita nesudaro 
galimybių įvertinti ankstesniųjų sprendimų efektyvumo ir rezultatyvumo. UAB „EECF 
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Bella SPV“ įregistruota Lietuvos Respublikos įmonių registre 2006 m. gruodžio 15 d. 
2007 m. rugpjūčio 1 d. UAB „EECF Bella SPV“ buvo išregistruota iš Lietuvos Respu-
blikos įmonių registro dėl likvidavimo. Šios įmonės vienintelis akcininkas iki 2007 m. 
rugpjūčio 1 d. buvo Bite Finance Internatinal B.V., kuris, išleidęs 300 mln. eurų ver-
tės obligacijas, galėjo tiesiogiai įsigyti pareiškėjo akcijas iš „TDC Mobile International” 
A/S. Atsakovas akcentuoja faktiškai įvykusį galutinį tikslą – Bite Finance Internatinal 
B.V. tapimą pareiškėjo akcininku. Pareiškėjas po reorganizavimo tęsė savo įprastinę 
veiklą, tai yra telekomunikacinių paslaugų teikimą. Dukterinių įmonių akcijų valdy-
mas ir disponavimas (pagrindinė deklaruota UAB „EECF Bella SPV“ veikla) netapo 
pareiškėjo tipine, pagrindine veikla. UAB „EECF Bella SPV“ neturėjo jokių licencijų 
vykdyti telekomunikacinių paslaugų veiklą. Pareiškėjas neperėmė jokio materialaus ir 
nematerialaus turto. Iš perimto turto didžiausią dalį sudarė finansinis turtas, tai yra 
1 568 906 tūkst. Lt investicijos į dukterines įmones. 97,8 proc. arba 1 535 143 tūkst. Lt 
investicijų sudarė paties pareiškėjo akcijų įsigijimas iš „TDC Mobile International” 
A/S, likusią dalį – konsultacijų ir teisinės paslaugos, taip pat susijusios su pareiškė-
jo akcijų įsigijimu. Prijungus UAB „EECF Bella SPV“, pareiškėjas iš esmės perėmė  
UAB „EECF Bella SPV“ įsipareigojimus, tai yra Bella FinCo LV paskolą 
(1 035 840 tūkst. Lt), kuri panaudota paties pareiškėjo akcijų įsigijimui, taip pat 
14 406 tūkst. Lt finansines skolas, tai yra sukauptas palūkanas už Bella FinCo LV pa-
skolą. Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. liepos 31 d. UAB „EECF Bella SPV“ vyk-
dė nuostolingą veiklą, pagrindinė nuostolių susidarymo priežastis – paskolos, skirtos 
pareiškėjos akcijų įsigijimui, palūkanų sąnaudos. Pareiškėjas perėmė 43 872 tūkst. Lt 
UAB „EECF Bella SPV“ nuostolius bei įsipareigojimus mokėti paskolą bei palūkanas, 
o tai nemažai metų garantuoja pareiškėjui finansinius nuostolius ir galimą lėšų, bū-
tinų veiklos vykdymui ir plėtrai, nepakankamumą. UAB „EECF Bella SPV“ susidaręs 
43 872 tūkst. Lt nuostolis buvo perduotas pareiškėjui, kuris perimtą nuostolį prisky-
rė neleidžiamiems atskaitymams, nes akcininko veikla – paties pareiškėjo akcijų val-
dymas – nebuvo ir nebegalėjo būti tęsiama. UAB „EECF Bella SPV“ nuo įsteigimo 
(2006 m. gruodžio 15 d.) iki pareiškėjo akcijų įsigijimo (2007 m. vasario 7 d.) jokios 
realios veiklos nevykdė, veiklai vykdyti ar vystyti neturėjo nei žmogiškųjų išteklių, nei 
resursų – UAB „EECF Bella SPV“ buvo įsteigta ir finansuojama akcininko, kurio tikslas 
ir siekis buvo įsigyti pareiškėją. Sudarius Akcijų pirkimo sutartį, tolimesne UAB „EECF 
Bella SPV“ veikla taip pat išimtinai buvo susijusi tik su iš pareiškėjo akcijų perleidi-
mo kylančių pasekmių analize, vertinimu, planuojamu įmonių sujungimu. UAB „EECF 
Bella SPV“ iš investicinės veiklos, t. y. už pareiškėjo akcijų valdymą, negavo jokių pa-
jamų (dividendų ir pan.). Patikrinimo metu buvo surinkti įrodymai, kurie patvirti-
no aplinkybes, jog iš tikrųjų UAB „EECF Bella SPV“ nevykdė jokios realios veiklos, 
o buvo įsteigta tik pareiškėjo akcijų įsigijimui. Pareiškėjas po reorganizavimo ne tik 
patyrė sąnaudas, mokėdamas palūkanas už paskolą, skirtą savo paties akcijoms įsigyti, 
bet ir mažino 2007 m. apmokestinamąjį pelną, skaičiuodamas amortizaciją nuo presti-
žo, kuris susidarė UAB „EECF Bella SPV“ įsigijus pareiškėjo akcijas. Po pareiškėjo re-
organizavimo prijungiant UAB „EECF Bella SPV“, pareiškėjo perimta 1 035 840 tūkst. 
Lt (300 000 tūkst. EUR) ilgalaikė paskola pablogino pareiškėjo finansinę padėtį ir ap-
ribojo galimybes imti naujas paskolas investicijoms į pareiškėjo mobilių telekomuni-
kacijų tinklo plėtrą Lietuvoje bei papildomoms investicijoms į dukterines bendroves. 
Nors pareiškėjas po reorganizavimo perėmė iš UAB „EECF Bella SPV“ konsultantų 



253

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

parengtą verslo planą, tačiau jo unikalumo ir naudingumo neįrodė. Kadangi didžioji 
dalis su šiuo planu susijusių klausimų buvo išspręsta valdymo paslaugų teikimo metu, 
nėra pagrindo teigti, jog bendro pobūdžio plano pareiškėjai dėl reorganizacijos, po ku-
rios nebuvo nei optimizuotas pareiškėjo valdymas, nei įvyko reikšmingų pokyčių: ir 
toliau tikrinamuoju laikotarpiu buvo laikomasi tos pačios verslo strategijos ir siekia-
ma tų pačių tikslų, lyginant su 2006 m., ką parodo pareiškėjo finansiniai duomenys, 
finansinių ataskaitų informacija, paaiškinimai ir faktiškai vykdyta veikla. Pažymėtina, 
kad nuo 2006 m. IV ketvirčio prasidėjo ir 2007 m. tęsėsi sparti ryšių paslaugų techno-
loginė plėtra ir investicijų į elektroninių ryšių infrastruktūrą augimas visame Lietuvos 
informacinių ir ryšio technologijų sektoriuje, tuo pačiu ir pareiškėjo veikloje. Todėl tai 
nebuvo įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirb-
ti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Inspekcija pagrįstai pareiškėjui 2007–2009 m. 
apmokestinamąjį pelną padidino (nuostoliai sumažinti) 151 132 626 Lt. Dėl pareiškė-
jo reikalavimo dėl atleidimo nuo baudų ir delspinigių pažymėjo, kad duomenų apie 
papildomai apskaičiuotos pelno mokesčio ir socialinio mokesčio sumos sumokėjimą 
nėra, nėra pagrindo pareiškėją atleisti nuo paskirtos minimalių 10 proc. pelno ir socia-
linio mokesčių baudų.

II.

6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. liepos 12 d. sprendimu pa-
reiškėjo skundą tenkino iš dalies – atleido nuo skirtų pelno ir socialinio mokesčių bau-
dų mokėjimo, o likusią skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

7. Teismas nurodė, kad 2007 m. sausio 19 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartimi 
Danijos įmonė „TDC Mobile International“ A/S kartu su dukterine įmone Tele Dan-
mark East Holding B.V. 2007 m. vasario 9 d. pardavė 100 proc. nuosavybės teise pri-
klausančias 295 814 005 pareiškėjos akcijų Lietuvos įmonei UAB „EECF Bella SPV“ 
už 443 000 000 EUR (1 529 590 400 Lt). UAB „EECF Bella SPV“ įregistruota Lietu-
vos Respublikos įmonių registre 2006 m. gruodžio 15 d., išregistruota dėl likvidavimo 
2007 m. rugpjūčio 1 d. Šios įmonės vienintelis akcininkas iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. 
buvo Bite Finance International B.V. 2007 m. rugpjūčio 1 d. UAB „EECF Bella SPV“ 
ir pareiškėjas buvo reorganizuoti prijungimo būdu, prijungiant UAB „EECF Bella 
SPV“ prie pareiškėjo. Pareiškėjo akcijoms įsigyti UAB „EECF Bella SPV“ panaudojo 
500 338 342 Lt nuosavo kapitalo lėšų, pasiskolino 1 035 840 000 Lt iš Bella FinCo LV ir, 
įskaitant 30 378 000 Lt išlaidas, susijusias su teisininkų paslaugomis, finansinių duome-
nų peržiūros paslaugomis, visa pareiškėjo akcijų įsigijimo vertė buvo 1 566 556 342 Lt 
(453 706 tūkst. EUR). 2007 m. sausio–balandžio mėn. UAB „EECF Bella SPV“ ir kitos 
Bite Finance International grupės įmonės, vykdydamos veiklą sudarė eilę sandorių – 
buvo pasiskolintos piniginės lėšos (300 mln. EUR), padidintas UAB „EECF Bella SPV“ 
įstatinis kapitalas, įsigytos konsultavimo ir kitos paslaugos, Bite Finance International 
B.V. tretiesiems asmenims išplatino obligacijas (jų vertė sudaro 300 mln. EUR), kurias 
UAB „EECF Bella SPV“ garantavo pareiškėjo akcijomis, buvo sudarytos Garantinio 
draudimo ir draudimo nuo nuostolių sutartys, kuriomis buvo apdrausti galimi nuosto-
liai, įsigijus pareiškėją. 2007 m. balandžio 4 d. buvo nuspręsta pritarti UAB „EECF Bella 
SPV“ ir pareiškėjo reorganizavimo, prijungiant UAB „EECF Bella SPV“ prie pareiškėjo, 
sąlygų rengimui, kurios buvo parengtos 2007 m. birželio 7 d. 2007 m. rugpjūčio 1 d. 
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abi įmonės UAB „EECF Bella SPV“ ir pareiškėjas buvo reorganizuoti prijungimo būdu, 
prijungiant UAB „EECF Bella SPV“ prie pareiškėjo. Susijungusios įmonės pavadinimas 
liko pareiškėjo pavadinimas. Teikdamas pirmines 2007–2009 m. pelno mokesčio ir so-
cialinio mokesčio deklaracijas, pareiškėjas perimtos paskolos palūkanas priskyrė nelei-
džiamiems atskaitymams. Pareiškėjas 2011 m. kovo 16 d., 2011 m. kovo 17 d., 2011 m. 
kovo 22 d. Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – ir Vilniaus 
AVMI) pateikė patikslintas pelno mokesčio deklaracijas už 2007–2009 m., kurios buvo 
priimtos ir pagal pareiškėjo 2011 m. kovo 22 d. prašymą susidariusi deklaruota pelno 
mokesčio permoka įskaityta susidariusiai PVM nepriemokai padengti. Pareiškėjas pa-
tikslintose 2007–2009 m. pelno mokesčio deklaracijose priskyrė leidžiamiems atskai-
tymams 151 132 626 Lt perimtos paskolos palūkanas (pirminėse deklaracijose šios są-
naudos buvo priskirtos neleidžiamiems atskaitymams), apmokestinamoms pajamoms 
7 069 608 Lt palūkanų pajamas, uždirbtas iš palūkanų normų apsikeitimo sandorio, 
sudaryto su AB SEB Vilniaus bankas (pirminėse deklaracijose buvo neapmokestina-
mosios pajamos), leidžiamiems atskaitymams 19 679 406 Lt palūkanų sąnaudas, patir-
tas iš finansinio instrumento (pirminėje deklaracijoje buvo neleidžiami atskaitymai), 
leidžiamiems atskaitymams 594 298 Lt dėl parduoto ilgalaikio turto likutinių verčių 
skirtumo finansinėje atskaitoje ir pelno mokesčio tikslais (pirminėje deklaracijoje buvo 
įtraukta finansinėje apskaitoje apskaityta likutinė turto vertė), neleidžiamiems atskai-
tymams 1 439 082 Lt paramai skirtas sąnaudas. Dėl minėtų pelno mokesčio deklara-
cijų tikslinimo pareiškėjas 2007 m. apskaičiavo 34 897 460 Lt apmokestinamojo pelno 
sumą, o 2008–2009 m. – mokestinį nuostolį 123 884 821 Lt. Buvo atliktas pareiškė-
jo 2007–2009 metų pelno mokesčio ir 2007 metų socialinio mokesčio apskaičiavimo, 
deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad pa-
reiškėjas, pažeisdamas Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį, nepagrįstai 2007–
2009 metais leidžiamiems atskaitymams priskyrė 151 132 626 Lt palūkanų sąnaudas už 
perimtą iš UAB „EECF Bella SPV“ paskolą. Inspekcija 2012 m. rugsėjo 21 d. patikri-
nimo aktu Nr. 204-7 papildomai apskaičiavo pareiškėjui 4 195 665 Lt pelno mokestį, 
16 890 Lt socialinį mokestį. Inspekcija 2013 m. sausio 2 d. sprendimu Nr. 69-1 patvir-
tino minėtame patikrinimo akte papildomai apskaičiuotas sumas: 4 195 665 Lt pelno 
mokestį, 16 890 Lt socialinį mokestį, patvirtino apskaičiuotus 1 168 596 Lt pelno mo-
kesčio delspinigius, 6 663 Lt socialinio mokesčio delspinigius, skyrė 419 567 Lt pelno 
mokesčio baudą, 1 689 Lt socialinio mokesčio baudą. MGK 2013 m. liepos 3 d. spren-
dimu Nr. S-109(7-33/2013) patvirtino ginčytą atsakovo sprendimą, bet atleido pareiš-
kėją nuo apskaičiuotų delspinigių.

8. Teismas taip pat nurodė, kad po UAB „EECF Bella SPV“ ir pareiškėjo reorgani-
zavimo vieninteliu pareiškėjo akcininku tapo Bite Finance International B.V. Po reor-
ganizavimo pareiškėjas tęsė savo įprastinę veiklą – telekomunikacinių paslaugų teiki-
mą. UAB „EECF Bella SPV“ pagrindinė veikla – dukterinių įmonių akcijų valdymas ir 
disponavimas, netapo pareiškėjo pagrindine veikla, o UAB „EECF Bella SPV“ neturėjo 
licencijų vykdyti telekomunikacinių paslaugų veiklą. Atkreipė dėmesį, kad UAB „EECF 
Bella SPV“ direktoriumi buvo J. K., kuris vadovavo ir UAB „Amicorp Baltic“. Nuo 
2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. UAB „EECF Bella SPV“ pagal sąskaitas 
už paslaugas pervedė į UAB „Amicorp Baltic“ 366 666,24 Lt. Antrasis UAB „EECF Bella 
SPV“ darbuotojas M. A.-C. užėmė UAB „EECF Bella SPV“ finansų direktoriaus parei-
gas nuo 2007 m. birželio 13 d. iki 2007 m. liepos 31 d., tačiau jis nuo 2004 m. lapkričio 
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2 d. iki 2009 m. liepos 31 d. dirbo ir pas pareiškėją, nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 
2007 m. liepos 1 d. – Bite Finance International B.V. Pareiškėjas reorganizavimo metu 
perėmė UAB „EECF Bella SPV“ turtą, teises ir pareigas. Nustatyta, kad pareiškėjas ne-
perėmė jokio materialaus ir nematerialaus turto, o iš perimto turto didžiausią dalį su-
darė finansinis turtas – 1 568 906 tūkst. Lt investicijos į dukterines įmones, iš kurio 
1 535 143 tūkst. Lt investicijų sudarė paties pareiškėjo akcijų įsigijimas iš „TDC Mobile 
International“ A/S, likusią dalį – konsultacijų ir teisinės paslaugos, susijusios su pareiškė-
jo akcijų įsigijimu. Prijungus UAB „EECF Bella SPV“, pareiškėjas perėmė Bella FinCo LV 
paskolą (1 035 840 tūkst. Lt), kuri panaudota paties pareiškėjo akcijų įsigijimui, bei 
14 106 tūkst. Lt finansines skolas, t. y. sukauptas palūkanas už Bella Fin Co LV paskolą. 
Skolą tiekėjams (2 670 tūkst. Lt) sudarė skola pačiam pareiškėjui. Iš UAB „EECF Bella 
SPV“ laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. vykdytos veiklos 
gauti 43 872 tūkst. Lt nuostoliai, kurie reorganizavimo metu buvo perduoti pareiškėjui. 
Akivaizdu, kad UAB „EECF Bella SPV“ vykdė nuostolingą veiklą dėl paimtos 300 mln. 
EUR paskolos pareiškėjo akcijoms įsigyti, palūkanų. Daroma išvada, kad UAB „EECF 
Bella SPV“ buvo įsteigta ir finansuojama akcininko Bite Finance International B.V., ku-
rio tikslas buvo įsigyti pareiškėją. Vykdant sandorius buvo siekiama perkelti palūkanų 
naštą iki 2007 m. pelningai veikusiai pareiškėjui. Inspekcija padarė pagrįstą išvadą, kad 
jeigu Bite Finance International B.V., išleidusi 300 mln. EUR vertės obligacijas, būtų tie-
siogiai įsigijusi pareiškėjo akcijas iš jų ankstesnio savininko „TDC Mobile Internatio-
nal“ A/S, o ne akcijų pirkimas būtų vykdomas panaudojus ženkliai pabrangusią pasko-
lą, kurią per kelias grandis (Vokietijos bankas, Bella FinCo LV, UAB „EECF Bella SPV“) 
pareiškėjui perkėlė Bite Finance International B.V., būtų pasiektas tas pats tikslas. Pa-
reiškėjas, perėmęs reorganizavimo metu 300 mln. EUR įsiskolinimą, moka šią paskolą, 
dengia palūkanas už savo paties akcijas, o ne tikrasis pareiškėjo akcijų savininkas Bite 
Finance International B.V. Teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, kad 
jo veiklai teigiamą įtaką padarė parinktas verslo planas ir jam jokiu būdu nepakenkė 
reorganizavimas, kadangi akivaizdu, kad būtent po reorganizacijos pareiškėjui perė-
mus UAB „EECF Bella SPV“ įsipareigojimus, ženkliai pablogėjo pareiškėjo finansiniai 
rodikliai – nuo 2008 m. iki šiol deklaruojamas nuostolis, smuko pareiškėjo kreditavimo 
reitingas, po perimtos paskolos padidėjo pareiškėjo ilgalaikiai įsipareigojimai, kurie ne 
tik pablogino pareiškėjo finansinę būklę, bet ir apribojo galimybes imti naujas pasko-
las investicijoms į pareiškėjo mobilių telekomunikacijų tinklo plėtrą Lietuvoje bei pa-
pildomas investicijas į dukterines bendroves. Pareiškėjo teiginys, kad perimtas verslo 
planas su know how leido optimizuoti valdymą, padidėjo pareiškėjo pajamos iš duo-
menų perdavimo, buvo sutaupyta lėšų neinvestuojant į nereikalingą ilgalaikį turtą, šio 
plano gairės galėtų būti pritaikomos ir ateityje įsigyjant ir valdant kitas telekomunika-
cinių paslaugų įmones, nėra įrodytas, yra deklaratyvaus pobūdžio. Teismas sutiko su 
Inspekcijos teiginiu, kad kadangi didžioji dalis su verslo planu susijusių klausimų buvo 
išspręsta valdymo paslaugų teikimo metu, nėra pagrindo teigti, jog bendro pobūdžio 
plano nuostatų reikšmė galėtų būti laikoma suteikiančia ekonominę naudą pareiškėjui 
dėl reorganizacijos, po kurios nebuvo nei optimizuotas pareiškėjo valdymas, nei įvyko 
reikšmingų pokyčių. Pareiškėjas po reorganizavimo tęsė savo įprastinę veiklą, negavo 
jokios ekonominės naudos dėl 2007 m. rugpjūčio 1 d. UAB „EECF Bella SPV“ prijun-
gimo. Pati UAB „EECF Bella SPV“, kuri veikė labai trumpą laiką, didžiąją laiko dalį 
atliko pasirengimo reorganizacijai veiksmus. Pirmiau nurodytų aplinkybių įvertinimu 
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yra įrodyta, kad ekonominės naudos, susijungus su UAB „EECF Bella SPV“, pareiškėjas 
negavo, nes perėmė iš prisijungusios įmonės tik įsipareigojimus (paskolą, palūkanas, 
nuostolius), vadinasi, nepagrįstai, pažeisdamas Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 
1 dalį, leidžiamiems atskaitymams jis priskyrė palūkanų sąnaudas už perimtą paskolą 
iš UAB „EECF Bella SPV“. 

9. Dėl iš UAB „EECF Bella SPV“ nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. rugpjūčio 
1 d. vykdytos veiklos metu gautų 43 872 000 Lt nuostolių, kurie reorganizavimo mo-
mentu buvo perduoti pareiškėjui, perkėlimo į kitus mokestinius laikotarpius, pirmo-
sios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjas šiuos nuostolius pirmiausia priskyrė 
neleidžiamiems atskaitymams. Šiuos nuostolius leidžiamiems atskaitymams pareiškėjas 
priskyrė 2012 m. lapkričio 27 d. patikslintoje 2007 m. pelno mokesčio deklaracijoje. 
Kadangi patikrinimo aktas buvo surašytas 2012 m. rugsėjo 21 d., tai yra iki patikslin-
tos deklaracijos pateikimo, todėl pagrįstai atsakovas atsisakė nagrinėti pareiškėjo ar-
gumentą dėl nuostolių perkėlimo. Kartu teismas pažymėjo, jog byloje esanti medžiaga 
patvirtino, kad pareiškėjas netęsė perimtos UAB „EECF Bella SPV“ veiklos ar veiklos 
dalies, be to, UAB „EECF Bella SPV“ pati nevykdė jokios realios veiklos, o buvo įsteigta 
tik pareiškėjo akcijų įsigijimui. Teismas sutiko su atsakovo pateiktais argumentais dėl 
nuostolių perkėlimo ir sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti reikalavimo ir įpareigoti 
Mokestinių ginčų komisiją nagrinėti mokestinį ginčą iš naujo, siekiant įvertinti minėtų 
nuostolių perkėlimo galimybę. R. M. administravimo įstatymo 141 straipsnio 4 punktu, 
pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjo skundo dalį dėl atleidimo nuo paskir-
tų pelno ir socialinio mokesčių baudų mokėjimo.

III.
 
10. Pareiškėjas UAB „Bitė Lietuva“ elektroninėmis ryšio priemonėmis (gautas 

2013 m. lapkričio 29 d.) pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo (1) panaikinti Vil-
niaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimo dalį, ku-
ria atmesta kaip nepagrįsta skundo dalis dėl reikalavimų panaikinti Mokestinių ginčų 
komisijos 2013 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. S-109(7-3312013) dalį, kuria patvirtintas 
Inspekcijos 2013 m. sausio 2 d. sprendimas Nr. 69-l ir (2) perduoti bylą Mokestinių 
ginčų komisijai nagrinėti iš naujo, įvertinant mokestinių nuostolių perkėlimo galimu-
mo klausimą, ir priimti šioje dalyje naują sprendimą – pareiškėjo skundą šioje dalyje 
tenkinti. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Akcentuodamas, kad 
nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl (a) paskolos, UAB ,,EECF Bella SPV“ paim-
tos pareiškėjo akcijoms įsigyti, palūkanų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams pelno 
mokesčio prasme po vėliau įvykusio šią paskolą paėmusios bendrovės ir pareiškėjo su-
sijungimo, ir (b) galimybės tęsti iki prijungimo apskaičiuotų UAB ,,EECF Bella SPV“ 
mokestinių nuostolių perkėlimą į ateinančius mokestinius laikotarpius, pareiškėjas 
savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu, be kita ko, grindžia šiais 
argumentais:

(1) pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė Pelno mokesčio įsta-
tymo 17 straipsnio 1 dalį bei nepagrįstai neatsižvelgė į šio įstatymo IX skyriaus nuos-
tatas. Akcentuoja, kad minėta Pelno mokesčio įstatymo nuostata nereikalauja faktinio 
pajamų uždirbimo ar ekonominės naudos gavimo, o tik apriboja sąnaudų priskyrimą 
leidžiamiems atskaitymams, atsižvelgiant į jų paskirtį, t. y. eliminuoja ekonomiškai  
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nepagrįstas išlaidas. Pastebi, kad UAB „EECF Bella SPV“ šias išlaidas buvo priskyrusi 
leidžiamiems atskaitymams ir mokesčių administratorius šio priskyrimo neginčijo;

(2) Pelno mokesčio įstatyme nėra nuostatų, kurios draudžia (riboja galimybę) 
priskirti ginčo paskolos palūkanas leidžiamiems atskaitymams po vėlesnio įmonių re-
organizavimo. Šiame įstatyme nėra įtvirtinta ir jokių specialių nuostatų, kurios numa-
tytų įmonių pareigą iš naujo įvertinti sąnaudų pagal jau sudarytas sutartis priskyrimą 
leidžiamiems atskaitymams po šių įmonių reorganizavimo kuriuo nors būdu. Atkrei-
pia dėmesį į tai, kad ir Pelno mokesčio įstatymo IX skyriuje, kuriame yra įtvirtintos 
specialiosios nuostatos, reglamentuojančios įmonių reorganizavimus ir jų mokestines 
pasekmes, nenumatoma, kad įsigijimo paskolos palūkanos po sujungimo turi būti pri-
skiriamos neleidžiamiems atskaitymams. Šio skyriaus paskirtis yra reglamentuoti atve-
jus, kai jame (skyriuje) numatytas sąlygas atitinkantis įmonių reorganizavimas turėtų 
būti neutralus ir neturėtų sukelti neigiamų mokestinių teisinių pasekmių (papildomų 
mokestinių prievolių) šiame reorganizavime dalyvaujančioms įmonėms. UAB „EECF 
Bella SPV“ paskolos paėmimas atitiko Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį, o 
prijungimas prie pareiškėjo atitiko šio įstatymo IX skyriuje numatytas sąlygas;

(3) nenuoseklus Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio I dalies interpretavimas 
pažeidžia Mokesčių administravimo įstatymo 7–9 straipsniuose įtvirtintus mokesčių 
mokėtojų lygybės ir teisingumo, protingumo bei apmokestinimo aiškumo principus. 
Mokestinių ginčų komisijos ir pirmosios instancijos teismo pateiktas Pelno mokesčio 
įstatymo nuostatų aiškinimas diskriminuoja tuos mokesčių mokėtojus, kurie kaip in-
vestavimo būdą pasirenka kitos įmonės akcijų įsigijimą ir vėliau inicijuoja šių įmonių 
reorganizavimą (nes, pvz., viso verslo ar jo dalies įsigijimo atveju tam paimtos pasko-
los palūkanos visais atvejais būtų laikomos leidžiamais atskaitymais). Skundžiamame 
pirmosios instancijos teismo sprendime pateikiamas teisės aiškinimas yra nenuoseklus, 
nes: (i) jei pareiškėjas ir UAB „EECF Bella SPV“ nebūtų sujungtos, tai ginčo palūka-
nos būtų priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Negana to, pastaroji bendrovė po 
2010 metų einančiais mokestiniais laikotarpiais galėtų naudotis Pelno mokesčio įsta-
tymo 561 straipsnyje įtvirtintu nuostolių perdavimo kitoms grupes įmonėms mecha-
nizmu ir perduoti dėl mokamų palūkanų susidariusius nuostolius pareiškėjui; (ii) jei 
pareiškėjas būtų prijungtas prie UAB „EECF Bella SPV“, tada, pagal mokesčių adminis-
tratoriaus logiką, atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytus ar-
gumentus, galėtume teigti, jog UAB „EECF Bella SPV“ perimtų daug darbuotojų, turto, 
mobiliųjų telekomunikacijų klientų – taigi, sujungimas būtų ekonomiškai naudingas ir 
minėtos palūkanos būtų leidžiami atskaitymai; (iii) nepriklausomai nuo to, kuri įmonė 
prijungta prie kurios, atsižvelgiant i Akcinių bendrovių įstatymo 68 straipsnio 1 dalį, 
po reorganizavimo veiklą tęsianti bendrovė turės visiškai analogišką turto, teisių, įsi-
pareigojimų ir sutarčių visumą. Kartu atkreipia dėmesį, kad Lietuvos mokesčių teisės 
aktuose iš viso nėra įtvirtinta ekonominės naudos sąvoka, o vadovaujantis Mokesčių 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi, visi mokesčio įstatymo nuostatų neaiš-
kumai turi būti aiškinami mokesčio mokėtojo naudai;

(4) Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio I dalies nuostata neturi būti aiškinama 
kaip reikalaujanti atskirai įrodinėti ekonominę naudą (atsirandančią iš vėlesnio įmonių 
susijungimo) po to, kai paskolos sandoris jau buvo sudarytas ir jo ekonominis naudin-
gumas jau buvo pripažintas. Jei paskolos palūkanos buvo pripažintos leidžiamais at-
skaitymais iki įmonių prijungimo, paskolos sutarties ir palūkanų sąnaudų vertinimas 
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negali pasikeisti tik dėl to, kad patronuojanti bendrovė prijungiama prie dukterinės 
bendrovės. Jos turi būti ir toliau pripažįstamos leidžiamais atskaitymais;

(5) pateikia paaiškinimus dėl to, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai 
įvertino ekonominės naudos (ne)buvimo aplinkybes, papildomai atkreipdamas dėmesį 
į pajamas pagal Užtikrintos susijusio asmens garantijos sutartį bei perimtų Išplėstinės 
garantijos ir atsakomybės draudimo sutarties bei verslo plano ekonominę naudą;

(6) pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir pažeisdamas proceso nuoseklu-
mo reikalavimus išnagrinėjo klausimą dėl galimybės tęsti iki prijungimo apskaičiuotų  
UAB „EECF Bella SPV“ mokestinių nuostolių perkėlimą į ateinančius mokestinius lai-
kotarpius, o ne grąžino šį klausimą Mokestinių ginčų komisijai nagrinėti iš naujo. Ak-
centuoja ir tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamame spren-
dime visiškai nepagrįstai pripažino, kad pareiškėjas netęsė UAB „EECF Bella SPV“ 
vykdytos veiklos (rinkos analizė, potencialių investicijų paieška, investavimas, dukteri-
nių bendrovių akcijų valdymo veikla ir kt.). Akcentuoja, kad nė viena Pelno mokesčio 
įstatymo norma nenurodo, kad norint po reorganizavimo perduoti veiklą baigiančios 
bendrovės mokestinius nuostolius po reorganizavimo veiklą tęsiančiai įmonei, būtina, 
kad veiklą baigiančios bendrovės veikla taptų pagrindine ar vienintele veiklą tęsiančios 
bendrovės veikla.

11. Atsakovas Inspekcija pateiktame atsiliepime į pareiškėjo skundą prašo jį at-
mesti ir skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti ne-
pakeistą. Savo poziciją atsakovas iš esmės grindžia tais pačiais argumentais, kurie buvo 
išdėstyti pirmosios instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

12. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Inspekcijos 2013 m. sausio 2 d. sprendimo 
dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. 69-1 bei mokestinį ginčą dėl šio sprendimo nagri-
nėjusių Mokestinių ginčų komisijos 2013 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. S-109(7-33/2013) 
„Dėl UAB „Bitė Lietuva“ 2013-01-29 skundo“ ir pirmosios instancijos teismo spren-
dimo. Iš šios administracinės bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas 
apibrėžiančių pareiškėjo pateikto apeliacinio skundo argumentų matyti, kad apeliantas 
neginčija skundžiamų Komisijos ir Vilniaus apygardos administracinio teismo spren-
dimų dalių, kuriomis jis buvo atleistas nuo jam apskaičiuotų mokesčių delspinigių ir 
skirtų baudų mokėjimo. Kadangi atsakovas apeliacinio skundo dėl pirmosios instanci-
jos teismo sprendimo neteikė, spręstina, jog klausimai dėl minėtų delspinigių ir baudų 
nepatenka į apeliacinės instancijos teisme nagrinėjamą ginčą.

13. Apeliacinės instancijos teisme tikrintina skundžiamo atsakovo sprendimo da-
limi centrinis mokesčių administratorius nusprendė patvirtinti 2012 m. rugsėjo 21 d. 
patikrinimo akte Nr. 204 7 (toliau – ir Patikrinimo aktas) pareiškėjui papildomai ap-
skaičiuotas 4 195 665 Lt pelno mokesčio ir 16 890 Lt socialinio mokesčio sumas. Iš pa-
reiškėjo Mokestinių ginčų komisijai teiktame skunde, taip pat pirmosios ir apeliacinės 
instancijų teismams teiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų ma-
tyti, jog toks atsakovo sprendimas iš esmės yra kvestionuojamas dviem aspektais: 
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(1) dėl atsisakymo pripažinti, kad pareiškėjas pagrįstai prie 2007–2009 metų lei-
džiamų atskaitymų priskyrė sąnaudas (viso 151 132 626 Lt), patirtas mokant palūkanas 
pagal UAB „EECF Bella SPV“ (toliau – ir Bella SPV) sudarytą paskolos sutartį, iš ku-
rios kylantys įsipareigojimai po reorganizavimo perėjo pareiškėjui;

(2) dėl atsisakymo leidžiamiems atskaitymams priskirti laikotarpiu nuo 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. Bella SPV vykdytos veiklos metu susidariusius 
43 872 000 Lt dydžio nuostolius, kurie po reorganizavimo perduoti pareiškėjui ir ku-
riuos apeliantas 2012 m. lapkričio 27 d. (t. y. po Patikrinimo akto surašymo) pateiktoje 
patikslintoje pelno mokesčio deklaracijoje už 2007 metus deklaravo kaip leidžiamus 
atskaitymus.

14. Dėl antrojo apeliaciniame skunde keliamo klausimo, t. y. pareiškėjo galimy-
bės leidžiamiems atskaitymams priskirti minėtus Bella SPV vykdytos veiklos metu su-
sidariusius nuostolius, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad skundžiamu sprendimu 
dėl patikrinimo akto tvirtinimo atsakovas iš esmės nesprendė klausimo dėl pareiškėjo 
patikslintoje deklaracijoje už 2007 metus nurodytų ginčo nuostolių priskyrimo leidžia-
miems atskaitymams (ginčo sprendime nebuvo sprendžiama dėl minėtos deklaracijos, 
pateiktos po Patikrinimo akto surašymo, priėmimo; nepasisakyta dėl šios deklaracijos 
pagrįstumo; aptariamų nuostolių klausimas buvo sprendžiamas atsižvelgiant į mokes-
tinio patikrinimo metu pareiškėjo pateiktas mokesčio deklaracijas). Mokestinių ginčų 
komisija eksplicitiškai atsisakė vertinti šiuos pareiškėjo argumentus, nurodžiusi, kad 
„<...> savo skunde [jis] net neformuluoja atskiro reikalavimo, atitinkančio [Mokesčių 
administravimo įstatymo] 155 straipsnyje nustatytus Komisijos galimus priimti spren-
dimo būdus, susijusio su nuostolių perkėlimu <...>“. Susipažinusi su pareiškėjo Mokes-
tinių ginčų komisijai teikto skundo turiniu, išplėstinė teisėjų kolegija sutinka su tokiu 
šios institucijos vertinimu. Spręstina, jog inicijuojant mokestinį ginčą aptariamas klau-
simas nebuvo ir negalėjo būti jo (mokestinio ginčo) dalyku, todėl pirmosios instanci-
jos teismas, peržengdamas ginčo ribas, nepagrįstai vertino pareiškėjo galimybę minė-
tus nuostolius priskirti leidžiamiems atskaitymams. Tai lemia, jog Vilniaus apygardos 
administracinio teismo argumentai (motyvai) šioje dalyje pripažintini nepagrįstais ir 
nedarančiais įtakos proceso dalyvių teisėms ir pareigoms. Pripažinimas, jog aptariamas 
klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku, taip pat eliminuoja ir apeliacinės instan-
cijos teismo pareigą pasisakyti dėl pareiškėjo argumentų šioje dalyje.

V.

15. Atsižvelgiant į prieš tai apibrėžtas bylos nagrinėjimo ribas, toliau spręstinas 
klausimas, ar pareiškėjas, apskaičiuodamas 2007–2009 metų apmokestinamąjį pelną, 
pagrįstai prie leidžiamų atskaitymų priskyrė sąnaudas (viso 151 132 626 Lt), patirtas 
mokant palūkanas pagal Bella SPV sudarytą paskolos sutartį, iš kurios (paskolos su-
tarties) kylantys įsipareigojimai po šios bendrovės ir pareiškėjo reorganizavimo perėjo 
pastarajam.

16. Ginčo mokestiniu laikotarpiu galiojusi Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 
1 dalis (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. IX-675 redakcija) nustatė, kad „leidžiami 
atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būti-
nos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis įstatymas 
nenustato ko kita <...>“. Kaip teisingai pastebi pareiškėjas, nagrinėjamu atveju šioje 
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įstatymo nuostatoje minimos išimtys iš bendros taisyklės ginčo teisiniams santykiams 
nėra taikomos (aktualios).

17. Kai kurias cituotoje įstatymo nuostatoje vartojamas sąvokas įstatymų lei-
dėjas apibrėžė Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnyje (2008 m. liepos 14 d. įstatymo  
Nr. X-1697 redakcija; identiškai šios sąvokos buvo apibrėžtos ir 2007–2009 m. galioju-
siose šio straipsnio redakcijose): (1) „pajamos – visos iš Lietuvos ir ne Lietuvos šaltinių 
uždirbtos ir (arba) gautos visų rūšių pajamos pinigais ir (arba) ne pinigais“ (24 d.);  
(2) „sąnaudos – visos išlaidos, patirtos uždirbant pajamas“ (31 d.); (3) „veikla – bet ko-
kio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, kuria siekiama gauti ir (arba) uždirbti 
pajamų ar kokios kitos ekonominės naudos“ (40 d.).

18. Iš minėtos Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies (2001 m. gruodžio 
20 d. įstatymo Nr. IX-675 redakcija) nuostatos loginės ir lingvistinės konstrukcijos bei 
sisteminio jos vertinimo kitų šio įstatymo nuostatų kontekste matyti, kad leidžiamais 
atskaitymais, išskyrus šiame įstatyme numatytas išimtis (atskirus atvejus), pripažįsta-
mos tik tokios vieneto sąnaudos, kurios atitinka šias turinčias egzistuoti kartu (kumu-
liatyvias) sąlygas: (1) vieneto sąnaudos turi būti faktiškai patirtos; (2) sąnaudos patir-
tos vienetui vykdant komercinę ar gamybinę savo veiklą; (3) komercine ar gamybine 
veikla, kurią vykdant patiriamos sąnaudos, vienetas siekia gauti ir (arba) uždirbti paja-
mų ar kokios kitos ekonominės naudos; (4) sąnaudos turi būti įprastinės veiklai, kurią 
vykdant vienetas jas patiria; (5) sąnaudos turi būti būtinos vieneto pajamoms uždirbti 
ar vieneto ekonominei naudai gauti.

19. Svarbu pažymėti, kad įstatymų leidėjo nurodomas vieneto komercinės ar 
gamybinės veiklos sąsajumas su siekiu gauti ir (arba) uždirbti pajamų ar siekiu gau-
ti kokios kitos ekonominės naudos leidžia teigti, kad leidžiamiems atskaitymams pri-
skiriamos sąnaudos nėra siejamos vien su pelno gavimu. Kitaip tariant, vien faktinė 
aplinkybė, jog veikla buvo nuostolinga, savaime nepaneigia galimybės atitinkamas vie-
neto sąnaudas pripažinti leidžiamais atskaitymais Pelno mokesčio įstatymo 17 straips-
nio 1 dalies (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. IX-675 redakcija) prasme. Tačiau 
taip pat būtina atskirai pabrėžti, kad sprendžiant klausimą dėl sąnaudų pripažinimo 
leidžiamiems atskaitymams, šiomis sąnaudomis laikomos ne visos vieneto patirtos vei-
klos išlaidos, bet tik tokios išlaidos, kurios yra pripažintos sąnaudomis Pelno mokes-
čio įstatymo prasme. Tai reiškia, kad prieš sprendžiant dėl Pelno mokesčio įstatymo 
17 straipsnio 1 dalies (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. IX-675 redakcija) taikymo, 
turi būti išspręstas klausimas dėl sąnaudų pripažinimo Pelno mokesčio įstatymo II sky-
riuje „Pajamų ir sąnaudų pripažinimas“ (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. IX-675, 
2005 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-456 ir 2007 m. gegužės 3 d. įstatymo Nr. X-1110 
redakcijos) nustatyta tvarka.

20. Pastaruoju aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad nagrinėjamu atveju 
tarp šalių nėra ginčo dėl aptariamų palūkanų pripažinimo sąnaudomis, kaip jos su-
prantamos pagal Pelno mokesčio įstatymą; mokesčių administratorius, iš esmės ne-
kvestionuodamas pareiškėjo teisės aptariamas palūkanas pripažinti sąnaudomis, neigia 
jo galimybę šias sąnaudas pripažinti leidžiamais atskaitymais apskaičiuojant apmokes-
tinamąjį pelną.

21. Minėta, jog sąnaudos Pelno mokesčio įstatymo taikymo prasme, – visos išlai-
dos, patirtos uždirbant pajamas. Tačiau vien atitinkamų išlaidų pripažinimas sąnau-
domis savaime nereiškia jų pripažinimo leidžiamiems atskaitymams. Iš tiesų, kaip jau 
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minėta šiame baigiamajame teismo akte, Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalis 
(2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. IX-675 redakcija), be kita ko, reikalauja, jog są-
naudos būtų patirtos vienetui vykdant komercinę ar gamybinę veiklą, kuria jis (viene-
tas) siekia pajamų ar kitos ekonominės naudos. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, 
norint konstatuoti šių sąlygų buvimą turint tikslą atitinkamas (konkrečias) sąnaudas 
priskirti leidžiamiems atskaitymams, būtina vertinti šių sąnaudų atsiradimą nulėmu-
sius vieneto (mokesčio mokėtojo) veiksmus (veiklą).

22. Byloje nėra ginčo, kad sąnaudas, kurias mokesčių administratorius (atsakovas) 
atsisakė pripažinti leidžiamais atskaitymais, sudaro palūkanos, mokėtos vykdant Bella 
SPV sudarytą paskolos sutartį (pareiškėjui vykdant po reorganizavimo iš Bella SPV 
perimtus įsipareigojimus). Pagal šią paskolos sutartį gautas pinigines lėšas Bella SPV 
panaudojo pareiškėjo akcijoms įsigyti. Vėliau šie juridiniai asmenys buvo reorganizuoti 
Bella SPV prijungiant prie pareiškėjo, t. y. patronuojanti bendrovė buvo prijungta prie 
dukterinės.

23. Čia paminėtina, kad analizuojant mokesčių administratoriaus (atsakovo), Mo-
kestinių ginčų komisijos bei pirmosios instancijos teismo sprendimų motyvus matyti, 
kad spręsdami ginčo sąnaudų pripažinimo leidžiamais atskaitymais klausimą, šie su-
bjektai, be kita ko, vertino, ar iš reorganizuojant ginčo bendroves atlikto Bella SPV pri-
jungimo prie pareiškėjo pastarasis gavo (buvo siekiama gauti) kokią nors ekonominę 
naudą. Kitaip tariant, atsakovas ir mokestinį ginčą nagrinėjusios institucijos iš esmės 
galimybę ginčo sąnaudas pripažinti leidžiamais atskaitymais, tokiomis aplinkybėmis, 
kokios susiklostė šioje byloje, siejo su reikalavimu, kad reorganizavimu turi būti gau-
nama Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo 
Nr. IX-675 redakcija) nurodyta ekonominė nauda.

24. Nesutikdama su tokia pozicija, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, 
kad Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo 
Nr. IX-675 redakcija) minimų sąnaudų priskirtinumas leidžiamiems atskaitymams yra 
siejamas su vieneto vykdomos komercinės ar gamybinės veiklos vertinimu. Šiuo as-
pektu būtina pažymėti, kad nagrinėjamu atveju susiklosčiusių faktinių aplinkybių kon-
tekste minėtas reorganizavimas pats savaime nėra ir negali būti laikomas pareiškėjo 
komercine ar gamybine veikla Pelno mokesčio įstatymo prasme. Aptariamas Bella SPV 
prijungimas prie pareiškėjo buvo atliktas pagal sprendimus, priimtus šių bendrovių ak-
cininkams disponuojant savo turtu, o ne Bella SPV ar pareiškėjui vykdant savo veiklą, 
kaip ji suprantama pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas. Iš tiesų, įmonių reorgani-
zavimą patronuojančią bendrovę prijungiant prie dukterinės pagal turinį realiai lemia 
ne pačios patronuojančios bendrovės, bet jos akcininkų veiksmai (akcininkų veikla). 
Todėl tokia veikla, t. y. pats ginčo reorganizavimas, akivaizdžiai aptariamu atveju negali 
būti laikoma nei iki reorganizavimo veikusių vienetų, nei po reorganizavimo veiklą tę-
siančio vieneto komercine ar gamybine veikla minėto įstatymo nuostatų prasme. Tuo 
tarpu, kaip minėta, sprendžiant klausimą dėl atitinkamų sąnaudų pripažinimo leidžia-
mais atskaitymais apmokestinimo pelno mokesčiu tikslais, turi būti vertinama būtent 
vieneto (mokesčio mokėtojo), veikiančio, kaip tokio, o ne jo akcininkų veikla.

25. Kadangi ginčo sąnaudos iš esmės patirtos Bella SPV įsigyjant pareiškėjo akci-
jas (ginčo palūkanos buvo mokamos už akcijoms įsigyti paimtą paskolą), būtina pažy-
mėti, kad Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies (2001 m. gruodžio 20 d. įsta-
tymo Nr. IX-675 redakcija) taikymo aspektu vieneto turto įsigijimo sąnaudos, nesant 
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kitų mokesčių įstatymų nuostatų, gali būti pripažintos leidžiamais atskaitymais tik to-
kiu atveju, jei šis turtas naudojamas vieneto komercinėje ar gamybinėje veikloje, kuria 
siekiama gauti pajamų ar kitą ekonominę naudą. Toks vertinimas kildintinas iš minė-
toje Pelno mokesčio įstatymo nuostatoje nustatytos ir šiame baigiamajame teismo akte 
nurodytos privalomos sąnaudų pripažinimo leidžiamais atskaitymais sąlygos – ko-
mercine ar gamybine veikla, kurią vykdant patiriamos atitinkamos sąnaudos, siekiama 
gauti ir (arba) uždirbti pajamų ar kokios kitos ekonominės naudos. Pastarosios sąlygos, 
taip pat sąnaudų įprastumo ir būtinumo reikalavimų tenkinimas, būtinas atitinkamas 
sąnaudas pripažįstant leidžiamais atskaitymais, iš esmės reikalauja šių sąnaudų ryšio su 
vieneto komercine ar gamybine veikla (jos dalimi), kuria siekiama pajamų ar kitokios 
ekonominės naudos.

26. Kilusio ginčo kontekste būtina akcentuoti, kad, nesant atitinkamų įstatymų ir 
(ar) juos lydinčių teisės aktų nuostatų, įmonių reorganizavimas prijungimo būdu sa-
vaime nepaneigia minėto ryšio buvimo tarp po reorganizavimo veiklą tęsiančio vie-
neto faktiškai patiriamų sąnaudų dėl prijungto ūkio subjekto vykdytos komercinės ar 
gamybinės veiklos, nepriklausomai nuo to, ar pastaroji veikla po reorganizavimo yra 
tęsiama ar ne. Tai pagrindžia aplinkybė, jog reorganizavimo prijungimo būdu atveju 
po reorganizavimo veiklą tęsiančiam ūkio subjektui pereina prijungiamo subjekto tei-
sės ir pareigos, inter alia kylančios iš pastarojo veiklos, kaip ji suprantama pagal Pelno 
mokesčio įstatymą. Iš tiesų, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 
prijungimas, kaip vienas iš juridinių asmenų reorganizavimo būdų, – „<...> tai vieno ar 
daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos 
reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos“. Tai, kad reorganizuotų bendrovių 
visas turtas, teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančioms bendrovėms 
buvo nustatyta ir Akcinių bendrovių įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje (2003 m. gruodžio 
11 d. įstatymo Nr. IX-1889 redakcija). Atitinkamai, nesant konkrečių mokesčių įstaty-
mų ir juos lydinčių teisės aktų nuostatų, vien vienetų reorganizavimas, skirtingai nei 
teigia atsakovas, savaime nepaneigia po reorganizavimo veiklą tęsiančio vieneto teisės 
leidžiamiems atskaitymams priskirti jo faktiškai patirtas sąnaudas, susijusias su reor-
ganizavimo metu pasibaigusio vieneto vykdyta komercine ar gamybine veikla, kuria 
buvo siekiama gauti pajamų ar kitos ekonominės naudos.

27. Šios išvados negali paneigti tam tikras reorganizavimo pasekmes nustatantis 
Mokesčių administravimo įstatymo 91 straipsnis (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. 
IX-2112 redakcija), nes jis reglamentuoja tik santykius dėl iki reorganizavimo atsira-
dusių mokestinių prievolių vykdymu. Be to, proceso dalyvių minima Pelno mokesčio 
įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi (2007 m. gegužės 3 d. įstatymo Nr. X-1110 redakcija) 
įstatymų leidėjas numatė ribojimus, susijusius tik su iki reorganizavimo patirtų nuos-
tolių perkėlimu kitiems mokestiniams metams. Atsakovas nenurodo jokių kitų ginčo 
teisiniams santykiams taikytinų mokesčių įstatymų nuostatų, numatančių ribojimą po 
reorganizavimo veikiančio vieneto faktiškai patirtas sąnaudas priskirti leidžiamiems 
atskaitymams vien dėl to, kad šios sąnaudos yra susijusios su iki reorganizavimo vei-
kusio ūkio vieneto vykdyta komercine ar gamybine veikla.

28. Remdamasi išdėstytu, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia sutinka su atsa-
kovo vertinimu, kad pagal bendrą taisyklę, jeigu vienas vienetas paima paskolą, kuri 
panaudojama kito vieneto akcijoms įsigyti, tai palūkanų sąnaudos, apskaičiuojant pa-
skolą paėmusio vieneto apmokestinamąjį pelną, paprastai priskiriamos leidžiamiems  
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atskaitymams, jei yra tenkinamos visos kitos mokesčių įstatymuose numatytos sąlygos. 
Tačiau prieš tai pateiktas teisės aiškinimas nagrinėjamu atveju sudaro pakankamą pa-
grindą paneigti atsakovo ir mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų, įskaitant pirmo-
sios instancijos teismą, teiginius, kad „<...> jeigu vėliau abu šie vienetai reorganizuo-
jami vienu iš Pelno mokesčio įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nurodytų 
būdų, tai vieneto, kuris po reorganizavimo perėmė įsipareigojimą (arba jam liko įsi-
pareigojimas) mokėti tokias palūkanas, leidžiamiems atskaitymams minėtos palūkanos 
nepriskiriamos, nes jos nėra susijusios su pajamų uždirbimu ar ekonominės naudos 
gavimu“.

29. Nagrinėjamu atveju ginčo sąnaudas, t. y. palūkanas, nulėmė Bella SPV, kurios 
teisių ir pareigų perėmėjas yra pareiškėjas, veikla, susijusi su paskolos paėmimu, tu-
rint tikslą įgyti pareiškėjo akcijas. Minėta, kad paprastai neleidžiama turto įsigijimo są-
naudų priskirti leidžiamiems atskaitymams, be kita ko, jei šis turtas nenaudojamas (jis 
nėra skirtas naudoti) Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje (2001 m. gruo-
džio 20 d. įstatymo Nr. IX-675 redakcija) nurodytoje veikloje. Pastebėtina ir tai, kad 
ginčo turtas (akcijos) po reorganizavimo nebuvo perduotas pareiškėjui tam, kad, pa-
vyzdžiui, jis gautų pajamų jas realizuodamas Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsny-
je (2003 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. IX-1889 redakcija) nustatyta tvarka. Priešingai, 
kaip matyti iš reorganizavimo sąlygų, šios akcijos buvo anuliuotos reorganizacijos mo-
mentu ir neperėjo po reorganizavimo veiklą tęsiančiai bendrovei (pareiškėjui). Tačiau 
tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė šiuo byloje nagrinėjamu individualiu atveju, 
tai savaime negali paneigti pareiškėjo teisės ginčo sąnaudas (kurios buvo faktiškai pa-
tirtos po minėto reorganizavimo) ar jų dalį įtraukti į leidžiamus atskaitymus apskai-
čiuojant apmokestinamąjį pelną, jei objektyvūs įrodymai patvirtintų, kad Bella SPV šį 
turtą naudojo savo komercinėje ar gamybinėje veikloje, siekdama uždirbti (gauti) paja-
mų ar gauti kokią kitą ekonominę naudą, taip pat tai, kad tokios sąnaudos (pareiškėjo 
akcijų įsigijimas) buvo įprastos vykdytai veiklai bei būtinos minėtoms pajamoms ar 
ekonominei naudai gauti.

30. Atitinkamai, atsižvelgiant į šiame baigiamajame teismo akte pateiktą Pelno 
mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. IX-675 
redakcija) aiškinimą, siekiant išspręsti šių sąnaudų (t. y. pareiškėjo po reorganizavimo 
sumokėtų palūkanų) pripažinimo leidžiamais atskaitymais klausimą, turi būti įvertinta 
šių sąnaudų atsiradimą nulėmusi Bella SPV veikla, įskaitant vertinimą, ar minėtos pa-
skolos paėmimas ir, atitinkamai, pareiškėjo akcijų įgijimas gali būti pripažinti šio vie-
neto komercinės ar gamybines veiklos, kuria siekiama uždirbti (gauti) pajamų ar gauti 
kitą ekonominę naudą, dalimi. 

VI.

31. Atliktino vertinimo kontekste išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia 
dėmesį į Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnį, nustatantį, jog „mokesčių 
teisiniuose santykiuose viršenybė teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne 
jos formaliai išraiškai“. Šia įstatymo nuostata nacionalinėje mokesčių teisės sistemo-
je yra įtvirtinamas turinio viršenybės prieš formą principas, kuris, kartu su mokesčių 
mokėtojų lygybės, teisingumo ir visuotinio privalomumo, apmokestinimo aiškumo 
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principais, pripažįstamas apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principu 
(Mokesčių administravimo įstatymo 6 str.). Taikant turinio viršenybės prieš formą 
principą, iš esmės yra atliekamas konkretaus mokestinio teisinio santykio dalyvio vei-
klos, kaip ji suprantama šioje įstatymo nuostatoje, turinio vertinimas. Šis veiklos verti-
nimas atliekamas siekiant ne sukurti, pakeisti ar panaikinti mokestinius teisinius san-
tykius, t. y. santykius, kurie yra reguliuojami mokesčių įstatymų ir juos lydinčių teisės 
aktų, bet siekiant tinkamai kvalifikuoti nustatytas tikrąsias teisiškai reikšmingas aplin-
kybes, tokiu būdu atskleidžiant realiai atsiradusius ir egzistuojančius mokestinius teisi-
nius santykius. Tai reiškia, jog taikant aptariamą principą yra atliekamas tokios mokes-
tinių teisinių santykių dalyvių veiklos vertinimas, pirmenybę teikiant ne šios veiklos 
formaliai išraiškai, bet jos turiniui, kuri ne tik tiesiogiai ir betarpiškai yra susijusi su 
konkrečiais mokestiniais teisiniais santykiais, bet ir kuri lemia (lėmė) šių santykių ar 
jų dalies atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą. Šis veiklos vertinimas atliekamas inter 
alia paisant protingumo ir sąžiningumo principų (Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo 2013 m. balandžio 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A442-724/2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 24, 2013).

32. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad, nepaisant pareiškėjo pa-
teiktų paaiškinimų bei dokumentų apie Bella SPV steigimo ir UAB „Bitė Lietuva“ akci-
jų įgijimo tikslus, jos veiklos naudojant šias akcijas bei reorganizavimo aplinkybes, mo-
kestinio patikrinimo metu nustatytos, Patikrinimo akte užfiksuotos bei byloje esančiais 
įrodymais patvirtintos ginčo teisinių santykių turinį apibūdinančios faktinės aplinky-
bės leidžia abejoti, ar pareiškėjo apibūdinama formali Bella SPV veiklos išraiška, kiek 
tai susiję su ginčo sąnaudų atsiradimą nulėmusiais veiksmais, atitinką realų aptariamos 
veiklos turinį, reikšmingą identifikuojant tikrąjį visuomeninį santykį, turint tikslą jį 
tinkamai kvalifikuoti pagal atitinkamas mokesčių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų 
nuostatas bei spręsti dėl iš šio santykio kylančių mokestinių prievolių.

33. Iš tiesų mokesčių administratoriaus atlikto mokestinio patikrinimo bei spren-
dimo dėl patikrinimo akto priėmimo metu surinkti objektyvūs duomenys apie Bella 
SPV veiklą sudaro pakankamą pagrindą išvadai, kad, paimdama ginčo paskolą ir įsi-
gydama pareiškėjo akcijas, Bella SPV neveikė kaip vienetas, vykdantis komercinę ar 
gamybinę veiklą, kuria siekiama pajamų ar kitos ekonominės naudos Pelno mokesčio 
įstatymo prasme. Priešingai, šiais veiksmais, be kita ko, nulėmusiais ir ginčo sąnaudų 
atsiradimą, Bella SPV veikė išimtinai siekdama tikslų, susijusių su akcininkų interesais 
bei jų ekonomine nauda.

34. Tokį vertinimą pagrindžia Patikrinimo akte (MGK byla, II t., b. l. 21–39), 
sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo išsamiai aprašytos ginčo santykiams reikš-
mingos faktinės aplinkybės (MGK byla, I t., b. l. 49–65), pagrįstos dokumentais ir kitais 
byloje esančiais įrodymais, dėl kurių nėra ginčo tarp šalių, apie: (1) Bella SPV įsteigi-
mą, įskaitant į jos įstatinį kapitalą investuotų akcininkų lėšų dydį, veiklos trukmę ir 
ypač trumpus laikotarpius tarp reikšmingų šios bendrovės sudarytų sandorių ir akci-
ninkų sprendimų reorganizuoti šią bendrovę prijungiant prie pareiškėjo; (2) pasirinktą 
reorganizavimo būdą, jį, be kita ko, vertinant visų kitų faktinių aplinkybių kontekste, 
bei tokiu reorganizavimu nulemtą Bella SPV turėtų ginčo akcijų anuliavimą ir pareiš-
kėjo akcininkų pasikeitimą; (3) Bella SPV valdymą, jos darbuotojus, turėtą turtą, rei-
kalingą planuotai veiklai vykdyti; (4) Bella SPV akcininko (Bite Finance Internatinal 
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B.V.), taip pat susijusių įmonių (Mid Europa Partners grupės) vaidmenį šios bendrovės 
valdyme, jų veiklą dėl ginčo vertybinių popierių įsigijimo iki ir po Bella SPV įsteigimo,  
tarpininkavimą ir atstovavimą sudarant sandorius dėl paskolos ir ginčo akcijų įsigiji-
mo; (5) su Bella SPV susijusių įmonių veiklą išleidžiant obligacijas bei teikiant tikslinę 
paskolą aptariamai bendrovei ir kt. Pastebėtina, kad šių aplinkybių pakartojimas, atsi-
žvelgiant į tai, kad jos išsamiai aprašytos sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo, 
mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų sprendimuose, taip pat paminėtos šio baigia-
mojo akto aprašomojoje dalyje, būtų perteklinis.

35. Taigi, vertinant paminėtas faktines aplinkybes taikant Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtintas proceso taisykles, nagrinėjamoje by-
loje, tiek, kiek tai susiję su aptariamos paskolos paėmimu ir akcijų įsigijimu, sutiktina 
su skundžiamame sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo atsakovo pateikta išvada, 
kad Bella SPV nevykdė jokios realios veiklos, o buvo įsteigta tik pareiškėjo akcijoms 
įsigyti (MGK byla, I t., b. l. 62), ir kad tai yra viena iš aplinkybių, paneigiančių galimybę 
ginčo paskolos palūkanas priskirti leidžiamiems atskaitymams (MGK byla, I t., b. l. 72). 
Šiuo klausimu pareiškėjo mokestinio patikrinimo ir sprendimo dėl patikrinimo akto 
tvirtinimo priėmimo, taip pat mokestinio ginčo nagrinėjimo metu teikti duomenys ir 
paaiškinimai (MGK byla: I t., b. l. 2–22, 78–94; 109–114; II. t., b. l. 6–11, 14–19; el. ryšio 
priemonėmis siųsti procesiniai dokumentai bei teismų posėdžių metu teikti paaiškini-
mai) nėra pakankami paneigti tokį vertinimą.

36. Minėta, jog leidžiamiems atskaitymams apskaičiuojant apmokestinamąjį pel-
ną negali būti priskiriamos sąnaudos, kai jas nulėmę vieneto veiksmai nelaikytini vei-
kla Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo  
Nr. IX-675 redakcija) prasme, t. y. vieneto ekonomine ir gamybine veikla, kuria siekia-
ma pajamų ar kitos ekonominės naudos. Todėl šiame baigiamajame teismo akte panei-
gus ryšio tarp Bella SPV vykdytos komercinės ar gamybinės veiklos, kaip ji supranta-
ma pagal ginčo teisiniams santykiams taikytinas Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, 
ir aptariamo paskolos paėmimo bei akcijų įsigijimo buvimą, negali būti pripažintas ir 
iš tokios paskolos kylančios pareigos mokėti ginčo palūkanas sąsajumas su atitinkama 
minėto vieneto veikla. Šios aplinkybės konstatavimas nagrinėjamu atveju yra pakan-
kamas ir savarankiškas pagrindas paneigti pareiškėjo, kaip Bella SPV teisių ir pareigų 
perėmėjo, galimybę po reorganizavimo sumokėtas ginčo palūkanas priskirti aptaria-
miems leidžiamiems atskaitymams pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį 
(2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. IX-675 redakcija). Todėl pripažintina, jog mokes-
čių administratorius (atsakovas) pagrįstai atsisakė ginčo palūkanas pripažinti leidžia-
mais atskaitymais bei perskaičiavo mokėtinas pelno ir socialinio mokesčių sumas.

37. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pir-
mosios instancijos teismas, nors ir kitais motyvais atmesdamas pareiškėjo skundą da-
lyje dėl mokėtinų pelno ir socialinio mokesčių sumų, iš esmės priėmė teisingą sprendi-
mą. Apeliacinį skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais nėra jokio teisinio pagrindo, 
todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis 
skundas atmetamas. Tokia nagrinėjamos bylos baigtis taip pat sudaro pagrindą atmesti 
pareiškėjo prašymą dėl jo bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu patir-
tų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 
1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ apeliacinį skundą atmesti 
ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti 
nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

2.7. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių

2.7.1. Dėl valstybės tarnautojo materialinės atsakomybės sąlygų

Valstybės tarnybos įstatymo 28 straipsnis nustato, kad už valstybės ir savivaldybės 
institucijai ir įstaigai padarytą materialinę žalą valstybės tarnautojai traukiami materia-
linėn atsakomybėn. Teisinį reguliavimą dėl valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės 
detalizuoja Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnis (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo 
Nr. IX-855 redakcija), kurio 1 dalis nustato, kad valstybės tarnautojas turi atlyginti savo 
neteisėta kalta veika valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę 
materialinę žalą, o 2 dalis numato, kad valstybės tarnautojas atlygina visą šio straipsnio 
1 dalyje nurodytą žalą, jeigu ją padarė atlikdamas vidaus administravimo veiklą, tačiau 
atlygintinos žalos dydis negali viršyti 6 vidutinių valstybės tarnautojo darbo užmokesčių 
(28 punktas).

Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nedetalizuojama būtina nustatyti 
valstybės tarnautojo kaltės forma, be to, tokios nuorodos nėra ir Darbo kodekso nuostato-
se, kiek tai susiję su būtinumu nustatyti kaltę, kaip darbuotojo materialinės atsakomybės 
sąlygą, todėl darytina išvada, kad valstybės tarnautojo materialinei atsakomybei kilti pa-
kankama bet kuri kaltės forma – tiek tyčia (tiesioginė ir netiesioginė), tiek neatsargumas 
(didelis ir paprastas). Kaltės forma gali būti reikšminga materialinės atsakomybės ribų as-
pektu, pavyzdžiui, nustačius valstybės tarnautojo tyčią, tai suponuoja galimybę reikalau-
ti iš jo atlyginti visą dėl jo neteisėtų kaltų veiksmų kilusią tiesioginę žalą, neribojant jos 
atitinkamais jo vidutinių darbo užmokesčių dydžiais (Valstybės tarnybos įstatymo 5 str., 
Darbo kodekso 255 str. 1 p.) (32 punktas). 

Vertinant veikos neteisėtumą bei kaltę, kaip būtinas valstybės tarnautojo materia-
linės atsakomybės sąlygas, pažymėtina, jog valstybės tarnautojo veikos neteisėtumas pa-
sireiškia kaip atitinkamų pareigų ir reikalavimų, įtvirtintų įstatymuose, kituose teisės 
aktuose, inter alia vidaus administravimo aktuose, taip pat nustatytų valstybės tarnau-
tojo pareigybės aprašyme, nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Šiuo aspektu taip pat 
pastebėtina, jog atitinkamos pareigos, reikalavimai ir veiklos principai, kurių turi laiky-
tis valstybės tarnautojai, įgyvendindami savo funkcijas, teisės aktuose gali būti apibrėžti 
skirtingai. Tais atvejais, kai atitinkamos teisės aktų nuostatos įtvirtina aiškią ir konkrečią, 
vienareikšmiškai suprantamą elgesio taisyklę (pareigą atitinkamoje situacijoje elgtis vienu 
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ar kitu konkrečiu būdu ir pan.), valstybės tarnautojui pažeidus tokią nuostatą, konstatuo-
tas jo veiksmų neteisėtumas galėtų suponuoti ir išvadą apie jo pakankamos kaltės buvimą 
(valstybės tarnautojas, žinodamas, kokio elgesio varianto iš jo reikalauja atitinkama teisės 
norma, savo veika sąmoningai arba būdamas nepakankamai rūpestingas bei atidus ją pa-
žeidžia). Tačiau kitaip vertintinos situacijos, kai valstybės tarnautojo funkcijos atliekamos 
srityse, kuriose sprendimai priimami, naudojantis diskrecijos teise – tam tikro laipsnio 
laisve pasirinkti, kaip įgyvendinti įstatymuose įtvirtintas pareigas, taip užtikrinant gali-
mybę viešojo administravimo subjektui savo kompetencijos srityje veiksmingiausiu būdu 
siekti viešojo intereso tikslų, taip pat srityse, kuriose sprendžiami sudėtingi, kompleksiniai, 
inter alia vertinamojo pobūdžio klausimai, vadovaujantis ir taikant teisės aktų nuostatas, 
įtvirtinančias bendro, abstraktaus pobūdžio reikalavimus, taip pat nuostatas, kurios nėra 
vienareikšmiškai aiškios, ir pan. Tokiais atvejais itin reikšmingas yra įvertinimas, ar vals-
tybės tarnautojo, kurio atitinkama veika pripažinta neteisėta, kaltės laipsnis yra pakan-
kamas jo materialinei atsakomybei kilti, taigi vertinti, ar jis elgėsi pakankamai apdairiai, 
rūpestingai ir atidžiai (41 punktas).

Administracinė byla Nr. A-38-662/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02730-2013-1

   Procesinio sprendimo kategorija 16.8

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. vasario 17 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Anatolijaus Baranovo, Ričardo Piličiausko 
(kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus ir Skirgailės Žalimienės, 

rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pa-
reiškėjo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir trečiojo suinteresuo-
to asmens Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės apeliacinius skundus dėl Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skundą 
atsakovui J. G., tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos valstybės 
kontrolei ir Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos dėl turtinės žalos priteisimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – ir pa-
reiškėjas, Ministerija) su skundu (I t., b. l. 1–6) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 
iš atsakovo J. G. (toliau – ir atsakovas) 6 (šešių) vidutinių jo darbo užmokesčių dydžio 
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sumą už žalą, padarytą išmokėjus atsakovo neteisėtai atleistam valstybės tarnautojui 
sumą už priverstinę pravaikštą.

2. Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. 
lapkričio 21 d. galutiniu ir neskundžiamu sprendimu administracinėje byloje  
Nr. A438-3720/2011 iš dalies tenkino A. R. skundą, panaikino Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir 
Tarnyba) direktoriaus (atsakovo) 2011 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. P1-68 ir grąžino A. R. 
į vadovybės atstovo kokybei (direktoriaus pavaduotojo) pareigas bei priteisė iš jam 
Tarnybos 34 218,94 Lt už priverstinės pravaikštos laiką. Taigi Tarnyba patyrė žalą, nes 
teismo buvo įpareigota sumokėti tarnautojui už darbą, kuris realiai nebuvo atliekamas, 
be to, atitinkamo dydžio asignavimų dalis nebuvo panaudota asmens sveikatos prie-
žiūros kokybės užtikrinimo programoje numatytiems tikslams, uždaviniams ir prie-
monėms vykdyti, Tarnyba neįvykdė Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 
5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytos pareigos skirtas lėšas naudoti pagal nustatytą 
paskirtį ir 7 punkte nustatytos pareigos užtikrinti programos vykdymo ir jai vykdyti 
skirtų lėšų naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, bei 7 straipsnio 
1 punkte nustatytos pareigos paskirtus asignavimus naudoti efektyviai, rezultatyviai ir 
programoje nustatytiems tikslams. Kadangi įsiteisėjusiu Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo sprendimu konstatuota, jog A. R. Tarnybos vadovo J. G. atleistas netei-
sėtai, atsakovo veikos neteisėtumą papildomai įrodinėti netikslinga.

3. Pareiškėjas pažymėjo, kad atsakovui priimant minėtą įsakymą, galiojusių Tar-
nybos nuostatų, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 13 d. įsaky-
mu Nr. V-1016, 14 punktas reglamentavo Tarnybos vadovo kompetenciją, pagal kurią 
būtent Tarnybos vadovui suteikta teisė atstovauti įstaigai bei nustatyta asmeninė atsa-
komybė už įstaigos veiklą (14.1. p.), taip pat teisė savo atsakomybe priimti sprendimą 
dėl Tarnybos darbuotojų priėmimo ir atleidimo. Atsakovas, priimdamas neteisėtu pri-
pažintą įsakymą, turėjo visą reikalingą informaciją ir žinojo, kad priimant sprendimą 
dėl perkėlimo privaloma vertinti, ar tarnautojas atitinka nustatytus specialius reikala-
vimus. Taigi atsakovas, kaip Tarnybos vadovas, turėdamas visą informaciją apie dar-
buotojų kvalifikaciją, spręsdamas dėl perkėlimo į kitas pareigas, nepagrįstai suteikė pir-
menybę žemesnį išsilavinimą turinčiam valstybės tarnautojui. 

4. Pareiškėjas dėl materialinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltės nurodė, kad 
atsakovas galimai tikslingai nesivadovavo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau 
– ir DK) nuostatomis dėl pirmenybės teisės suteikimo A. R., nors žinojo ar turėjo ži-
noti, jog A. R. kvalifikacija išsilavinimo aspektu yra aukštesnė nei R. V., kuri atsakovo 
sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir 
VTĮ) 43 straipsnio 1 dalimi, buvo priimta į naujai įsteigtą pareigybę. Atsakovo galimą 
tyčią, anot Ministerijos, įrodo tiek atsakovo veiksmai priimant teismo neteisėtu pripa-
žintą įsakymą, tiek tikslingi atsakovo veiksmai po Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo sprendimo įvykdymo: atsakovas po šio sprendimo įvykdymo jau kitą dieną 
įteikė A. R. įspėjimą dėl pareigybės panaikinimo, o 2012 m. gruodžio 30 d. įsakymu  
Nr. P1-201-(2.1.) atleido jį iš užimamų pareigų, nukeldamas atleidimo datą į 2012 m. 
vasario 22 d. Pareiškėjas pabrėžė, jog reaguodamas į tokią galimai teisės aktams prieš-
taraujančią veiklą, jis 2012 m. sausio 19 d. raštu Nr. (1.28-19)-10-579 informavo atsako-
vą J. G., kad pareigybių pavadinimų suvienodinimas, keičiant administracijos struktū-
rą, nesukėlė prievolės Tarnybos direktoriui atleisti A. R. iš užimamų pareigų, ir pasiūlė 



269

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

atsakingai įvertinti tokio atleidimo teisėtumą bei peržiūrėti darbuotojų pareigybių 
aprašymus. Šiuo raštu atkreiptas atsakovo dėmesys, jog apskundus minėto atleidimo 
teisėtumą bei teismui pripažinus šį atleidimą neteisėtu, Ministerija spręs J. G. asme-
ninės atsakomybės klausimą, išieškant pinigines lėšas už A. R. priverstinių pravaikštų 
laiką. Ministerija pabrėžė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. 
sausio 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A662-510/2013 pakartotinį A. R. atlei-
dimą taip pat pripažino neteisėtu. Pareiškėjo įsitikinimu, nagrinėjamu atveju yra visos 
atsakovo materialinės atsakomybės sąlygos: įsiteisėjusiu teismo sprendimu atsakovo 
sprendimą atleisti tarnautoją pripažinus neteisėtu ir priteisus už priverstinę pravaikštą 
atitinkamas sumas, kurios buvo sumokėtos, Tarnyba patyrė žalą, kuri išieškotina iš va-
lingais bei tikslingais veiksmais veikusio ir žalą institucijai padariusio jos vadovo. 

5. Atsakovas J. G. atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 53–54) prašė Ministe-
rijos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pasak atsakovo, jo, kaip valstybės tarnautojo, sta-
tusas per se nelemia VTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nurodytų materialinės atsakomybės są-
lygų, todėl turi būti įrodyta jo neteisėta, kalta konkreti veika (veiksmai ar neveikimas), 
kuria buvo pažeisti teisės aktai. 

6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros 
veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepime (I t., b. l. 107–109) pra-
šė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

7. Tarnyba pažymėjo, kad sprendžiant dėl atsakovo, kaip valstybės tarnautojo, at-
sakomybės turi būti vadovaujamasi ne tik VTĮ 32 straipsniu, bet ir DK 246 straips-
nio nuostatomis. Materialinė atsakomybė atsiranda, kai yra įrodomos visos DK 246 
straipsnyje nurodytos sąlygos, viena iš kurių yra kaltė. Taigi, Tarnybos nuomone, šiuo 
atveju nepakanka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. 
sprendimu konstatuotos neteisėtos veikos – atsakovo 2011 m. kovo 25 d. įsakymo  
Nr. P1-68 neteisėtumo ir iš to kilusios žalos, bet būtina įrodyti konkretaus asmens kal-
tę. Pabrėžė, kad nagrinėjamu atveju negali būti remiamasi Lietuvos Respublikos admi-
nistracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 58 straipsnio 2 dalimi, nes minė-
toje ir nagrinėjamoje byloje proceso šalys yra skirtingos.

8. Tarnyba atkreipė dėmesį, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas admi-
nistracinėje byloje Nr. I-2758-121/2010, nagrinėdamas A. R. skundą dėl Tarnybos di-
rektoriaus 2011 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. P1-68 teisėtumo, nusprendė, kad šis įsa-
kymas yra teisėtas ir pagrįstas. Pažymėjo, kad nors Ministerija nurodo, jog atsakovas, 
turėdamas medicininį išsilavinimą, nesivadovavo Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2011 m. lapkričio 21 d. sprendime nurodytomis DK nuostatomis, nors žinojo ar 
turėjo žinoti, jog A. R. kvalifikacija išsilavinimo prasme yra aukštesnė nei R. V., tačiau 
šiomis nuostatomis nesivadovavo ir pirmosios instancijos teismas, kurio kompetencija 
Tarnyba neturi teisės abejoti. Tarnybos įsitikinimu, jei net šis teismas nenustatė Tar-
nybos direktoriaus 2011 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. P1-68 panaikinimo pagrindų, tai 
atsakovas, neturėdamas teisinio išsilavinimo, tikrai negalėjo žinoti Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. sprendime nurodytų teisės aktų pažei-
dimų ir būti dėl to tiesiogiai kaltas.

9. Tarnyba paaiškino, jog manė, kad DK 135 straipsnio nuostatos taikomos tik kai 
atleidžiamas darbuotojas dėl įmonės ar įstaigos darbuotojų skaičiaus mažinimo, o A. R. 
buvo atleistas dėl dalinės Tarnybos reorganizacijos, kurios metu vienos pareigybės buvo 
naikinamos, kitos steigiamos, tačiau bendras pareigybių skaičius po reorganizacijos 
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nepasikeitė. Be to, manė, kad asmuo, turintis tris vaikus iki 14 metų, reorganizacijos 
atveju turi pirmenybę likti darbe pagal DK 129 straipsnio 4 dalį, nustatančią, kad to-
kius darbuotojus atleisti galima tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas 
darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Tarnyba atkreipė dėmesį, kad Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. sprendime profesinė kvali-
fikacija iš esmės yra siejama tik su išsilavinimu, kai ankstesnėje teismų praktikoje dar-
buotojų kvalifikacija buvo suvokiama plačiau, taigi šiuo sprendimu buvo suformuota iš 
esmės nauja praktika, kiek tai susiję su DK 135 straipsnio taikymu, siauresniu darbuo-
tojo profesinės kvalifikacijos supratimu, todėl nei Tarnybos direktorius, nei kiti Tarny-
bos darbuotojai negalėjo prognozuoti tokio sprendimo jame nurodytais motyvais ir 
negali būti kalti vien todėl, kad nebuvo tiek įžvalgūs ir kompetentingi, kaip Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimą priėmusi teisėjų 
kolegija. Tarnybos įsitikinimu, pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, nes jame nėra įro-
dymų, kad atsakovas kaltas dėl 2011 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. P1-68 neteisėtumo ir 
dėl to atsiradusios žalos Tarnybai, t. y. nėra vienos iš DK 246 straipsnyje nustatytų bū-
tinų sąlygų materialinei atsakomybei atsirasti.

10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (to-
liau – ir Valstybės kontrolė) atsiliepime (I t., b. l. 49–52) prašė pareiškėjo skundą ten-
kinti. Nurodė, kad pagal VTĮ 32 straipsnio 2 dalį, valstybės tarnautojas atlygina visą 
VTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nurodytą žalą, jeigu ją padarė atlikdamas vidaus adminis-
travimo veiklą, tačiau atlygintinos žalos dydis negali viršyti 6 vidutinių valstybės tar-
nautojo darbo užmokesčių. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 
2 straipsnio 3 dalis aiškiai nustato, kad vidaus administravimo veikla apima personalo 
valdymą, taigi tuo įrodomas vienas iš materialinės atsakomybės elementų – atsiradusi 
žala susijusi su J. G. pareigų vykdymu. Valstybės kontrolės nuomone, atsakovo veiks-
mai priimant sprendimą dėl neteisėto A. R. atleidimo gali būti vertinami kaip veiksmai, 
padaryti tyčia, siekiant jį bet kokiu, net ir neteisėtu būdu atleisti. Tai leidžia pripažinti, 
kad J. G. veikė prieš Tarnybos interesus. Taip pat atkreipė dėmesį, kad pasisakydamas 
dėl kaltės materialinės darbuotojo atsakomybės atveju, kasacinis teismas yra nurodęs, 
kad kiekviena darbuotojo kaltės forma (tyčia, neatsargumas) ir rūšis (tiesioginė ar ne-
tiesioginė tyčia, neatsargumas dėl per didelio pasitikėjimo ar nerūpestingumo) yra 
pakankama materialinei atsakomybei atsirasti. Pagal susiformavusią administracinių 
teismų praktiką, iš valstybės tarnautojų priteisiama netgi jų neatsargiais ir netyčiniais 
veiksmais padaryta žala, todėl atsakovo kaltės laipsnis, kai jis netinkamai taikė įstaty-
mus atleisdamas A. R. iš Tarnybos, yra pakankamas, kad būtų prielaidos materialinei 
atsakomybei taikyti. Be to, Tarnybai padaryta žala turi tiesioginį priežastinį ryšį su ne-
teisėtais ir kaltais J. G. veiksmais, nors civilinei atsakomybei atsirasti reikšmingas netgi 
netiesioginis priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių.

II.

11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 5 d. sprendimu 
pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birže-
lio 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A438-2120/2011 pateiktus išaiškinimus, 
kad VTĮ 32 straipsnio 1 dalyje yra aptartos tik kai kurios bendrosios materialinės  
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atsakomybės atsiradimo sąlygos – žalos padarymas, žalą padariusio asmens kaltė, ta-
čiau nepasisakyta dėl kitų materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygų taikymo, kurios 
taikomos kituose teisiniuose santykiuose, reguliuojančiuose analogiškus teisinius san-
tykius, nurodė, kad kiek tai susiję su materialinės atsakomybės sąlygų nustatymu bei 
taikymu, taikytinas DK, be kita ko, DK 246 straipsnis. 

13. Dėl valstybės tarnautojo neteisėtų veiksmų (CK 6.271 str. 3, 4 d.) teismas pažy-
mėjo, kad pagal VTĮ 32 straipsnio 2 dalį, valstybės tarnautojui kyla pareiga atlyginti tik 
tokią žalą, kurią jis padarė atlikdamas vidaus administravimo veiklą. Pažymėjęs ABTĮ 
2 straipsnio 2 dalį, kurioje įtvirtinta vidaus administravimo sąvoka, teismas sutiko su 
Ministerijos pozicija, kad atsakovo neteisėtus veiksmus nagrinėjamu atveju patvirtina 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimas, ku-
riame atsakovo įsakymas buvo pripažintas neteisėtu ir panaikintas. Šis sprendimas yra 
įsiteisėjęs, todėl turi res judicata galią, o nagrinėjamoje byloje teismo sprendimu jau 
nustatytos faktinės aplinkybės iš naujo neįrodinėtinos (ABTĮ 96 str. 4 d., 58 str. 2 d.). 
Taigi atsakovas, vykdydamas vidaus administravimo veiklą, neteisėtai atleido A. R. iš 
Tarnybos ir taip pažeidė pastarojo pirmumo teisę užimti laisvą pareigybę.

14. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad įrodyta ir kita privaloma materi-
alinės atsakomybės sąlyga – žala, kadangi Tarnyba, vykdydama Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimą, kuriuo A. R. atleidimas iš 
Tarnybos pripažintas neteisėtu, išmokėjo jam 34 218,94 Lt už priverstinės pravaikštos 
laiką. Pažymėta, kad tarp šios žalos ir nurodytos neteisėtos veikos egzistuoja tiesioginis 
priežastinis ryšys, t. y. dėl neteisėto atsakovo įsakymo Tarnyba A. R. turėjo išmokėti  
34 218,94 Lt.

15. Teismas pažymėjo, kad dar viena iš privalomų nustatyti materialinės atsako-
mybės sąlygų viseto yra kaltė, kuri, vertinant, ar valstybės tarnautojui kyla pareiga at-
lyginti savo veiksmais padarytą žalą, nepreziumuojama, o kiekvienu atveju turi būti 
įrodyta (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A63-2899/2011). Pagal CK 6.248 straipsnį, egzistuoja dvi 
kaltės formos – tyčia ir neatsargumas. Duomenų apie tai, kad atsakovas tyčia, t. y. są-
moningai suprasdamas savo veiklos nepagrįstumą, priėmė 2011 m. kovo 25 d. įsakymą 
dėl A. R. atleidimo, nėra. Teismo vertinimu, tai, kad A. R. vėliau, po sugrąžinimo į Tar-
nybą, vėl buvo neteisėtai atleistas, nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo konstatuoti 
atsakovo tyčios. Ministerija žalą kildina būtent iš Tarnybos išmokėto A. R. vidutinio 
mėnesinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką dėl neteisėto atleidimo 
2011 m. kovo 25 d. įsakymu, todėl teismas, spręsdamas dėl atsakovo kaltės, vertino tik 
atsakovo veiksmus, susijusius būtent su minėto asmens atleidimu 2011 m. kovo 25 d. 
įsakymu.

16. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad sprendžiant, ar žalos padaręs 
valstybės tarnautojas yra kaltas, turi būti vertinamas jo elgesys remiantis apdairaus, rū-
pestingo, atidaus žmogaus (bonus pater familias) elgesio standartu, t. y. jeigu apdairus, 
rūpestingas, atidus žmogus tokioje pat situacijoje būtų pasielgęs kitaip ir žalos išven-
gęs, žalos padaręs asmuo yra kaltas. Taigi svarbu nustatyti, ar atsakovas, atleisdamas 
A. R., galėjo numatyti Tarnybai kilsiančią žalą. Jeigu būtų nustatyta, kad atsakovas tai 
galėjo numatyti, vadinasi, jis privalėjo tai numatyti ir tai padaryti tampa jo pareiga. 
Vertintina, ar atsakovas padarė viską, ką tomis aplinkybėmis buvo galima padaryti, kad 
žala nekiltų. Nežinojimas to, ko toje situacijoje nebuvo įmanoma žinoti pakankamai 
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apdairiam ir normaliai rūpestingam asmeniui, negali būti vertinama kaip asmens kaltė. 
Taigi, jei atsakovas nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis 
buvo būtina, atsižvelgiant į situaciją ir kitas aplinkybes, jis pripažintinas kaltu. 

17. Teismas nustatė, kad Tarnyboje atlikus struktūrinius pertvarkymus, buvo pa-
naikinta A. R. pareigybė. Po struktūrinių pertvarkymų A. R. atitiko trijų pareigybių 
aprašymus: Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 12 kategorija), 
Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 12 kategorija) ir Įstaigų ver-
tinimo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 10 kategorija), tačiau šios pareigos jam 
nebuvo pasiūlytos, nes jos buvo pasiūlytos ir į jas atitinkamai perkeltos reorganizuoto 
Įstaigų licencijavimo skyriaus vyriausiosios specialistės: D. B., M. U. ir R. V. Atsižvel-
giant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. sprendime 
padarytas išvadas, svarbu nustatyti, ar atsakovas buvo pakankamai rūpestingas į Įstai-
gų vertinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę (A lygis 10 kategorija) pasiūlęs 
R. V., o ne A. R. Kaip matyti tiek iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. 
liepos 18 d. sprendimo, tiek iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lap-
kričio 21 d. sprendimo aprašomųjų dalių, Tarnyba tokį pasirinkimą motyvavo tuo, kad 
VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje nustatyta garantija būti paskirtam į kitas to paties ar žemes-
nio lygio ir kategorijos pareigas nėra absoliuti – jeigu tarnautojas pretenduoja užimti 
pareigybes, kurioms jų aprašyme yra nustatyti specialūs reikalavimai, ši garantija gali 
būti ribojama tokio tarnautojo dalykinių savybių atitikimu specialiųjų reikalavimų kri-
terijams, t. y. ši garantija galės būti taikoma tik tuo atveju, jei tarnautojo dalykinės savy-
bės atitiks pareigybės, kurią tarnautojas pretenduoja užimti, aprašyme nustatytus spe-
cialiuosius reikalavimus. Tarnyba pirmenybės suteikimą R. V. taip pat grindė ankstesne 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pagal kurią, nustatant valstybės 
tarnautojo atitikimą pareigybės specialiesiems reikalavimams, privalo būti kompleksiš-
kai vertinami įvairūs faktoriai, pagrindžiantys geresnį pasirengimą atitinkamų parei-
gybei priskirtų funkcijų vykdymui (specialybė ir kvalifikacija, profesinė kompetencija, 
specialiųjų žinių ir įgūdžių atitinkamoje srityje turėjimas ir pan.), todėl Tarnyba nuro-
dė, kad R. V. turėjo įgūdžius, gebėjimus šioms funkcijoms vykdyti ir analogišką darbo 
patirtį, o A. R. įgūdžių, darbo patirties, reikalingų minėtoms pareigoms eiti, neturėjo. 
Be to, kaip paaiškino Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad R. V. augina vaikus iki 14 metų, 
ji vadovavosi ir DK 129 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią darbuotojai, auginantys vaikus 
iki keturiolikos metų, gali būti atleisti tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo paliki-
mas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas, 
kaip Tarnybos direktorius, kuris turi medicininį išsilavinimą, ne atsitiktinai, o įvertinęs 
tiek A. R., tiek R. V. pasirengimą vykdyti Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiosios spe-
cialisto pareigybei priskirtas funkcijas, padarė išvadą dėl R. V. pirmenybės prieš A. R. 
Tarnyba ne tik vertino minėtų asmenų kvalifikaciją, bet ir tuo klausimu vadovavosi 
nuostata, kad kvalifikacija nėra tapati išsilavinimui, nes išsilavinimas yra tik vienas iš 
kriterijų, apibūdinančių darbuotojo kvalifikaciją, kaip yra išaiškinęs ir Lietuvos Aukš-
čiausiasis Teismas (2005 m. gruodžio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-631/2005), taip pat rė-
mėsi DK nuostatomis, kas patvirtina, jog atsakovas elgėsi apdairiai ir rūpestingai, taip, 
kad žala nekiltų, ir negalėjo numatyti, kad jo pasirinktas elgesio variantas teismo bus 
įvertintas kitaip. Pažymėta, kad atsakovas vadovavosi tinkamomis Valstybės tarnybos 
įstatymo nuostatomis, tačiau jo ir teismo šių nuostatų aiškinimas, t. y. dėl pirmenybės 
teisės taikymo, buvo skirtingas. Tai, kad atsakovas ginčo situacijoje elgėsi pakankamai 
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atidžiai ir rūpestingai, patvirtina ir faktas, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinė-
damas A. R. atleidimo teisėtumą, taip pat nekonstatavo atsakovo neteisėtų veiksmų. 
Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nenustačius vienos iš būtinųjų materialinės atsako-
mybės sąlygų – kaltės – valstybės tarnautojo materialinė atsakomybė negalima, pareiš-
kėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. 

III.

18. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija apeliaciniame 
skunde (I t., b. l. 161–164) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2014 m. vasario 5 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą tenkinti. Apeliacinis skundas grin-
džiamas šiais argumentais:

18.1. J. G. yra ne tik valstybės tarnautojas, bet ir įstaigos vadovas. Valstybės insti-
tucijos vadovams yra taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniams 
pareigūnams. Visuomenė turi pagrįstų lūkesčių, kad valstybės institucijos vadovai yra 
ne tik aukštesnės profesinės kvalifikacijos, bet ir veikia laikydamiesi aukštesnių mora-
lės ir tarnybinės etikos principų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. 
lapkričio 9 d. sprendimas administracinėje byla Nr. A3-750/2004). 

18.2. Pirmosios instancijos teismas nustatė ir padarė išvadą, kad atsakovas, re-
miantis bylos medžiaga, tiek A. R., tiek R. V. pasirengimą vertino, t. y. veikė ne atsitikti-
nai, o valingai. Tačiau bylą nagrinėjęs teismas turėjo kompleksiškai vertinti sprendimo 
dėl pirmenybės teisės suteikimo subjektyviąją pusę, t. y. turėjo atsižvelgti ir į kitas bylos 
aplinkybes, tiek buvusias iki neteisėtu pripažinto pirmo atleidimo, tiek ir po jo (Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo aprašomojoje dalyje užfiksuotas 
atleisto A. R. nurodytas su jo darbo organizavimu susijusias aplinkybes, Tarnybos va-
dovo sprendimus jo atžvilgiu, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išvadas).

19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atsi-
liepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (I t., b. l. 178–179) sutinka su jame išdėstytais 
argumentais ir motyvais.

20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ape-
liaciniame skunde (I t., b. l. 152–158) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administra-
cinio teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti pa-
reiškėjo skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

20.1. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, nesutiktina su teis-
mo išvada, kad nėra vienos iš privalomų materialinės atsakomybės sąlygų – kal-
tės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje  
Nr. 3K-3-446/2009, 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2011). 
Bet kuri kaltės forma ir rūšis yra pakankamas pagrindas atsirasti materialinei atsako-
mybei. Nors teismas padarė išvadą, kad atsakovas, pasirašydamas 2011 m. kovo 25 d. 
įsakymą dėl A. R. atleidimo, buvo apdairus, rūpestingas ir atidus (elgėsi pagal bonus 
pater familias elgesio standartą) tiek, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina, ir 
negalėjo numatyti Tarnybai kilsiančios žalos, tačiau atsakovas ir jo atstovas jokiame 
skundžiamą sprendimą priėmusiam teismui pateiktame dokumente aiškiai nenurodė, 
kaip, kada ir kokius teisės aktų taikymo ir aiškinimo vertinimus atliko atsakovas. Todėl 
teismo išvada, kad atsakovas kaip nors apskritai vertino dviejų jam pavaldžių darbuo-
tojų kvalifikaciją, jokiais įrodymais nepagrįsta. Be to, skundžiamą sprendimą priėmęs 
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teismas atsakovo, kaip fizinio asmens, kaltę dėl jo subjektyvaus teisės aktų aiškinimo 
turėjo vertinti tik pagal atsakovo ir jo atstovo, o ne Tarnybos atsiliepime pateiktus ar-
gumentus, nes iš byloje esančių prie Tarnybos atsiliepimo į skundą pridėtų dokumentų 
matyti, kad atsakovas buvo nusišalinęs nuo šio atsiliepimo pateikimo. 

20.2. Atsakovo pasirašytas 2012 m. vasario 7 d. raštas Nr. D12-167-(2.18), kuriame 
teikiami paaiškinimai Valstybės kontrolės auditorei, įrodo, kad jis nesuprato, kaip jo 
vadovaujamos Tarnybos siūlymas užimti laisvas pareigybes R. V. yra susijęs su A. R. 
kvalifikacijos vertinimu ir kodėl teismas vertino šių darbuotojų kvalifikacijas. Priešin-
gai nei nurodyta skundžiamame teismo sprendime, atsakovas, atleisdamas A. R., kvali-
fikacijų pirmumo apskritai nevertino ir į DK 135 straipsnio nuostatas dėmesio nekrei-
pė, todėl atleidimo procedūrų metu nesielgė apdairiai, rūpestingai ir atidžiai.

20.3. Net vertindamas A. R. išsilavinimą ir darbo patirtį atsakovas turėjo ir galė-
jo tinkamai įvertinti jo kvalifikacijos pirmenybę. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimu konstatavo iš esmės tik vieną aplinkybę, dėl 
kurios A. R. atleidimas buvo pripažintas neteisėtu, – teismas nustatė, kad buvo netei-
singai nustatyta R. V. kvalifikacijos pirmenybė, palyginus su A. R. kvalifikacija. Kadangi 
tai buvo nurodytų valstybės tarnautojų turimos medicininės kvalifikacijos vertinimo 
klausimas, atsakovas J. G. šiuo klausimu turėjo daugiau patirties ir žinių, negu 2011 m. 
liepos 18 d. sprendimą priėmęs Vilniaus apygardos administracinis teismas. Atsakovas, 
pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 13 d. įsa-
kymu Nr. V-1016 patvirtintų Tarnybos nuostatų 8 punktą, atlikdamas jam nustatytas 
su asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir fizinių asmenų licencijavimu ir akreditavimu 
susijusias funkcijas, turėjo pakankamai patirties įvertinti įvairius medicininio išsilavi-
nimo aspektus, kadangi turi medicininį išsilavinimą ir Tarnyboje dirba nuo 2001 m. 
(Tarnybos direktoriaus pavaduotoju, o nuo 2006 m. rugpjūčio 2 d. Tarnybos direkto-
riumi). Taigi medicininį išsilavinimą turintis atsakovas galėjo ir turėjo nustatyti, kad 
A. R. baigtos universitetinės rezidentūros studijos ir 2001 metais jam suteikta sveikatos 
priežiūros organizavimo ir administravimo gydytojo kvalifikacija bei darbo tarnyboje 
nuo 2007 metų patirtis jam suteikia neabejotiną pirmumą, lyginant su R. V., kuri buvo 
įgijusi tik medicinos sesers (slaugytojos) specialybę ir Tarnyboje dirbo nuo 2008 metų. 
Atsakovas galėjo ir turėjo panaudoti būtent medicinos srities patirtį ir žinias, reikalin-
gas priimti teisingą sprendimą dėl pretendentų, kurie buvo informuoti apie pareigybių 
panaikinimą, pirmumo užimti laisvas pareigas, tačiau nesielgė apdairiai, rūpestingai 
ir atidžiai – prieš pasirašydamas įsakymą dėl A. R. atleidimo, neatliko visų įmanomų 
veiksmų, neišsiaiškino aplinkybių, turinčių įtakos priimant sprendimą, todėl įsakymas 
buvo pripažintas neteisėtu. 

20.4. Skundžiamame teismo sprendime minimoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
2005 m. gruodžio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-631/2005, be teiginio, kad 
kvalifikacija nėra tapati išsilavinimui, nes išsilavinimas yra tik vienas iš kriterijų, api-
būdinančių darbuotojo kvalifikaciją, nurodoma, kad darbuotojo kvalifikaciją apibūdina 
jo turimos teorinės žinios, praktiniai įgūdžiai, patirtis, reikalingi dirbti tam tikrą darbą. 
Tačiau jokiame dokumente nenurodyta ir skundžiamo teismo sprendime nėra išaiš-
kinta, kuo konkrečiai remdamasis ir kaip motyvuodamas atsakovas suteikė pirmumą 
R. V. įgūdžiams ir gebėjimams atlikti Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiojo specialis-
to (A lygis 10 kategorija) pareigas, o ne neteisėtai atleisto A. R. išsilavinimui ir dar-
bo patirčiai. Skundžiamame teismo sprendime nurodytoms DK 129 straipsnio 4 dalies 
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garantijoms darbuotojams, auginantiems vaikus iki 14 metų, absoliutaus prioriteto, ly-
ginant su kitomis DK 135 straipsnio nuostatomis, atsakovas nebūtų suteikęs, jei dar-
buotojo atleidimo procedūros metu, veikdamas apdairiai, atidžiai ir rūpestingai, būtų 
pasidomėjęs bent apibendrinta ir paskelbta teismų praktika šiuo klausimu. Atsakovui 
ir skundžiamą sprendimą priėmusiam pirmosios instancijos teismui manant, kad tei-
sės aktų nuostatos ir teismų praktika buvo pernelyg sudėtingi, kad atsakovas jas teisin-
gai įvertintų, teismas neišsiaiškino, kokių įmanomų veiksmų ėmėsi atsakovas, kad A. R. 
atleidimas būtų teisėtas, rėmėsi tik atsakovo ir Tarnybos žodiniais ir rašytiniais argu-
mentais, ką atleidimo metu galvojo (o ne kokių konkrečiai veiksmų ėmėsi) atsakovas ir 
Tarnyba.

20.5. Skundžiamame teismo sprendime minima ankstesnė Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktika, kuria rėmėsi Tarnyba, neteisėtai atleisdama A. R., taip 
pat nurodoma netiksliai. Tarnybos pateikiami teiginiai nėra nurodyti Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutarties, priimtos administracinėje 
byloje Nr. A438-1743/2009, konstatuojamojoje dalyje. Minėtoje byloje specialių žinių ir 
įgūdžių turėjimas siejamas su visuomenės saugumo užtikrinimu, srityje, kurioje nau-
dojami didesnio pavojaus šaltiniai. 

20.6. Skundžiamą sprendimą priėmęs teismas nukrypo nuo šiuo klausimu susi-
formavusios teismų praktikos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. 
balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1102/2011, 2010 m. balandžio 
13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-576/2010, 2010 m. lapkričio 19 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A143-l519/2010 ir kt.). Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas, iš valstybės tarnautojų priteisdamas jų neatsargiais ir netyčiniais veiksmais 
padarytą žalą, nenagrinėjo to, ką galvojo materialinę žalą sukėlusius veiksmus atlikda-
mi valstybės tarnautojai. Analizuojant teismų sprendimus matyti, kad teismui, siekiant 
priteisti materialinės žalos atlyginimą, būtų pakakę konstatuoti, kad netinkamai vyk-
domos tam tikrai pareigybei nustatytos funkcijos.

20.7. Atsakovas J. G., kaip įstaigos vadovas, turėjo ir galėjo numatyti tarnybai kil-
siančią žalą dėl jo veiksmų pripažinimo neteisėtais, jei būtų elgęsis vadovaudamasis 
apdairaus, rūpestingo ir atidaus žmogaus (bonus pater familias) elgesio standartu. Atsa-
kovas, užimdamas biudžetinės įstaigos vadovo pareigas, turėjo įvertinti šiai pareigybei 
jos aprašyme ir nuostatuose keliamus reikalavimus ir asmeninę atsakomybę. Atsakovas 
neturėjo apsiriboti ir taikyti vien jo nurodytą DK 129 straipsnio 4 dalį, tačiau turė-
jo žinoti ir šio kodekso 135 straipsnio nuostatas bei su jų taikymu susijusią paskelbtą 
teismų praktiką. Jei jo turimas medicininis išsilavinimas neleido jam tinkamai supras-
ti teisės aktų nuostatų, jis, neapsiribodamas pavaldžių darbuotojų parengto ir vizuoto 
įsakymo projekto pasirašymu, turėjo imtis visų įmanomų priemonių gauti tinkamą jų 
išaiškinimą. Tai, kad atsakovas turi medicininį išsilavinimą, neeliminuoja jo kaltės bu-
vimo fakto, nes priešingu atveju tai suponuotų išvadą, kad atsakomybė galima tik tų 
įstaigų vadovų, kurie turi teisinį ar jam prilygintą išsilavinimą. Savo ruožtu Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 18 d. sprendimas yra panaikintas ir 
juo negali būti remiamasi sprendžiant kaltės buvimo ar nebuvimo klausimą, t. y. teisine 
prasme jis yra nereikšmingas.

21. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į 
Valstybės kontrolės apeliacinį skundą (I t., b. l. 176) prašo jį tenkinti.

22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros 
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veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepimuose į apeliacinius 
skundus (I t., b. l. 169–170, 172–174) su jais nesutinka, prašo juos atmesti kaip nepa-
grįstus, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, remdamasi šiais 
argumentais:

22.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 24 d. nutarti-
mi administracinėje byloje Nr. A662-510/2013 aiškiai ir nedviprasmiškai konstatavo, 
kad A. R. pareigybė panaikinta teisėtai ir pagrįstai, o tą nulėmė būtent struktūriniai 
pertvarkymai, o konkrečiai – naujai patvirtinta Tarnybos struktūra. Dėl neteisėto A. R. 
atleidimo atsakingi tiek Tarnyba, tiek pats pareiškėjas, o siekiant perkelti visą atsako-
mybę atsakovui ir dar įrodinėti jo kaltę kaip tiesioginę tyčią, kvestionuojamos Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartimi administracinėje 
byloje Nr. A662-510/2013 nurodytos aplinkybės, turinčios res judicata galią. Savo ruožtu 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2011 m. balandžio 5 d. pažyma Nr. (11)-SN-3 
„Dėl A. R. skundo tyrimo“ Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkri-
čio 19 d. sprendimu, kuris paliktas nepakeistas Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-730/2013, 
yra panaikinta. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas pažeidė vieną ar 
kelis VTĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus principus.

22.2. Atsiliepime į Valstybės kontrolės apeliacinį skundą Tarnyba nurodo, jog 
Valstybės kontrolė skunde ne kartą prieštarauja sau, kas rodo, jog apeliantas, siekda-
mas bet kokiais būdais įrodyti atsakovo materialinę atsakomybę, siekia paneigti ne tik 
teismų praktikos, teismo, bet ir savo teiginius. Tarnybos argumentai ir pozicija visada 
buvo nuosekli, o apelianto teiginiai, kad atsakovas nesprendė R. V. ir A. R. kvalifika-
cijos pirmumo klausimo, yra visiškai nepagrįsti – šie klausimai aptarti visuose atsa-
kovo pasirašytuose Tarnybos procesiniuose dokumentuose administracinėje byloje  
Nr. A438-3720/2011, nurodyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lap-
kričio 21 d. sprendimo aprašomojoje ir motyvuojamoje dalyse, kur nurodyta, kad kva-
lifikacijos pirmumo klausimas Tarnyboje įvertintas netinkamai.

22.3. Kaip pagrindinį argumentą apeliantas nurodo, kad atsakovas turi medicininį 
išsilavinimą, todėl šiuo klausimu turi būti ypatingai kompetentingas. Apeliantas savo 
skunde mini medicininę A. R. ir R. V. kvalifikaciją, kurią reikėjo atsakovui palyginti, 
tačiau šie Tarnybos darbuotojai buvo valstybės tarnautojai ir buvo sprendžiamas klau-
simas dėl jų pirmumo užimti konkrečią valstybės tarnautojo pareigybę, kurią užimda-
mas darbuotojas vertintų sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus, reikalin-
gus licencijai gauti, t. y. vertinti šių dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams. R. V. 
jau daug metų (nuo 2008 metų) buvo dirbusi šį darbą, turėjo konkrečius, tinkamus 
tam įgūdžius, savo darbą atliko gerai (per kasmetinius vertinimus buvo vertinama ge-
rai arba labai gerai), todėl Tarnyba (taip pat ir atsakovas) manė, kad ji šio konkretaus 
darbo prasme yra pranašesnė už A. R. Be to, vadovautasi Darbo kodekso 129 straipsnio 
4 dalimi. Pareigybei, į kurią buvo pretenduojama, buvo keliamas aukštasis biomedici-
nos išsilavinimas. Abu pretendentai atitiko šį reikalavimą. Abiejų asmenų įgytos me-
dicininės specialybės skirtingos, tačiau jie nebuvo vertinami darbui pagal įgytą spe-
cialybę – jie buvo vertinami ne medicininiam darbui, jie buvo vertinami konkrečiam 
valstybės tarnautojų darbui, kaip vertinami ir kiti asmenys, pretenduojantys užimti 
atitinkamas valstybės tarnautojų pareigybes, ir išsilavinimas yra tik vienas iš keliamų 
reikalavimų pareigybei užimti.
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22.4. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. spren-
dime profesinė kvalifikacija iš esmės siejama tik su išsilavinimu, nors ankstesnėje teis-
mų praktikoje buvo žymiai platesnis darbuotojų kvalifikacijos suvokimas (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A438-1743/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 21 d. nutartis  
Nr. 3K-3-631/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2003 m. gruodžio 29 d. nu-
tarimas Nr. 44 „Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutrau-
kimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (Darbo kodekso 129 straipsnis), 
taikymo teismų praktikoje“). Taigi nors šis sprendimas nekvestionuotinas, tačiau jame 
teismas suformavo iš esmės naują praktiką, kiek tai susiję su DK 135 straipsnio taiky-
mu. Todėl nei Tarnybos direktorius, nei kiti Tarnybos darbuotojai (tikėtina, ir pirmo-
sios instancijos teismas) negalėjo prognozuoti tokio Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimo jame nurodytais motyvais. Savo ruožtu 
pirmosios instancijos teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-3720/2011 
teisiškai reikšmingas per se, kaip vienas iš įrodymų, kad klausimai, dėl kurių atsakovui 
bandoma taikyti materialinę atsakomybę, buvo sudėtingi net profesionaliems teisinin-
kams, ir atsakovo veiksmai atitiko bonus pater familias elgesio standartą.

23. Atsakovas J. G. atsiliepime į apeliacinius skundus (I t., b. l. 181–185) prašo juos 
atmesti ir iš apeliantų lygiomis dalimis priteisti bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas, 
kad:

23.1. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 
17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A556-499/2007, 2005 m. spalio 22 d. nutarti-
mi administracinėje byloje Nr. A11-1642/2005, teismas pagrįstai nurodė, kad šiuo atveju 
nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovas veikė nepateisinamai aplaidžiai, paviršutiniškai, 
pažeisdamas bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Be to, Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimas šiai bylai neturi 
nei prejudicinės, nei res judicata galios ABTĮ 58 straipsnio 2 dalies prasme. 

23.2. A. R. atleidimas iš valstybės tarnybos buvo pripažintas neteisėtu dėl procedū-
rinių pažeidimų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. lapkričio 21 d. 
sprendime, spręsdamas dėl A. R. pirmenybės teisės prieš D. B., M. U. ir R. V., kvalifika-
ciją vertino tik per išsilavinimo prizmę, nors ankstesniuose šio teismo procesiniuose 
sprendimuose būdavo nurodoma, kad vertinant valstybės tarnautojo atitikimą specia-
liesiems reikalavimams turi būti kompleksiškai vertinami įvairūs faktoriai – specialybė 
ir kvalifikacija, profesinė kompetencija, specialiųjų žinių ir įgūdžių atitinkamoje srityje 
turėjimas ir kt. Apeliantų teiginiai, jog atsakovas nesilaikė bonus pater familias standar-
to, nėra pagrįsti. Kaip matyti iš pareiškėjo pateikto Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2013 m. sausio 17 d. sprendimo, pareiškėjas ginčijo Valstybės kontrolės 2012 m. 
rugsėjo 13 d. sprendimą Nr. SP-20, kadangi manė, jog Valstybės kontrolė nepagrįstai 
reikalauja traukti asmenis drausminėn atsakomybėn ar reikalauti atlyginti materialinę 
žalą. Taigi ir pareiškėjas ilgą laiką nematė atsakovo veiksmų neteisėtumo.

23.3. A. R. iš Tarnybos tiek pirmą, tiek antrą kartą buvo atleistas ne vienasmeniu 
atsakovo sprendimu, o vykdant pareiškėjo patvirtintą Tarnybos struktūros pertvarky-
mo planą ir Tarnybos struktūrą, pagal kurią neliko vadovybės atstovo kokybei (direk-
toriaus pavaduotojo) pareigų. Taigi ši aplinkybė, t. y. kad neliko pareigų, kurias užė-
mė A. R., atsakovui buvo žinoma. Be to, šioje byloje nebuvo sprendžiami su antruoju 
A. R. atleidimu susiję klausimai. Nagrinėjamos bylos ir Valstybės kontrolės cituojamų  
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administracinių ir civilinių bylų ratio decidendi akivaizdžiai skiriasi, pavyzdžiui, Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartyje administra-
cinėje byloje Nr. A438-1743/2009 pasisakoma dėl geležinkelių transporto eismo saugos 
kontrolės inspektoriaus pareigybės.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

24. Administracinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl valstybės tarnautojo – įs-
taigos vadovo – materialinės atsakomybės už įstaigos patirtą žalą, pasireiškusią tuo, jog 
įstaiga sumokėjo teismo sprendimu priteistą atitinkamą sumą už priverstinės pravaikš-
tos laiką valstybės tarnautojui, kurio atleidimas iš valstybės tarnybos buvo pripažintas 
neteisėtu.

25. Nustatyta, kad atsakovas, eidamas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiū-
ros veiklai tarnybos direktoriaus pareigas, 2011 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. PI-68 atleido 
Tarnybos vadovybės atstovą kokybei (direktoriaus pavaduotoją) A. R. iš eitų pareigų 
Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu – kai panaikina-
ma valstybės tarnautojo pareigybė. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išna-
grinėjęs A. R. skundą dėl minėto įsakymo panaikinimo, grąžinimo į tarnybą, darbo už-
mokesčio ir žalos priteisimo, 2011 m. liepos 18 d. sprendimu jo skundą atmetė, tačiau 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, 2011 m. 
lapkričio 21 d. sprendimu panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pri-
ėmė naują sprendimą – A. R. skundą tenkino iš dalies: panaikino Valstybinės akredi-
tavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 25 d. įsakymą  
Nr. PI-68, grąžino A. R. į Tarnybos vadovybės atstovo kokybei (direktoriaus pavaduo-
tojo) pareigas ir priteisė jam iš Tarnybos už priverstinės pravaikštos laiką 34 218,94 Lt 
(I t., b. l. 8–14).

26. Tarnyba 2011 m. gruodžio 6 d. įvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. A438-3720/2011 
dalį dėl sumos už priverstinės pravaikštos laiką – 34 218,94 Lt – priteisimo A. R. (I t.,  
b. l. 17).

27. Sveikatos apsaugos ministerija kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį 
teismą, prašydama, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, 
priteisti Tarnybos patirtą žalą – nurodytą sumą už priverstinės pravaikštos laiką, išmo-
kėtą neteisėtai atleistam valstybės tarnautojui – iš atsakovo, Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus, priėmusio minėtą įsakymą, nurody-
dama, jog minėta suma buvo išmokėta atleistam valstybės tarnautojui, nors realiai dar-
bas nebuvo atliekamas, be to, atitinkama valstybės biudžeto asignavimų dalis nebuvo 
panaudota Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programoje numatytiems 
tikslams, uždaviniams ir priemonėms vykdyti. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas administracinėje byloje ginčijamu 2014 m. vasario 5 d. sprendimu pareiškė-
jo skundą atmetė, konstatavęs, jog nenustatyta viena iš būtinųjų materialinės atsako-
mybės sąlygų – atsakovo kaltė. Ginčydami pirmosios instancijos teismo sprendimą,  
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apeliacinius skundus dėl jo padavė pareiškėjas Sveikatos apsaugos ministerija ir trečia-
sis suinteresuotas asmuo Valstybės kontrolė.

28. Valstybės tarnybos įstatymo 28 straipsnis nustato, kad už valstybės ir savival-
dybės institucijai ir įstaigai padarytą materialinę žalą valstybės tarnautojai traukiami 
materialinėn atsakomybėn. Teisinį reguliavimą dėl valstybės tarnautojų materialinės 
atsakomybės detalizuoja Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnis (įsakymo, iš kurio 
kildinama Tarnybos patirta žala, priėmimo metu galiojusi 2002 m. balandžio 23 d. įsta-
tymo Nr. IX-855 redakcija), kurio 1 dalis nustato, kad valstybės tarnautojas turi atly-
ginti savo neteisėta kalta veika valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą 
tiesioginę materialinę žalą, o 2 dalis numato, kad valstybės tarnautojas atlygina visą 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytą žalą, jeigu ją padarė atlikdamas vidaus administravi-
mo veiklą, tačiau atlygintinos žalos dydis negali viršyti 6 vidutinių valstybės tarnautojo 
darbo užmokesčių. 

29. Kaip išplaukia iš cituotos Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies, 
galimybė valstybės tarnautojui taikyti materialinę atsakomybę yra saistoma tam tikrų 
sąlygų nustatymo – turi būti nustatyta neteisėta valstybės tarnautojo veika, dėl minėtos 
neteisėtos veikos institucijai (įstaigai) padaryta tiesioginė materialinė žala bei valstybės 
tarnautojo kaltė. Savo ruožtu vertinant minėto straipsnio 2 dalį, matyti, kad valstybės 
tarnautojo materialinė atsakomybė tais atvejais, kai žala padaryta atliekant funkcijas 
vidaus administravimo veiklos srityje, yra ribojama tam tikru dydžiu – atlyginama 
žala, neviršijanti 6 vidutinių valstybės tarnautojo darbo užmokesčių dydžio.

30. Pažymėtina, kad pagal Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnį, darbo santy-
kius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės 
tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis 
įstatymas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad minėtoje 
Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatoje yra aptartos tik kai ku-
rios bendrosios materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos – žalos padarymas, netei-
sėta veika, žalą padariusio asmens kaltė, tačiau nieko nepasisakyta dėl kitų materialinės 
atsakomybės atsiradimo sąlygų taikymo, kurios taikomos kituose teisiniuose santy-
kiuose, reguliuojančiuose analogiškus teisinius santykius, pavyzdžiui, Lietuvos Respu-
blikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.247 straipsnis, nustatantis priežastinio ryšio 
buvimo sąlygą, ar Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 246 straipsnis, 
nustatantis eilę kitų sąlygų, būtinų materialinei atsakomybei atsirasti, dėl ko spręsta, 
kad tai leidžia taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas, kiek tai susiję 
su materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygų nustatymu bei taikymu (žr., pvz., Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A438-2120/2011; 2011 m. lapkričio 3 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A63-2899/2011).

31. Darbo kodekso 246 straipsnyje nustatyta, kad materialinė atsakomybė atsi-
randa, kai yra visos šios sąlygos: 1) padaroma žala; 2) žala padaroma neteisėta veika;  
3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo; 4) yra pažeidėjo kal-
tė; 5) pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo santy-
kiais; 6) žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla.

32. Minėta, kad valstybės tarnautojo materialinei atsakomybei taikyti būtina nu-
statyti visas įstatyme įtvirtintas materialinės atsakomybės sąlygas. Vertinant šias vals-
tybės tarnautojų materialinės atsakomybės sąlygas, pastebėtina, jog pagal Valstybės 
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tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, valstybės tarnautojas turi atlyginti savo netei-
sėta kalta veika padarytą tiesioginę materialinę žalą – tiesioginius nuostolius (Lietu-
vos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 13 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
nutartis administracinėje byloje Nr. A415-35/2007), t. y. turto netekimą, sugadinimą, tu-
rėtas išlaidas ir pan., kas leidžia daryti išvadą, jog Valstybės tarnybos įstatymas nenu-
mato galimybės reikalauti iš valstybės tarnautojo atlyginti netiesioginę žalą – negautas 
pajamas. Kita būtina materialinės atsakomybės sąlyga – neteisėta veika, kuri suprasti-
na, kaip valstybės tarnautojo pareigų, kylančių iš įstatymų, kitų teisės aktų, inter alia 
vidaus administravimo aktų, taip pat nustatytų konkretaus valstybės tarnautojo parei-
gybės aprašyme, nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Kaip išplaukia iš Valstybės tar-
nybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies, valstybės tarnautojo materialinei atsakomybei 
kilti būtina nustatyti, kad būtent konkretaus valstybės tarnautojo neteisėta veika lėmė 
atitinkamą institucijai atsiradusią žalą, taigi būtina nustatyti priežastinį ryšį tarp ne-
teisėtos veikos ir žalos. Tuo tarpu vertinant kaltę, kaip būtiną materialinės atsakomy-
bės sąlygą, pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, 
jog valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės srityje netaikytina Civilinio kodek-
so 6.248 straipsnyje įtvirtinta kaltės prezumpcija; savo esme šie teisiniai santykiai ar-
timesni darbo teisei negu civilinei teisei, o pagal darbo teisės principus, materialinės 
atsakomybės sąlygas turi įrodyti darbdavys, nes darbuotojo kaltės prezumpcija įstaty-
muose nenumatyta (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A63-2899/2011). Pastebėtina, jog Valstybės tarnybos 
įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nedetalizuojama būtina nustatyti valstybės tarnautojo 
kaltės forma, be to, tokios nuorodos nėra ir Darbo kodekso nuostatose, kiek tai susiję 
su būtinumu nustatyti kaltę, kaip darbuotojo materialinės atsakomybės sąlygą, todėl 
darytina išvada, kad valstybės tarnautojo materialinei atsakomybei kilti pakankama 
bet kuri kaltės forma – tiek tyčia (tiesioginė ir netiesioginė), tiek neatsargumas (didelis 
ir paprastas). Kita vertus, kaltės forma gali būti reikšminga materialinės atsakomybės 
ribų aspektu, pavyzdžiui, nustačius valstybės tarnautojo tyčią, tai suponuoja galimybę 
reikalauti iš jo atlyginti visą dėl jo neteisėtų kaltų veiksmų kilusią tiesioginę žalą, neri-
bojant jos atitinkamais jo vidutinių darbo užmokesčių dydžiais (VTĮ 5 str., DK 255 str. 
1 p.). Pagal Civilinio kodekso (VTĮ 5 str., CK 1.1 str. 3 d.) 6.248 straipsnio, apibrė-
žiančio kaltę kaip civilinės atsakomybės sąlygą, 2 dalį, kaltė gali pasireikšti tyčia arba 
neatsargumu, o pagal 3 dalį, laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės 
esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis 
sąlygomis buvo būtina.

33. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas Valstybės tarnybos 
įstatymo 32 straipsnio 1 ir 2 dalių bei Darbo kodekso nuostatų atribojimo klausimą, 
yra nurodęs, kad Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje numatytas žalos at-
lyginimo teisinis reguliavimas taikytinas tik tais atvejais, kai reikalaujama žalos atlygi-
nimo iš specialių subjektų – valstybės tarnautojų, padariusių žalą jiems atliekant vidaus 
administravimo veiklą. Taigi Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalis taikyti-
na tik asmenims, kurių veikla užtikrinamas valstybės ar vietos savivaldos konkrečios 
institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos funkcionavimas, tačiau tiek, kiek šios 
atsakomybės nereguliuoja, be kita ko, Valstybės tarnybos įstatymas, taikytinas Darbo 
kodeksas; Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nenustatytos atlygintinos 
žalos ribos, todėl būtent šia apimtimi taikytinas Darbo kodeksas, kurio 254 straipsnyje 
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numatyta, jog darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo 
trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, išskyrus atvejus, nustatytus šio 
Kodekso 255 straipsnyje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 
13 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A415-35/2007). 
Taigi siekiant patraukti valstybės tarnautoją materialinėn atsakomybėn, būtina įvertin-
ti funkcijų, kurias atlikdamas valstybės tarnautojas padarė atitinkamą žalą, sritį – ar tai 
veikla vidaus administravimo srityje, ar ne, kadangi tai lemia, ar jo atžvilgiu taikytina 
Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 ar 2 dalis, ir, atitinkamai, ar valstybės tar-
nautojo materialinė atsakomybė ribojama trijų (VTĮ 32 str. 1 d., DK 254 str.) ar šešių 
(VTĮ 32 str. 2 d.) jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžiu.

34. Administracinėje byloje nagrinėjamu atveju dėl Tarnybos patirtos žalos, jai iš-
mokėjus minėtu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu pripažintam 
neteisėtai atleistu buvusiam valstybės tarnautojui sumą už priverstinės pravaikštos lai-
ką, priteisimo iš J. G. kreipėsi Sveikatos apsaugos ministerija.

35. Aktualaus įsakymo, dėl kurio, pasak pareiškėjo, Tarnyba patyrė nagrinėjamo-
je administracinėje byloje iš atsakovo prašomą atlyginti žalą, priėmimo metu galioju-
sios redakcijos Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 75 straipsnis (2003 m. 
kovo 13 d. įstatymo Nr. IX-1365 redakcija) apibrėžė Valstybinės akreditavimo sveikatos 
priežiūrai tarnybos statusą bei funkcijas, inter alia numatė, kad Valstybinę akreditavi-
mo sveikatos priežiūrai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos steigia ir jos nuos-
tatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu galiojančios 2012 m. lapkričio 
6 d. įstatymo Nr. XI-2369 redakcijos Sveikatos sistemos įstatymo 75 straipsnio 1 dalis 
numato, kad Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba yra Vyriau-
sybės įsteigta įstaiga; Vyriausybė paveda Sveikatos apsaugos ministerijai įgyvendinti 
jos, kaip savininkės, teises ir pareigas (išskyrus sprendimo dėl Tarnybos reorganizavi-
mo ir likvidavimo priėmimą, kurį priima Vyriausybė). Tai, kad Tarnyba yra įstaiga prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos, kad jos savininkė yra valstybė, o Tarnybos savininko 
teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo pri-
ėmimą) įgyvendinanti institucija yra Sveikatos apsaugos ministerija, įtvirtinta ir Vals-
tybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos nuostatuose, patvirtintuose sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. 
įsakymu Nr. V-839 (šiuo metu galiojanti 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1195 
redakcija) (1 ir 8 punktai).

36. Pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (2010 m. sausio 21 d. 
įstatymo Nr. XI-666 redakcija) 4 straipsnį, iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pini-
gų fondų išlaikomos biudžetinės įstaigos savininkė yra valstybė, o tokios biudžetinės 
įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba 
jos įgaliota valstybės valdymo institucija (1 ir 2 d.); savininko teises ir pareigas įgy-
vendinančios institucijos inter alia priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstai-
gos vadovą, sprendžia kitus šiame įstatyme, kituose įstatymuose ir biudžetinės įstaigos 
nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus (3 d.).

37. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rug-
sėjo 7 d. įsakymu Nr. V-839 (2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1195 redakcija), 
16 punktas nustato, kad Tarnybai vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai 
priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų, skatina ir skiria tarnybines nuobaudas sveikatos 



282

I. Administracinių teismų praktika

apsaugos ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvar-
ka; Tarnybos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos mi-
nistrui (iki tol galiojusių Tarnybos nuostatų, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 
2007 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1016, 12 punkte buvo įtvirtinta, jog Tarnybai 
vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų sveikatos apsaugos 
ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka).

38. Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas, inter alia susijusias su Valsty-
binės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, kaip biudžetinės įstaigos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos, statusu, aplinkybe, kad Tarybos direktorių pagal teisės 
aktų nuostatas skiria į pareigas ir atleidžia, taip pat sprendžia atsakomybės klausimus 
Sveikatos apsaugos ministerija (sveikatos apsaugos ministras), kaip Tarnybos savininko 
teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 str., Valstybi-
nės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos nuostatų, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu 
Nr. V-839, 16 p.), taip pat sistemiškai įvertinus Valstybės tarnybos įstatymo 32 straips-
nio nuostatas, tarp jų – 4 dalyje įtvirtintą valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio 
asmens teisę priimti sprendimą dėl atitinkamo dydžio žalos išskaitymo iš valstybės 
tarnautojo darbo užmokesčio, nagrinėjamu atveju pripažintina, jog Sveikatos apsaugos 
ministerija turi teisę kreiptis į teismą dėl Tarnybos patirtos žalos priteisimo iš valsty-
bės tarnautojo, ėjusio Tarnybos direktoriaus pareigas ir priėmusio sprendimą, iš kurio 
pareiškėjas kildina Tarnybos patirtą žalą.

39. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog, kaip minėta, Valstybės tarnybos 
įstatymo 32 straipsnio 4 dalis numato galimybę valstybės tarnautoją į pareigas priė-
musiam asmeniui priimti sprendimą dėl žalos, neviršijant valstybės tarnautojo vidu-
tinio darbo užmokesčio dydžio, išskaitymo iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio. 
Tokio sprendimo priėmimo tvarka bei sąlygos yra detalizuojamos Valstybės tarnybos 
įstatymo 32 straipsnio 4 ir 5 dalyse. Pastebėtina, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas ne-
pasinaudojo šia Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta galimybe 
dėl atitinkamo dydžio žalos išieškojimo iš atsakovo darbo užmokesčio, kuri, be kita ko, 
yra saistoma reikalavimo dėl termino, per kurį toks sprendimas turi būti priimtas. Ta-
čiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tai nėra kliūtis pareiškėjui kreiptis į teismą 
su reikalavimu priteisti iš valstybės tarnautojo visą Tarnybos patirtą žalą (atsižvelgiant 
į valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės ribas, nustatytas bei išplaukiančias iš 
Valstybės tarnybos įstatymo bei Darbo kodekso nuostatų).

40. Minėta, kad pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovo, ėjusio Valstybinės akredita-
vimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus pareigas, jo šešių vidutinių dar-
bo užmokesčių dydžio sumą už Tarnybos patirtą žalą, jai išmokėjus priteistą sumą už 
priverstinės pravaikštos laiką valstybės tarnautojui, kurio atleidimas buvo pripažintas 
neteisėtu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. spren-
dimu panaikinus atsakovo priimtą 2011 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. PI-68. Išplėstinė 
teisėjų kolegija konstatuoja, jog nurodyta suma, išmokėta neteisėtai atleistam valsty-
bės tarnautojui, pripažintina Tarnybos patirta tiesiogine materialine žala. Sprendimą 
dėl minėto valstybės tarnautojo atleidimo (t. y. 2011 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. PI-68) 
priėmė atsakovas, vykdydamas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnybos direktoriaus funkcijas, o būtent – priimti ir atleisti Tarnybos darbuotojus (mi-
nėto įsakymo priėmimo metu galiojusių Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros 
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veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų sveikatos 
apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1016, 14.7 punktas, analogiš-
ka funkcija įtvirtinta ir šiuo metu galiojančių Tarnybos nuostatų, patvirtintų sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-839, 18.7 punkte). Tai leidžia 
pripažinti, jog atsakovo priimtas sprendimas lėmė Tarnybai kilusią žalą, kurią prašo 
atlyginti pareiškėjas. Taip pat nekelia abejonių, jog veiksmai, iš kurių kilo prašoma at-
lyginti žala, atsakovo buvo atlikti veikiant vidaus administravimo srityje, taigi nagri-
nėjamu atveju aktualus Valstybinės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas 
valstybės tarnautojo materialinės atsakomybės ribojimas šešių jo vidutinių darbo už-
mokesčių dydžiu. Ginčo dėl nurodytų sąlygų buvimo iš esmės byloje nėra. Savo ruožtu 
atsakovo veiksmų neteisėtumas jo materialinės atsakomybės prasme bei kaltė, kaip bū-
tinos materialinės atsakomybės sąlygos, nagrinėjamu atveju šalių vertinamos tam tikru 
aspektu skirtingai. 

41. Vertinant veikos neteisėtumą bei kaltę, kaip būtinas valstybės tarnautojo ma-
terialinės atsakomybės sąlygas, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, jog, kaip 
minėta, valstybės tarnautojo veikos neteisėtumas pasireiškia kaip atitinkamų pareigų 
ir reikalavimų, įtvirtintų įstatymuose, kituose teisės aktuose, inter alia vidaus admi-
nistravimo aktuose, taip pat nustatytų valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme, ne-
vykdymas ar netinkamas vykdymas. Šiuo aspektu taip pat pastebėtina, jog atitinkamos 
pareigos, reikalavimai ir veiklos principai, kurių turi laikytis valstybės tarnautojai, įgy-
vendindami savo funkcijas, teisės aktuose gali būti apibrėžti skirtingai. Tais atvejais, kai 
atitinkamos teisės aktų nuostatos įtvirtina aiškią ir konkrečią, vienareikšmiškai supran-
tamą elgesio taisyklę (pareigą atitinkamoje situacijoje elgtis vienu ar kitu konkrečiu 
būdu ir pan.), valstybės tarnautojui pažeidus tokią nuostatą, konstatuotas jo veikos ne-
teisėtumas savo ruožtu galėtų suponuoti ir išvadą apie jo kaltę (valstybės tarnautojas, 
žinodamas, kokio elgesio varianto iš jo reikalauja atitinkama teisės norma, savo veika 
sąmoningai arba būdamas nepakankamai rūpestingas bei atidus ją pažeidžia). Tačiau 
kitaip vertintinos situacijos, kai valstybės tarnautojų, taip pat ir įstaigų vadovų funk-
cijos atliekamos srityse, kuriose sprendimai priimami atitinkamai institucijai (įstaigai) 
naudojantis diskrecijos teise – tam tikro laipsnio laisve pasirinkti, kaip įgyvendinti 
įstatymuose įtvirtintas pareigas, taip užtikrinant galimybę viešojo administravimo su-
bjektui savo kompetencijos srityje veiksmingiausiu būdu siekti viešojo intereso tikslų, 
taip pat srityse, kuriose sprendžiami sudėtingi, kompleksiniai, inter alia vertinamojo 
pobūdžio klausimai, vadovaujantis ir taikant teisės aktų nuostatas, įtvirtinančias ben-
dro, abstraktaus pobūdžio reikalavimus, taip pat nuostatas, kurios nėra vienareikšmiš-
kai aiškios, ir pan. Tokiais atvejais itin reikšmingas yra įvertinimas, ar valstybės tar-
nautojo, kurio atitinkama veika pripažinta neteisėta, kaltės laipsnis yra pakankamas jo 
materialinei atsakomybei kilti, taigi vertinti, ar jis elgėsi pakankamai apdairiai, rūpes-
tingai ir atidžiai.

42. Nagrinėjamu atveju atsakovo J. G. veikos neteisėtumas siejamas su jo, einant 
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai direktoriaus pareigas, priimtu 
2011 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. PI-68 dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš valstybės 
tarnybos, kuris Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. 
sprendimu buvo panaikintas. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instanci-
jos teismo sprendime atliktą atsakovo elgesio vertinimą jo kaltės dėl Tarnybai kilusios 
žalos, įvykdžius teismo sprendimą taikyti atitinkamus teisinius padarinius, pripažinus 
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valstybės tarnautojo atleidimą neteisėtu (priteisti sumą už priverstinės pravaikštos lai-
ką), aspektu, iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams ir laiko juos 
pakankamais daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju nenustatyta atsakovo kaltė, kaip 
būtina sąlyga jo materialinei atsakomybei kilti.

43. Vertinant kaltės nustatymo aspektu reikšmingas aplinkybes, pirmiausia paste-
bėtina, jog 2011 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. PI-68, kaip minėta, atsakovo buvo pri-
imtas, įgyvendinant vieną iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnybos direktoriaus funkcijų – priimti ir atleisti Tarnybos darbuotojus, taigi nėra pa-
grindo konstatuoti atsakovo veikimo ultra vires. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A438-3720/2011 
minėtas įsakymas buvo panaikintas konstatavus, jog buvo netinkamai įvertinta atleis-
to valstybės tarnautojo A. R. pirmumo teisė užimti atitinkamą pareigybę, į kurią pre-
tendavo ir kita Tarnybos valstybės tarnautoja (konstatuota, jog jo kvalifikacija buvo 
aukštesnė už kitos valstybės tarnautojo išsilavinimo prasme), tačiau pažymėtina, jog 
šio teismo sprendimo motyvai neduoda pagrindo išvadai, jog atleidžiant minėtą vals-
tybės tarnautoją buvo padarytas akivaizdus teisės normose įtvirtintų reikalavimų pa-
žeidimas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtame sprendime nurodė, 
jog nagrinėtam ginčui aktuali Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalis, įtvir-
tinanti atleidžiamo valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantiją būti 
paskirtam į kitas to paties ar žemesnio lygio ir kategorijos pareigas, taip pat Darbo 
kodekso 135 straipsnis, taikytinas sprendžiant klausimą dėl pirmumo teisės užimti 
laisvą pareigybę, kai ją užimti pretenduoja keletas valstybės tarnautojų, kurių parei-
gybės naikinamos, ir suteikiantis prioritetą aukštesnei kvalifikacijai. Kaip išplaukia iš 
šio teismo sprendimo, Tarnyboje buvo atliekami realūs struktūriniai pertvarkymai, dėl 
kurių realiai panaikinta atleistojo valstybės tarnautojo užimta pareigybė. Taip pat buvo 
nustatyta, kad atleistasis valstybės tarnautojas atitiko trijų naujai įsteigtų pareigybių 
aprašymus, į kurias pretendavo ir buvo priimtos kitos valstybės tarnautojos, o ne pa-
reiškėjas, Tarnybai nusprendus, kad jos turi pirmenybę prieš pareiškėją dėl įgytosios 
darbo patirties, nes iki Tarnybos reorganizavimo jos atliko tas pačias funkcijas. Šios 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. sprendime pa-
žymėtos aplinkybės iš esmės leidžia pripažinti nepagrįstais apeliantų argumentus dėl 
to, kad nėra aišku, ar atsakovas, kaip Tarnybos direktorius, apskritai vertino atleisto 
valstybės tarnautojo pirmumo teisę užimti nurodytas pareigas. Taigi tai leidžia sutikti 
su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas ne atsitiktinai, o įvertinęs atitin-
kamų valstybės tarnautojų, kurių pareigybės naikinamos, pasirengimą vykdyti naujai 
steigiamos pareigybės funkcijas, pirmenybės teisę suteikė ne atleistajam A. R., o kitai 
valstybės tarnautojai, kuri ir buvo priimta į šias pareigas. Sutiktina ir su pirmosios ins-
tancijos teismo išvada, jog aplinkybė, kad nurodytoje situacijoje buvo remtasi, be kita 
ko, teismų (inter alia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo) išaiškinimais dėl aktualių Darbo 
kodekso nuostatų taikymo, patvirtina, kad atsakovas elgėsi pakankamai apdairiai ir rū-
pestingai, priimdamas įsakymą dėl valstybės tarnautojo atleidimo, tačiau išsiskyrė atsa-
kovo ir teismo atliktas atitinkamų faktinių aplinkybių vertinimas, kuris nagrinėjamoje 
situacijoje pripažintinas sudėtingu, kadangi atitinkamo valstybės tarnautojo pirmumo 
teisę užimti atitinkamas pareigas lemia tam tikrų aplinkybių visuma, įstatymams ne-
pateikiant baigtinio ir išsamaus reikšmingų kriterijų sąrašo. Šiame kontekste pastebėti-
na, jog apeliantas Valstybės kontrolė savo poziciją grindė, be kita ko, argumentais, jog, 
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kaip konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. lapkričio 21 d. 
sprendime, atsakovo priimto įsakymo neteisėtumas konstatuotas iš esmės dėl vienos 
aplinkybės – netinkamo atleistojo valstybės tarnautojo ir valstybės tarnautojos, kuri 
buvo priimta į atitinkamas pareigas, kvalifikacijos vertinimo (palyginimo). Dėl nuro-
dyto argumento pastebėtina, jog, kaip minėta, valstybės tarnautojo kvalifikacijos įverti-
nimas galimybės užimti atitinkamas laisvas pareigas, į kurias pretenduoja daugiau nei 
vienas valstybės tarnautojas, aspektu apskritai yra saistomas visumos aplinkybių, savo 
ruožtu tai, kokios aplinkybės ir kriterijai yra lemiami konkrečiu atveju, nusprendžiama 
tik galutinai kvalifikavus atitinkamus teisinius santykius. Taigi nagrinėjamu atveju tik 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtame galutiniame ir neskundžiama-
me sprendime galutinai apibrėžė ir nurodė, kokios konkrečiu atveju aplinkybės yra le-
miamos, kaip turi būti įvertintos ir pan. Tačiau tai nepaneigia jau minėtos išvados, jog 
atsakovo įsakymas, iš kurio kildinama Tarnybos patirta žala, buvo priimtas sprendžiant 
kompleksinį, vertinamojo pobūdžio klausimą, kurio sprendimui buvo reikšmingas vi-
sumos aplinkybių, nesuponavusių vienareikšmiškai aiškaus elgesio konkrečioje situaci-
joje varianto, įvertinimas. Šią išvadą iš esmės patvirtina ir pirmosios instancijos teisme 
nurodyta aplinkybė, jog ir Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas 
skundą dėl minėto įsakymo panaikinimo, detaliai ir išsamiai įvertinęs Tarnybos argu-
mentus dėl atitinkamų valstybės tarnautojų kvalifikacijos vertinimo, su jais sutiko.

44. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, 
jog nagrinėjamu atveju nenustatytas pakankamas atsakovo kaltės laipsnis jo materi-
alinei atsakomybei kilti. Išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjamo klausimo kontekste 
taip pat pažymi, jog nekvestionuotina tai, jog, kaip nurodo apeliantai, atsakovui, kaip 
įstaigos vadovui, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos atitinkamos parei-
gos, jo veiklą apibrėžia, be kita ko, etikos principai, jam, kaip įstaigos vadovui, keliami 
aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai ir pan. Tačiau šioje administracinėje bylo-
je sprendžiamas klausimas dėl valstybės tarnautojo materialinės atsakomybės, kurios 
taikymo galimybė yra saistoma būtinumo neabejotinai nustatyti materialinės atsako-
mybės sąlygas, inter alia kaltę. Nagrinėjamu atveju nenustačius visų būtinų atsakovo 
– valstybės tarnautojo materialinės atsakomybės sąlygų, išplaukiančių iš Valstybės tar-
nybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatų, pripažintina, kad pirmosios instancijos 
teismas tinkamai aiškino ir taikė valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės taiky-
mą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplin-
kybes. Taigi tenkinti pareiškėjo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
ir trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės apeliacinius 
skundus, remiantis juose išdėstytais motyvais, nėra pagrindo, todėl pirmosios instanci-
jos teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

45. Atsakovas J. G. taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš apeliantų lygio-
mis dalimis. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad 
proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo 
išlaidų atlyginimą, o pagal šio įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suin-
teresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; 
prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pa-
baigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo 
įsiteisėjimo. Pažymėtina, jog nors nagrinėjamu atveju atsakovas pateikė prašymą dėl 
turėtų išlaidų priteisimo iki bylos nagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme 
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pabaigos, tačiau šis prašymas nėra detalizuotas – nenurodyta, kokios išlaidos patirtos, 
nepateiktas jų apskaičiavimas, įrodymai, pagrindžiantys šias išlaidas, dėl ko prašymo 
nagrinėjimas nėra įmanomas, taigi nenagrinėtinas. Tai atsakovui neužkerta galimybės 
per Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą keturioli-
kos dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo terminą pateikti teismui tinkamo turinio 
prašymą dėl turėtų išlaidų priteisimo.

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

n u t a r i a:

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimą palikti 
nepakeistą, o pareiškėjo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir trečio-
jo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės apeliacinius skundus 
atmesti.

Nutartis neskundžiama.

2.7.2. Dėl reikalavimo atlikti tyrimą atleidžiant asmenį už pareigūno vardo 
pažeminimą ir dėl šios priežasties taikomo atleidimo termino 

Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, jog 
pareigūnas atleidžiamas iš pareigų, jeigu savo poelgiu pažemino tarnybos pareigūno vardą 
(81 punktas). 

Tyrimo dėl pareigūno vardo pažeminimo atlikimo tvarkos Specialiųjų tyrimų tarny-
bos statutas išsamiai nereglamentuoja. Teisės aktai taip pat neįtvirtina, jog tokiais atvejais 
privalo būti vadovaujamasi Tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų sky-
rimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo, pa-
tvirtinto Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 
28 d. įsakymu Nr. 2-215, nuostatomis. Tačiau ta aplinkybė, jog griežtai Apraše apibrėžtų 
procedūrų taikymas nėra privalomas, nepaneigia institucijos pareigos tinkamai išsiaiškinti 
reikšmingas aplinkybes, kuriomis remiantis, galima daryti išvadą, jog tam tikra kalta pa-
reigūno veika buvo pažemintas pareigūno vardas (87 punktas). 

Paprastai svarbu išsiaiškinti šiuos aspektus: ar nebuvo suvaržyta pareigūno teisė da-
lyvauti tyrimo procedūroje ir gintis nuo jam pateikiamų įtarimų (svarbiausiais šios teisės 
elementais laikytinas pranešimas apie tai, jog asmuo yra įtariamas padaręs galimai netei-
sėtą veiką, kuri gali būti vertinama, kaip pareigūno vardo pažeminimas bei asmens teisė 
pateikti savo paaiškinimus); ar tyrimą atliko nešališkas subjektas; ar atlikus tyrimą, pri-
imtas motyvuotas ir pagrįstas sprendimas (91 punktas).

Atsakomybės taikymo senatis yra vienas iš esminių teisės į teisingą teismą, taip 
pat įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje, elementų 
(111 punktas). Termino, kuriam suėjus atsakomybė už teisei priešingus veiksmus nebegali 
būti taikoma, nustatymas yra būdingas daugumai atsakomybės už teisei priešingas veikas 



287

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

rūšių: atsakomybės senaties institutas taikomas tiek baudžiamojoje, tiek administracinė-
je teisėje. Todėl žmogaus teisių apsaugos požiūriu būtų nepateisinama, jeigu atsakomybė 
už pareigūno vardo pažeminimą galėtų būti taikoma ilgesnį nei baudžiamoji atsakomybė, 
atsakomybė už administracinį teisės pažeidimą ar apskritai neribotą laiką (112 punktas). 
Pareigūno atleidimo pažeminus vardą atveju nei Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, nei 
jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatos senaties termino, kuriam suėjus asmens atsako-
mybė už pareigūno vardo pažeminimą nebūtų galima, expressis verbis neįtvirtina. Tačiau 
tokia situacija, kai netaikomi jokie atsakomybės terminai, nebūtų suderinama su Žmo-
gaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis, todėl senaties termino 
neįtvirtinimas įstatyme negali savaime nulemti to, jog asmeniui nėra taikomi jokie atsa-
komybės taikymo ribojimai laike (113 punktas). Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į speci-
finį Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų statusą, įvertinus pareigūno vardo pažeminimo 
instituto sampratą ir tokios teisei priešingos veikos pobūdį, tikslinga taikyti terminą, nu-
statytą tarnybinių nuobaudų skyrimui. Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 23 straipsnio 
2 dalyje nustatyta, kad negalima skirti tarnybinės nuobaudos, praėjus vieniems metams 
nuo nusižengimo padarymo dienos. Šis vienerių metų naikinamasis terminas taikytinas 
ir sprendžiant klausimą dėl pareigūno atleidimo iš tarnybos dėl tarnybos pareigūno vardo 
pažeminimo (117 punktas).

Administracinė byla Nr. A-1554-662/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00356-2014-4

   Procesinio sprendimo kategorija 16.6

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

2015 m. birželio 9 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Stasio Gagio, Irmanto Jarukaičio (kolegijos 
pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės, rašytinio 
proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. G. ape-
liacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 16 d. 
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. G. skundą atsakovui Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į tarnybą 
ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas R. G. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos admi-
nistracinį teismą su skundu (I t., b. 1. 1–8) prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respu-
blikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – ir atsakovas, STT, Tarnyba) direktoriaus 
2013 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. P-233 „Dėl R. G. atleidimo iš pareigų“ (toliau – ir 
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Įsakymas); 2) grąžinti pareiškėją į tarnybą; 3) priteisti pareiškėjui vidutinį darbo už-
mokestį už priverstinę pravaikštą nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki grąžinimo į tarnybą 
dienos; 4) priteisti pareiškėjui bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

2. Paaiškino, kad jis dirbo STT Vilniaus valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus 
(toliau – ir Kriminalinės žvalgybos skyrius) Žvalgybinės informacijos poskyrio (toliau 
– ir Žvalgybinės informacijos poskyris) vyriausiuoju specialistu. Vadovaujantis Lietu-
vos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto (toliau – ir Statutas, Specialiųjų 
tyrimų tarnybos statutas) 11 straipsnio 1 dalies 13 punktu, 2013 m. gruodžio 16 d. pa-
reiškėjas buvo atleistas iš pareigų.

3. Pareiškėjas STT dirbo daugiau nei 13 metų. Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. jis dir-
bo Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiuoju specialistu, neturėjo jokių tarnybi-
nių nuobaudų, vadovai jo darbu buvo patenkinti. STT Vilniaus valdybos viršininkas 
pareiškėją 2013 m. vasario 25 d. informavo, kad jis laikinai, t. y. iki 2013 m. gruodžio 
31 d., pervedamas dirbti į Žvalgybinės informacijos poskyrį, siekiant stiprinti šį posky-
rį gautinos kriminalinės žvalgybos informacijos kontekste. Pareiškėjas STT Vilniaus 
valdybos viršininką informavo, kad gali nesugebėti tinkamai įgyvendinti keliamų už-
duočių, kadangi darbas yra susijęs su informacijos šaltiniais, kurių tuo metu pareiš-
kėjas neturėjo, o vertinant tai, kad iki tol jo darbo veiklos pobūdis buvo kriminalinės 
žvalgybos tyrimo bylų vedimas, jis turi ribotas galimybes tinkamai atlikti naujas parei-
gas, tačiau jokia alternatyva nebuvo pasiūlyta. Nuo 2013 m. balandžio 1 d. pareiškėjas 
pradėjo laikinai eiti Žvalgybinės informacijos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigas. 
2013 m. rugsėjo 30 d. pareiškėjo buvo paklausta, ar jis, pasibaigus terminui, norėtų lik-
ti Žvalgybinės informacijos poskyrio vyriausiuoju specialistu, ar grįžti į Kriminalinės 
žvalgybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. Pareiškėjui sutikus grįžti į Krimi-
nalinės žvalgybos skyrių, skyriaus viršininkas informavo, kad nuo 2013 m. spalio 1 d. 
jis grąžinamas į Kriminalinės žvalgybos vyriausiojo specialisto pareigas. R. G. paklau-
sus, kada bus pasirašytas įsakymas dėl pirmalaikio grąžinimo į buvusias pareigas, buvo 
atsakyta, kad tai nėra jo rūpestis. Po šio pokalbio pareiškėjas pradėjo vykdyti Krimina-
linės žvalgybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

4. 2013 m. gruodžio 6 d. jis buvo supažindintas su kasmetinės pareigūno ates-
tacijos vertinimu – įvertintas nepatenkinamai. Nesutikdamas su tokiu vertinimu, jis 
paprašė leisti susipažinti su vertinimo motyvacine dalimi bei argumentais, kad galėtų 
pateikti paaiškinimus. Po kelių dienų pareiškėjui buvo įteiktas pranešimas apie tarny-
binį nusižengimą, kuriame jis kaltinamas pažeidęs vidaus darbo tvarką reglamentuo-
jančių teisės aktų nuostatas. Pareiškėjas, nepraleisdamas nustatyto termino, paruošė 
paaiškinimą, tačiau jis nebuvo priimtas ir užregistruotas. Pareiškėjas buvo pakviestas 
pas STT Vilniaus valdybos viršininką, kurio kabinete jam buvo liepta rašyti pasiaiški-
nimą dėl pareigūno vardo pažeminimo ir padarytos nusikalstamos veikos – asmenų 
provokavimo daryti nusikalstamas veikas. Tokį sprendimą atsakovas priėmė išanali-
zavęs visuomenės informavimo priemonių atstovams trečiųjų asmenų pateiktą garso 
įrašą, kuriame užfiksuotas dviejų STT pareigūnų pokalbis. Pareiškėjui nieko nepaaiš-
kinta, jam nebuvo leista susipažinti su jokia medžiaga. Tą pačią 2013 m. gruodžio 16 d. 
pareiškėjas buvo atleistas iš pareigų. Tokie atsakovo veiksmai yra neteisėti ir pažeidžia 
jo teises ir teisėtus interesus.

5. Pareiškėjo atžvilgiu nebuvo laikomasi Tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybi-
nių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams 
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tvarkos aprašo, patvirtinto STT direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 2-215 
(toliau – ir Aprašas) 4, 17, 18, 22.1 ir 22.4 punktų nuostatų: pareiškėjas nebuvo infor-
muotas apie tarnybinio nusižengimo tyrimo pradėjimą, jam nebuvo įteiktas praneši-
mas, pareiškėjas nebuvo supažindintas su tyrimo turiniu, neturėjo galimybės pateikti 
rašytinio pasiaiškinimo, jam buvo daromas psichologinis spaudimas, jis buvo verčia-
mas rašyti pasiaiškinimą viršininko kabinete, nežinodamas konkretaus tarnybinio nu-
sižengimo tyrimo turinio.

6. Pažymėjo, kad visi įstatymo nustatyti reikalavimai, į kuriuos darbdavys, skirda-
mas nuobaudą, privalo atsižvelgti, privalo atsispindėti administraciniame akte dėl nuo-
baudos skyrimo. Turi būti atliktas išsamus tarnybinio nusižengimo tyrimas, o jo išvada 
turi būti motyvuota. Nusižengimą būtina pagrįsti įrodymais, nurodant jo padarymo 
aplinkybes ir priežastis, dėl nusižengimo atsiradusias pasekmes, tarnautojo kaltę ir ki-
tas reikšmingas aplinkybes. Nagrinėjamu atveju, tarnybinio nusižengimo tyrimą atlie-
kantis pareigūnas nerinko jokių įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjo kaltę, pareiškėjas 
nebuvo supažindintas nei su pradėtu tyrimu, nei su jo turiniu bei surinkta medžiaga, 
pareiškėjui nebuvo sudarytos Apraše garantuotos sąlygos pateikti pasiaiškinimą, nebu-
vo tiriamos jokios jo galimos pateikti aplinkybės ir paaiškinimai.

7. Pareiškėjas buvo atleistas iš darbo dėl pareigūno vardo pažeminimo, nes neva 
provokavo asmenis atlikti nusikalstamas veikas, t. y. duoti kyšį. Atsakovas pareiškėjo 
atleidimą motyvuoja 2012 m. pavasarį (gegužės-birželio mėnesiais) darytu garso įrašu. 
Taigi, nuo garso įrašo padarymo dienos iki pareiškėjo atleidimo dienos yra praėję dau-
giau nei pusantrų metų. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bei 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, tvirtino, kad tarnybinė nuobauda pareiškėjui 
buvo paskirta pažeidžiant Aprašo 12.3 punkto nuostatas ir nesilaikant terminų skirti 
nuobaudą. Maksimalus terminas dėl nuobaudos skyrimo yra nustatytas tiek Lietuvos 
Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, tiek kituose statutuose, tiek Lietuvos Res-
publikos darbo kodekse. Tokių nuostatų paskirtis yra užtikrinti, kad galimai padaryti 
tarnautojų pažeidimai būtų ištirti ir įvertinti per protingą terminą, kol yra visos ga-
limybės surinkti įrodymus, medžiagą, pasiaiškinimus ir atlikti tinkamą galimai pada-
ryto nusižengimo vertinimą. Nuobaudos skyrimas praleidus maksimalų nustatytą ter-
miną, nebūtų objektyvus, dalis įrodymų gali būti dingę, liudytojų parodymai gali būti 
neobjektyvūs.

8. Kadangi atsakovas kreipėsi į kompetentingą instituciją dėl pareiškėjo nusikals-
tamos veikos, vadovaudamasis Aprašo 13 punkto nuostatomis, jis privalėjo sustabdy-
ti tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą. Generalinė prokuratūra atsisakė pradėti 
ikiteisminį tyrimą šioje byloje, nes nenustatė nusikalstamos veikos požymių. Taigi, pa-
reiškėjo veiksmuose nebuvo nustatyta tyčia ar padaryta žala valstybei, o tai rodo, kad 
atsakovas siekė tiesiog atsikratyti pareiškėju.

9. Pokalbis, kuriuo remdamasi STT nusprendė, jog pareiškėjas diskreditavo parei-
gūno vardą, ir kurio turinyje Generalinė prokuratūra neįžvelgė nusikalstamos veikos, 
buvo padarytas trečiojo asmens, dalyvavusio pokalbyje. Tas pokalbis iš STT buvo ne-
teisėtai perduotas visuomenės informavimo priemonėms ir paviešintas. Atsakovas į šią 
veiką nereagavo ir nepradėjo tarnybinio tyrimo dėl kaltų asmenų nustatymo ir nuo-
baudų jiems skyrimo. Visas STT dėmesys buvo nukreiptas į pareiškėją.

10. Įsakyme nurodyta, kad pareiškėjas atleidžiamas iš Kriminalinės žvalgybos 
skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų, tačiau iki pat atleidimo iš pareigų pareiškėjas 
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oficialiai ėjo Žvalgybinės informacijos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigas. Nors 
pareiškėjui žodžiu buvo pasakyta, kad jis nuo 2013 m. spalio 1 d. eina ankstesnes Kri-
minalinės žvalgybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, oficialiai jis nebuvo grą-
žintas į Kriminalinės žvalgybos skyrių. Taigi, pareiškėjas buvo atleistas ne iš tų pareigų, 
kurias ėjo.

11. Atsakovas Specialiųjų tyrimų tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t.,  
b. l. 34–38) su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

12. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika tvirtino, 
kad pagal Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktą, pareigūno vardo pažeminimas įtvir-
tintas kaip savarankiškas ir pakankamas tarnybos santykių nutraukimo pagrindas. At-
leidimas iš tarnybos šiuo pagrindu nėra tarnybinė nuobauda. Esminis elementas, su-
ponuojantis Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punkte nurodyto atleidimo iš tarnybos 
pagrindo taikymą, yra visuomenės požiūris į atitinkamą pareigūno veikimą ar nevei-
kimą tuo aspektu, kiek tai tiesiogiai paliečia vidaus tarnybos sistemos autoritetą ir kiek 
tai siejama su visuomenės lūkesčiais bei pasitikėjimu vidaus tarnybos sistema.

13. Faktas, kad STT pareigūnas kaip vieną iš galimų veikimo variantų aptarinėja 
žmogaus teises pažeidžiančių nusikalstamų veikų tyrimo metodų panaudojimą, menki-
na atsakovo autoritetą ir yra nesuderinamas su pagrįstais lūkesčiais, kuriuos visuome-
nė turi STT pareigūnų atžvilgiu. Pareiškėjo pasisakymai leidžia susidaryti įspūdį, kad 
provokavimas padaryti nusikalstamą veiką yra taikomas atsakovo veikloje, toleruoja-
mas šioje institucijoje. Pareiškėjo veiksmai sudaro pagrindą spekuliacijoms apie STT 
naudojamus neteisėtus darbo metodus, o tai daro žalą atsakovo prestižui, mažina pi-
liečių pasitikėjimą šia institucija bei menkina jos galimybes sėkmingai bendradarbiauti 
su visuomene. Tokie veiksmai atitinka Statute ir teismų praktikoje įtvirtintą pareigūno 
vardo pažeminimo sampratą.

14. Pareigūno vardą pažeminusio asmens atleidimas iš tarnybos Statuto 11 straips-
nio 1 dalies 13 punkto pagrindu yra imperatyvi Statute numatyta teisinė pasekmė, kuri 
negali būti keičiama kitomis alternatyviomis priemonėmis. Gavus duomenų apie tai, 
kad STT pareigūnas savo veiksmais galimai pažemino pareigūno vardą, visų pirma turi 
būti imamasi priemonių šiems duomenims patikrinti, o jiems pasitvirtinus – taikoma 
Statute numatyta atsakomybė, t. y. pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos, vadovaujantis 
Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktu. Tarnybos pareigūnų tarnybinio nusižengimo 
tyrimo procedūra ir tarnybinės nuobaudos skyrimas Statuto 23 straipsnio nustatyta 
tvarka nėra alternatyva savo veiksmais tarnybos pareigūno vardą pažeminusio asmens 
atleidimui iš tarnybos. Šios procedūros ir atitinkamai jų rezultatai – STT pareigūno 
atleidimas iš tarnybos vienu ar kitu iš minėtų pagrindų – negali būti tapatinamos, 
gretinamos ar dubliuoti viena kitos. Pareiškėjas tapatina jo atžvilgiu atliktą tarnybi-
nio nusižengimo tyrimo procedūrą ir STT reakciją į gautus duomenis apie pareiškėjo 
veiksmus, kuriais galimai pažemintas tarnybos pareigūno vardas, o savo atleidimą iš 
tarnybos klaidingai traktuoja ir skunde įvardija kaip tarnybinę nuobaudą, todėl atleidi-
mui iš tarnybos kelia neteisingus procedūrinius reikalavimus.

15. Aprašu yra įgyvendinamos Statuto 23 straipsnio, kuriame įtvirtinta tarnybinių 
nuobaudų skyrimo tvarka, nuostatos. Aprašas yra skirtas STT pareigūnų padarytų tar-
nybinių nusižengimų tyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkai re-
glamentuoti. Esant pagrindui manyti, kad STT pareigūnas gali būti atleistas iš tarnybos 
vadovaujantis Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktu, Aprašas gali, tačiau neprivalo 
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būti taikomas. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, 
atsakovas tvirtino, kad Aprašas nenustato, kad atleidžiant iš tarnybos pagal Statu-
to 11 straipsnio 1 dalies 13 punktą, privalo būti atliekamas tarnybinių nusižengimų 
tyrimas, todėl laikytina, jog dėl savarankiško atleidimo pagrindo, nustatyto Statuto 
11 straipsnio 1 dalies 13 punkte, tarnybinio nusižengimo tyrimas nėra privalomas. 
Nors procedūriniai reikalavimai pareigūno atleidimui iš tarnybos Statuto 11 straipsnio 
1 dalies 13 punkte nurodytais pagrindais nėra įtvirtinti nei Statute, nei Apraše, pareiš-
kėjui vis dėlto buvo suteiktos pagrindinės procesinės garantijos. Pareiškėjui buvo suda-
ryta galimybė susipažinti su atsakovo gauta informacija apie jo elgesį ir pateikti paaiš-
kinimus, buvo apklausti kiti su tiriamais įvykiais susiję pareigūnai, sprendimui priimti 
reikšmingos aplinkybės visapusiškai ištirtos ir objektyviai išdėstytos STT direktoriui 
pateiktuose STT Saugumo skyriaus specialisto raštuose.

16. Įsakymo priėmimo metu jo atžvilgiu taip pat buvo atliekamas tarnybinio nu-
sižengimo tyrimas. Šis tyrimas buvo pradėtas dėl pareiškėjo tarnybinės veiklos 2013 m. 
vasario–gruodžio mėnesiais atliekant Žvalgybinės informacijos poskyrio vyriausiojo 
specialisto pareigas. Pažeidimai, dėl kurių pradėtas šis tyrimas, nėra susiję su pareiškėjo 
veiksmais, dėl kurių jis buvo atleistas, kaip savo elgesiu pažeminęs tarnybos pareigūno 
vardą, vyko skirtingu metu ir visiškai kitomis aplinkybėmis.

17. Pareiškėjas buvo informuotas tiek apie tarnybinio nusižengimo tyrimą ir gali-
mybę susipažinti su jo duomenimis, tiek ir su STT gautais duomenimis apie pareigūno 
vardą žeminantį elgesį. Tą patvirtina pareiškėjo paaiškinimas ir jame pateikta pokalbio 
apie asmenų provokavimą padaryti nusikalstamą veiką turinio versija. Paaiškinimas, 
kurį buvo atsisakyta priimti, yra susijęs su tarnybinio nusižengimo tyrimu – šį paaiš-
kinimą atsisakyta priimti dėl to, kad tarnybinio nusižengimo metu pareiškėjas buvo 
atleistas iš tarnybos kitu pagrindu, o tarnybinio nusižengimo tyrimas užbaigtas Aprašo 
27 punkte nustatyta tvarka. Tarnybinio nusižengimo tyrimas užbaigtas surašant išvadą, 
kurioje konstatuotos aplinkybės, susijusios su pareiškėjo tarnybine veikla tirtu laiko-
tarpiu, tačiau joje neaptariamas pareiškėjo kaltės ir atsakomybės klausimas, nesiūloma 
taikyti kokių nors poveikio priemonių.

18. Pažymėjo, kad net ir tais atvejais, kai Aprašu vadovautis privaloma, pagal jį 
atliekamas tyrimas gali būti nestabdomas, jei tiriamas pažeidimas gali būti atskirtas 
nuo nusikalstamos veikos ir ištirtas nepriklausomai nuo baudžiamojo proceso baigties. 
Atsakovas neprivalėjo atidėti jokių su pareiškėjo poelgio, kuriuo pažemintas tarnybos 
pareigūno vardas, ištyrimu ir jo atleidimu iš tarnybos susijusių veiksmų iki tol, kol pro-
kuratūroje bus priimti atitinkami procesiniai sprendimai. STT pareigūno patraukimas 
baudžiamojon atsakomybėn yra atskiras atleidimo iš tarnybos pagrindas, o atleidi-
mas iš tarnybos pažeminus tarnybos pareigūno vardą nėra siejamas su nusikalstamos 
veikos požymių pareigūno elgesyje buvimu. Pareigūno veika, kuri laikytina tarnybos 
pareigūno vardą žeminančiu poelgiu, turi savarankiškus požymius. Šie požymiai gali, 
tačiau neturi sutapti su piktnaudžiavimo ar kurios nors kitos nusikalstamos veikos su-
dėties požymiais. Tai, kad STT pareiškimą nagrinėjęs prokuroras neįžvelgė būtinų nu-
sikalstamos veikos požymių nėra aplinkybė, patvirtinanti arba paneigianti pareiškėjo 
atleidimo iš tarnybos teisėtumą.

19. STT Saugumo skyriaus vyriausiojo specialisto atlikto tyrimo metu nustatyta, 
kad poelgis, dėl kurio pareiškėjas buvo atleistas iš tarnybos, padarytas 2012 m., ne vė-
liau kaip birželio mėnesį, t. y. Įsakymas priimtas praėjus maždaug pusantrų metų nuo 
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šių įvykių, tačiau vienerių metų terminas atleidimo iš pareigų pažeminus tarnybos pa-
reigūno vardą atveju nėra aktualus. Terminas nustatytas Statuto 23 straipsnio, regla-
mentuojančio tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką, 2 dalyje. Jį atitinkanti nuostata, 
kad tarnybinio nusižengimo tyrimas nepradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, 
įtvirtinta Aprašo 12.3 punkte, tačiau Statuto 23 straipsnis šiuo atveju netaikytinas, o 
Apraše įtvirtinta tvarka nėra privaloma.

20. Pareiškėjas STT direktoriaus 2013 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 2-54 nebu-
vo perkeltas į Žvalgybinės informacijos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigas, jis 
buvo paliktas Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigose, tačiau 
pareiškėjui dėl tarnybinio būtinumo laikinai pavesta atlikti Žvalgybinės informacijos 
poskyrio vyriausiojo specialisto pareigas. Šiame įsakyme nurodyta, kad pareiškėjas į 
kitas pareigas neperkeliamas. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo poelgis padarytas einant 
nuolatines pareigas. Be to, apie šį poelgį atsakovui tapo žinoma tik 2013 m. gruodžio 
13 d., todėl negali būti siejamas su ankstesniu elgesiu jo atžvilgiu. Pareiškėjo tarnybinės 
veiklos vertinimas per metinę atestaciją, tarnybinio nusižengimo tyrimas ir pareiškėjo 
atleidimas iš tarnybos pažeminus tarnybos pareigūno vardą yra nesusiję nei teisine, nei 
faktinių aplinkybių prasme.

21. Pareiškėjo teiginiai dėl to, kad nebuvo vertinti kitų su ta pačia situacija susi-
jusių pareigūnų veiksmai ir dėl jų nepradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, nėra 
susiję su ginčo šioje byloje dalyku. Teiginius, leidžiančius susidaryti įspūdį, kad provo-
kavimas daryti nusikalstamas veikas yra STT priimtinas veikos metodas, išsakė būtent 
pareiškėjas. Kitų atsakovo pareigūnų elgesio įvertinimas nei patvirtintų, nei paneig-
tų fakto, kad pareiškėjas tokius teiginius išsakė ir kad jais buvo pažemintas tarnybos 
pareigūno vardas. Pareiškėjo teiginiai dėl teigiamai vertintos ankstesnės tarnybos 
bei paskatinimų atitinka tikrovę, tačiau sprendžiant, ar konkrečiu pareigūno poelgiu 
buvo pažemintas tarnybos pareigūno vardas, neturi būti atsižvelgiama į ankstesnius 
pareiškėjo tarnybos įvertinimus, paskatinimus ar apdovanojimus. Pažymėjo, kad pa-
reiškėjo prašyti pateikti dokumentai jam buvo pateikti STT 2014 m. sausio 14 d. raštu  
Nr. 4-01-297.

II.

22. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu 
(II t., b. l. 27–39) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

23. Teismas aptarė bylos faktines aplinkybes ir nustatė, kad pareiškėjas iš STT Vil-
niaus valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų atleis-
tas vadovaujantis Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktu, kuriuo remiantis, pareigū-
nas iš tarnybos atleidžiamas, jeigu savo poelgiu pažemino tarnybos pareigūno vardą. 
Išdėstė Statuto 11 straipsnio 3 dalies, 5 straipsnio 1 dalies ir 2 straipsnio 1 dalies ir 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo (toliau – ir STT įstatymas) 
4 straipsnio nuostatas. Nurodė, kad vadovaujantis STT įstatymo 7 straipsniu, STT yra 
priskirtas uždavinys saugoti ir ginti asmenį, visuomenę, valstybę nuo korupcijos, vyk-
dyti korupcijos prevenciją bei išaiškinimą. Su šios tarnybos pareigūnais valstybė ir vi-
suomenė sieja interesą, kad STT jos kompetencijai priskirtas funkcijas atliks patikimai 
ir profesionaliai, kad šios tarnybos pareigūnai savo nepriekaištingu elgesiu deramai 
atstovaus ne tik tarnybai, kurioje dirba, bet ir valstybei.
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24. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas buvo atleistas įvertinus STT gauto pokalbio 
įrašą, kuris buvo išaiškintas tokiu būdu, kad pareiškėjas pokalbio su kitais tarnybos 
darbuotojais metu mokė nenustatytą asmenį rinkti tyrimui reikšmingus duomenis 
provokuojant padaryti nusikaltimą. Šio pokalbio įrašymo aplinkybės nenustatytos. 
Tiek pareiškėjas, tiek liudytojas S. P. paneigė, kad jie įrašė pokalbį, nurodė, kad nežino, 
kas galėjo įrašyti. Pokalbio įrašas gautas iš trečiojo asmens – žurnalisto, kuris pokalbio 
įrašą perdavė STT direktoriaus pavaduotojui Romui Zienkai. Pareiškėjas 2013 m. gruo-
džio 16 d. paaiškinime yra pripažinęs, kad įraše jis kalba galimai su S. P. ir T. Ž. apie tai, 
kad gavo nekokybišką D. N. ir R. A. pokalbio įrašą, kuriame R. A. provokuoja D. N. 
duoti kyšį. Teigė, kad tai darbinis pokalbis, kuris vyko tarnybos patalpose. Liudytojas S. 
P. patvirtino, kad pokalbyje dalyvavo, kalbėjosi trise kartu su techniniu darbuotoju tar-
nybos patalpose. Liudytojas S. P. pažymėjo, kad R. G. atnešė blogai įrašytą pokalbį, ku-
rio kokybę prašė pagerinti techninio darbuotojo. Kadangi pokalbio kokybė buvo bloga, 
tai R. G. pokalbį atpasakojo, tame tarpe ir pažymėjo, jog atpasakojamo pokalbio daly-
vis prašė imtis provokacijos, o taip pat citavo naudodamas necenzūrinius žodžius. Pats 
R. G. atpasakojamame pokalbyje nedalyvavo. Iš to, kad pareiškėjas ir S. P. pripažino, jog 
dalyvavo pokalbyje ir nurodė, kad kalbėjo su techniniu darbuotoju T. Ž. daroma išva-
da, kad pokalbis yra įvykęs tarp šių trijų asmenų. Pokalbio vieta – tarnybinės patalpos 
– taip pat nebuvo ginčijama.

25. Perklausęs iš žiniasklaidos atstovo gautą garso įrašą (administracinės by-
los priedas su skaitmenine laikmena) bei susipažinęs su jo dalies stenograma (I t.,  
b. l. 101–102), pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas bei dar du STT 
pareigūnai aptarinėja informacijos rinkimo metodus, vykdant kriminalinės žvalgybos 
tyrimus. Pareiškėjas pokalbio metu aiškina provokacijos padaryti nusikaltimą vykdy-
mo schemą, iš pradžių pataria susitikus pasikalbėti apie tai, kiek pinigų ir kada bus 
perduota („susidėliokit, kiek turi būti, kada ir kaip grafiką“), o tada, kai kita šalis pra-
deda kalbėti tais klausimais, įsijungti įrašymo techniką („įsijungi, atsisėdi ir klausai, ką 
tau kita pusė diktuoja“).

26. Pareiškėjo 2013 m. gruodžio 16 d. paaiškinime iškelta versija, kad buvo atpa-
sakojamas pokalbis tarp D. N. ir R. A. nepagrįsta jokiais bylos dokumentais. Iš paties 
pareiškėjo 2012 m. spalio 22 d. rašyto tarnybinio pranešimo (II t., b. l. 5–14) maty-
ti, kad buvo vykdomas operatyvinis tyrimas dėl vienos iš potencialių UAB „Vilniaus 
vandenys“ paskelbto konkurso nugalėtojų UAB (duomenys neskelbtini) atstovo D. N. 
siūlomo kyšio UAB „Vilniaus vandenys“ stebėtojų tarybos nariui R. A. už UAB (duo-
menys neskelbtini) pripažinimą konkurso laimėtoja. Taigi, asmenys, kurie galėtų duoti 
ar imti kyšį yra aiškūs, nė vienam iš jų nėra reikalo vienam kitą įrašinėti garso įrašymo 
technika, kai jie pasisakys apie „grafikus“ ir „stavkes“, t. y. nurodys, kada ir kiek pinigų 
perduos. Kad galimai atpasakotame pokalbyje būtų kalbama apie kokį nors trečiąjį as-
menį, kurį galėtų tartis provokuoti D. N. ar R. A., byloje nėra duomenų. Pažymėjo, kad 
iš pareiškėjo 2012 m. spalio 22 d. tarnybiniame pranešime pateiktų D. N. ir R. A. pokal-
bių išklotinių matyti, jog nei vienas, nei kitas kalboje keiksmažodžių nevartoja, todėl 
pokalbio atpasakojime nebuvo jokio reikalo nuolat vartoti keiksmažodžius. Vadinasi, 
paaiškinimas, kad pokalbis, kuriame D. N. ir R. A. tartųsi ką nors įrašyti kalbant apie 
kyšio davimą, nepagrįstas.

27. Byloje taip pat nėra pagrįsta versija, jog toks pokalbis, kurio turinį galimai at-
pasakojo pareiškėjas, galėjo būti įvykęs tarp D. N. ir (duomenys neskelbtini) L. P. Teismo 
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posėdžio metu apklaustas liudytoju L. P. pripažino, kad buvo susitikęs su D. N. „Forum 
Palace“ kavinėje Vilniuje, tačiau liudytojas nenurodė, kam D. N. ir L. P. galėjo būti nau-
dinga ką nors išprovokuoti nurodyti kyšių sumas už laimėjimą UAB „Vilniaus vande-
nys“ konkurse. Nenustatyta, kad tokie veiksmai galėjo būti finansiškai buvę naudingi 
ar kad būtų turėtas koks nors kitas tikslas. Įrašytame pokalbyje pareiškėjas nurodė, kad 
blogai įrašytas pokalbis, kurį prašė atkurti, buvo padarytas nusileidus į požemį, tuo 
tarpu liudytojas L. P. teigė, kad su D. N. buvo susitikęs antrame aukšte esančioje kavi-
nėje. Taigi, ir šis paaiškinimas nėra pagrįstas.

28. Kadangi pats pareiškėjas vykdė operatyvinį tyrimą dėl galimų neteisėtų veiks-
mų vykdant UAB „Vilniaus vandenys“ paskelbtus konkursus, jis galėjo turėti interesą 
parengti byloje renkamus įrodymus. Iš pareiškėjo 2012 m. spalio 22 d. tarnybinio pra-
nešimo matyti, kad Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras nusikalstamos veiklos imitacijos mode-
lio panaudojimą sankcionavo 2012 m. liepos 16 d., o pokalbis buvo įrašytas iki 2012 m. 
birželio 30 d. vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos sąskrydžio (pareiškėjas skun-
de nurodo 2012 m. gegužės – birželio mėn.). Iš pareiškėjo žodžių įrašytame pokalbyje 
„mes ten kalbėjom su tuo“ matyti, jog pokalbis apie išprovokavimą daryti nusikaltimą 
įvyko iki prokuroro sankcijos davimo, todėl tokių įrodymų naudojimo galimybė teis-
miniame procese būtų ribota, taigi, teisme negalimų panaudoti duomenų rinkimo tiks-
las neaiškus.

29. Lietuvos teismo ekspertizės centras, įvertinęs 2013 m. gruodžio 16 d. raštą 
„Dėl gautos informacijos“ Nr. L-01-4814 bei pateiktą garso įrašą, padarė išvadą, kad 
pokalbyje išsakoma jo dalyvių nuomonė (svarstoma, vertinama) ir kalbama apie kitus 
pokalbius (atpasakojant, svarstant, vertinant). Vertinant pokalbio dalyvių vartojamą 
leksiką, matyti, kad kalbama apie pokalbių įrašymą, pokalbius su kitais asmenimis – 
apie šiuos veiksmus kalbama ne vienoje pokalbio frazėje. Pokalbyje taip pat pavartoti 
žodžiai „išprovokuoji“, „susidėliokit grafiką“, „stavkės“, tačiau šie žodžiai pavartoti ne-
išplėtotame kontekste, todėl negalima vienareikšmiškai apibrėžti, kokia veikla turima 
omenyje. Pokalbis yra neoficialus, jame nevartojami kreipiniai, įvardijantys pokalbio 
dalyvių pareigas ar rangą, nėra specifinės leksikos, todėl negalima įvertinti, ar kalba-
si pareigūnai. Tiriamasis pokalbis vyksta valstybine – lietuvių kalba, tačiau jis neati-
tinka bendrinės lietuvių kalbos normų – jame vartojama daug žargono žodžių (I t., 
b. l. 174–175). Lietuvos teismo ekspertizės centro išvada nėra konkreti, pačioje išva-
doje nurodyta, jog be plataus pokalbio konteksto pokalbio turinio negalima išaiškinti 
vienareikšmiškai.

30. Pareiškėjas ginčijo, jog pokalbio įrašas negalėjo būti panaudotas byloje dėl 
to, kad nėra žinomos jo įrašymo aplinkybės, todėl naudojant įrašą pažeidžiamas įro-
dymų leistinumas. Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straips-
nio 3 dalis nurodo, kad kriminalinės žvalgybos informacija apie korupcinio pobūdžio 
nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką, prokurorui sutikus, kriminalinės žval-
gybos pagrindinės institucijos vadovo sprendimu gali būti išslaptinama ir panaudo-
jama tiriant drausminius ir (ar) tarnybinius nusižengimus. Byloje nėra duomenų, kad 
pokalbio įrašas galėjo būti padarytas atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus. Teis-
mas pokalbio įrašą vertina kaip įrodymą atsižvelgdamas į tai, kad kiti byloje surinkti 
įrodymai – paties pareiškėjo, liudytojų paaiškinimai, vykdyto operatyvinio tyrimo dėl 
UAB „Vilniaus vandenys“ duomenys rodo, jog toks pokalbis yra įvykęs. Pareiškėjas nuo 
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pat paaiškinimo surašymo dienos pokalbio buvimo nepaneigė, pokalbio buvimą pri-
pažino ir liudytojas S. P. T. Ž. nurodė, kad jis dalyvavo pokalbyje su R. G. ir S. P., o po-
kalbio metu buvo aptarta, kaip asmeniui, bendradarbiausiančiam su STT pareigūnais, 
užfiksuoti reikiamus garso įrašus (I t., b. l. 56). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
2.23 straipsnio 2 dalis nurodo, kad privataus gyvenimo pažeidimu laikomas neteisėtas 
įėjimas į asmens gyvenamąsias ir kitokias patalpas, aptvertą privačią teritoriją, neteisė-
tas asmens stebėjimas, neteisėtas asmens ar jo turto apieškojimas, asmens telefoninių 
pokalbių, susirašinėjimo ar kitokios korespondencijos bei asmeninių užrašų ir infor-
macijos konfidencialumo pažeidimas, duomenų apie asmens sveikatos būklę paskelbi-
mas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką bei kitokie neteisėti veiksmai. Pokalbio, įvy-
kusio tarnybinėse patalpose, įrašymas neatitinka šių kriterijų ir nelaikytinas privataus 
gyvenimo pažeidimu.

31. Įvertinęs nurodytas aplinkybes padarė išvadą, kad pokalbio metu pareiškėjas 
pasakojo, kaip nenurodytą asmenį mokė rinkti reikšmingus duomenis neteisėtu būdu, 
t. y. provokuojant ir nuolat naudojo necenzūrinius žodžius. Lietuvos Respublikos ope-
ratyvinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 5 dalis draudė operatyvinės veiklos subjektams 
provokuoti asmenis padaryti nusikalstamas veikas, o provokaciją aiškino kaip spau-
dimą, aktyvų skatinimą ar kurstymą padaryti nusikalstamą veiką apribojant asmens 
veiksmų pasirinkimo laisvę, jei dėl to asmuo padaro ar kėsinasi padaryti nusikalstamą 
veiką, kurios prieš tai neketino padaryti. Analogiška nuostata perkelta į Lietuvos Res-
publikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 5 straipsnio 4 dalį.

32. Pagrindinius STT pareigūnų elgesio principus bei pareigūnų elgesį tarnybos ir 
ne tarnybos metu nustato STT direktoriaus 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 2-232 
patvirtintas STT pareigūnų elgesio kodeksas (toliau – ir Elgesio kodeksas). Pagal šio 
kodekso 12 straipsnio 1 ir 6 punktus, STT pareigūnas tarnybinėje ir viešojoje veikloje 
bei privačiame gyvenime savo išvaizda, kalba ir elgesiu turi rodyti pavyzdį, laikantis 
visuotinai pripažintų moralės normų ir etiketo reikalavimų, vengti vartoti necenzūri-
nius žodžius. STT pareigūnų tarpusavio santykiai grindžiami pasitikėjimu, sąžiningu-
mu, tolerancija, taktiškumu ir mandagumu. STT pareigūnai negali siekti, reikalauti ar 
skatinti, kad pavaldiniai ar vadovai vieni kitiems teiktų asmenines paslaugas ar patar-
navimus arba pažeistų įstatymus ar šio kodekso normas (Elgesio kodekso 15 str. 1 d. ir 
2 d.).

33. Aptartas pareiškėjo, kaip statutinio pareigūno, elgesys, kai buvo nepaisyta 
svarbių teisės aktų reikalavimų, prieštarauja išvardytiems teisės aktams bei akivaizdžiai 
žemina STT, kaip institucijos, turinčios tiesioginę pareigą užtikrinti teisės aktų reika-
lavimų laikymąsi paminėtoje visuomeninių teisinių santykių srityje, autoritetą, ne tik 
prieštarauja įprastinėms visuomenėje galiojančioms moralės nuostatoms, bet ir nepa-
teisina teisėtų visuomenės lūkesčių, kurių ji tikisi iš STT pareigūnų. Teismo nuomone, 
atsakovas teisingai pareiškėjo veikimą kvalifikavo kaip pareigūno vardo pažeminimą. 
Nustačius, kad pareiškėjas pažemino tarnybos pareigūno vardą, atsižvelgiant į Statute 
įtvirtintą teisinį reguliavimą, konstatavo, kad pareiškėjo atleidimas iš tarnybos, vado-
vaujantis Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktu, yra imperatyvi Statute įtvirtinta tei-
sinė pasekmė, kuri negali būti keičiama kitomis alternatyviomis priemonėmis. Tokios 
pozicijos laikėsi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 3 d. nu-
tartyje administracinėje byloje Nr. A62-2135/2011. Aplinkybės, kad pareiškėjas anksčiau 
neturėjo tarnybinių nuobaudų, vadovai jo darbu buvo patenkinti, pareiškėjas buvo ne 
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kartą apdovanotas, nėra teisiškai reikšmingos, kadangi atleidimo neteisėtumo teisės 
aktai su tokiomis aplinkybėmis nesieja, o pareiškėjo teiginiai, kad juo buvo siekiama 
atsikratyti ir jam buvo daromas spaudimas, atmestini kaip nepagrįsti. 

34. Iš Generalinės prokuratūros 2013 m. gruodžio 30 d. bei 2014 m. vasario 5 d. 
nutarimų matyti, kad buvo padaryta išvada, jog įvertinus STT pateiktą medžiagą, ga-
lima teigti, kad pareiškėjo necenzūrinių žodžių vartojimas bei teiginiai, keliantys abe-
jonių dėl STT pareigūno elgesio ir moralinių savybių, yra vertintini kaip pareigūno 
vardo pažeminimas, nes jie prieštarauja pareigūnų veiklos principams ir juos diskre-
dituoja, tačiau nenustatyta, kad pareiškėjas tokiu elgesiu sąmoningai veikė prieš vals-
tybės ar tarnybos interesus ir siekė tyčia sumenkinti STT autoritetą ir taip būtų pa-
daręs didelės žalos valstybei, todėl jo veikloje nėra visų būtinų nusikalstamos veikos 
– piktnaudžiavimo – sudėties požymių. Pažymėjo, kad STT pareigūno patraukimas 
baudžiamojon atsakomybėn yra atskiras atleidimo iš tarnybos pagrindas, įtvirtintas 
Statuto 11 straipsnio 1 dalies 2 punkte, o atleidimas iš tarnybos, pažeminus tarnybos 
pareigūno vardą, nėra siejamas su nusikalstamos veiklos požymių pareigūno elgesyje 
buvimu. Aplinkybė, kad prokuroras neįžvelgė būtinų nusikalstamos veiklos požymių 
visumos ir priėmė sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nėra patvirtinanti 
arba paneigianti pareiškėjo atleidimo iš tarnybos teisėtumą. 

35. Aprašo 3 punkte nustatyta, kad Aprašo nuostatos gali būti taikomos ir tuo 
atveju, jei yra pagrindo manyti, kad pareigūnas gali būti atleistas iš tarnybos pagal 
Statuto 11 straipsnio 1 dalies 5, 8, 11 ir 13 punktų nuostatas. Teismas pažymėjo, kad 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m. balan-
džio 19 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A143-46/2011, išanalizavusi 
2004 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 2-45 patvirtintą STT pareigūnų tarnybinių nusižen-
gimų ir nuobaudų skyrimo tvarką, konstatavo, jog ši tvarka expressis verbis nenumato, 
kad atleidžiant iš tarnybos Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punkto pagrindu, privalo 
būti atliekamas tarnybinių nusižengimų tyrimas, todėl atleidžiant pareigūną pagal Sta-
tuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktą, tarnybinio nusižengimo tyrimas nėra privalomas. 
Aprašo nuostatos, reglamentuojančios jo taikymo sritį, iš esmės liko analogiškos, todėl 
anksčiau suformuota praktika išlieka aktuali ir taikant galiojantį reglamentavimą. Ka-
dangi tarnybinio nusižengimo tyrimas atleidžiant pareiškėją iš tarnybos vadovaujantis 
Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktu nebuvo privalomas, pareiškėjo teiginiai dėl 
Aprašo 4, 12.3, 13, 17, 18, 22.1 ir 22.4 nuostatų pažeidimo atmestini kaip nepagrįsti. 
Statuto 23 straipsnio 2 dalis nustato, kad negalima skirti tarnybinės nuobaudos praė-
jus vieniems metams nuo nusižengimo padarymo dienos. Statuto 11 straipsnio 1 da-
lies 9 punktas išskiria atskirą atleidimo iš tarnybos pagrindą – atleidimą iš tarnybos 
paskyrus tarnybinę nuobaudą. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad atleidimas 
iš tarnybos pagal Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktą nėra tarnybinė nuobauda, 
todėl tarnybinių nuobaudų skyrimo terminai taip pat netaikytini. Rašytiniai įrodymai 
patvirtina, kad informacija apie galimai neteisėtą pareigūno elgesį, atsakovui tapo ži-
noma tik 2013 m. gruodžio 13 d. (I t., b. l. 137), o iš STT jis buvo atleistas iš karto, kai 
buvo surinkta ir ištirta reikiama informacija dėl pareigūno elgesio. Atsižvelgiant į at-
leidimo pagrindo pobūdį, veiksmai, kurie buvo padaryti anksčiau nei prieš metus gali 
turėti didelę įtaką institucijos reputacijai, todėl teisės atleisti asmenį apribojimas vie-
neriais metais būtų žalingas valstybinei institucijai bei jos funkcijų atlikimui, t. y. vie-
no asmens interesas būtų priešpastatytas įstaigos įsteigimo tikslui. Termino klausimas  
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vertintinas analizuojant pažeidimo sudėties buvimą, t. y. nustatant, ar pareigūno veiks-
mai buvo priežastimi sumažėti pareigūnų bei institucijos teigiamam vertinimui.

36. Aptarti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjui buvo sudaryta galimy-
bė susipažinti su STT gauta informacija apie jo elgesį ir pateikti paaiškinimus. Atlikus 
procedūras, kurias nebuvo privaloma atlikti, pareiškėjui buvo sudarytos papildomos 
garantijos apginti savo teises ir teisėtus interesus. Prašomi pateikti dokumentai pareiš-
kėjui buvo pateikti su atsakovo 2013 m. sausio 14 d. raštu Nr. 4-01-297 (I t., b. l. 109), 
todėl jis nepagrįstai teigė, kad negavo jokio atsakymo.

37. STT direktoriaus 2013 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 2-54 patvirtino, kad juo 
pareiškėjui, esant tarnybiniam būtinumui, neperkeliant į kitas pareigas, laikinai nuo 
2013 m. vasario 25 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. pavesta atlikti Žvalgybinės informaci-
jos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigas (I t., b. l. 52), todėl pareiškėjo teiginiai, kad 
jis iki atleidimo iš pareigų oficialiai ėjo Žvalgybinės informacijos poskyrio vyriausiojo 
specialisto pareigas, nebuvo grąžintas į Kriminalinės žvalgybos skyrių ir buvo atleistas 
ne iš tų pareigų, kurias oficialiai ėjo, atmestinas kaip nepagrįstas.

38. Pareiškėjo tarnybinės veiklos vertinimas per metinę atestaciją, tarnybinio nu-
sižengimo tyrimas ir pareiškėjo atleidimas iš tarnybos, pažeminus STT pareigūno var-
dą, nėra susiję. Su nagrinėjamu ginču taip pat nėra susiję ir kitų pareigūnų veiksmai, 
kadangi jų atsakomybė neturi įtakos vertinimui, ar pareiškėjo veiksmai laikytini STT 
pareigūno vardą žeminančiu elgesiu. Kadangi kitų pareigūnų elgesio vertinimas nėra 
susijęs su Įsakymo teisėtumu, teismas šių aplinkybių neanalizavo.

39. Įvertinęs bylos faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, konstatavo, kad 
STT padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjas pažemino STT pareigūno vardą. Įsakymas 
yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo panaikinti, remiantis pareiškėjo nuro-
dytais argumentais. Pripažinus, kad pareiškėjas iš STT buvo atleistas pagrįstai, nega-
li būti tenkinami ir jo reikalavimai grąžinti į tarnybą bei priteisti vidutinį darbo už-
mokestį už priverstinę pravaikštą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 88 str. 1 p.).

40. Remdamasis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjui jo patirtų bylinėjimosi 
išlaidų nepriteisė.

III.

41. Pareiškėjas R. G. apeliaciniame skunde (II t., b. l. 51–57) prašo panaikinti Vil-
niaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimą ir priim-
ti naują sprendimą – jo skundą tenkinti visa apimtimi. Priteisti patirtas bylinėjimosi 
išlaidas.

42. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje  
Nr. 3K-3-243/2010, mano, kad nagrinėjamu atveju teismas turėjo vertinti visumą bylo-
je esančių įrodymų ir aplinkybių, tačiau byloje esantys įrodymai, t. y. garso įrašas, kurio 
patikimumas nebuvo vertinamas, liudytojų parodymai, ekspertų išvada, nebuvo tinka-
mai vertinami. 

43. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad administra-
cinių bylų teisenoje bylai spręsti reikšmingos aplinkybės gali būti nustatinėjamos tik 
leistinais įrodymais, t. y. įrodymais gali būti tik įstatymų nustatyta tvarka, teisėtais bū-
dais gauti ir teisėtai naudojami duomenys. Duomenys surinkti ar panaudoti neteisėtai, 
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taip pat pažeidžiant žmogaus teises, yra neleistini administracinių bylų teisenoje, pro-
cesinės reikšmės neturi ir jais teismo sprendimas negali būti grindžiamas. Tai yra 
universalus procesinis teisinis principas, būdingas ir administracinių bylų teisenai 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2006 m. liepos 3 d pasitarime pa-
tvirtintas „Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos 
apibendrinimas“).

44. Teismui atsakovas pateikė garso įrašą, kuris buvo gautas iš trečiųjų asmenų – 
žurnalistų, ir visas teismo sprendimas yra priimtas remiantis būtent šiuo įrašu, tačiau 
teismas visiškai nevertino, ar šis įrašas yra patikimas, kokiais teisėtais ar neteisėtais bū-
dais ir metodais jis yra padarytas, ar šis įrodymas yra leistinas procese. Teismas tiesiog 
nurodė, jog garso įrašas yra vertinamas kaip įrodymas, kadangi kiti duomenys liudija, 
jog toks pokalbis yra įvykęs.

45. Teismas taip pat neatsižvelgė į liudytojų parodymus. Tiek pareiškėjas, tiek kiti 
įrašytame pokalbyje dalyvavę asmenys patvirtino faktą, kad pareiškėjas perpasakojo jo 
tiriamoje byloje gautame įraše esantį pokalbį, o ne pats mokė rinkti duomenis pro-
vokuojant. Taigi teismas iš esmės atmetė liudytojų parodymus kaip įrodymus, tačiau 
tokio savo sprendimo visiškai nepagrindė.

46. Byloje taip pat yra pateikta Lietuvos teismo ekspertizės centro išvada dėl garso 
įrašo. Šioje išvadoje konstatuota, jog didžiojoje tiriamo pokalbio dalyje yra kalbamasi 
apie pokalbius su kitais asmenimis, vyksta kitų pokalbių atpasakojimas bei aptarimas. 
Taigi ekspertų išvada iš esmės patvirtina pareiškėjo ir liudytojų parodymus, tačiau 
pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Lietuvos teismo ekspertizės centro išvada 
nėra konkreti, todėl ji taip pat nėra vertinama kaip tinkamas ir faktą pagrindžiantis 
įrodymas.

47. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog pareiškėjas mokė kitą asmenį 
rinkti duomenis neteisėtai, t. y. provokuojant, dėl to pažemino pareigūno vardą ir buvo 
teisėtai atleistas iš pareigų, remdamasis neištirtais duomenimis ir visiškai nevertinda-
mas įrodymų, pagrindžiančių faktus pareiškėjo naudai. Teismas privalo tirti kiekvieną 
byloje priimtą įrodymą ir įvertinti dalyvaujančių byloje asmenų argumentus apie to 
įrodymo sąsajumą, leistinumą, patikimumą ir įrodomąją reikšmę. Įrodinėjimo proce-
so baigiamasis etapas yra įrodymų įvertinimas. Įvertindamas įrodymus, teismas turi 
įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai 
šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo daly-
ku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal 
įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti 
kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinė-
je byloje Nr. 3K-3-98/2008, Nr. 3K-3-335/2009, Nr. 3K-3-588/2009, Nr. 3K-3-316/2010,  
Nr. 3K-3-425/2011). Pareigūno vardo pažeminimas nustatytinas vertinant įrodymus 
pagal ABTĮ 57 straipsnyje įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles. Jokie įrodymai teis-
mui neturi iš anksto nustatytos galios. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsi-
tikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinė-
jimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 
57 str. 6 d) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje by-
loje Nr. A143-941/2014). Šiuo atveju teismas tinkamai neįvertino kiekvieno įrodymo ir 
įrodymų viseto, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą.
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48. Pirmosios instancijos teismas savo sprendime daro aiškią išvadą, kad pareiškė-
jas moko kažkokį kitą asmenį provokacijos. Tačiau šios savo išvados teismas nepaaiški-
na. Tarptautinių žodžių žodynas terminą provokuoti apibūdina kaip tyčia sukurstyti ką 
nors veikti sau ar kitiems nenaudinga linkme; dirbtinai sukelti ar paspartinti kokį nors 
procesą. Kiti terminų žodynai nurodo, kad provokacija – tai atviras kurstymas kenkti, 
daryti žalą; slapto agento veikimas organizacijoje, siekiant šnipinėti, kenkti. Provokaci-
ja – tai atviras kurstymas asmenų, organizacijų ir pan. Kam nors kenkti, daryti žalą, ką 
nors griauti. Iš šių išaiškinimų ir teismo išvados akivaizdu, kad įraše turėtų aiškiai at-
sispindėti, jog pareiškėjas aiškina kitam asmeniui kokiais būdais ir kaip reikia kurstyti 
ir paveikti kokį nors asmenį veikti norima linkme. Tik esant tokiam aiškiam pareiškėjo 
pasisakymui, būtų galima daryti neginčytiną išvadą, jog pareiškėjas moko provokuo-
ti. Tuo tarpu iš pokalbio fragmento, dėl kurio pareiškėjas buvo atleistas iš tarnybos, 
niekaip negalima spręsti, jog pareiškėjas moko provokuoti. Vienintelėje pokalbio vieto-
je yra vieną kartą pavartotas žodis ,,išprovokuoji“, tačiau iš pokalbio konteksto galima 
aiškiai suprasti, jog šis žodis yra pavartojamas atpasakojant kitą pokalbį, todėl atsižvel-
giant į termino ,,provokuoti, provokacija“ reikšmę ir įrašyto pokalbio fragmento turi-
nį, nėra jokio aiškaus pagrindo teigti ir daryti išvadą, jog pareiškėjas moko nenurodytą 
asmenį rinkti duomenis provokuojant.

49. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą grindžia Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi 
administracinėje byloje Nr. A143-46/2011, tačiau ši nutartis priimta galiojant senos re-
dakcijos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų tarnybinių nusi-
žengimų ir nuobaudų skyrimo tvarkai (toliau – ir Tvarka). Iki 2011 m. liepos 3 d. ga-
liojusios Tvarkos 2 punktas numatė, kad tvarka taikoma ir tuo atveju, jei yra pagrindo 
manyti, kad pareigūnas gali būti atleistas iš tarnybos pagal Statuto 11 straipsnio 1 da-
lies 5 punktą, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir 11 straipsnio 1 dalies 11 punktą. Tuo 
tarpu Aprašas, įsigaliojęs 2011 m. liepos 3 d., padarė esminį pakeitimą ir numato, kad 
Aprašo nuostatos gali būti taikomos ir tuo atveju, jei yra pagrindo manyti, jog pareigū-
nas gali būti atleistas iš tarnybos pagal Statuto 11 straipsnio 1 dalies 5, 8, 11 ir 13 punk-
tų nuostatas. Aprašo 4 punkte numatyta, kad pagrindas pradėti tarnybinio nusižengi-
mo tyrimą – STT pareigūno veika, turinti įstatymo pažeidimo, tarnybinio nusižengimo 
požymių arba Statuto 11 straipsnio 1 dalies 5, 8, 11 ir 13 punktuose nurodytų požymių. 
Taigi Aprašas, pakeitęs anksčiau galiojusią Tvarką, nustatė, kad tarnybinio nusižengimo 
tyrimo tvarka yra privaloma ne tik skiriant tarnybines nuobaudas, bet ir atleidžiant 
pareigūnas iš tarnybos pagal Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktą, t. y. pažeminus 
pareigūno vardą. Aprašas numato, kad net tuo atveju, kai STT pareigūnas galimai yra 
padaręs pažeidimą pagal Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir jam gali būti taiko-
mas savarankiškas atleidimo iš tarnybos pagrindas, turi būti atliekamas tarnybinio nu-
sižengimo tyrimas pagal Aprašo nustatytas procedūras, todėl teismo išvada, jog pareiš-
kėjo atžvilgiu atsakovas neprivalėjo taikyti Aprašo nuostatų ir neprivalėjo atlikti jokio 
tyrimo ir procedūrinių veiksmų yra visiškai nepagrįsta.

50. Pažymi, kad STT direktoriui apie iš žurnalistų gautą įrašą buvo pranešta 
2013 m. gruodžio 16 d. Tą pačią dieną įrašo fragmentas buvo stenografuotas bei pa-
ruoštas raštas dėl pareiškėjo veiksmų kvalifikavimo, o pareiškėjo buvo paprašyta sku-
biai pasiaiškinti. Tą pačią dieną pareiškėjas buvo atleistas iš tarnybos. Apraše numatyta, 
kad neigiamos informacijos tikrinimas turi būti atliktas per 30 kalendorinių dienų. Dėl 
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svarbių aplinkybių (didelė patikrinimo apimtis, negauta visos reikiamos informacijos 
ir kt.) neigiamos informacijos tikrinimo terminą STT Saugumo skyriaus viršininkas 
gali pratęsti 15 kalendorinių dienų. Aprašo 17 punkte numatyta, kad tikrintojas per 
3 darbo dienas nuo tarnybinio nusižengimo tyrimo pradžios pateikia STT pareigūnui, 
įtariamam padarius tarnybinį nusižengimą, pranešimą dėl tarnybinio nusižengimo ir 
pasirašytinai supažindina STT pareigūną su jo teisėmis ir pradėto tarnybinio nusižen-
gimo tyrimo turiniu. Aprašo 18 punkte numatyta, kad STT pareigūnas, įtariamas pada-
ręs tarnybinį nusižengimą, turi teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo 
gavimo dienos pateikti rašytinį paaiškinimą tikrintojui. Visi šie terminai yra nustatyti 
tam, kad būtų išsamiai ištirtos visos reikšmingos aplinkybės, įvertinti pareigūno veiks-
mai, suteikta galimybė pareigūnui tinkamai pasiaiškinti.

51. Šių veiksmų ir procedūrų būtinumą yra ne kartą pabrėžęs Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelg-
dama į tai, kad STT statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punkte ir 3 dalyje bei Lietuvos 
Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – ir Vidaus tarnybos statutas) 2 straipsnio 
7 dalyje ir 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintas teisinis reguliavimas savo turiniu 
sutampa, nusprendė, kad analizuojant nagrinėjamoje byloje aktualias materialinės tei-
sės normas, mutatis mutandis galima vadovautis teismų praktikoje suformuotomis ati-
tinkamų Vidaus tarnybos statuto nuostatų taikymo ir aiškinimo taisyklėmis (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A62-2135/2011, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2006 m. liepos 3 d pasitarime pa-
tvirtintas „Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos 
apibendrinimas“).

52. Remiasi Statuto 56 straipsnio 1 dalimi ir nurodo, kad atleidimas iš tarnybos 
šiuo pagrindu nėra tarnybinė nuobauda. Tam, kad būtų nustatyti pareigūno vardą že-
minantys kalti veiksmai (poelgis), yra būtina konstatuoti visumą šios neteisėtos veikos 
sudėtį sudarančių objektyvių bei subjektyvių aplinkybių. Tokių aplinkybių nustatymui 
būtinas tyrimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2006 m. liepos 
3 d pasitarime patvirtintas „Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo 
teismuose praktikos apibendrinimas“). Pareigūno vardo pažeminimas, galimas tik ty-
činiais, sąmoningais, kaltais veiksmais, kurių buvimas turi būti patvirtintas neabejoti-
nais įrodymais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje 
byloje Nr. A143-941/2014). Viena iš svarbiausių tokios procedūros sudėtinių dalių yra 
tarnybinio nusižengimo tyrimas, kuris nėra vien formalus veiksmas, apsiribojantis tik 
tarnautojo veiklos ar neveikimo konstatavimu. Tyrimą atliekantis pareigūnas (komi-
sija) turi surinkti visus įrodymus, patvirtinančius ir paneigiančius tarnautojo tiriamą 
pažeidimo faktą, tarnautojo kaltę, patikrinti jo (tarnautojo) paaiškinime (jei toks pa-
teiktas) nurodytas su tiriamu nusižengimu susijusias aplinkybes ir visa tai įvertinti, ty-
rimo rezultatus įforminant motyvuotoje išvadoje. (Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. A6-359/2007, Nr. A662-1614/2013).

53. Akivaizdu, kad šiuo atveju jokio išsamaus tyrimo dėl pareiškėjo veiksmų ne-
buvo ir objektyviai per tokį trumpą laiko tarpą nebuvo galima atlikti. Atsakovas visiš-
kai formaliai padarė išvadą dėl pareiškėjo kaip pareigūno vardo pažeminimo, ir priėmė 
sprendimą atleisti pareiškėją iš tarnybos. Teismo išvada, jog pareiškėjas buvo atleistas 
ištyrus visą informaciją ir jog jam buvo suteiktos papildomos garantijos ginti savo tei-
ses ir teisėtus interesus, yra nepagrįsta.
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54. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atleidimas iš tarnybos pagal Statuto 
11 straipsnio 1 dalies 13 punktą nėra tarnybinė nuobauda, todėl tarnybinių nuobau-
dų skyrimo terminai taip pat netaikytini“, tačiau pažymėtina, jog šiuo atveju kalbama 
ne apie drausminės nuobaudos skyrimo terminus, o apie terminus dėl tarnybinio nu-
sižengimo tyrimo atlikimo. Kaip minėta, Aprašo 4 punkte nurodyta, kad STT parei-
gūno veika, turinti įstatymo pažeidimo, tarnybinio nusižengimo požymių arba Statuto 
11 straipsnio 1 dalies 5, 8, 11 ir 13 punktuose nurodytų požymių yra pagrindas pradė-
ti tarnybinio nusižengimo tyrimą. Tuo tarpu Aprašo 12.3 punkte numatyta, kad tar-
nybinio nusižengimo tyrimas neatliekamas, o padėtas turi būti nutrauktas nustačius, 
kad praėjo vieneri metai nuo nusižengimo padarymo dienos. Taigi vadovaujantis šia 
aprašo nuostata, bei Aprašo 4 punktu, kuris numato, kad pareiškėjo atveju tarnybinio 
nusižengimo tyrimas turi būti atliekamas, atsakovas privalėjo pradėtą tarnybinio nu-
sižengimo tyrimą nutraukti, kadangi nuo pokalbio, kurio garso įrašas buvo pateiktas 
atsakovui, buvo praėję daugiau nei vieneri metai. Tarnybinio nusižengimo tyrimas pa-
reiškėjo atžvilgiu buvo atliktas praleidus numatyta terminą, visiškai to termino nesie-
jant su tarnybinių nuobaudų skyrimu.

55. Atsakovas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atsiliepime į ape-
liacinį skundą (II t., b. l. 62–69) ir patikslintame atsiliepime su juo nesutinka ir prašo jį 
atmesti kaip nepagrįstą.

56. Apeliacinio skundo teiginys, jog pirmosios instancijos teismas nevertino garso 
įrašo atsiradimo ir patekimo į STT aplinkybių, jo patikimumo ir tikrumo, yra netiks-
lus. Teisminio nagrinėjimo metu buvo ištirtos aptariamo garso įrašo pateikimo STT 
vadovybei aplinkybės, tačiau šio aplinkybių tyrimo metu nenustatyta faktų, kurie leis-
tų manyti ar bent įtarti, jog garso įrašas galimai yra suklastotas ar dėl kitų priežasčių 
negali būti vertinamas kaip patikimas įrodymas. Pareiškėjas, nei supažindintas su apta-
riamu garso įrašu 2013 m. gruodžio 16 d., nei teisminio bylos nagrinėjimo metu nekėlė 
šio garso įrašo tikrumo klausimo, neginčijo, jog jame užfiksuotas jo paties balsas, ne-
neigė, jog yra ištaręs garso įraše užfiksuotus žodžius. Tokios pat pozicijos laikėsi ir kiti 
du aptariamame pokalbyje dalyvavę STT pareigūnai – T. Ž. ir S. P., kuris pirmosios ins-
tancijos teisme buvo apklaustas kaip liudytojas. Tą patvirtina byloje esantys pareiškėjo 
2013 m. gruodžio 16 d. paaiškinimas Nr. L-01-4817, STT Saugumo skyriaus vyriausiojo 
specialisto 2013 m. gruodžio 16 d. raštas Nr. L-01-4828 „Dėl R. G. veiksmų“ bei pareiš-
kėjo ir liudytojo pasisakymai teisminio bylos nagrinėjimo metu.

57. Iš apeliacinio skundo argumentų galima daryti išvadą, jog, apelianto nuomo-
ne, teismas turėjo paneigti jam kylančias abejones dėl garso įrašo teisėtumo, tačiau šios 
abejonės grįstos abstrakčiomis prielaidomis, kad garso įrašas yra padarytas galimai 
neteisėtais būdais, tyčia, tai padariusiems asmenims, tikėtina, siekiant neteisėtų tikslų. 
Duomenų apie tokius trečiųjų asmenų veiksmus bei atitinkamas šio garso įrašo atsira-
dimo aplinkybes byloje nėra, jų negalėjo nurodyti ir pats pareiškėjas.

58. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant, ar duome-
nys yra gauti teisėtais būdais, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas – proceso dalyvis ar 
valstybės institucija (pareigūnas) – šiuos duomenis surinko ir pateikė į bylą, nes skir-
tingų subjektų elgesiui taikomi skirtingi principai. Tais atvejais, kai reikšmingus bylai 
duomenis pateikia proceso dalyviai (įtariamasis, kaltinamasis, gynėjas, nukentėjusysis, 
civilinis ieškovas, civilinis atsakovas, taip pat įtariamojo, kaltinamojo, nukentėjusiojo, 
civilinio ieškovo, civilinio atsakovo atstovas) arba bet koks fizinis ar juridinis asmuo 
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(Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 98 str.), teismas turi patikrinti, 
ar šie duomenys gauti įstatyme neuždraustu būdu (principas „galima tai, kas neuž-
drausta įstatymo“) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 1 d. Baudžiamo-
jo proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje 
apžvalga Nr. 27-1). Nors šis išaiškinimas pateiktas vertinant įrodymų leistinumą bau-
džiamajame procese, jis iš dalies aktualus ir sprendžiant dėl įrodymų leistinumo admi-
nistracinėje byloje.

59. Tai, kad įgalioti STT struktūriniai padaliniai turi kriminalinės žvalgybos su-
bjekto statusą, anaiptol nesudaro pagrindo teigti, kad garso įrašui, kuriuo remiantis 
priimtas skundžiamas STT direktoriaus įsakymas, turėtų būti keliami tokie pat teisė-
tumo reikalavimai, kokie taikomi įrodymams, gautiems vykdant kriminalinę žvalgybą 
(operatyvinę veiklą). Duomenų, kad aptariamas garso įrašas būtų padarytas vykdant 
kriminalinę žvalgybą (operatyvinę veiklą) byloje nėra, taip pat nėra duomenų apie tai, 
kad jis padarytas atliekant kitokius veiksmus, kuriems taikomas principas „leidžiama 
tik tai, kas numatyta įstatyme“ ir atitinkami įrodymų leistinumo reikalavimai.

60. Pažymi, kad faktą apie pareiškėjo išsakytus žodžius patvirtina bei įrodo ir 
kiti įrodymai. Galutinės pirmosios instancijos teismo išvados padarytos remiantis ne 
pavieniais įrodymais, o atsižvelgiant į jų visumą. Tai reiškia, kad teismo atliktas įro-
dymų ištyrimas ir vertinimas atitinka tokio tipo bylose suformuotą Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo praktiką (2011 m. balandžio 19 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A143-46/2011, 2011 m. vasario 22 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A143-760/2011).

61. Įvertinus šias aplinkybes, matyti, kad pirmosios instancijos teismui nebuvo 
pagrindo abejoti šio garso įrašo tikrumu ir patikimumu, todėl teismas padarė pagrįstą 
išvadą, kad toks pokalbis tikrai yra įvykęs. Galiausiai pažymėtina ir tai, kad, pasak Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo, tokiais atvejais procedūriniams klausimams 
gali būti skiriama mažiau dėmesio (2013 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A662-1343/2013).

62. Apeliaciniame skunde taip pat kritikuojamas liudytojo S. P. parodymų, palan-
kių išimtinai pareiškėjui, vertinimas. Liudytojas S. P. yra buvęs STT pareigūnas, kar-
tu su pareiškėju dalyvavęs pirmiau aptartame pokalbyje. 2013 m. gruodžio 16 d., STT 
Saugumo skyriui aiškinantis STT direktoriui pateikto pokalbio aplinkybes, S. P. pateikė 
rašytinį paaiškinimą, o jo paaiškinime pateikta įvykių (analizuojamo pokalbio turinio) 
versija iš esmės atitinka pareiškėjo tos pačios dienos paaiškinime pateiktą versiją. At-
kreiptinas dėmesys, kad tuo metu, kai pareiškėjas ir vėliau liudytoju apklaustas S. P. 
teikė šiuos paaiškinimus, šiems asmenims turėjo ir galėjo būti suprantama, kad jų el-
gesys dėl pokalbio metu išsakytų frazių gali būti vertintas neigiamai. Šios aplinkybės 
liudytojas, apklausiamas teismo posėdžio metu, nepaneigė. Dėl šios priežasties abiejų 
minėtų asmenų pateikti paaiškinimai vertintini kaip gynybinė versija, o liudytojo S. P. 
parodymai – kaip nuosekli šios gynybinės versijos tąsa.

63. Atkreipia dėmesį į tai, kad trečiasis pareigūnas – T. Ž. – pokalbyje dalyvavo tik 
epizodiškai, apie galimą asmenų provokavimą daryti nusikalstamas veikas nediskutavo. 
Tai paaiškina, kodėl šio asmens paaiškinimai dėl pokalbio turinio skiriasi nuo pirmųjų 
dviejų.

64. Apeliacinis skundas taip pat grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas 
neva netinkamai vertino dar vieną byloje esantį įrodymą – Lietuvos teismo ekspertizės 
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centro 2014 m. rugsėjo 29 d. ekspertizės aktą Nr. 11-2269(14). Apeliaciniame skunde 
cituojamos šio ekspertizės akto išvados, tačiau jame ignoruojamos eksperto atlikto ty-
rimo metu konstatuotos aplinkybės, išdėstytos šio akto dalyje „Tyrimas“. Ekspertizės 
akto motyvai iš dalies paneigia atsakovo versiją, jog pokalbio, kurio metu išsakytų pa-
sisakymų pagrindu pareiškėjas buvo atleistas iš tarnybos, metu jis vien tik atpasakojo 
anksčiau įvykusį trečiųjų asmenų pokalbį, kuriame nė vienas iš pareigūnų nedalyvavo. 
Ir, priešingai, šie tyrimo metu nustatyti faktai, vertinami byloje esančių įrodymų visu-
mos kontekste, įrodo skundžiamo STT direktoriaus įsakymo, o kartu – ir pirmosios 
instancijos teismo sprendimo pagrįstumą.

65. Pareiškėjas teigia, kad kalbėdamas apie asmenų provokavimą daryti nusikals-
tamas veikas ir vartodamas necenzūrinius žodžius, jis nedėstė savo paties minčių ar 
planų, neatpasakojo savo paties pasisakymų, o tik tiksliai citavo trečiųjų asmenų po-
kalbį, kurio metu ir buvo ištartos frazės apie provokavimą, pavartoti necenzūriniai žo-
džiai. Tačiau ši pareiškėjo pateikiama garso įraše užfiksuoto pokalbio turinio versija 
yra prieštaringa pati savaime, net ir nevertinant jos kitų įrodymų kontekste.

66. Visų pirma, pareiškėjas teigia, kad aptariamo pokalbio metu jis perpasakojo 
trečiųjų asmenų pokalbį, kurį jam pačiam atpasakojo šį pokalbį viešoje vietoje išgirdęs 
ir įrašęs buvęs STT pareigūnas, su kuriuo pareiškėjas palaikė ryšius. Šis asmuo pareiš-
kėjui neva papasakojo apie pokalbį, kurį vėliau kolegoms persakė ir pats pareiškėjas, 
taip pat perdavė mobiliuoju telefonu padarytą šio pokalbio įrašą. Iš šio aiškinimo iš-
plaukia išvada, kad atpasakojamas pokalbis, kurio metu kalbėta apie asmenų provoka-
vimą daryti nusikalstamas veikas ir vartoti necenzūriniai žodžiai, ir pokalbis, kuris yra 
užfiksuotas laikmenoje ir kurį pareiškėjas prašo „pravalyti“, yra tas pats. Tačiau teismui 
pateiktame garso įraše girdėti pareiškėjo žodžiai „supranti, aš jau turiu žinoti, kas tam 
pokalbyje yra“, kurie leidžia manyti, kad pareiškėjas nežino ar bent jau nėra tikras, kas 
yra užfiksuota, kaip neva tiksliai skambėjo pareigūnų aptariamas pokalbis. Tokiu atve-
ju lieka neaišku, kaip pareiškėjas galėjo tiksliai, kaip pats teigė, pažodžiui, perduodamas 
pokalbyje dalyvavusių asmenų emocijas ir persakydamas jų vartotus necenzūrinius žo-
džius, kolegoms atpasakoti šį pokalbį, jei tuo pat metu pats išsakė poreikį kuo greičiau 
sužinoti to paties pokalbio turinį. Šio prieštaravimo pareiškėjas negalėjo paaiškinti viso 
teisminio bylos nagrinėjimo metu.

67. Pareiškėjo versija nenuosekli ir prieštaringa dar ir dėl to, kad paaiškinime, ra-
šytame 2013 m. gruodžio 16 d., jis nurodė, jog asmenys, kurių pokalbį jis neva atpasa-
koja, yra D. N. ir R. A. Tačiau teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas teigė, jog 
šis pokalbis vyko tarp D. N. ir L. P., pastarąjį prašė apklausti liudytoju.

68. Pareiškėjo paaiškinimai dėl pokalbyje dalyvavusių asmenų tapatybės, po-
kalbio aplinkybių, o galiausiai – ir įrašo patikimumo palaipsniui kito. Tai matyti tiek 
2013 m. gruodžio 16 d. pateiktus paaiškinimus lyginant su bylos nagrinėjimo metu 
pateikta versija, tiek ir tarpusavyje lyginant teismui pateiktus paaiškinimus. Atkreipia 
dėmesį, kad gynybinė versija turėtų būti vertinama kritiškai, jei „pareiškėjo aiškinimas 
atsirado praėjus ilgam laiko tarpui po įvykio (2006 m. birželio 9 d.), jis nepatvirtin-
tas jokiais kitais bylos įrodymais“ (2009 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A63-352/2009).

69. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas netinkamai kvalifikavo pareiškėjo 
veiką, nes nesivadovavo bendrinės lietuvių kalbos žodyne pateiktu sąvokos „provokuoti“ 
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išaiškinimu. Tačiau teismas rėmėsi vertinamų veiksmų atlikimo metu galiojusio Lietu-
vos Respublikos operatyvinės veiklos įstatyme įtvirtinta provokavimo samprata.

70. Byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad analizuojamo pokalbio metu išsakytos 
mintys apie asmenų provokavimą daryti nusikalstamas veikas, sąmoningą tik dalies 
pokalbių įrašinėjimą siekiant dirbtinai sukurti asmenų baudžiamajam persekiojimui 
vykdyti palankius garso įrašus bei gausus necenzūrinių žodžių vartojimas prilygsta pa-
reigūno vardo pažeminimui. Neginčijama, jog nustačius, kad visa tai išsakė STT parei-
gūnas, pasakojantis apie savo paties poelgius bei tolesnius planus, būtų pakankamas 
pagrindas konstatuoti, kad toks asmuo savo poelgiu akivaizdžiai pažemino STT parei-
gūno vardą.

71. Pažymi, kad nustačius STT pareigūno vardo pažeminimo faktą, atleidimas iš 
tarnybos STT statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punkto pagrindu yra imperatyvi šia-
me statute numatyta teisinė pasekmė, kuri negali būti keičiama kitomis alternaty-
viomis priemonėmis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutar-
tys administracinėse bylose Nr. A143 -231/2008, Nr. A662-1409/2010, Nr. A438-230/2011,  
Nr. A662-1914/2012).

72. Apeliaciniame skunde daug dėmesio skiriama pareiškėjo veiksmų, dėl kurių 
jis atleistas iš tarnybos, tyrimo procedūrai. Nurodoma, kad nebuvo laikomasi Aprašo 
nuostatų, teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs argumentus dėl Apra-
šo taikymo pareiškėjo situacijoje privalomumo, netinkamai aiškino šį teisės aktą, ne-
tinkamai vadovavosi aktualia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika. 
Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad „pareiškėjas 
buvo atleistas iš tarnybos ne paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos, 
bet savarankiškais pagrindais, tai yra remiantis Statuto 11 straipsnio 1 dalies 5 punktu 
(sulaužęs priesaiką) ir 13 punktu (savo poelgiu pažeminęs tarnybos pareigūno vardą). 
Pagal Tvarkos 2 punktą, „ši tvarka taikoma ir tuo atveju, jei yra pagrindo manyti, kad 
pareigūnas gali būti atleistas iš tarnybos pagal Statuto 11 straipsnio 1 dalies 5 punktą, 
11 straipsnio 8 punktą ir 11 straipsnio 1 dalies 11 punktą.“ Vadinasi, Tvarka expressis 
verbis nenumato, kad atleidžiant iš tarnybos Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punkto 
pagrindu, privalo būti atliekamas tarnybinių nusižengimų tyrimas. Todėl laikytina, jog 
dėl savarankiško atleidimo pagrindo, numatyto Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punk-
te, tarnybinio nusižengimo tyrimas nėra privalomas“ (Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–46/2011). 
Atleidimo iš tarnybos procedūra, kurios teisėtumas patvirtintas šia nutartimi, atlikta 
pagal anksčiau (iki 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 2-215 priėmimo) galiojusį tar-
nybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo reglamentavimą. Tačiau 
atitinkamos STT nuostatos šiuo laikotarpiu nebuvo keičiamos, o nuostatos, reglamen-
tuojančios tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūros taikymo sritį, buvo patikslin-
tos. Apraše, skirtingai nei iki tol galiojusioje STT pareigūnų tarnybinių nusižengimų 
ir nuobaudų skyrimo tvarkoje, patvirtintoje STT direktoriaus 2004 m. kovo 17 d. įsa-
kymu Nr. 2-45, yra nurodyta, kad „Aprašo nuostatos gali būti taikomos ir tuo atveju, 
jei yra pagrindo manyti, kad pareigūnas gali būti atleistas iš tarnybos pagal Statuto 
11 straipsnio 1 dalies 5, 8, 11 ir 13 punktų nuostatas“ (Aprašo 3 p.). Šiame teisės akte, 
skirtingai nei anksčiau galiojusioje tvarkoje, yra išspręstas Aprašo taikymo tais atvejais, 
kai yra duomenų, kad STT pareigūnas savo elgesiu galimai pažemino pareigūno vardą, 
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privalomumo klausimas – priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, yra aiškiai 
įtvirtinta galimybė, o ne pareiga tokiais atvejais vadovautis Aprašu. Tai reiškia, kad po 
minėtos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties priėmimo diskrecija pa-
sirinkti pareigūno, savo elgesiu galimai pažeminusio pareigūno vardą, tyrimo procedū-
rą (taikant Aprašą arba jo netaikant) nebuvo apribota.

73. Atmestinas ir argumentas dėl Aprašo 4 punkto, iš kurio apeliantas kildina 
Aprašo taikymo privalomumą gavus duomenų apie galimą pareigūno vardo pažemi-
nimo atvejį. Minėtame Aprašo punkte yra įtvirtinti pagrindai pradėti tarnybinio nusi-
žengimo tyrimą – tarp jų nurodytas ir Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktas, kurio 
pagrindu iš tarnybos atleistas pareiškėjas. Iš to apeliaciniame skunde daroma išvada, 
jog tokiu atveju tarnybinio nusižengimo tyrimas turi būti pradedamas. Tačiau tokia 
išvada yra nepagrįsta, nes Aprašo, kaip ir bet kurio kito teisės akto, nuostatos negali 
būti vertinamos atsietai nuo teisės akto kaip visumos. Vertinant Aprašo 4 punktą kartu 
su jo 3 punktu tampa akivaizdu, kad Aprašo 4 punktu nėra reglamentuojama Aprašo 
taikymo sritis ar įtvirtinama savarankiška pareiga tam tikrais atvejais pradėti tarnybi-
nio nusižengimo tyrimą. Šiame punkte, skirtingai nei Aprašo 3 punkte, jau pradeda-
ma reglamentuoti tyrimo atlikimo procedūra (jos eiga) tais atvejais, kai ji privalo būtų 
taikoma arba, susidūrus su galimo STT pareigūno vardo pažeminimo atveju, gali būti 
taikoma.

74. Pažymėjo, jog praėjus vienerių metų terminui pareiškėjo nepriekaištinga re-
putacija nėra atkuriama, kas yra būtina sąlyga asmeniui, dirbančiam tarnyboje. Pagal 
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 7 punktą, asmuo negali 
būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis atleistas iš skiriamų arba renka-
mų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo 
ir nuo atleidimo iš pareigų nepraėjo treji metai. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos 
apeliacinis teismas, spręsdamas klausimą dėl teisėjos atleidimo pripažinimo iš pareigų 
pripažinimo neteisėtu, nurodė, kad baudžiamosios bylos nutraukimas suėjus baudžia-
mosios bylos senaties terminui per se neatkuria apeliantės nepriekaištingos reputacijos, 
o tai yra būtina sąlyga asmeniui, einančiam teisėjo pareigas (Lietuvos apeliacinio teis-
mo 2012 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2154/2012). Atsakovo verti-
nimu suformuluotos taisyklės yra aktualios ir šiuo atveju.

75. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau yra pasisakęs dėl tokiu 
atveju taikytinų procedūrinių reikalavimų 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje adminis-
tracinėje byloje Nr. A143-46/2011, o vieninga teismų praktika yra konstitucinė vertybė, 
administracinių teismų praktika turi būti prognozuojama. Nuostata, kad teismai priim-
dami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose yra saistomi savo pačių sukurtų teisės 
aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose įtvirtinta 
ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje.

76. Vertinant Aprašą, kaip visumą, o būtent Aprašo 3 ir 4 punktus, akivaizdu, jog 
Aprašo 4 punktu nėra reglamentuojama Aprašo taikymo sritis ar įtvirtinama savaran-
kiška pareiga tam tikrais atvejais pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą. Šiame punk-
te, skirtingai nei Aprašo 3 punkte, pradedama reglamentuoti tyrimo atlikimo proce-
dūra tais atvejais, kai privalo būti taikoma arba, susidūrus su galimo STT pareigūno 
vardo pažeminimo atveju, gali būti taikoma.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

77. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų ty-
rimų tarnybos (toliau – ir STT, Tarnyba) direktoriaus 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo 
Nr. P-233 „Dėl R. G. atleidimo iš pareigų“ (toliau – ir Įsakymas) (I t., b. l. 40), kuriuo 
pareiškėjas atleistas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, teisėtumo ir pagrįstumo.

78. Pareiškėjas pareiškimu prašė panaikinti minėtą įsakymą, grąžinti pareiškė-
ją į Tarnybą ir priteisti jam vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo 
2013 m. gruodžio 16 d. iki grąžinimo į Tarnybą dienos. Pirmosios instancijos teismas 
pareiškėjo skundą atmetė.

79. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pareiškėjas patei-
kė apeliacinį skundą, kuriame pirmosios instancijos teismo sprendimą ginčija keletu 
aspektų. Visų pirma, jis nesutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktu įrodymų 
vertinimu. Pareiškėjas taip pat nepritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog pri-
imant sprendimą atleisti tarnybos pareigūną pažeminus tarnybos pareigūno vardą, 
remiantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto (toliau – ir Statu-
tas, Specialiųjų tyrimų tarnybos statutas) 11 straipsnio 1 dalies 13 punktu, netaikyti-
na Tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respu-
blikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymu  
Nr. 2-215 (toliau – ir Aprašas), nustatyta procedūrinė tvarka. Be to, anot pareiškėjo, pir-
mosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė Aprašo 12.3 punkte numatyto vienerių 
metų termino, skaičiuojamo nuo tarnybinio nusižengimo padarymo dienos, kuriam 
suėjus tarnybinio nusižengimo tyrimas neatliekamas, o pradėtas turi būti nutrauktas.

80. Bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas iš STT Vilniaus valdybos Krimi-
nalinės žvalgybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų atleistas vadovaujantis Statu-
to 11 straipsnio 1 dalies 13 punktu, kuriuo remiantis, pareigūnas iš tarnybos atleidžia-
mas, jeigu savo poelgiu pažemino tarnybos pareigūno vardą. Pareiškėjas buvo atleistas 
motyvuojant tuo, jog jis pokalbio su kitais Tarnybos darbuotojais metu mokė nenusta-
tytą asmenį rinkti tyrimui reikšmingus duomenis provokuojant padaryti nusikaltimą, 
vartojo necenzūrinę leksiką. Šias aplinkybes, anot atsakovo, patvirtino gautas šio po-
kalbio įrašas.

81. Sprendžiant pareiškėjo atleidimo iš Specialiųjų tyrimų tarnybos klausi-
mą, taikytinas Specialiųjų tyrimų tarnybos statutas (įstatymo redakcija galiojusi nuo 
2013 m. spalio 1 d.), kurio 11 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, jog pareigūnas 
atleidžiamas iš pareigų, jeigu savo poelgiu pažemino tarnybos pareigūno vardą. Sta-
tuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punkto turinys turi būti aiškinamas kartu su Statuto 
11 straipsnio 3 dalimi, kurioje yra įtvirtinta sąvoka „tarnybos pareigūno vardo paže-
minimas“. Pagal šią teisės normą, tarnybos pareigūno vardo pažeminimas – tai kaltas 
pareigūno veikimas ar neveikimas, susijęs ar nesusijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, 
tačiau akivaizdžiai žeminantis Specialiųjų tyrimų tarnybos autoritetą, griaunantis pasi-
tikėjimą ja arba ją kompromituojantis.

82. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi 
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pozicijos, jog STT pareigūno atleidimas pažeminus tarnybos pareigūno vardą (Statuto 
11 str. 1 d. 13 p.) laikytinas savarankišku ir pakankamu tarnybos santykių nutraukimo 
pagrindu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 26 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1914/2012; 2011 m. balandžio 19 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A143-46/2011).

83. Nagrinėjamo ginčo kontekste taip pat pažymėtina, kad Statuto 11 straips-
nio 3 dalyje įtvirtinta sąvoka „tarnybos pareigūno vardo pažeminimas“ yra analogiš-
ka Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – ir Vidaus tarnybos statutas) 
2 straipsnio 7 punkte įtvirtintai sąvokai „pareigūno vardo pažeminimas“ (žr., pvz., Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A662-1914/2012). Pagal Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktą, taip pat 
kaip ir pagal Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktą, pareigūno vardo 
pažeminimas tarp kitų atleidimo iš tarnybos pagrindų įtvirtintas kaip savarankiškas 
ir pakankamas tarnybos santykių nutraukimo pagrindas. Atsižvelgiant į tai, kad Sta-
tuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punkte ir 3 dalyje bei Vidaus tarnybos statuto 2 straips-
nio 7 dalyje ir 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtinto teisinio reguliavimo turinys 
sutampa, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad, analizuojant nagrinėjamoje byloje 
aktualias Statuto materialinės teisės normas, mutatis mutandis reikia vadovautis teis-
mų praktikoje suformuotomis atitinkamų Vidaus tarnybos statuto nuostatų taikymo ir 
aiškinimo taisyklėmis.

84. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas atleidimo iš tarny-
bos pažeminus pareigūno vardą sampratą, ne kartą yra pasisakęs, jog tokio pobūdžio 
priemonės taikymas, be kita ko, yra skirtas tam, kad būtų saugomas vidaus reikalų sis-
temos autoritetas visuomenėje, būtų formuojamas visuomenės teigiamas požiūris į šios 
sistemos veiklos principingumą ir efektyvumą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-231/2008, 
2012 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1914/2012).

85. Esminis elementas, suponuojantis nurodyto (Statuto 11 str. 1 d. 13 p.) atlei-
dimo iš tarnybos pagrindo taikymą, yra visuomenės požiūris į atitinkamą pareigūno 
veikimą ar neveikimą tuo aspektu, kiek tai tiesiogiai susiję su Tarnybos sistemos au-
toritetu ir kiek tai siejama su visuomenės lūkesčiais bei pasitikėjimu Tarnybos siste-
ma. Akivaizdu, kad pareigūno vardo pažeminimas yra siejamas su tam tikrų objekty-
vių bei subjektyvių teisiškai reikšmingų aplinkybių buvimu: pareigūno kalte dėl tam 
tikros veikos, priešingos teisės ar tarnybinės etikos normų reikalavimams, bei ta veika 
sukeltomis pasekmėmis – Tarnybos autoriteto pažeminimu, neigiamos klaidingos vi-
suomenės nuomonės apie Tarnybą, kaip instituciją, ir (ar) jos pareigūnus sudarymu. 
Šių pasekmių atsiradimas iš esmės yra vertinamojo pobūdžio aplinkybė ir ji sietina su 
visuomenėje galiojančiomis įprastinėmis moralės nuostatomis ir teisėtais lūkesčiais, 
visuomenės turimais pareigūnų atžvilgiu. Šios pasekmės gali būti nustatytos atsižvel-
giant į pareigūno padaryto pažeidimo pobūdį, jo kaltės formą, pažeidimo padarymo 
aplinkybes, pažeidimu sukeltas pasekmes ir pan., bei į tai, ar pareigūno padaryta veika 
akivaizdžiai kertasi su visuomenėje galiojančiomis moralės nuostatomis bei visuome-
nės teisėtais lūkesčiais dėl atitinkamos institucijos pareigūnų elgesio (žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A662-1914/2012).

86. Taigi, iš šiai bylai svarbios teismų praktikos matyti, kad sprendžiant klausimą, 
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ar pareigūno veiksmai pažemino tarnybos pareigūno vardą, iš esmės turi būti nustaty-
tos šios teisiškai reikšmingos aplinkybės: 1) pareigūno kaltė dėl atitinkamos jo pada-
rytos veikos (veikimo ar neveikimo), susijusios ar nesusijusios su tarnybinių pareigų 
atlikimu; 2) šios veikos sukeltos pasekmės yra akivaizdžiai žeminančios tarnybos siste-
mos autoritetą, griaunančios pasitikėjimą įstaiga arba ją kompromituojančios. Akivaiz-
du, kad tik tuo atveju, kai nekyla abejonių dėl minėtų aplinkybių egzistavimo, gali būti 
konstatuota, jog atitinkamais veiksmais / neveikimu buvo pažemintas pareigūno var-
das ir pareigūnas atleistas iš tarnybos šiuo pagrindu. Tokios objektyvios ir subjektyvios 
pareigūno vardo pažeminimo aplinkybės gali būti nustatytos tik atliekant pakankamai 
skubų (operatyvų), tačiau tinkamą tyrimą. 

V.

Dėl pareigūno vardo pažeminimo tyrimo procedūros

87. Specialiųjų tyrimų tarnybos statutas išsamiai nereglamentuoja tyrimo dėl pa-
reigūno vardo pažeminimo atlikimo tvarkos. Tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tar-
nybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos parei-
gūnams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 
direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 2-215, 3 punktas numato, jog Aprašo 
nuostatos gali būti taikomos ir tuo atveju, jei yra pagrindo manyti, kad pareigūnas gali 
būti atleistas iš tarnybos pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 11 straipsnio 1 da-
lies 5, 8, 11 ir 13 punktų nuostatas. Aiškinant minėtą Aprašo nuostatą, darytina išvada, 
kad Aprašas expressis verbis neįtvirtina, jog atleidžiant pareigūną iš tarnybos Statuto 
11 straipsnio 1 dalies 13 punkto pagrindu, privalo būti vadovaujamasi jo nuostatomis, 
o šiuo atveju diskrecijos teisė nuspręsti, kaip turi būti atliekamas tyrimas, paliekama 
institucijai. Kita vertus, ši institucijos diskrecija nėra neribota, o ta aplinkybė, jog griež-
tai Apraše apibrėžtų procedūrų taikymas nėra privalomas nepaneigia institucijos par-
eigos tinkamai išsiaiškinti reikšmingas aplinkybes, kuriomis remiantis galima daryti 
išvadą, jog tam tikra kalta pareigūno veika buvo pažemintas pareigūno vardas. 

88. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į tai, jog veikų, kuriomis 
gali būti pažemintas pareigūno vardas, spektras yra itin platus, kiekvienu konkrečiu 
atveju tyrimo apimtis ir terminai gali skirtis, tačiau visais atvejais tyrimo metu priva-
lo būti užtikrintas tinkamas objektyviai reikšmingų aplinkybių, kurių pagrindu gali-
ma daryti išvadą, jog nustatyta pareigūno kalta veika sukeltos pasekmės yra akivaiz-
džiai žeminančios tarnybos sistemos autoritetą, griaunančios pasitikėjimą įstaiga arba 
ją kompromituojančios, ištyrimas. Turėtų būti surinkta pakankamai duomenų, kurių 
pagrindu galima prieiti prie išvados, jog egzistuoja pareigūno kaltė dėl atitinkamos jo 
padarytos veikos (veikimo ar neveikimo), susijusios ar nesusijusios su tarnybinių par-
eigų atlikimu ir šios veikos sukeltos pasekmės yra akivaizdžiai žeminančios Tarnybos 
autoritetą, griaunančios pasitikėjimą įstaiga arba ją kompromituojančios.

89. Asmens atleidimas dėl pareigūno vardo pažeminimo yra itin griežta poveikio 
priemonė, sukelianti asmeniui neigiamas pasekmes, todėl atlikto tyrimo rezultatas tu-
rėtų būti neabejotinas įsitikinimas dėl asmens veiksmų / neveikimo neteisėtumo, kaltės 
ir įstatyme įvardytų pasekmių akivaizdumo. Toks sprendimas neišvengiamai reiškia, 
kad, atsižvelgiant į galimas rimtas ir nepataisomas sprendimo pasekmes, institucijos 
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vertinimas turi būti atidus. Todėl nenustačius ir neištyrus faktinių aplinkybių bei kitų 
atleidimo pagrindą sudarančių veikos sudėtinių elementų, t. y. nesant materialinio 
teisinio pagrindo taikyti Statute nustatytas pareigūno vardo pažeminimo pasekmes, 
sprendimas atleisti pareigūną iš tarnybos negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

90. Visapusiškam kilusio ginčo išnagrinėjimui šiuo atveju tikslinga pasisakyti, ko-
kie procedūriniai reikalavimai, sąlygojantys tinkamą reikšmingų aplinkybių ištyrimą 
bei užtikrinantys asmens teisę dalyvauti tyrimo procedūroje bei pasinaudoti gynybos 
priemonėmis, paprastai turi būti įgyvendinami atliekant tyrimą dėl pareigūno veiks-
mų, kuriais galbūt žeminamas pareigūno vardas.

91. Nors tyrimo procedūra, sprendžiant dėl asmens atleidimo pažeminus pareigū-
no vardą nėra reglamentuota teisės aktuose, paprastai svarbu išsiaiškinti šiuos aspek-
tus: ar nebuvo suvaržyta pareigūno teisė dalyvauti tyrimo procedūroje ir gintis nuo 
jam pateikiamų įtarimų (svarbiausiais šios teisės elementais laikytinas pranešimas apie 
tai, jog asmuo yra įtariamas padaręs galimai neteisėtą veiką, kuri gali būti vertinama, 
kaip pareigūno vardo pažeminimas bei asmens teisė pateikti savo paaiškinimus); ar 
tyrimą atliko nešališkas subjektas; ar atlikus tyrimą priimtas motyvuotas ir pagrįstas 
sprendimas. 

92. Kalbant apie asmens teisę dalyvauti galimo atleidimo procedūroje, reikia pa-
brėžti, jog pareigūnas privalo būti informuotas apie įtarimus, susijusius su galimu var-
do pažeminimu. Asmens informavimu apie tai, jog jis įtariamas pareigūno vardo paže-
minimu, be kita ko, yra siekiama užtikrinti, jog jis aiškiai suvoktų, kuo yra kaltinamas 
ir galėtų tinkamai įgyvendinti savo teisę į gynybą, todėl svarbu, jog asmeniui pateikia-
ma informacija būtų tiksli ir išsami bei neprieštaringa. Asmens informavimas apie jam 
keliamus įtarimus yra svarbi procedūrinė garantija, sudaranti galimybę pateikti tinka-
mą paaiškinimą ir apginti savo teisėtus interesus. Teiktinos informacijos išsamumas 
vertintinas atsižvelgiant į tai, ar sudarytos realios, o ne fiktyvios prielaidos šios asmens 
teisės įgyvendinimui. Asmeniui turėtų būti išaiškintas įtarimų dėl galimo pareigūno 
vardo pažeminimo turinys, pateikti argumentai bei įrodymai, kuriais grindžiami tokie 
įtarimai. Teisės aktai nenustato, kokiu būdu ir kokios apimties informacija asmeniui 
turėtų būti pateikiama, informuojant jį apie galimą pareigūno vardo pažeminimą, to-
dėl tai, ar asmuo buvo tinkamai informuotas, vertintina kiekvienu konkrečiu atveju, 
atsižvelgiant į faktines aplinkybes.

93. Asmens teisė pateikti savo paaiškinimus ne tik užtikrina objektyvų ir visapu-
sišką tyrimą, bet ir lemia asmens, kuriam taikomos dėl pareigūno vardo pažeminimo 
kylančios teisinės pasekmės, teisių dalyvauti tyrimo procedūroje ir pasinaudoti gyny-
bos priemonėmis, tinkamą įgyvendinimą. Galimybė pateikti paaiškinimą turi būti re-
ali, t. y. pareigūnas prieš pateikdamas paaiškinimą turi žinoti, kas sudaro pažeidimo, 
kuriuo yra kaltinamas, sudėtį, atsižvelgiant į minėto pažeidimo kompleksiškumą ir ki-
tas aplinkybes, jam turi būti suteikta pakankamai laiko pateikti savo paaiškinimą. Kita 
vertus, paaiškinimų pateikimo terminas neturėtų sudaryti prielaidų vilkinti tyrimo 
procedūrą, pareigūnas paaiškinimą turėtų pateikti operatyviai ir nepagrįstai nedelsda-
mas. Tai, ar paaiškinimo nepaėmimas iš pareigūno, kurio veiksmai yra tiriami, sudaro 
pagrindą teigti, jog dėl to buvo priimtas neteisėtas sprendimas, sprendžiama kiekvieną 
kartą individualiai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.

94. Visi aptarti tyrimo elementai analizuotini sistemiškai, įvertinus visą procedū-
ros eigą, pažeidimo pobūdį ir kitas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, jog atliekamo tyrimo 
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tikslas yra priimti pagrįstą ir motyvuotą sprendimą. Atlikto tyrimo rezultatas – spren-
dimas atleisti pareigūną iš tarnybos dėl pareigūno vardo pažeminimo, visais atvejais 
privalo būti motyvuotas ir pagrįstas surinktais duomenimis.

95. Pažymėtina ir tai, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba, kaip viešojo administravimo 
subjektas, priimdama sprendimą dėl tarnybos pareigūno atleidimo pažeminus tarny-
bos pareigūno vardą, turi vadovautis ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) nuostatomis.

96. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, jog individua-
lus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės 
aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės <...> turi būti motyvuotos. Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad individualiame administra-
ciniame akte motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Akte tu-
rėtų būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis 
pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administra-
cinį aktą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gruodžio 18 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-1440/14, 2014 m. kovo 19 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A662-839/14, 2009 m. kovo 27 d. nutartį administracinėje bylo-
je Nr. A756-420/2009). Teismas privalo ad hoc įvertinti, ar nustatyti turinio (teisinio ir 
faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus 
administracinio akto adresatams 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 nu-
statytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (galbūt) pa-
žeistų 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, at-
sižvelgiant ir į pastarajam asmeniui žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą 
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-336/2011, Administracinių 
teismų praktika Nr. 21, p. 264–281).

97. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nepaisant to, jog atleidžiant pareigūną 
dėl pareigūno vardo pažeminimo, tarnybinio nusižengimo tyrimas Aprašo nustatyta 
tvarka neprivalo būti atliekamas ir tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada neprivalo 
būti surašoma, sprendime dėl pareigūno atleidimo pažeminus tarnybos pareigūno var-
dą turi būti išdėstytos nustatytos aplinkybės ir teisinis pareigūno veiksmų įvertinimas. 
Pareiga motyvuoti sprendimą sietina ir su pareigūno vardo pažeminimo įstatymine 
samprata, t. y. sprendime turi būti pateikiama pakankamai informacijos, kurios pagrin-
du daroma išvada, kad egzistuoja pareigūno kaltė dėl atitinkamos jo padarytos vei-
kos (veikimo ar neveikimo), susijusios ar nesusijusios su tarnybinių pareigų atlikimu 
ir šios veikos sukeltos pasekmės yra akivaizdžiai žeminančios tarnybos sistemos auto-
ritetą, griaunančios pasitikėjimą įstaiga arba ją kompromituojančios. Atleidžiamas pa-
reigūnas iš sprendimo turinio turi suprasti, kada įvykdyta bei kokia veika jis pažemino 
pareigūno vardą ir šiuo pagrindu yra priimtas sprendimas jį atleisti iš pareigų. Kalti-
nimo nekonkretumas, neįvardijant pažeidimo padarymo laiko, pasekmių, priežastinio 
ryšio tarp veikos ir atsiradusių pasekmių, – aplinkybės, bylojančios apie nesilaikymą 
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taisyklių, turėjusių užtikrinti sprendimo pagrįstumą, bei lemiančios skundžiamo indi-
vidualaus teisės akto naikinimą.

98. Šiame kontekste pastebėtina, kad ginčui taikytinas teisinis reguliavimas im-
peratyviai nenumato, jog individualus administracinis sprendimas turi būti išdėstytas 
viename dokumente, tačiau kiekvienu atveju sprendimas (bendrąja prasme) atleisti pa-
reigūną pažeminus pareigūno vardą turi būti tinkamai, kaip tai nustatyta šio sprendi-
mo 97 punkte, motyvuotas.

99. Išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi šiame sprendime išdėstytomis nuos-
tatomis, skirtomis atleidimo, pažeminus tarnybos pareigūno vardą, procedūrai, kons-
tatuoja, jog nagrinėjamu atveju atsakovo atliktas tyrimas negali būti vertinamas kaip 
tinkamas, o priimtas sprendimas atleisti pareiškėją už tarnybos pareigūno vardo paže-
minimą – kaip adekvačiai, aiškiai ir pakankamai motyvuotas.

100. Vertinant nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų visumą, nustatyta, jog at-
sakovas nurodė, kad STT direktoriaus pavaduotojas 2013 m. gruodžio 16 d. raštu  
Nr. L-01-4811 buvo informuotas apie užfiksuotą pareigūnų pokalbį, kuriame galimai ap-
tarinėjami neteisėti informacijos rinkimo būdai. Kaip nurodyta STT Saugumo skyriaus 
vyriausiojo specialisto rašte Nr. L-01-4828 „Dėl R. G. veiksmų“ (I t., b. l. 55–57), pokal-
bio įrašas buvo gautas iš trečiųjų asmenų. Byloje pateiktas Saugumo skyriaus vyriau-
siojo specialisto 2013 m. gruodžio 16 d. raštas Dėl gautos informacijos Nr. L-01-4814 
(I t. b. l. 53–54), kuriuo STT direktoriui pateikiama užfiksuoto pareiškėjo R. G. ir kitų 
pareigūnų pokalbio išklotinė. Pareiškėjas teigė, kad jam 2013 m. gruodžio 16 d. buvo 
pateiktas išklausyti pokalbio įrašas, dėl kurio jis pateikė paaiškinimą (I t., b. l. 58–59). 
Tą pačią dieną, įvertinus surinktus duomenis, tarp jų ir pareiškėjo paaiškinimą, buvo 
parengtas STT Saugumo skyriaus vyriausiojo specialisto raštas Nr. L-01-4828 „Dėl 
R. G. veiksmų“ (toliau – ir Raštas) (I t., b. l. 55–57), kurio pagrindu priimtas ginčijamas 
2013 m. gruodžio 16 d. įsakymas Dėl R. G. atleidimo iš tarnybos Nr. P-233. Vertinant 
byloje surinktų įrodymų visumą, matyti, jog tyrimas buvo atliktas ir sprendimas pri-
imtas per vieną darbo dieną. Pareiškėjas nurodė, o atsakovas nepaneigė, jog pareiškėjas 
nebuvo informuotas apie atliekamą tyrimą, jam buvo pateiktas garso įrašas ir skubiai 
paprašyta pasiaiškinti, iš esmės nesudarant galimybės išsamiau susipažinti su įtarimais 
jo atžvilgiu ir pateikti išsamų paaiškinimą, t. y. tinkamai apginti savo galimai pažeistas 
teises.

101. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog Rašto, kuriuo remiantis priimtas ginčijamas 
Įsakymas, turinio analizė leidžia daryti išvadą, jog pareiškėjas buvo pripažintas pa-
žeminusiu tarnybos pareigūno vardą dėl to, jog įrašyto pokalbio metu nuolat vartojo 
necenzūrinius žodžius ir pasakojo, kaip nenurodytą asmenį mokė rinkti reikšmingus 
duomenis neteisėtu būdu. Pažymėtina, jog šiame Rašte įvardytas pokalbio turinys, ta-
čiau nenurodytas veikos padarymo laikas, nepasisakyta, kuo pasireiškė pareiškėjo kaltė 
dėl pareigūno vardo pažeminimo, pateikiami pareiškėjo paaiškinime išsakyti argumen-
tai bei liudytojų parodymai. Šie duomenys neanalizuojami, tik abstrakčiai nurodoma, 
kad pareiškėjo paaiškinimo teiginiai vertintini kritiškai, nes neatitinka garso įrašo tu-
rinio, tačiau minėti neatitikimai nėra įvardyti. Dėl minėtų priežasčių raštas, kurio pa-
grindu priimtas Įsakymas atleisti pareiškėją iš tarnybos, negali būti vertinamas kaip 
pareigūno vardo pažeminimą motyvuotai patvirtinantis aktas.

102. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pareiškėjas nebuvo tinkamai infor-
muotas apie tyrimą ir jam nebuvo sudarytos realios galimybės įgyvendinti savo teisę 
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į gynybą. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo atliktas tyrimas negali būti 
laikomas tinkamu, o jo pagrindu priimtas sprendimas atleisti pareiškėją iš tarnybos 
pažeminus tarnybos pareigūno vardą – motyvuotu ir pagrįstu. Šios aplinkybės yra pa-
grindas panaikinti ginčijamą Įsakymą, kuriuo pareiškėjas atleistas iš tarnybos. 

VI.

Dėl veikos pasekmių – akivaizdaus Tarnybos autoriteto pažeminimo, pasitikėjimo 
griovimo ar kompromitavimo

103. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje taip pat tiks-
linga pasisakyti dėl to, ar pareiškėjo veika gali būti vertinama, kaip akivaizdžiai že-
minanti Specialiųjų tyrimų tarnybos autoritetą, griaunanti pasitikėjimą ja arba ją 
kompromituojanti.

104. Kaip minėta, vienas iš būtinųjų elementų, priimant sprendimą atleisti parei-
gūną pažeminus tarnybos pareigūno vardą – išvada, jog nustatytais kaltais pareigūno 
veiksmais buvo akivaizdžiai pažemintas Specialiųjų tyrimų tarnybos autoritetas, griau-
namas pasitikėjimas ja arba ji kompromituojama. Pažeminimo akivaizdumas yra būti-
na sąlyga, konstatuojant tarnybos pareigūno vardo pažeminimą, kaip Statute numatytą 
atleidimo iš tarnybos pagrindą.

105. Pareigūno veika sukeltų pasekmių, numatytų Statute, atsiradimas yra vertina-
mojo pobūdžio aplinkybė. Reikalavimas nustatyti akivaizdų Tarnybos autoriteto žemi-
nimą, pasitikėjimo griovimą arba jos kompromitavimą yra vertinamojo pobūdžio bei 
sietinas su visuomenėje galiojančiomis įprastinėmis moralės nuostatomis bei elgesiu, 
kurio visuomenė tikisi iš pareigūnų. Todėl šios pasekmės gali būti nustatytos, atsižvel-
giant į pareigūno padaryto pažeidimo pobūdį, jo kaltės formą, pažeidimo padarymo 
aplinkybes, pažeidimu sukeltas pasekmes ir kt. bei į tai, ar pareigūno padaryta veika 
akivaizdžiai kertasi su visuomenėje galiojančiomis moralės nuostatomis (mutatis mu-
tandis žr., pvz., 2010 m. kovo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-453/2010; 
2012 m. spalio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-2659/2012; 2012 m. rug-
pjūčio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-2737/2012; 2008 m. sausio 29 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1561/2008).

106. Nagrinėjamu atveju, išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi pokalbio (I t. b. l. 53–54) 
turinį, jame išsakytų pareiškėjo abstrakčių teiginių pobūdį, atsižvelgusi į pareiškėjo 
paaiškinimus, bei kitas nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, nesutinka su pir-
mosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo veika akivaizdžiai žemina Specialiųjų 
tyrimų tarnybos autoritetą, griauna pasitikėjimą ja arba ją kompromituoja. Pažymė-
tina, jog pokalbio turinys neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados dėl akivaizdaus 
institucijos autoriteto žeminimo: pokalbis fragmentiškas, pareiškėjo teiginiai abstrak-
tūs, todėl, priešingai nei teigia atsakovas ir konstatavo pirmosios instancijos teismas, ši 
informacija nėra pakankama teigti, jog pareiškėjas provokavimą padaryti nusikalsta-
mą veiką įvardija kaip vieną iš STT darbo metodų ir tokiu būdu pažemino pareigūno 
vardą. Pažymėtina ir tai, kad atliktoje pokalbio lingvistinėje ekspertizėje, kurios metu 
nustatytos aplinkybės pateikiamos Lietuvos teismo ekspertizės 2014 m. rugsėjo 29 d. 
ekspertizės akte Nr. 11-2269 (14) (I t., b. l. 174–175), nurodoma, jog „Tiriamajame po-
kalbyje yra aptarinėjama ir tariamasi dėl veiksmų, kurie pokalbyje nėra aiškiai įvardyti, 
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taip pat kalbama apie pokalbyje nedalyvaujančius asmenis, kurie nėra įvardijami, todėl 
be plataus konteksto pokalbio turinys negali būti vienareikšmiškai išaiškintas.“ Be to, 
necenzūrinės leksikos vartojimas, nors ir pažeidžia Specialiųjų tyrimų tarnybos parei-
gūnų elgesio kodekso nuostatas, tačiau pats savaime negali būti pripažintas akivaiz-
džiai žeminančiu tarnybos autoritetą. Atsižvelgiant į tai, nustatyti faktai neleidžia teigti, 
jog pareiškėjo veika yra akivaizdžiai menkinamas institucijos, kurioje pareigūnas atlie-
ka tarnybą, autoritetas ir visuomenės pasitikėjimas ar institucija kompromituojama.

107. Pažymėtina, jog ginčijamame sprendime neatskleista, o teismas, remdamasis 
byloje surinktais įrodymais, nenustatė pareiškėjo veiksmų, sudarančių pagrindą išva-
dai, jog pareiškėjo R. G., kaip statutinio pareigūno, elgesys akivaizdžiai žemina institu-
cijos autoritetą bei prieštarauja įprastinėms visuomenėje galiojančioms moralės nuos-
tatoms ir nepateisina teisėtų visuomenės lūkesčių, kurių ji turi dėl statutinių pareigūnų 
elgesio. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju nėra būtinojo pareigūno vardo pažeminimą 
charakterizuojančio požymio – akivaizdaus institucijos autoriteto žeminimo, pasitikėji-
mo Tarnyba griovimo arba jos kompromitavimo. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atve-
ju pripažintina, kad pareiškėjas buvo atleistas iš Tarnybos nesant materialinio teisinio 
pagrindo – tarnybos pareigūno vardo pažeminimo.

VII.

Dėl senaties termino taikymo

108. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas, be kita ko, kelia ir atsakomybės senaties 
taikymo klausimą, atleidžiant pareigūną dėl tarnybos pareigūno vardo pažeminimo. 
Apelianto teigimu, nagrinėjamu atveju turėtų būti taikoma Aprašo 12.3 punkto nuos-
tata, jog tarnybinio nusižengimo tyrimas neatliekamas, o pradėtas turi būti nutrauk-
tas, nustačius, kad praėjo vieneri metai nuo nusižengimo padarymo dienos. Pareiškėjo 
vertinimu, minėtas terminas yra sietinas ne su tarnybinės nuobaudos skyrimu, bet su 
nusižengimo tyrimo atlikimu.

109. Minėta, jog atleidimas iš tarnybos už tarnybos pareigūno vardo pažeminimą 
– radikali neigiamas teisines pasekmes asmeniui sukelianti poveikio priemonė, todėl 
pareigūnui, kurio veiksmai gali būti kvalifikuoti, kaip pareigūno vardo pažeminimas, 
turi būti užtikrinamos tam tikros garantijos. Viena iš tokių fundamentalių garantijų – 
termino, kuriam pasibaigus, asmeniui negali būti taikoma atsakomybė už tam tikrus 
veiksmus, įtvirtinimas.

110. Vertinant, ar nagrinėjamoje byloje taikytina atsakomybės senatis, visų pirma 
pažymėtina, jog, spręsdamas šį klausimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
yra saistomas tarptautinių įsipareigojimų – pirmiausia įtvirtintų Žmogaus teisių ir pa-
grindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau – ir Konvencija). Šiuo klausimu Euro-
pos Žmogaus Teisių Teismas yra nurodęs, jog senaties terminas atlieka keletą pagrindi-
nių funkcijų: užtikrina teisinį saugumą ir tikrumą, apsaugo asmenį nuo kaltinimo dėl 
seniai įvykusių įvykių, į kurį gali būti sudėtinga atsikirsti, ir apsaugo nuo galimo netei-
singumo, kuris gali kilti tais atvejais, kai teismams reikės priimti sprendimą dėl įvykių, 
įvykusių tolimoje praeityje, remiantis įrodymais, kurie galėjo tapti nepatikimais arba 
nepilnais dėl praėjusio laiko (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1996 m. spalio 22 d. 
sprendimas byloje Stubbings ir kt. prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimų Nr. 22083/93, 
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Nr. 22095/93). Be kita ko, Europos Žmogaus Teisių Teismas, nagrinėdamas bylą, susi-
jusią su drausminės teisėjų atsakomybės taikymu, yra pažymėjęs, jog tokios situacijos, 
kai nėra nustatyta apskritai jokių drausminės atsakomybės ribų laike, kelia rimtą grės-
mę teisiniam saugumui. Šios aplinkybės buvo pagrindas Teismui konstatuoti Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą (Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. sausio 9 d. sprendimas byloje Oleksandr Volkov 
prieš Ukrainą (pareiškimo Nr. 21722/11).

111. Iš tiesų, tais atvejais, kai nuo veiksmų padarymo yra praėjęs ilgas laiko tarpas, 
asmuo, įgyvendindamas savo teisę į gynybą, gali susidurti su papildomomis kliūtimis, 
susijusiomis su įrodymų rinkimu: viena vertus, dokumentų ar liudytojų gali nebebūti, 
kita vertus, visiems su byla susijusiems asmenims ir liudytojams gali būti sudėtinga 
tiksliai prisiminti byloje nagrinėjamus veiksmus ir jų atlikimo aplinkybes. Todėl atsa-
komybės taikymo senatis yra vienas iš esminių teisės į teisingą teismą, taip pat įtvirtin-
tos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje, elementų.

112. Pažymėtina, jog termino, kuriam suėjus atsakomybė už teisei priešingus 
veiksmus nebegali būti taikoma, nustatymas yra būdingas daugumai atsakomybės už 
teisei priešingas veikas rūšių: atsakomybės senaties institutas taikomas tiek baudžia-
mojoje, tiek administracinėje teisėje. Todėl žmogaus teisių apsaugos požiūriu būtų ne-
pateisinama, jeigu atsakomybė už pareigūno vardo pažeminimą galėtų būti taikoma 
ilgesnį nei baudžiamoji atsakomybė, atsakomybė už administracinį teisės pažeidimą ar 
apskritai neribotą laiką.

113. Nei Statuto, nei jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatos senaties termino, 
kuriam suėjus asmens atsakomybė už pareigūno vardo pažeminimą nebūtų galima, 
expressis verbis neįtvirtina. Tačiau atsižvelgus į anksčiau paminėtą Europos Žmogaus 
Teisių Teismo praktiką, tokia situacija, kai netaikomi jokie atsakomybės terminai, ne-
būtų suderinama su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuos-
tatomis, todėl senaties termino neįtvirtinimas įstatyme negali savaime nulemti to, jog 
asmeniui nėra taikomi jokie atsakomybės taikymo ribojimai laike.

114. Šiomis aplinkybėmis reikia pažymėti, kad teisinio reguliavimo trūkumų įvei-
kimas ad hoc, teismams nagrinėjant bylas, yra būtina prielaida asmens, kuris kreipėsi į 
teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo, teisių ir laisvių apsaugai užtikrinti atitinkamuo-
se individualiuose visuomeniniuose santykiuose. Nesant atitinkamų normų, reikalingų 
visuomeniniam santykiui reglamentuoti, paprastai vadovaujamasi įstatymo analogija.

115. Teismo teisę taikyti įstatymo analogiją įtvirtina ir Administracinių bylų tei-
senos įstatymo 4 straipsnio 6 dalis, numatanti, jog jeigu nėra įstatymo, reglamentuo-
jančio 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.

116. Nors Specialiųjų tyrimų tarnybos statute nėra įtvirtinti naikinamieji atleidi-
mo dėl pareigūno vardo pažeminimo terminai, tačiau minimas teisinis trūkumas, iš-
plėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šalintinas Administracinių bylų teisenos įstatymo 
4 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos taisyklės pagrindu taikant įstatymo analogiją.

117. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į specifinį Specialiųjų tyrimų tarnybos pa-
reigūnų statusą, įvertinus pareigūno vardo pažeminimo instituto sampratą ir tokios 
teisei priešingos veikos pobūdį, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tikslinga būtų 
taikyti terminą, numatytą tarnybinių nuobaudų skyrimui. Specialiųjų tyrimų tarnybos 
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statuto 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad negalima skirti tarnybinės nuobaudos pra-
ėjus vieniems metams nuo nusižengimo padarymo dienos. Atsižvelgus į pirmiau išdės-
tytus argumentus, minėtas vienerių metų naikinamasis terminas, taikytinas ir spren-
džiant klausimą dėl pareigūno atleidimo iš tarnybos dėl tarnybos pareigūno vardo 
pažeminimo (Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

118. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos atleistas 
2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu (I t., b. l. 40). Pareiškėjas skunde pirmosios instancijos 
teismui (I t., b. l. 1–8) nurodė, jog ginčijamo sprendimo priėmimo metu nuo veiksmų, 
kurie, atsakovo vertinimu, pažemino tarnybos pareigūno vardą ir sudarė pagrindą at-
leisti pareiškėją Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punkto pagrindu, atlikimo buvo praėję 
daugiau nei pusantrų metų. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 34–38) 
taip pat nurodė, jog STT saugumo specialisto atlikto tyrimo metu nustatyta, kad poel-
gis, dėl kurio pareiškėjas buvo atleistas iš tarnybos, padarytas 2012 m., ne vėliau kaip 
birželio mėnesį, t. y. skundžiamas įsakymas priimtas praėjus apie pusantrų metų nuo 
šių įvykių.

119. Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, jog pareiškėjo veiksmai, kurie, 
atsakovo vertinimu, pažemino tarnybos pareigūno vardą ir sudarė pagrindą pareiškėją 
atleisti iš Tarnybos Statuto 11 straipsnio 1 dalies 13 punkto pagrindu, įvyko daugiau 
nei prieš vienerius metus. Skirtingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, aplin-
kybė, jog atsakovas apie galimai neteisėtus pareiškėjo veiksmus sužinojo tik 2013 m. 
gruodžio 13 d. (I t., b. l. 137), neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl atsa-
komybės senaties termino taikymo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ginčijamas 
Įsakymas priimtas pasibaigus naikinamajam vienerių metų terminui.

120. Taigi nagrinėjamu atveju ta aplinkybė, jog ginčijamas įsakymas, kuriuo pa-
reiškėjas atleistas iš Tarnybos, yra priimtas pasibaigus naikinamajam vienerių metų 
terminui, yra dar vienas pagrindas pripažinti jį neteisėtu ir panaikinti.

121. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi anksčiau išdėstytus argumentus, konsta-
tuoja, jog pareiškėjo skundžiamas atsakovo įsakymas negali būti pripažintas pagrįstu ir 
teisėtu, o pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas netinkamai įvertinus bylos 
aplinkybes, netinkamai pritaikius materialinės teisės normas, dėl ko jis taip pat nega-
li būti laikomas teisėtu. Šios aplinkybės sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo 
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. 

VIII.

Dėl kitų pareiškėjo reikalavimų

122. Pareiškėjas skunde taip pat prašo grąžinti jį į tarnybą ir priteisti jam vidutinį 
darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

123. Statuto 15 straipsnio 2 dalis numato, kad teismui grąžinus neteisėtai atleis-
tą tarnybos pareigūną į ankstesnes pareigas, šiam pareigūnui išmokamas jo vidutinis 
mėnesinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš 
tarnybos dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Šio straipsnio 3 dalyje regla-
mentuota, kad kai neteisėtai atleistas tarnybos pareigūnas pareiškia, kad grąžinus jį į 
ankstesnes pareigas jam būtų sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, teismas, konstatuo-
damas neteisėtą atleidimą, gali tarnybos pareigūno prašymu negrąžinti jo į darbą, o 
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priteisti jam kompensaciją iki šešių jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio 
ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki 
teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Šiuo atveju tarnybos pareigūnas laikomas atleis-
tu iš tarnybos pagal šio Statuto 11 straipsnio 1 dalies 1 punktą nuo teismo sprendimo 
įsigaliojimo dienos.

124. Pareiškėjas 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. P-233 buvo atleistas iš Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos Kriminalinės žvalgybos vyriausiojo specia-
listo pareigų. Pareiškėjas skunde prašo grąžinti jį į tarnybą, todėl, tenkinus pareiškėjo 
reikalavimus dėl skundžiamo įsakymo panaikinimo, atsakovas įpareigotinas grąžinti 
pareiškėją į Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos Kriminalinės žvalgybos vy-
riausiojo specialisto pareigas, taip pat pareiškėjui priteistinas vidutinis darbo užmokes-
tis už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo dienos iki teismo sprendimo įvyk-
dymo dienos.

125. Pažymėtina, jog pagal atsakovo pateiktą 2014 m. lapkričio 28 d. pažymą  
Nr. 4-01-7343 „Dėl R. G. vidutinio darbo užmokesčio“ (II t., b. l. 3), nuo 2013 m. rug-
sėjo 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. pareiškėjo dienos vidutinis darbo užmokestis – 
241,66 Lt.

126. Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. A1-693 „Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei 
metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2014 metais patvirtinimo“ 
2.1.1 punktą, 2014 metais metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius, esant pen-
kių darbo dienų savaitei, buvo 21 darbo diena. Pagal Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. A1-646 „Dėl metinių 
darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 
2015 metais patvirtinimo“ 1.2.1.1. punktą 2015 metais metinis vidutinis mėnesio dar-
bo dienų skaičius, esant penkių darbo dienų savaitei – 21 darbo diena. Pareiškėjui nuo 
atleidimo iš tarnybos dienos, t. y. nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki teismo sprendimo 
priėmimo dienos – 2015 m. birželio 9 d. imtinai turėtų būti priteistas vidutinis dar-
bo užmokestis už 8 darbo dienas 2013 m. gruodžio mėnesį, už 252 dienas (12 mėn. × 
21 d. d.) 2014 metais ir 112 dienų (5 mėn. × 21 d. d. + 7 d. d.) 2015 metais; iš viso – už 
372 dienas. Taigi, pareiškėjui už laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. bir-
želio 9 d. imtinai priteistina 89 897,52 Lt (372 d. d. × 241,66 Lt), t. y. 26 036,12 Eur. Taip 
pat nuo 2015 m. birželio 10 d. iki teismo sprendimo dėl grąžinimo į tarnybą visiško 
įvykdymo pareiškėjui priteistina po 241,66 Lt (69,99 Eur) už kiekvieną darbo dieną.

127. Pareiškėjas taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priim-
tas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, o pagal šio įsta-
tymo 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia 
prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; prašymai dėl išlaidų atlyginimo, 
nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui 
ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Pažymėtina, jog nors 
nagrinėjamu atveju pareiškėjas pateikė prašymą dėl turėtų išlaidų priteisimo apeliaci-
niame skunde, tačiau šis prašymas nėra detalizuotas – nenurodyta, kokios išlaidos pa-
tirtos, nepateiktas jų apskaičiavimas, įrodymai, pagrindžiantys šias išlaidas, dėl ko pra-
šymo nagrinėjimas nėra įmanomas, taigi jis nenagrinėtinas. Tai pareiškėjui neužkerta 
galimybės per Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 
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keturiolikos dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo terminą pateikti teismui tinka-
mo turinio prašymą dėl turėtų išlaidų priteisimo.

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

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo R. G. apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimą pa-

naikinti ir priimti naują sprendimą.
Panaikinti Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 16 d. įsaky-

mą Nr. P-233 „Dėl R. G. atleidimo iš pareigų“.
Grąžinti pareiškėją R. G. į Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos Krimi-

nalinės žvalgybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.
Priteisti pareiškėjui R. G. iš atsakovo Specialiųjų tyrimų tarnybos 26 036,12 Eur 

(dvidešimt šešis tūkstančius trisdešimt šešis eurus, 12 ct) (89 897,52 Lt (aštuoniasde-
šimt devynis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt septynis litus, 52 ct) viduti-
nio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 
2015 m. birželio 9 d. imtinai, taip pat po 69,99 Eur (šešiasdešimt devynis eurus, 99 ct) 
(241,66 Lt (du šimtus keturiasdešimt vieną litą, 66 ct) vidutinio darbo užmokesčio už 
kiekvieną darbo dieną nuo 2015 m. birželio 10 d. iki teismo sprendimo įvykdymo die-
nos (neatskaičius mokesčių ir kitų privalomųjų mokėjimų).

Sprendimas neskundžiamas.

2.7.3. Dėl tarnybinės atsakomybės taikymo, kai pagal teisės aktus profesinės 
sąjungos išankstinis sutikimas paskirti statutiniam valstybės tarnautojui 
atitinkamą tarnybinę nuobaudą nėra privalomas

Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos tei-
singumo ministerijos statute (toliau – ir Kalėjimų departamento statutas) (2008 m. lap-
kričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcija) nesant tiesioginės normos, reglamentuojančios 
institucijos pareigą prieš skiriant tarnybinę nuobaudą Kalėjimų departamento pareigū-
nui, gauti dėl to profesinės sąjungos sutikimą, ir nesant kitų teisinio reguliavimo ypatu-
mų minėtame teisės akte, taikomos Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalys 
(18 punktas). Todėl skiriant tarnybines nuobaudas pagal šios redakcijos Kalėjimų departa-
mento statutą, išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas buvo reikalin-
gas tik dėl tarnybinės nuobaudos (išskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos), 
skyrimo profesinės sąjungos nariui, išrinktam į renkamuosius organus (22 punktas). 

Aplinkybė, kad pagal ginčui aktualios redakcijos Kalėjimų departamento statutą, iš-
ankstinis profesinės sąjungos sutikimas dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo pareigūnams, 
kurie yra profesinės sąjungos nariai, bet nėra išrinkti į profesinės sąjungos renkamuosius 
organus, nebuvo reikalingas, lemia, kad ši procedūra nėra privaloma. Todėl tarnybinė atsako-
mybė šiuo požiūriu gali būti pritaikyta, nepaisant profesinės sąjungos pozicijos (nesikreipus 
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į ją arba neatsižvelgus į profesinės sąjungos nesutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyri-
mo). Tokios procedūros ar profesinės sąjungos išreikšto nesutikimo nepaisymas pats sa-
vaime negali būti priežastimi pripažinti tarnybinės nuobaudos paskyrimą neteisėtu. 
Šiuo požiūriu pareiškėjo teisės / pareigos patraukti tarnybinėn atsakomybėn statutinius 
valstybės tarnautojus (nesančius profesinės sąjungos renkamojo organo nariais), galimai 
padariusius tarnybinius nusižengimus, ir vykdyti tarnybinių nuobaudų skyrimo proce-
dūras, įgyvendinimui profesinės sąjungos sprendimas tiesioginės įtakos nedaro. Vis dėlto 
tam tikri teisiniai padariniai dėl minimo profesinės sąjungos sprendimo (jeigu vis dėlto 
tokio sutikimo yra paprašoma, ir jis (ne)suteikiamas) gali atsirasti, pavyzdžiui, skiriant 
tarnybinę nuobaudą, gali būti atsižvelgiama į profesinės sąjungos sprendimą ir jame nuro-
dytus (ne)sutikimo motyvus, kilus ginčui dėl tarnybinės atsakomybės pritaikymo teisėtu-
mo, visų aplinkybių kontekste tokį sprendimą galima vertinti kaip vieną iš bylos įrodymų  
(24 punktas). 

Administracinė byla Nr. A-1418-261/2015
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-02843-2013-7

Procesinio sprendimo kategorija 16.4; 16.5 

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

2015 m. kovo 24 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Ramūno Gadliausko, Stasio Gagio (pranešėjas), Irmanto 
Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko, 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės 
sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. ba-
landžio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Kalėjimų departa-
mento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos skundą atsakovui Kauno 
apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinei sąjungai, trečiaisiais suin-
teresuotais asmenimis byloje dalyvaujant D. K. ir S. C., dėl sprendimo neduoti sutikimo 
skirti tarnybines nuobaudas panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nisterijos (toliau – ir pareiškėjas, Kalėjimų departamentas) kreipėsi į teismą su skundu 
(b. l. 3–7), kurį patikslino (b. l. 59–60), prašydamas panaikinti 2013 m. lapkričio 11 d. 
Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – ir 
atsakovas, Profesinė sąjunga) sprendimą Nr. 250 neduoti išankstinio sutikimo skirti tar-
nybines nuobaudas laikinai einančiam Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 
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(toliau – ir Pravieniškių PN-AK) Antrosios valdybos viršininko pareigas D. K. ir Pra-
vieniškių PN-AK Antrosios valdybos Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkui S. C. 
(toliau – ir tretieji suinteresuoti asmenys, pataisos įstaigos pareigūnai).

2. Pareiškėjas nurodė, kad Kalėjimų departamento Vidaus tyrimų skyrius, vykdy-
damas 2013 m. rugsėjo 24 d. direktoriaus nurodymą, atliko tarnybinį tyrimą dėl Pra-
vieniškių PN-AK pareigūnų sprendimų ir veiksmų, susijusių su kratų atlikimu. Tyrimo 
metu nustatyta, kad laikinai einantis Pravieniškių PN-AK Antrosios valdybos viršinin-
ko pareigas D. K. neteisėtai tvirtino planinės / neplaninės kratos gyvenamojoje / ga-
mybinėje zonoje aktus, kurių tvirtinimas priskirtas įstaigos direktoriaus kompetencijai; 
neteisėtai leisdamas sunaikinti nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus ir reikmenis, 
sukliudė nustatyti jų patekimo kelius, kilmę ir kaltus asmenis; per kratas patalpose bei 
pas nuteistuosius rastų draudžiamų turėti daiktų suradimo faktus įformindavo aktuo-
se, nors kratų rezultatai turi būti užfiksuojami protokoluose. Konstatuota, kad D. K. 
nevykdė Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nisterijos statuto (toliau – ir Kalėjimų departamento statutas) 19 straipsnio 2 dalies 
nuostatų, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 57 ir 59 punktų, nesilaikė Lietuvos 
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų, netinka-
mai atliko Pravieniškių PN-AK Antrosios valdybos viršininko pareigybės aprašymo, 
patvirtinto šios įstaigos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-33, 7.1 ir 7.16 
punktuose nustatytas tarnybines funkcijas. Atlikus tyrimą, taip pat nustatyta, kad Pra-
vieniškių PN-AK Antrosios valdybos Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas S. C. 
nuo 2013 m. vasario 8 d. iki 2013 m. rugpjūčio 25 d. pasirašydavo neteisėtai patvirtin-
tuose nenustatytos formos aktuose, dalyvaudavo daiktų naikinimo procedūroje, todėl 
padarė tarnybinį nusižengimą, nes nebandė užkardyti D. K. vykdomų teisės aktų reika-
lavimų pažeidimų, atsakomybę dėl savo veiksmų nepagrįstai siekė perkelti Vidaus tyri-
mų skyriaus pareigūnams, nesiekė išsiaiškinti ir pašalinti bendradarbiavimo su Vidaus 
tyrimų skyriumi trūkumų, nesikreipė į įstaigos vadovybę ir nepranešė apie netinkamai 
vykdomas šio skyriaus pareigūnų tarnybines funkcijas. Konstatuota, kad S. C. nevyk-
dė Kalėjimų departamento statuto 19 straipsnio 2 dalies nuostatų, nesilaikė Valstybės 
tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų, pažeidė Pataisos įstaigų vidaus 
tvarkos taisyklių 57 ir 59 punktus ir netinkamai atliko Pravieniškių PN-AK Antrosios 
valdybos Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininko pareigybės aprašymo, patvirtin-
to šios įstaigos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-219, 8.1, 8.15 ir 
8.18 punktuose nustatytas tarnybines funkcijas; netinkamai vykdė Antrosios valdybos 
Apsaugos ir priežiūros skyriaus nuostatų, patvirtintų Pravieniškių PN-AK direktoriaus 
2012 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-29, 6.8 punkte nustatytą šio skyriaus uždavinį. 
Tarnybinio tyrimo 2013 m. spalio 23 d. išvadoje Nr. TT 19 pasiūlyta D. K. ir S. C. už 
padarytus tarnybinius nusižengimus skirti tarnybines nuobaudas – papeikimus. Pa-
reiškėjas paaiškino, kad atsižvelgė į tai, jog D. K. ir S. C. yra Profesinės sąjungos nariai. 
Todėl norint skirti jiems tarnybines nuobaudas, reikalingas išankstinis Profesinės są-
jungos sutikimas (Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 43 str. 4 d.). Pareiškė-
jas 2013 m. spalio 25 d. raštu Nr. 1S-3295 kreipėsi į Profesinę sąjungą, tačiau ji 2013 m. 
lapkričio 11 d. raštu Nr. 250 atsisakė duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybines nuo-
baudas jos nariams. Pareiškėjas nesutinka su minėtu Profesinės sąjungos raštu, nes Pro-
fesinė sąjunga turėjo išspręsti tik jos kompetencijai priskirtą klausimą, t. y. patikrinti, 
ar tarnybinės nuobaudos nėra skiriamos dėl pareigūnų narystės profesinėje sąjungoje, 
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dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, 
tačiau ėmėsi vertinti jos kompetencijai nepriskirtus klausimus – pareigūnams inkri-
minuojamos veikos pagrįstumo ir kitus procedūrinius tarnybinių nuobaudų skyrimo 
klausimus. Pasak pareiškėjo, atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybines nuobaudas 
iš esmės pažeidžia teisėtus Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų interesus. 
Skunde vadovautasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 
praktika ir akcentuota, jog Profesinės sąjungos motyvai dėl tarnybinio tyrimo atliki-
mo tvarkos ir pagrindų visiškai nesusiję su pareigūnų naryste Profesinėje sąjungoje. 
D. K. ir S. C. siūloma skirti tarnybines nuobaudas už konkrečių funkcijų, nustatytų jų 
pareigybių aprašymuose, netinkamą vykdymą, o ne dėl narystės Profesinėje sąjungo-
je. Pareiškėjas taip pat paaiškino, kad pateikė Profesinei sąjungai 2013 m. spalio 23 d. 
tarnybinio tyrimo išvados Nr. TT 19 kopiją ir kitus dokumentus, susijusius su tarnybi-
nio tyrimo išvada. Taigi kartu su prašymu duoti sutikimą skirti tarnybines nuobaudas 
pateikė iš esmės visą reikalingą tarnybinio patikrinimo medžiagą, kurioje buvo nuro-
dytos nustatytos faktinės tarnybinių nusižengimų aplinkybės, jų juridinis vertinimas 
ir siūlomos skirti tarnybinės nuobaudos. Anot pareiškėjo, negali būti tokios situacijos, 
kad narystė profesinėje sąjungoje leistų išvengti tarnybinės atsakomybės dėl netin-
kamo tarnybinių pareigų vykdymo, kadangi tai būtų nesuderinama nei su statutinio 
valstybės tarnautojo statusu, nei su pačių profesinių sąjungų veiklos tikslais. Profesinė 
sąjunga nėra įstatymų įgaliota spręsti darbdavio kompetencijai priskirtų tarnybinės at-
sakomybės taikymo klausimų ir nėra darbo ginčus nagrinėti įgaliota institucija.

3. Atsakovas Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinė 
sąjunga atsiliepime (b. l. 27–29) nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, prašė jį 
atmesti.

4. Atsiliepimas grindžiamas tuo, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sena-
to 2004 m. birželio 18 d. nutarimą ir LVAT praktiką, darbdavio pareiškimas, kuriuo 
prašoma sutikimo skirti darbuotojui drausminę nuobaudą, turi būti motyvuotas. Jame 
turi būti nurodytas konkretus darbo drausmės pažeidimas, ketinama skirti drausmi-
nė nuobauda, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kuriais darbdavys grindžia 
savo prašymą. Atsakovas taip pat paaiškino, kad Profesinės sąjungos renkamasis orga-
nas (komitetas), 2013 m. lapkričio 8 d. posėdyje susipažinęs su tarnybinio patikrinimo 
išvada ir kita atsiųsta tarnybinio patikrinimo medžiaga, konstatavo, kad D. K. ir S. C. 
tarnybiniai nusižengimai numatyti skirti, neatsižvelgus į pareigūnų paaiškinimuose iš-
dėstytus faktus ir aplinkybes, atsakomybę galimai lengvinančias aplinkybes bei galimų 
tarnybinių nusižengimų pasekmes, nepagrindus pareigūnų kaltės. Profesinės sąjungos 
komiteto narius stebino faktas, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje minimi kaltinimai 
pateikiami tik D. K. ir S. C., ir nepaaiškinta, kodėl tik dabar, nes per kratas rastų nu-
teistiesiems draudžiamų laikyti daiktų sunaikinimo tvarka šioje įstaigoje nėra nusta-
tyta iki šiol. Pareigūnas D. K., dėdamas savo spaudą ant per planinę / neplaninę kratą 
surastų ir sunaikintų daiktų aktų, tik tęsė jau seniai įstaigoje gyvavusią praktiką. Tai 
patvirtina ir faktas, kad buvęs Antrosios valdybos viršininkas V. C. 2011 m. spalio 24 d. 
atliktos planinės / neplaninės kratos gyvenamoje / gamybinėje zonoje aktą Nr. 44-5915 
bei 2011 m. spalio 21 d. aktą Nr. 44-5872 taip pat analogiškai patvirtino savo spaudu ir 
parašu, tačiau nei jam, nei kitiems akte pasirašiusiems pareigūnams niekas tarnybinio 
tyrimo neatliko ir neinicijavo tarnybinių nuobaudų skyrimo. Per kratas surastų daiktų 
oficialios tvarkos įstaigoje nebuvimas nebuvo konstatuotas ir Kalėjimų departamento 
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2012 m. sausio mėnesį atlikto Pravieniškių PN-AK kompleksinio patikrinimo metu. 
Teigė, kad Profesinės sąjungos komiteto nariai, atsižvelgdami į minėtas aplinkybes ir 
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 17 straipsnio bei 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 22 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 33 straipsnių 
suteikta teise vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų ir kitų norminių teisės aktų laiky-
mosi kontrolę, nutarė neduoti išankstinio sutikimo skirti tarnybines nuobaudas parei-
gūnams D. K. ir S. C. ir apie tai 2013 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. 250 informavo Kalėji-
mų departamentą.

5. Tretieji suinteresuoti asmenys D. K. ir S. C. atsiliepimo į skundą nepateikė, o 
pirmosios instancijos teismo posėdyje palaikė atsakovo poziciją, prašė netenkinti pa-
reiškėjo prašymo. Patvirtino, kad nėra Profesinės sąjungos renkamojo organo nariai.

II.

6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 14 d. sprendi-
mu (b. l. 90–95) pareiškėjo prašymą tenkino. Pirmosios instancijos teismas panaikino 
2013 m. lapkričio 11 d. Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profe-
sinės sąjungos sprendimą Nr. 250 neduoti išankstinio sutikimo skirti tarnybines nuo-
baudas laikinai einančiam Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Antrosios 
valdybos viršininko pareigas D. K. ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 
Antrosios valdybos Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkui S. C..

7. Remdamasis Kalėjimų departamento statuto 8 straipsnio 2 dalimi, Profesinių 
sąjungų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2013 m. birželio 28 d.) 1 straipsnio 3 da-
limi, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad šis teisinis reguliavimas reiškia, jog 
Profesinių sąjungų įstatymas pagal savo pobūdį yra bendroji teisės norma, o teisės 
normos, nustatančios Profesinių sąjungų įstatymo taikymo ypatumus krašto apsau-
gos, policijos, valstybės saugumo ir kitų organizacijų veikloje, yra specialiosios teisės 
normos Profesinių sąjungų įstatymo atžvilgiu. Byloje nagrinėjamu atveju tokia speciali 
teisės norma yra Kalėjimų departamento statutas, o ne Vidaus tarnybos statutas, kaip 
nurodo pareiškėjas. Įvertinęs Kalėjimų departamento statuto 26 straipsnio 10 dalies 
nuostatos turinį, teismas padarė išvadą, kad Kalėjimų departamento statutas draudžia 
skirti profesinės sąjungos nariui tarnybinę nuobaudą dėl jo narystės profesinėse sąjun-
gose, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjun-
gose, tačiau Kalėjimų departamento statute nėra įtvirtinta garantija, kad, prieš skirda-
mas tarnybinę nuobaudą profesinės sąjungos nariui, darbdavys privalo gauti išankstinį 
profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimą. Aplinkybės, ar 
tarnybinė nuobauda pareigūnui nebuvo skirta dėl jo veiklos profesinėje sąjungoje, ga-
lėtų būti vertinamos nagrinėjant įsakymo, kuriuo būtų paskirta nuobauda, teisėtumą. 
Kita vertus, Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta garantija 
– gauti išankstinį profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo suti-
kimą prieš skiriant tarnybinę nuobaudą, yra nustatyta tik tiems asmenims, kurie yra 
atitinkamoje organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariai. 
Toks teisinis reguliavimas lemia, kad Kalėjimų departamente dirbantiems asmenims, 
kurie yra šioje organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos nariai, minėta garanti-
ja taikoma tik tiems profesinės sąjungos nariams, kurie yra išrinkti į atitinkamus šios 
profesinės sąjungos atstovaujamus ar valdymo organus. Ir, priešingai, nėra teisinio  
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pagrindo šios garantijos taikyti tiems profesinės sąjungos nariams, kurie nėra išrinkti 
į tokius organus (žr., pvz., LVAT 2013 m. spalio 10 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A438-1179/2013). Taigi, pasak pirmosios instancijos teismo, byloje nagrinėjamu atve-
ju išankstinis Profesinės sąjungos sutikimas būtų būtinas, jei D. K. ir S. C. būtų Profesi-
nės sąjungos renkamojo organo nariai. Pareiškėjo minima LVAT 2009 m. lapkričio 2 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1232/2009 šioje byloje netaikytina, nes bylos 
nėra tapačios. Minėtoje byloje buvo kalbama apie tarnybinės nuobaudos skyrimą pro-
fesinės sąjungos renkamojo organo nariui. Pagal byloje esančią medžiagą (b. l. 70–72), 
D. K. ar S. C. yra Profesinės sąjungos nariai, tačiau byloje nepateikta duomenų, kad jie 
būtų Profesinės sąjungos renkamojo organo nariai. Teismo posėdyje tretieji suintere-
suoti asmenys patvirtino, kad nėra išrinkti (paskirti) Profesinės sąjungos renkamojo 
organo nariais. Padaryta išvada, kad norint skirti D. K. ir S. C. tarnybines nuobaudas, 
nebuvo būtina kreiptis į Profesinę sąjungą dėl išankstinio sutikimo. Todėl atsakovo at-
sisakymas duoti sutikimą skirti tarnybines nuobaudas negali būti laikomas teisėtu bei 
pagrįstu ir yra naikintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendime taip pat nurodyta, 
kad LVAT, nagrinėdamas analogiško pobūdžio administracines bylas (tarnybinius gin-
čus dėl profesinės sąjungos diskrecijos ribų sprendžiant dėl išankstinio sutikimo skirti 
tarnybinę nuobaudą pareigūnui, profesinės sąjungos nariui), yra suformavęs praktiką, 
kad profesinė sąjunga, spręsdama vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas prašymą dėl 
išankstinio sutikimo skirti pareigūnui – profesinės sąjungos renkamojo organo nariui 
– tarnybinę nuobaudą, privalo įvertinti nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą tik tais as-
pektais, ar tarnybinė nuobauda pareigūnui nėra skiriama dėl jo narystės profesinėje 
sąjungoje, dėl atstovavimo profesinės sąjungos nariams arba dėl veiklos profesinėje 
sąjungoje, nevertindama atitinkamos veikos inkriminavimo pareigūnui pagrįstumo 
ir kitų teisėtumo klausimų, bei aiškiai išreikšti savo poziciją (sutinka ar nesutinka) 
dėl nuobaudos skyrimo konkrečiam profesinės sąjungos nariui, ir apie savo sprendi-
mą pranešti prašymą pateikusiam asmeniui (žr., pvz., LVAT 2004 m. balandžio 12 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A3-170/2004, 2006 m. vasario 3 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A2-748/2006, 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A5-791/2007, 2008 m. spalio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1751/2008, 
2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-900/2009, 2009 m. spa-
lio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1227/2009, 2010 m. sausio 4 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr. A146-1370/2009, 2010 m. kovo 1 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A756-165/2010, 2010 m. birželio 14 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A662-798/2010, 2011 m. kovo 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-954/2011, 
2012 m. kovo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1608/2012 ir kt.). Teismas, 
įvertinęs Profesinės sąjungos rašto turinį, nurodė, kad jame Profesinės sąjungos abe-
jonės, ar D. K. ir S. C. pagrįstai patraukti tarnybinėn atsakomybėn, grindžiamos argu-
mentais, kad tarnybinis patikrinimas atliktas netinkamai, ir jame nėra nė vieno argu-
mento, kad sutikimas skirti nuobaudą neduodamas dėl pareigūnų veiklos profesinėje 
sąjungoje. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad Profesinė sąjunga ginčijamu raš-
tu viršijo savo kompetencijos ribas, nes vertino tarnybinio nusižengimo inkriminavi-
mo pareigūnams pagrįstumą ir kitus nuobaudos skyrimo teisėtumo klausimus, todėl 
net jei išankstinis Profesinės sąjungos sutikimas dėl D. K. ir S. C. patraukimo tarnybi-
nėn atsakomybėn ir būtų buvęs reikalingas, nagrinėjamu atveju jis yra nepagrįstas.
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III.

8. Atsakovas Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesi-
nė sąjunga apeliaciniame skunde (b. l. 102–104) prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2014 m. balandžio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą 
– atsakovo apeliacinį skundą patenkinti.

9. Apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir atsi-
liepimas į pareiškėjo skundą. Papildomai nurodoma:

1) Pirmosios instancijos teismas, patenkindamas pareiškėjo skundą, neįsigilino į 
visas aplinkybes, nurodytas atsakovo atsiliepime teismui, paminėtas teismo posėdžio 
metu ir neatsižvelgė į jas. 

2) Pareiškėjo 2013 m. spalio 25 d. raštą Nr. 1S-3295 dėl sutikimo skirti tarnybines 
nuobaudas pareigūnams, Profesinės sąjungos nariams (D. K. ir S. C.), Profesinė sąjunga 
gavo 2013 m. spalio 29 d. ir vadovaudamasi Darbo kodekso 19, 20, 22 straipsnio 1 da-
lies 5 punkto, 23 ir 33 straipsnių bei Profesinių sąjungų įstatymo 17 straipsnio nuos-
tatomis, atkreipė jo dėmesį į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. 
birželio 18 d. nutarimo Nr. 45 punktas 15.2 nustato, jog darbdavio pareiškimas, kuriuo 
prašoma sutikimo skirti darbuotojui drausminę nuobaudą, turi būti motyvuotas. Jame 
turi būti nurodytas konkretus darbo drausmės pažeidimas, ketinama skirti drausminė 
nuobauda, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kuriais darbdavys grindžia savo 
prašymą (Darbo kodekso 35 str. 1 d.). Nurodė, jog tai įpareigoja ir LVAT 2013 m. sau-
sio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-177/2013. Kadangi pareiškėjas Profe-
sinei sąjungai neatsiuntė dokumento, kuris turėjo būti vizuotas konkrečiam pareigūnui 
atlikti tarnybinį patikrinimą dėl galimų pareigūnų D. K. ir S. C. tarnybinių nusižengi-
mų, 2013 m. spalio 29 d. raštu Nr. 242 Profesinė sąjunga prašė papildomai atsiųsti šio 
dokumento kopiją. Tačiau prašomo tokio dokumento kopijos negavo.

3) Anksčiau nurodytais motyvais Profesinės sąjungos komiteto nariai nutarė iš-
ankstinio sutikimo skirti tarnybines nuobaudas pareigūnams profesinės sąjungos na-
riams D. K. ir S. C. neduoti ir apie tai 2013 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. 250 informavo 
pareiškėją. Prie šio rašto buvo pridėta ir Pravieniškių PN-AK atliktos planinės-neplani-
nės kratos 2011 m. spalio 21 d. akto Nr. 44-5872 ir 2011 m. spalio 24 d. akto Nr. 44-5915 
kopijos, kaip patvirtinimas, kad šioje įstaigoje, skiriant tarnybines nuobaudas, yra tai-
komi dvigubi standartai – paminėti pareigūnai, profesinės sąjungos nariai už menamus 
nusižengimus yra baudžiami, o ne profesinės sąjungos nariai – ne.

4) Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui šiuo atveju kreiptis į Profesinę sąjungą dėl 
išankstinio sutikimo nebuvo būtina, darytina išvada, kad šiuo atveju naikintinas ne tik 
Profesinės sąjungos atsisakymas duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybines nuobaudas 
paminėtiems pareigūnams, bet ir pats pareiškėjo kreipimasis į teismą dėl jo panaikini-
mo turėjo būti atmestas kaip nepagrįstas.

10. Pareiškėjas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nisterijos atsiliepime (b. l. 109–112) apeliacinį skundą prašo atmesti, o pirmosios ins-
tancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

11. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
1)  Kalėjimų departamentas kartu su prašymu duoti sutikimą tarnybinės nuobau-

dos skyrimui Profesinei sąjungai pateikė iš esmės visą reikalingą tarnybinio patikrini-
mo medžiagą, kurioje buvo nurodytos nustatytos visos faktinės tarnybinių nusižengimų 
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aplinkybės, jų juridinis vertinimas ir siūlomos skirti tarnybinės nuobaudos (tarnybi-
nio tyrimo 2013 m. spalio 23 d. išvados Nr. TT 19 kopiją). Visos aplinkybės Profesinei 
sąjungai buvo žinomos, aiškios, Kalėjimų departamentas veikė sąžiningai, siekė ope-
ratyvaus bendradarbiavimo ir užtikrino pareigūnų turimas garantijas dėl jų narystės 
profesinėje sąjungoje. 

2) Administraciniai teismai nurodydavo, kad šį ginčo klausimą reglamentuoja Vi-
daus tarnybos statutas, Profesinių sąjungų įstatymas bei Kalėjimų departamento sta-
tutas. LVAT administracinėje byloje Nr. A662-1232/2009 yra išaiškinęs, jog taikytinos 
panašius teisinius santykius reglamentuojančios Vidaus tarnybos statuto normos. Šio 
statuto 43 straipsnyje nustatyta, jog skiriant tarnybines nuobaudas profesinių sąjun-
gų nariams, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, reikalingas išanksti-
nis profesinės sąjungos renkamo organo sutikimas, taip pat nustatyta, jog draudžiama 
profesinių sąjungų nariams taikyti tarnybines nuobaudas ir atleidimą iš tarnybos dėl 
jų veiklos profesinėse sąjungose arba dėl to, kad jie atstovauja vidaus reikalų įstaigų 
profesinių sąjungų narius. Vertinant šią teisės normą, darytina išvada, kad profesinė 
sąjunga, nagrinėdama klausimą dėl jos nario patraukimo drausminėn atsakomybėn, 
privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė 
nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstova-
vimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, nevertinda-
mas pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų. Šiuo 
atveju Profesinė sąjunga vertino pateiktos išvados teisėtumą ir pagrįstumą, kvestiona-
vo Kalėjimų departamento vadovo teisę skirti nuobaudas už padarytus tarnybinius pa-
žeidimus. LVAT 2013 m. spalio 10 d. nutartyje nurodė, kad speciali teisės norma yra 
Kalėjimų departamento statutas, kurio 26 straipsnio 10 dalyje nustatyta, jog profesinių 
sąjungų nariams negali būti skiriamos tarnybinės nuobaudos, įskaitant atleidimą iš tar-
nybos, dėl jų narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo Kalėjimų departamento 
ar jam pavaldžių įstaigų profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse są-
jungose. Iš šios teisės normos matyti, kad joje nėra reikalavimo darbdaviui, prieš ski-
riant tarnybinę nuobaudą profesinės sąjungos nariui, gauti išankstinį profesinės sąjun-
gos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimą. Kita vertus, Profesinių sąjungų 
įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta garantija – gauti išankstinį profesinės 
sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimą prieš skiriant tarnybinę 
nuobaudą, yra numatyta tik tiems asmenims, kurie yra atitinkamoje organizacijoje vei-
kiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariai. Toks teisinis reguliavimas le-
mia, kad Kalėjimų departamente dirbantiems asmenims, kurie yra šioje organizacijoje 
veikiančios profesinės sąjungos nariai, minėta garantija taikoma tik tiems profesinės 
sąjungos nariams, kurie yra išrinkti į atitinkamus šios profesinės sąjungos atstovauja-
mus ar valdymo organus. Ir priešingai, nėra teisinio pagrindo šios garantijos taikyti tų 
profesinės sąjungos narių atžvilgiu, kurie nėra išrinkti į tokius organus. Esant šioms 
aplinkybėms, nustačius, kad nevienoda administracinių teismų praktika analogiško 
pobūdžio administracinėse bylose, manytina, jog kreipdamasis į Profesinę sąjungą ir 
prašydamas sutikimo skirti tarnybines nuobaudas, teisės aktų ir Profesinės sąjungos 
narių interesų pareiškėjas nepažeidė.

3) Profesinės sąjungos renkamasis organas, atsisakydamas duoti sutikimą dėl 
tarnybinės nuobaudos skyrimo, besąlygiškai jį turi motyvuoti ir vertinti tokios nuo-
baudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama 
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pareigūnui dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo profesinių sąjungų 
nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose. Profesinė sąjunga, šiuo atveju nesiva-
dovaudama Kalėjimų departamento statuto, Profesinių sąjungų įstatymo nuostatomis, 
taip pat LVAT pateiktu šių nuostatų aiškinimu, netinkamai įgyvendino jai suteiktą tei-
sę neduoti sutikimo skirti tarnybines nuobaudas Profesinės sąjungos nariams. Profe-
sinė sąjunga viršijo jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus, nes neturėdama teisinio 
pagrindo, vertino galimai padaryto nusižengimo faktą, tarnybinio patikrinimo išvados 
teisėtumą ir pagrįstumą, pasisakė dėl tarnybinės nuobaudos pagrįstumo. 

4) Nei Profesinės sąjungos 2013 m. lapkričio 11 d. rašte Nr. 250, nei atsiliepime 
teismui, nei apeliaciniame skunde nenurodomos jokios objektyvios aplinkybės, kurias 
vertinant, būtų galima teigti, jog pareigūnai tarnybinėn atsakomybėn būtų traukiami 
dėl jų veiklos ar narystės Profesinėje sąjungoje, o Profesinės sąjungos nesutikimas skir-
ti tarnybinę nuobaudą būtų įstatymiškai pagrįstas.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

12. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Kauno apskrities policijos ir kitų teisė-
saugos darbuotojų profesinės sąjungos komiteto sprendimo neduoti išankstinio suti-
kimo paskirti tretiesiems suinteresuotiems asmenims, Pravieniškių PN-AK (Kalėjimų 
departamentui pavaldi įstaiga) pareigūnams D. K. ir S. C., tarnybines nuobaudas – pa-
peikimus. Byloje nustatyta, kad Kalėjimų departamento Vidaus tyrimų skyrius, atlikęs 
trečiųjų suinteresuotų asmenų sprendimų ir veiksmų tarnybinį tyrimą, nustatė, kad šie 
asmenys padarė tarnybinius nusižengimus. Šio tyrimo išvadoje (b. l. 11–24) pasiūlyta 
pirmiau minėtiems pareigūnams skirti tarnybines nuobaudas. 2013 m. spalio 25 d. Ka-
lėjimų departamento direktorius raštu Nr. 1S-3295 kreipėsi į Profesinę sąjungą su pra-
šymu duoti sutikimą skirti tarnybines nuobaudas tretiesiems suinteresuotiems asme-
nims, kurie yra šios Profesinės sąjungos nariai (b. l. 10). Profesinė sąjunga, atsakydama 
į Kalėjimų departamento direktoriaus prašymą, 2013 m. lapkričio 11 d. pateikė raštą 
Nr. 250 (b. l. 8–9), kuriame nurodė, kad nesutinka, jog minėtiems pareigūnams būtų 
skiriamos tarnybinės nuobaudos. 

13. Kaip matyti iš šių faktinių aplinkybių, ginčo teisiniai santykiai nagrinėjamu 
atveju susiklostė tarnybinių nuobaudų skyrimo pagal Kalėjimų departamento statu-
tą srityje, susijusioje su profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo 
(toliau – ir renkamojo organo) išankstiniu sutikimu dėl tarnybinės nuobaudos skyri-
mo. Todėl šioje byloje išplėstinė teisėjų kolegija vertins, ar pirmosios instancijos teismo 
sprendimas pripažinti, kad Profesinė sąjunga neteisėtai atsisakė duoti sutikimą skirti 
tarnybines nuobaudas pataisos įstaigos pareigūnams, yra teisėtas ir pagrįstas. 

14. Ginčo teisinių santykių pobūdis ir byloje esančių procesinių dokumentų tu-
rinys rodo, jog nagrinėjamu atveju pirmiausia turi būti išsprendžiamas klausimas, ar 
pagal taikytinus teisės aktus ir susiklosčiusią faktinę situaciją buvo reikalinga kreiptis į 
Profesinę sąjungą ir gauti pastarosios sutikimą dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo tre-
tiesiems suinteresuotiems asmenims D. K. ir S. C.. Šiame kontekste taip pat pažymė-
tina, kad tarnybinės nuobaudos (papeikimai) minėtiems pareigūnams nagrinėjamoje 
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byloje kompetentingo subjekto sprendimu nėra paskirtos. Pagal bylos faktines aplinky-
bes šiems pareigūnams tik siekiama pritaikyti tarnybinę atsakomybę.  

15. Kiekvieno asmens inter alia valstybės tarnautojo, pareigūno teisė steigti ir stoti 
į profesines sąjungas, tiek kaip savarankiška laisvė, tiek kaip laisvės jungtis į asociacijas 
dalis, laiduojama Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir tarptautiniuose teisės aktuose. 
Pagal Konstitucijos 50 straipsnį, profesinės sąjungos kuriasi laisvai ir veikia savaran-
kiškai. Jos gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus. 
Visos profesinės sąjungos turi lygias teises. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teis-
mas, aiškindamas konstitucinį profesinių sąjungų statusą, yra išaiškinęs, kad profesinės 
sąjungos atlieka dvejopas funkcijas: pirma, jų paskirtis yra pirmiausia atstovauti pro-
fesinės sąjungos nariams ir juos ginti; ir antra, įstatymo nustatytais atvejais bei būdais 
profesinėms sąjungoms yra leidžiama ginti visus atitinkamos įmonės, įstaigos ar orga-
nizacijos darbuotojus (Konstitucinio Teismo 1999 m. sausio 14 d. nutarimas). Konsti-
tucijoje įtvirtinti profesinių sąjungų statusas ir veiklos pagrindiniai principai kartu su 
Konstitucijos preambulėje skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės 
ir teisinės valstybės siekiu bei Konstitucijoje įtvirtintu Lietuvos valstybės demokrati-
niu pobūdžiu suponuoja profesinių sąjungų autonomiškumo valstybės, jos institucijų 
atžvilgiu principą. Pagal Konstituciją negali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, 
kuris varžytų ar paneigtų profesinių sąjungų konstitucinę teisę kurtis laisvai ir veikti 
savarankiškai ginant darbuotojų profesines, ekonomines ir socialines teises bei intere-
sus (Konstitucinio Teismo 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimas). Su galimybe nustatyti tam 
tikras išimtis į profesines sąjungas jungiantis asmenims, tarnaujantiems ginkluotosiose 
pajėgose, policijoje ir valstybės tarnyboje, aptariama laisvė garantuojama Žmogaus tei-
sių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (11 str. 1 d.), Tarptautiniame ekono-
minių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte (8 str.), Tarptautiniame pilietinių ir politinių 
teisių pakte. Valstybės tarnautojų, kitų valstybės pareigūnų (angl. public officials) teisė 
steigti profesines sąjungas ginama ir Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose. 
Konstituciniai ir tarptautiniai imperatyvai detalizuojami, aptartos profesinių sąjungų 
steigimo ir narystės jose laisvės įgyvendinimo sąlygos ir tvarka nustatyta Profesinių 
sąjungų įstatyme. Pagal šį įstatymą (2013 m. birželio 13 d. įstatymo redakcija), fiziniai 
asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, turi teisę laisvai steigti ir stoti į pro-
fesines sąjungas valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu ir dalyvauti jų veikloje (1 str. 1 d.). 
Profesinės sąjungos Lietuvos Respublikoje veikia laisvai ir savarankiškai. Visos profesi-
nės sąjungos turi lygias teises. Jos turi teisę parengti savo veiklos įstatus ir reglamentus, 
laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti savo aparatą ir veiklą bei formuoti savo veiklos 
programą (3 str. 1 d.). Tai pat paminėtina, kad Profesinių sąjungų įstatymo 4 straipsny-
je (2013 m. birželio 13 d. įstatymo redakcija) nustatyta, kad profesinės sąjungos veikia, 
laikydamosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šio ir kitų Lietuvos Respublikos įsta-
tymų, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, ir savo veiklą grindžia nustatyta 
tvarka įregistruotais profesinės sąjungos įstatais (statutu). 

16. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos teisinius pagrindus, 
uždavinius, finansavimą, kontrolę, pareigūnų teisinę padėtį, specialias priėmimo į vals-
tybės tarnybą, tarnybos atlikimo, atsakomybės ir kitas su tarnybos ypatumais susijusias 
sąlygas reglamentuoja Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos tei-
singumo ministerijos statutas. Ginčo teisiniams santykiams aktualiu laikotarpiu (Ka-
lėjimų departamento kreipimosi į Profesinę sąjungą metu, t. y. 2013 m. spalio 25 d.) 
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galiojusio Kalėjimų departamento statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo redakcija) 
20 straipsnyje įtvirtinta, kad pareigūnai įstatymų nustatyta tvarka gali steigti organi-
zacijas, įgyvendinančias jų profesinius interesus, ir į jas stoti (1 d.); pareigūnų daly-
vavimas organizacijų, įgyvendinančių jų profesinius interesus, veikloje neturi trukdyti 
tiesioginėms pareigoms (2 d.). Taigi matyti, kad pripažįstant Kalėjimų departamento ir 
jam pavaldžių įstaigų pareigūnų profesinių sąjungų veiklos svarbą ir siekiant suteikti 
galimybę praktiškai realizuoti konstitucinius / tarptautinius asociacijų inter alia pro-
fesinių sąjungų laisvės principus, įstatyme numatoma teisė minėtiems pareigūnams 
steigti tam tikrus susivienijimus (be kita ko, ir profesines sąjungas) savo narių teisėms 
ginti ir juose dalyvauti.

17. Narystė profesinėje sąjungoje tarnybinės atsakomybės taikymo aspektu apta-
riama Kalėjimų departamento statuto 26 straipsnio 10 dalyje (2008 m. lapkričio 6 d. 
įstatymo redakcija). Šioje teisės normoje nustatyta, kad profesinių sąjungų nariams ne-
gali būti skiriamos tarnybinės nuobaudos, įskaitant atleidimą iš tarnybos, dėl jų na-
rystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių 
įstaigų profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose. Aptariamo 
Kalėjimų departamento statuto normose reikalavimas prieš skiriant tarnybinę nuo-
baudą profesinės sąjungos nariui ir / arba renkamojo organo nariui, gauti išankstinį 
profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimą tiesiogiai nėra įtvirtintas. Kalėjimų de-
partamento statuto 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad 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. Nurodyta tei-
sės norma, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, suponuoja reikalavimą nustatyti, ar 
Kalėjimų departamento pareigūnų statusą ir socialines garantijas aptariamu aspektu 
reglamentuoja kiti teisės aktai.

18. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (2013 m. rugsėjo 19 d. įsta-
tymo redakcija) situacija, kai tarnybinė nuobauda skiriama profesinės sąjungos (renka-
mojo organo) nariui, nėra aptarta ir pareiga iš anksto gauti profesinės sąjungos sutiki-
mą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo expressis verbis neįtvirtinta. Todėl, atsižvelgiant 
į minėtą Kalėjimų departamento statuto 8 straipsnio 2 dalies nuostatą, šiuo atveju tai-
kytini darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai. Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso 240 straipsnio 2 dalyje reikalaujama įstatymų nustatytais 
atvejais prieš skiriant drausminę nuobaudą gauti išankstinį atitinkamo organo sutiki-
mą. Šis reikalavimas detalizuojamas Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatyme 
(2013 m. birželio 13 d. įstatymo redakcija), nustatančiame profesinių sąjungų veiklos 
pagrindus, jų teises ir atsakomybę santykiuose su darbdaviais, valstybės ir savivaldybių 
institucijomis bei įstaigomis, profesinėms sąjungoms ginant savo narių interesus. Šio 
įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad darbuotojui, išrinktam į įmonėje, įstaigoje, 
organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą, 
skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, rei-
kalingas išankstinis profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo suti-
kimas. Kaip matyti, šia teisės norma reikalaujama gauti išankstinį profesinės sąjungos 
rankamojo organo sutikimą tais atvejais, kai nuobauda skiriama darbuotojui, išrink-
tam į įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį 
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ir (arba) valdymo organą (renkamąjį organą). Profesinių sąjungų įstatymo 1 straips-
nio 3 dalyje numatyta, jog šio įstatymo taikymo ypatumai krašto apsaugos, policijos, 
valstybės saugumo ir kitose organizacijose gali būti nustatyti šių organizacijų veiklą 
reglamentuojančiuose įstatymuose. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų 
kolegija vertina, jog Kalėjimų departamento statute nesant tiesioginės normos, regla-
mentuojančios institucijos pareigą prieš skiriant tarnybinę nuobaudą Kalėjimų depar-
tamento pareigūnui, gauti dėl to profesinės sąjungos sutikimą, ir nesant kitų teisinio 
reguliavimo ypatumų minėtame teisės akte, byloje susiklosčiusį teisinį santykį regla-
mentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos sistemiškai, darant išvadą, jog ap-
tariamu atveju taikomos Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalys. Toks 
teisinis reguliavimas lemia, kad pagal Kalėjimų departamento statutą (2008 m. lap-
kričio 6 d. įstatymo redakcija), Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pa-
reigūnams, išrinktiems į profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo orga-
ną, skiriant tarnybines nuobaudas, išskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš darbo, 
reikalingas išankstinis profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo 
sutikimas.

19. Atkreiptinas dėmesys, kad anksčiau paminėtas Kalėjimų departamento statuto 
(2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo redakcija) normų aiškinimas nepaneigia institucijos 
pareigos paisyti šio statuto 26 straipsnio 10 dalies, draudžiančios profesinių sąjungų 
nariams, neišskiriant ir profesinės sąjungos narių, nesančių renkamojo organo nariais, 
skirti tarnybines nuobaudas, įskaitant atleidimą iš tarnybos, dėl jų narystės profesinėse 
sąjungose, dėl atstovavimo Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų profesinių 
sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose.

20. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad pasisakydamas dėl minėtos teisės 
normos (Profesinių sąjungų įstatymo 21 str.) taikymo ypatumų valstybės tarnybos 
teisiniuose santykiuose pagal Valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas yra išaiškinęs, jog Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje yra 
įtvirtintas papildomas profesinės sąjungos renkamojo organo nario teisių skiriant tar-
nybines nuobaudas apsaugos mechanizmas, kuris laikantis Konstitucijos 29 straipsny-
je įtvirtinto visų asmenų lygybės principo, reiškia garantijas profesinės sąjungos na-
riams išvengti diskriminavimo galimybės dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 12 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A7-441/2005). Šioje teisės normoje nustatytas reikalavimas dėl išankstinio 
profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimo pagal savo pobūdį yra papildoma ap-
saugos garantija, skirta apsaugoti tiek pačią profesinę sąjungą, tiek jos renkamų organų 
narius nuo galimo persekiojimo už veiklą profesinėje sąjungoje. Todėl šios teisės nor-
mos saugoma vertybė yra ne tik konkretaus asmens (profesinės sąjungos renkamojo 
organo nario) teisių apsauga, bet ir visuomeninio intereso turėti veiksmingą bei nepri-
klausomą darbuotojų socialinių teisių ir interesų gynimo instituciją apsauga (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A143-3367/2011). Tarptautinės darbo organizacijos 135 konvencijoje „Dėl 
darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų galimybių įmonėje“ (ratifikuota Lietuvos 
Respublikos Seimo 1994 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. I-507 (Žin., 1994, Nr. 49-913) 
yra pažymėta, kad darbuotojų atstovai įmonėje (o tokiais pagal Konvencijos 3 straips-
nio a punktą laikomi ir profesinių sąjungų narių paskirti arba išrinkti atstovai) naudo-
jasi efektyviu gynimu nuo bet kokių veiksmų, kurie gali padaryti jiems žalą, įskaitant 
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atleidimą iš darbo dėl jų statuso arba jų, kaip darbuotojų atstovų, veiklos, arba dėl jų 
narystės profesinėse sąjungose, arba veiklos profesinėse sąjungose tokiu mastu, kokiu 
jie veikia pagal galiojančius įstatymus ar kolektyvinius susitarimus, arba pagal kitas 
bendrai suderintas sąlygas. Išplėstinės teisėjų kolegijos požiūriu, atsižvelgiant į nusi-
stovėjusią administracinių teismų praktiką ir tarptautinės teisės normas, nėra teisinio 
pagrindo vertinti, kad Kalėjimų departamento pareigūnai, esantys profesinės sąjungos 
renkamojo organo nariai, kai yra sprendžiamas klausimas dėl tarnybinės nuobaudos 
skyrimo jiems, neturėtų naudotis tokiu profesinės sąjungos gynybos mechanizmu ir 
jame numatytomis papildomomis garantijomis.

21. Išankstinio profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimo gavimas – papil-
doma procedūra, kuri tiek laiko, tiek pastangų požiūriu tam tikra prasme apsunkina 
tarnybinių nuobaudų skyrimo procesą ar gali padaryti jį negalimą. Valstybės tarny-
ba (įskaitant tarnybą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose), be kita ko, 
grindžiama įstatymų viršenybės, teisėtumo principais, kurių veiksmingas veikimas įgy-
vendinamas ir užtikrinamas, inter alia taikant tarnybinę atsakomybę valstybės tarnau-
tojams, padariusiems tarnybinius nusižengimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas yra pasisakęs, kad valstybės tarnautojų tarnybiniai nusižengimai daro tiesiogi-
nę įtaką šių institucijų ir valstybės tarnybos sistemos tinkamam funkcionavimui. Vals-
tybė, kaip visos visuomenės organizacija, turi priedermę imtis įvairių teisėtų ir veiks-
mingų priemonių, užkertančių kelią valstybės tarnautojų (pareigūnų) pažeidimams 
bei mažinančių jų skaičių. Viena veiksmingiausių priemonių, užtikrinančių šių tikslų 
pasiekimą, yra atsakomybės neišvengiamumas (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 23 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A552-2748/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2013). 
Pataisos įstaigų pareigūnų tarnyba Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose 
organizuojama statutinės drausmės pagrindais ir reglamentuojama įstatymuose, Ka-
lėjimų departamento statute ir kituose teisės aktuose (Kalėjimų departamento statuto 
8 str. 2 d.). Pataisos pareigūnas – statutinis valstybės tarnautojas, priimtas į tarnybą Ka-
lėjimų departamente ar jam pavaldžioje įstaigoje (Kalėjimų departamento statuto 2 str. 
4 d.). Statutiniai valstybės tarnautojai – tai sugriežtintos drausmės pareigūnai. Statuti-
nio pareigūno vykdomų funkcijų pobūdis, jų darbo organizavimo ir statuso ypatumai 
(padidėjęs pavojus gyvybei ar sveikatai, sugriežtinta atsakomybė, ilgesnis darbo laikas 
ir įvairūs su tarnyba susiję apribojimai) lemia ypatingą drausmės ir drausminės atsa-
komybės reikšmę institucijų, kurios tvarkomos statutinės drausmės pagrindais, siste-
moje. Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos atlieka Lietuvos Respublikos 
bausmių vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme, Lietu-
vos Respublikos probacijos įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės 
aktuose, taip pat šių įstaigų nuostatuose nurodytus uždavinius. Pravieniškių pataisos 
namų-atvirosios kolonijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos teisingu-
mo ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-65, numatyta, kad ši įstaiga vykdo areš-
to ir laisvės atėmimo bausmes. Siekdama šio tikslo, įstaiga užtikrina įstatymų nustatytą 
įstaigoje laikomų nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus, 
tvarko įstaigoje laikomų nuteistųjų įskaitą, organizuoja nuteistųjų priėmimą į įstaigą ir 
jų paleidimą, atskirais atvejais pristato (konvojuoja) nuteistuosius į Laisvės atėmimo 
vietų ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, vykdo kriminalinę žval-
gybą, atlieka ikiteisminius tyrimus, kitais būdais ir priemonėmis vykdo nusikalstamų 
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veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir atlieka kitas funkcijas (Pravieniškių pa-
taisos namų-atvirosios kolonijos nuostatų 8.1-8.25 p.). Iš to, kas išdėstyta, matyti, jog 
pataisos įstaigos pareigūnai, vykdydami savo pareigas pataisos įstaigoje, atlieka visuo-
menei svarbias ir ypatingos atsakomybės reikalaujančias funkcijas įgyvendinant vals-
tybės politiką arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymo srityje. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas savo praktikoje yra pripažinęs, kad siekiant užtikrinti veiks-
mingą institucijų, kurios atsakingos už viešojo intereso apsaugą, veiklą, yra būtina, kad 
šios institucijos turėtų galimybę vykdyti drausminę procedūrą. (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 2 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A662-368/2012, Administracinių teismų praktika Nr. 23, 2012). 
Neabejotina, kad tinkamas drausmės užtikrinimas yra būtina pataisos įstaigos veiklos, 
tvarkomos statutinės drausmės pagrindais, ir kartu visos Kalėjimų departamentui pri-
klausančios sistemos efektyvumo užtikrinimo priemonė. Taigi Kalėjimų departamento 
statutą (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo redakcija) aiškinant taip, jog pagal jį, išanksti-
nis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas dėl tarnybinės nuobaudos skyri-
mo reikalingas tik pareigūnams, išrinktiems į profesinės sąjungos renkamuosius orga-
nus, įstatymo lygmeniu užtikrinama ne tik tai, kad šie profesinės sąjungos nariai būtų 
apsaugoti nuo nepagrįstos diskriminacijos dėl jų statuso ir veiklos profesinėje sąjungo-
je ypatumų, bet ir veiksmingas tarnybinės atsakomybės priemonių tarnybinius nusi-
žengimus padariusiems Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnams 
taikymas.

22. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tretieji suinteresuoti asmenys D. K. ir S. 
C. yra Profesinės sąjungos nariai, tačiau jie nėra išrinkti į šio profesinio susivienijimo 
atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą. Išplėstinė teisėjų kolegija šiame procesiniame 
sprendime išaiškino, kad skiriant tarnybines nuobaudas pagal Kalėjimų departamen-
to statutą (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo redakcija), išankstinis profesinės sąjungos 
renkamojo organo sutikimas reikalingas tik dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo profe-
sinės sąjungos nariui, išrinktam į renkamuosius organus. Atsižvelgiant į tai, išankstinis 
Profesinės sąjungos sutikimas dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo minėtiems Kalėjimų 
departamentui pavaldžios įstaigos Pravieniškių PN-AK pareigūnams nebuvo reikalin-
gas. Išankstinis sutikimas būtų būtinas, jeigu tretieji suinteresuoti asmenys pareiškėjo 
kreipimosi į Profesinę sąjungą metu būtų buvę Profesinės sąjungos renkamojo organo 
nariai. Kadangi pagal bylos duomenis tokio statuso šie asmenys neturi (neturėjo), pir-
mosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad norint skirti D. K. ir S. C. tarnybi-
nes nuobaudas, nebuvo būtina kreiptis į Profesinę sąjungą.

V.

23. Pirmosios instancijos teismas sprendime taip pat padarė išvadą, kad byloje 
ginčytas Profesinės sąjungos atsisakymas argumentuojamas aplinkybėmis, kurios nėra 
susijusios su pataisos įstaigos pareigūnų veikla Profesinėje sąjungoje, todėl šiuo požiū-
riu jis taip pat yra nepagrįstas. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instan-
cijos teismui nusprendus, kad norint skirti tarnybines nuobaudas tretiesiems suintere-
suotiems asmenims, nebuvo būtina kreiptis į Profesinę sąjungą, pirmosios instancijos 
teismo pozicija teisėtumo požiūriu dar analizuoti ir Profesinės sąjungos atsisakymo 
duoti sutikimą turinį, vertintina kritiškai.
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24. Aplinkybė, kad pagal Kalėjimų departamento statutą (2008 m. lapkričio 6 d. 
įstatymo redakcija), išankstinis profesinės sąjungos sutikimas dėl tarnybinių nuobaudų 
skyrimo pareigūnams, kurie yra profesinės sąjungos nariai, bet nėra išrinkti į profe-
sinės sąjungos renkamuosius organus, nėra reikalingas, lemia, kad ši procedūra nėra 
privaloma. Todėl tarnybinė atsakomybė šiuo požiūriu gali būti pritaikyta, nepaisant 
profesinės sąjungos pozicijos (nesikreipus į ją arba neatsižvelgus į profesinės sąjun-
gos nesutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo). Pagal suformuotą administraci-
nių teismų praktiką, tarnybinės nuobaudos paskyrimas iš anksto negavus profesinės 
sąjungos sutikimo yra esminis procedūrinis pažeidimas, esantis pakankamu pagrin-
du paskirtai nuobaudai panaikinti (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 13 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A3-170/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 5, 2004). Dėl to aplinkybė, kad 
tokia procedūra pagal Kalėjimų departamento statutą (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo 
redakcija) nėra privalomai reikalinga, kai tarnybinė nuobauda skiriama profesinės są-
jungos nariui, nesančiam renkamojo organo nariu, sąlygoja, kad tokios procedūros ar 
profesinės sąjungos išreikšto nesutikimo nepaisymas pats savaime negali būti priežas-
timi pripažinti tarnybinės nuobaudos paskyrimą neteisėtu. Atitinkamai vertintina, kad 
šiuo požiūriu pareiškėjo teisės / pareigos patraukti tarnybinėn atsakomybėn statutinius 
valstybės tarnautojus (šiuo atveju pataisos įstaigos pareigūnus), galimai padariusius 
tarnybinius nusižengimus, ir vykdyti tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūras, įgy-
vendinimui ginčijamas Profesinės sąjungos sprendimas tiesioginės įtakos nedaro. Taigi 
nors tam tikri teisiniai padariniai dėl minimo profesinės sąjungos sprendimo (jeigu vis 
dėlto tokio sutikimo yra paprašoma, ir jis (ne)suteikiamas) gali atsirasti, pavyzdžiui, 
skiriant tarnybinę nuobaudą, gali būti atsižvelgiama į profesinės sąjungos sprendimą ir 
jame nurodytus (ne)sutikimo motyvus, kilus ginčui dėl tarnybinės atsakomybės pritai-
kymo teisėtumo, visų aplinkybių kontekste tokį sprendimą galima vertinti kaip vieną iš 
bylos įrodymų, nagrinėjamu atveju Profesinės sąjungos sprendimas neduoti sutikimo 
skirti tarnybines nuobaudas tretiesiems suinteresuotiems asmenims dėl anksčiau mi-
nėtų priežasčių pareiškėjo teisių nepažeidė. Atitinkamai vertinimas, ar šio sprendimo 
turinys nagrinėjamu atveju yra pagrįstas ir atitinka teisės aktų reikalavimus, išplėstinės 
teisėjų kolegijos nuomone, yra perteklinis ir nereikalingas. 

25. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 
1 punkte numatyta, kad išnagrinėjęs bylą, administracinis teismas gali atmesti skun-
dą (prašymą) kaip nepagrįstą. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad kons-
tatavus, jog asmens teisės skundžiamu administraciniu aktu ar veiksmu (neveikimu) 
nebuvo pažeistos, turi būti priimamas administracinio teismo sprendimas, kuriuo as-
mens skundas atmetamas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. 
rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009). Šiame kontekste 
išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pareiškėjo skundo atmetimas anksčiau 
nurodytų motyvų pagrindu nereiškia, jog tokiu būdu yra paneigiama Kalėjimų depar-
tamento ar jam pavaldžios įstaigos teisė ir galimybė teisės aktuose nustatytais pagrin-
dais ir  tvarka vykdyti tarnybinių nuobaudų skyrimo tretiesiems suinteresuotiems as-
menims procedūrą. Taigi tai, kad ginčo sprendimas nagrinėjamoje byloje teismo nėra 
panaikinamas kaip neteisėtas, nereiškia, jog tokio sprendimo (atsisakymo duoti suti-
kimą paskirti tarnybines nuobaudas) egzistavimas šiuo konkrečiu atveju vien dėl to  
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besąlygiškai gali suponuoti išvadą apie tarnybinės atsakomybės, jeigu tokią atsakomy-
bę ateityje bus nuspręsta pareigūnams pritaikyti, procedūros neteisėtumą. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
88 straipsnio 1 punktu ir 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 14 d. sprendimą 
panaikinti ir priimti naują sprendimą. 

Pareiškėjo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministe-
rijos skundą atsakovui Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profe-
sinei sąjungai atmesti.

Sprendimas neskundžiamas. 

2.8. Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų

2.8.1. Dėl politinės partijos, baigusios veiklą dėl reorganizavimo, teisės į valstybės 
biudžeto asignavimų dalį perėmimo

Pagal įstatymų leidėjo pasirinktą politinių partijų finansavimo valstybės biudžeto lė-
šomis modelį, teisę į valstybės biudžeto asignavimus įgyja politinės partijos, įregistruotos 
Juridinių asmenų registre ir atitinkančios įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos na-
rių skaičiaus, kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir kurios yra 
gavusios ne mažiau kaip 3 procentus visų rinkėjų balsų, paduotų už politinių partijų kan-
didatus tuose Seimo, savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą, 
pagal kurių rezultatus paskirstomi valstybės biudžeto asignavimai (41 punktas). 

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įsta-
tymo 15 straipsnio 3–5 dalyse įtvirtintos nuostatos itin detaliai ir išsamiai apibrėžia vals-
tybės biudžeto asignavimų paskirstymo (apskaičiavimo) politinėms partijoms taisykles, o 
Vyriausiosios rinkimų komisijos funkcijos šioje srityje iš esmės yra susijusios tik su pati-
krinimu, ar politinės partijos atitinka nurodytus reikalavimus, bei valstybės biudžeto asi-
gnavimų konkrečioms politinėms partijoms apskaičiavimu pagal minėtas taisykles. Taigi 
politinė partija, atitinkamuose rinkimuose gavusi pakankamą valstybės biudžeto asignavi-
mų skyrimo politinėms partijoms prasme rinkėjų pasitikėjimą (rinkėjų balsų skaičių), šio 
pasitikėjimo pagrindu įgyja iš esmės apibrėžtą reikalavimo teisę į atitinkamą (atitinkančią 
rinkėjų palaikymą visuomenėje, išreikštą rinkimuose) valstybės biudžeto asignavimų dalį 
– tol, kol šių atitinkamų rinkimų rezultatai yra reikšmingi skirstant valstybės biudžeto asi-
gnavimus (t. y. kol jie yra galiojantys). Politinės partijos teisės į valstybės biudžeto asigna-
vimų dalį atsiradimas sietinas su atitinkamų rinkimų rezultatais – rinkėjų valios atitin-
kamuose rinkimuose išraiška. Šios teisės neturėtų paneigti tai, jog pagal įstatymų leidėjo 
pasirinktą valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo politinėms partijoms, turinčioms 
teisę į atitinkamą valstybės biudžeto asignavimų dalį, modelį, bendra atitinkamais metais 
politinėms partijoms paskirstoma asignavimų suma nustatoma kiekvienais metais Lietuvos 
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Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 
įstatyme, o konkrečią asignavimų dalį politinėms partijoms paskirsto Vyriausioji rinkimų 
komisija kas pusmetį (44 punktas). 

Teisinio reguliavimo dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo politinėms par-
tijoms aiškinimas – tai yra jog nauja įsteigta politinė partija, perėmusi veiklą po reorgani-
zavimo baigusios politinės partijos teises ir pareigas, neperima pastarosios teisės į atitinka-
mą valstybės biudžeto asignavimų dalį – iš esmės neproporcingai ribotų asociacijos laisvę 
tuo aspektu, jog teisė reorganizuotis (jungtis su kitomis partijomis ir pan.) yra politinės 
partijos (asociacijos) teisės laisvai tvarkyti savo vidaus reikalus turinio dalis. Pagal įstaty-
mų leidėjo pasirinktą politinių partijų finansavimo reguliavimo modelį, valstybės biudžeto 
lėšos yra reikšmingas politinių partijų finansavimo šaltinis. Todėl vien galimybė, jog reor-
ganizavimo metu veiklą baigusios partijos, turinčios teisę į atitinkamą valstybės biudžeto 
asignavimų dalį, teisių ir pareigų (inter alia – susijusių su rinkimų užstatu, pasibaigusios 
politinės kampanijos skolomis ir pan.) perėmėjas negalėtų perimti teisės į valstybės biudže-
to asignavimus, pripažintina, itin reikšmingai ribotų politinių partijų teisę jungtis, dalintis 
ir pan. (50 punktas). 

Nors Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės 
įstatyme ar kituose įstatymuose nėra eksplicitiškai įtvirtinta, kad naujai įsteigta politinė 
partija, kuriai pereina iki reorganizavimo veikusių politinių partijų teisės ir pareigos, peri-
ma ir šių partijų (ar vienos iš šių partijų) teisę į atitinkamą valstybės biudžeto asignavimų 
dalį, tokia išvada (kad naujai įsteigta politinė partija perima ir veiklą baigusios politinės 
partijos, kurios teises ir pareigas ji perėmė, teisę į atitinkamą valstybės biudžeto asignavi-
mų dalį) išplaukia iš argumentų, jog įstatymų leidėjas aiškiai nurodė, kad tik likvidavimo 
ir pertvarkymo procedūra yra kliūtis politinei partijai įgyti teisę į valstybės biudžeto asi-
gnavimus, taip pat ir pačios įstatymų leidėjo pasirinktos valstybės biudžeto asignavimų 
paskirstymo modelio esmės bei principo, jog reorganizavimas – tai politinės partijos (poli-
tinių partijų) pabaiga, kai pasibaigusios politinės partijos (politinių partijų) teises ir parei-
gas perima kita – veiklą tęsianti ar naujai įsteigta – politinė partija (51 punktas). 

Administracinė byla Nr. A-1579-858/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03587-2013-2

Procesinio sprendimo kategorija 18.3

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

 
2015 m. birželio 10 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono, Ramūno  
Gadliausko, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus,

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administraci-
nę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos ir trečio-
jo suinteresuoto asmens Darbo partijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal 
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Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų skundą atsakovui Lietuvos Respu-
blikos vyriausiajai rinkimų komisijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Darbo 
partijai, Lietuvos socialdemokratų partijai, partijai Tvarka ir teisingumas, Lietuvos len-
kų rinkimų akcijai, Liberalų ir centro sąjungai, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui, 
„Drąsos kelias“ politinei partijai ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai, dėl sprendimo 
dalies panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas politinė partija Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismas, prašydamas panaikinti Lietuvos 
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir Vyriausioji rinkimų komisija) 
2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. Sp-124 „Dėl 2013 m. antrojo pusmečio valstybės 
biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo“ (toliau – 
ir Sprendimas) dalį, kuria valstybės biudžeto asignavimai skirti Darbo partijai, o iš-
mokėti Darbo partijai (leiboristams). Pareiškėjo skundas grindžiamas šiais esminiais 
argumentais:

1.1. Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei 
finansavimo kontrolės įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 
kad politinės partijos, kurios įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų 
registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir ku-
rioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra, turi teisę gauti valsty-
bės biudžeto asignavimus politinės partijos veiklai finansuoti, o 2 dalyje įtvirtinta, kad 
valstybės biudžeto asignavimai politinės partijos veiklai finansuoti paskirstomi toms 
šio straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus atitinkančioms politinėms partijoms, ku-
rios yra gavusios ne mažiau kaip 3 procentus visų rinkėjų balsų, paduotų už politinių 
partijų kandidatus tuose Seimo, savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimuose į Euro-
pos Parlamentą, pagal kurių rezultatus paskirstomi šie valstybės biudžeto asignavimai. 
Skundžiamo sprendimo 2 punkte nurodyta, į kokių rinkimų rezultatus atsižvelgė Vy-
riausioji rinkimų komisija, paskirstydama valstybės biudžeto asignavimus, tačiau šiuo-
se rinkimuose trečiasis suinteresuotas asmuo Darbo partija (leiboristai) nedalyvavo. 
Nepaisant to, Vyriausioji rinkimų komisija skyrė šiai partijai valstybės biudžeto asigna-
vimus, atsižvelgusi į Darbo partijos rezultatus nurodytuose rinkimuose, ir skundžiamo 
Sprendimo 6 punktu nustatė, kad Darbo partijai ir Leiboristų partijai susijungus į Dar-
bo partiją (leiboristus), Darbo partijai skirti valstybės biudžeto asignavimai išmokėtini 
Darbo partijai (leiboristams). 

1.2. Darbo partija (leiboristai) atitinka Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
sąlygas – ji įregistruota Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl 
politinės partijos narių skaičiaus, partijai nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo 
procedūra. Tačiau iš Sprendimo matyti, kad valstybės biudžeto asignavimai yra skiria-
mi ne Darbo partijai (leiboristams), o Darbo partijai, savo ruožtu Sprendimo 6 punk-
tu Darbo partijai skirtus biudžeto asignavimus nuspręsta išmokėti Darbo partijai (lei-
boristams). Taigi Sprendimu valstybės biudžeto asignavimai skiriami Darbo partijai, 
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juridinio asmens kodas 195725423, įregistruotai 2003 m. lapkričio 25 d. – būtent šis 
juridinis asmuo dalyvavo rinkimuose ir sulaukė rinkėjų pasitikėjimo, suteikiančio teisę 
pretenduoti į valstybės dotaciją. Tačiau ši partija 2013 m. gegužės 14 d. pasibaigė po 
reorganizavimo ir tą pačią dieną buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Tokiu 
atveju, vadovaujantis Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis, neegzis-
tuojančiai partijai negali būti skiriami valstybės biudžeto asignavimai (nėra įregistruo-
ta Juridinių asmenų registre ir neturi narių).

1.3. Aiškinant, kad Sprendimu valstybės biudžeto asignavimai yra skirti Darbo 
partijai (leiboristams), ši partija netenkina Įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
sąlygos, kad valstybės biudžeto asignavimus gali gauti politinė partija, surinkusi ne 
mažiau kaip 3 procentus visų rinkėjų balsų, paduotų už politinės partijos kandidatus 
atitinkamuose Seimo, savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimuose į Europos Par-
lamentą, kadangi Darbo partija (leiboristai), juridinio asmens kodas 303063133, įre-
gistruota 2013 m. gegužės 14 d., nedalyvavo rinkimuose, pagal kurių rezultatus skun-
džiamu sprendimu buvo paskirstytos valstybės biudžeto dotacijos. Įstatymų leidėjas, 
reguliuodamas su politinių partijų steigimu ir veikla, jų finansavimo būdais susijusius 
santykius, nustatė, kad ne visos įsteigtos ir veikiančios politinės partijos, bet tik tos, ku-
rių kandidatai gauna atitinkamą (pakankamą) rinkėjų pritarimą viešosios valdžios ins-
titucijų rinkimuose, gali gauti valstybės biudžeto lėšų, skiriamų politinėms partijoms 
paremti.

1.4. Neaišku, kokiais teisės aktais remdamasi Vyriausioji rinkimų komisija nu-
sprendė naujai įsteigtai politinei partijai išmokėti kitai – nebeegzistuojančiai – poli-
tinei partijai skirtus valstybės biudžeto asignavimus. Iš Sprendimo 6 punkto galima 
prielaida, kad atsakovas vadovavosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir 
Civilinis kodeksas) 2.97 straipsnio 3 dalimi. Tačiau jeigu Darbo partijos (leiboristų) 
steigimo dokumentuose nustatyta, kad šis juridinis asmuo perima reorganizuojamų 
juridinių asmenų Darbo partijos ir Leiboristų partijos teises ir pareigas, tokia nuostata 
reiškia civilinių teisių ir pareigų perėmimą. Politinės partijos teisė į valstybės biudžeto 
dotaciją nėra civilinė teisė (prievoliniai teisiniai santykiai), t. y. Darbo partijos teisė į 
valstybės biudžeto dotaciją pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo 
bei finansavimo kontrolės įstatymo nuostatas nebuvo kreditorinis reikalavimas skoli-
ninkui, kurį galėjo perimti po reorganizavimo naujai įsteigtas juridinis asmuo.

1.5. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontro-
lės įstatyme ir Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme (toliau – ir Politinių par-
tijų įstatymas) expressis verbis nėra nustatyta, kad po reorganizavimo naujai įsteigtos 
politinės partijos perima iki reorganizavimo veikusių politinių partijų teisę į valstybės 
biudžeto asignavimus. Viena iš esminių dotacijos skyrimo sąlygų yra rinkimų rezul-
tatai, t. y. rinkėjų partijai parodytas pasitikėjimas. Naujai įsteigta ir rinkimuose neda-
lyvavusi partija neatitinka šios sąlygos ir joks teisės aktas nenustato, kad po reorgani-
zavimo naujai įsteigtos politinės partijos perima buvusių partijų rinkėjų pasitikėjimą 
(balsus ir pan.).

1.6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 12 d. nuosprendžiu nutraukė bau-
džiamąją bylą kaltinamajam juridiniam asmeniui Darbo partijai, taikydamas pagal 
analogiją (nesant teisinio reguliavimo dėl juridinio asmens baudžiamosios atsakomy-
bės jam pasibaigus) Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnį, kuriuo nustatyta, kad 
baudžiamasis procesas negali būti pradėtas, o pradėtas turi būti nutrauktas mirusiajam, 
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išskyrus tuos atvejus, kai byla reikalinga mirusiajam reabilituoti arba kitų asmenų by-
lai atnaujinti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (7 punktas). Nors šis nuosprendis yra 
neįsiteisėjęs, tačiau juo teismas suabejojo, ar viešojoje teisėje galimas teisių perėmimas. 
Taigi nėra jokios logikos vienu sprendimu atleisti Darbo partiją (leiboristus) nuo bau-
džiamosios atsakomybės už Darbo partijai pareikštus įtarimus padarius nusikalstamas 
veikas, tačiau skirti Darbo partijai (leiboristams) biudžeto dotaciją, kuri priklausytų 
Darbo partijai, jeigu ji nebūtų reorganizuota.

2. Atsakovas Vyriausioji rinkimų komisija atsiliepime (I t., b. l. 76–80) prašo skun-
dą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais teisiniais argumentais:

2.1. Atsižvelgiant į Įstatymo 7 straipsnio 3 dalį bei 14 straipsnį, valstybės biudže-
to asignavimai yra valstybės periodiškai kasmet planuojamas įsipareigojimas skirti 
tam tikrą pinigų sumą partijų veiklai finansuoti. Teisę į valstybės biudžeto asignavi-
mus politinės partijos veiklai finansuoti turi politinės partijos, kurios atitinka Įstatymo 
15 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas. Pagal Įstatymo 15 straipsnio 3 dalį, svar-
būs tik tie rinkimų, kuriuose išrinktų kandidatų įgaliojimai nėra nutrūkę, rezultatai, 
pavyzdžiui, Seimo nariui, išrinktam vienmandatėje rinkimų apygardoje, mirus ar dėl 
kitų priežasčių netekus įgaliojimų, pagal šios rinkimų apygardos rezultatus biudžeto 
asignavimai neskaičiuojami. Toks reguliavimas parodo, kad įstatymų leidėjas susieja 
kandidatus iškėlusių politinių partijų finansavimą su rinkimų rezultatais, pagal kuriuos 
yra išrinkti Seimo, Europos Parlamento ar savivaldybių tarybų nariai, tai yra nustato 
paramą politinėms partijoms, kurios iškėlė esamus politikus ar buvo svarbūs tų politi-
kų konkurentai (tai yra partijos kelti kandidatai per rinkimus, už kuriuos skaičiuojami 
valstybės biudžeto asignavimai, gavo ne mažiau kaip 3 procentus rinkėjų balsų).

2.2. Teisė (pagrindas) gauti valstybės biudžeto dotaciją atsiranda ir sietina ne su 
sprendimu paskirstyti valstybės asignavimus, bet su rinkėjų valia, tai yra su rinkėjų 
valios išraiška – paduotų balsų skaičiumi, pagal kurį politikai įgyja įgaliojimus. Tai-
gi Įstatymo kriterijus atitinkanti partija, kuri gauna daugiau kaip 3 procentus rinkėjų 
balsų, įgyja teisę į valstybės biudžeto asignavimus. Valstybės biudžeto asignavimai mi-
nėtus kriterijus atitinkančiai partijai neskiriami tik jeigu Vyriausioji rinkimų komisija 
pripažįsta, kad politinė partija ar politinės kampanijos dalyvis šiurkščiai pažeidė Po-
litinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą 
(Įstatymo 14 straipsnio 5 dalis). Dėl šios priežasties nepaskirstyti valstybės biudžeto 
asignavimai grąžinami į valstybės biudžetą ir asignavimai neskiriami dvejus metus po 
tokio sprendimo įsiteisėjimo. Darbo partija atitiko Įstatymo nustatytus kriterijus skirti 
valstybės biudžeto asignavimus.

2.3. Politinių partijų įstatymo 9 straipsnyje nustatyta, kad politinės partijos per-
tvarkomos, pasibaigia (reorganizuojamos ar likviduojamos) Civilinio kodekso nusta-
tyta tvarka. Pagal Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį, juridinių asmenų sujungi-
mas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, 
kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės, pareigos, turtas ir įsipa-
reigojimai. Civilinio kodekso 2.95 straipsnio 2 dalis nustato, kad reorganizavimas – tai 
juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Atsakovo turimais duomenimis, 
Darbo partija, kaip juridinis asmuo (juridinio asmens kodas 195725423), pasibaigė po 
reorganizavimo 2013 m. gegužės 14 d., susijungusi su Leiboristų partija (juridinio as-
mens kodas 301817780). Po reorganizavimo buvo įregistruota šių asmenų teisių perė-
mėja Darbo partija (leiboristai) (juridinio asmens kodas 303063133). Dėl to ginčijamo  
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Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo 6 punkte buvo nustatyta, kad Darbo par-
tijai ir Leiboristų partijai susijungus į Darbo partiją (leiboristus), Darbo partijai skirti 
valstybės biudžeto asignavimai išmokami Darbo partijai (leiboristams), kaip reorgani-
zuotos Darbo partijos visų teisių, pareigų ir įsipareigojimų perėmėjai. Leiboristų parti-
jai valstybės biudžeto asignavimai nebuvo skiriami.

2.4. Nors pareiškėjas teigia, kad nei Įstatyme, nei Politinių partijų įstatyme nenu-
statyta, kad po reorganizacijos naujai įsteigtos politinės partijos perima iki reorganiza-
cijos veikusių politinių partijų teisę į valstybės biudžeto asignavimus, tačiau tai panei-
gia Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalis. Dėl to pareiškėjo argumentai, kad Darbo 
partija (leiboristai) negali būti Darbo partijos viešųjų teisių perėmėja, yra niekiniai. 
Tik likvidavus juridinį asmenį, nelieka jo teisių ir pareigų perėmėjo. Civilinio kodekso 
2.106 straipsnis nustato baigtinį juridinių asmenų likvidavimo pagrindų sąrašą. Duo-
menų apie Darbo partijos likvidavimą atsakovas neturi.

2.5. Pareiškėjo tvirtinimas, jog Darbo partija ir Darbo partija (leiboristai) yra nie-
kaip nesusijusios politinės partijos, visiškai neatitinka viešai žinomų aplinkybių. Visi 
Darbo partijos iškelti ir Seimo nariais išrinkti kandidatai po partijos reorganizavimo 
tęsia savo veiklą Seimo Darbo partijos frakcijos sudėtyje – po Darbo partijos reorga-
nizavimo ši frakcija netgi nepakeitė savo pavadinimo. Ta pati situacija yra savivaldybių 
tarybose, kuriose Darbo partijos iškelti kandidatai išrinkti savivaldybių tarybų nariais. 
Visos Darbo partijos lėšos pagal finansavimo šaltinius, nurodytus Įstatymo 7 straips-
nio 3 dalyje, perduotos Darbo partijai (leiboristams). Ši partija privalės įvykdyti visus 
Darbo partijos ir Leiboristų partijos prisiimtus įsipareigojimus.

2.6. Iki ginčijamo Sprendimo priėmimo vykę įvairių politinių partijų reorgani-
zavimai (prijungimai ir sujungimai) nekėlė teisinių ginčų, nors po susijungimo veiklą 
tęsusioms politinėms partijoms buvo skiriami valstybės biudžeto asignavimai už iki 
reorganizuojant pasibaigusių partijų keltų kandidatų gautus rinkėjų balsus. Taigi vals-
tybės biudžeto asignavimų išmokėjimas politinės partijos teisių perėmėjai yra įprasta 
praktika. Skirstant 2008 metų antrojo pusmečio dotaciją, tokia praktika taikyta ir pa-
reiškėjui Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams.

3. Trečiasis suinteresuotas asmuo Darbo partija (Vilniaus apygardos administra-
cinio teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartimi įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu 
kaip Darbo partijos (leiboristų) teisių perėmėja) atsiliepime (II t., b. l. 3–4) pareiškė-
jo skundą prašė atmesti, nurodydami, kad palaiko poziciją, suformuotą Darbo partijos 
(leiboristų) atsiliepime (I t., b. l. 81–85):

3.1. Sprendimas priimtas remiantis nusistovėjusia praktika – įvairiais būdais reor-
ganizuojant politines partijas, valstybės biudžeto asignavimų, skirtų politinės partijos 
veiklai finansuoti, paskirstymo ir išmokėjimo klausimai buvo sprendžiami analogiškai, 
tai yra nustatant, kad po reorganizavimo pasibaigusiam juridiniam asmeniui priklau-
siusi dotacija pereina po reorganizavimo toliau veikiančiam (arba naujai sukurtam) ju-
ridiniam asmeniui. 

3.2. Atsižvelgiant į Įstatymo 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą reglamentavi-
mą, Darbo partijai valstybės biudžeto asignavimai buvo paskirti teisėtai ir pagrįstai:  
1) Darbo partija, juridinio asmens kodas 195725423, buvo įregistruota 2003 m. lapkri-
čio 25 d.; 2) Darbo partija atitiko įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skai-
čiaus (ne mažiau kaip tūkstantis); 3) Darbo partijai nebuvo pradėtos pertvarkymo ar li-
kvidavimo procedūros, kaip jos apibrėžtos Civilinio kodekso 2.104 ir 2.106 straipsniuose 
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(politinės partijos reorganizavimo procedūra į šį reglamentavimą nepatenka); 4) Darbo 
partija buvo surinkusi ne mažiau kaip 3 procentus visų rinkėjų balsų, paduotų už poli-
tinės partijos kandidatus tuose rinkimuose, pagal kurių rezultatus Vyriausioji rinkimų 
komisija Sprendimu paskirstė valstybės biudžeto asignavimus. 

3.3. Politinių partijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog politinės partijos 
pertvarkomos, pasibaigia (reorganizuojamos arba likviduojamos) Civilinio kodekso 
nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 2.95 str. 2 d. nustatyta, jog reorganizavimas – tai 
juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros (pastebėtina, kad tik likvidavus ju-
ridinį asmenį nebelieka jo teisių ir pareigų perėmėjo). Civilinio kodekso 2.97 straipsnio, 
reglamentuojančio juridinių asmenų reorganizavimo būdus, 4 dalyje nurodyta, jog su-
jungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, 
kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Tai reiškia, 
kad po sujungimo yra steigiamas naujas juridinis asmuo, dėl ko reorganizuojamų asmenų 
teisės ir pareigos pereina naujai įsteigtam juridiniam asmeniui. Darbo partija (leiboris-
tai) perėmė visas Darbo partijos ir Leiboristų partijos teises ir pareigas. Taigi esminis 
juridinio asmens reorganizavimo instituto požymis – šios procedūros metu tam tikra 
reorganizuojamo asmens veikla (teisės, pareigos bei turtas) gali būti perduoti kitam 
naujai steigiamam ar jau egzistuojančiam juridiniam asmeniui. 

3.4. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kon-
trolės įstatyme įtvirtintą reguliavimą papildo Civilinis kodeksas ir kiti susiję įstatymai. 
Civilinis kodeksas, reglamentuodamas reorganizavimo sujungimo būdu sąvoką, nu-
rodo, kad po šios procedūros naujam juridiniam asmeniui pereina visos reorganizuo-
tų juridinių asmenų teisės ir pareigos. Politinių partijų finansavimo santykių ypatu-
mas yra tai, kad jie atsiranda tik tada, kai atitinkami viešojo administravimo subjektai 
pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės 
įstatyme nustatytą kompetenciją priima konkrečius administravimo aktus. Šiuo atveju 
Vyriausioji rinkimų komisija Sprendimu nustatė valstybės biudžeto dotacijų dydžius, 
skiriamus politinėms partijoms. Šis sprendimas, priimtas vykdant įstatymo nustatytas 
viešosios valdžios funkcijas, nelaikytinas sandoriu, tačiau, remiantis Civilinio kodekso 
1.136 straipsnio 2 dalimi, jis gali būti laikomas savarankišku civilinių teisių ir pareigų 
atsiradimo pagrindu. Nors administracinių aktų pagrindu politinės partijos įgyja nuo-
savybės ir kitas daiktines teises į turtą, tačiau nuo administracinio akto įvykdymo, tai 
yra turto realaus gavimo momento, keičiasi turtinių santykių reglamentavimo režimas 
– atsiradusius daiktinius santykius daugiausia reglamentuoja jau ne viešosios, o civilinės 
teisės normos. Todėl nesutiktina su pareiškėjo teiginiu, kad politinių partijų finansavi-
mui civilinės teisės nuostatos netaikomos.

3.5. Pareiškėjo nurodytas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nuospren-
dis dėl Darbo partijos nėra įsiteisėjęs ir juo vadovautis nėra jokio pagrindo, be to, nagri-
nėjama valstybės biudžeto asignavimų skyrimo procedūra niekaip nesusijusi su bau-
džiamąja atsakomybe, kuri kyla dėl kitų pagrindų ir sąlygų. 

4. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos lenkų rinkimų akcija atsiliepime (I t.,  
b. l. 106–108) su skundu nesutiko. Vadovaudamasis Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 
4 dalimi ir 2.95 straipsnio 2 dalimi, nurodo, kad reorganizavimo atveju juridinio as-
mens pabaiga nuo likvidavimo procedūros skiriasi būtent tuo, kad reorganizuojamo ju-
ridinio asmens teisės, pareigos ir turtas perduodami kitam juridiniam asmeniui, kuris 
tęsia reorganizavimo būdu pasibaigusio juridinio asmens veiklą. Taigi Darbo partijai 
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ir Leiboristų partijai susijungus į Darbo partiją (leiboristus), Vyriausioji rinkimų komi-
sija visiškai pagrįstai nusprendė Darbo partijai skirtus valstybės biudžeto asignavimus 
išmokėti Darbo partijai (leiboristams). Be to, trečiasis suinteresuotas asmuo atkreipė 
dėmesį, jog pareiškėjas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai pats 2001 m., 
2003 m. ir 2008 m. pasinaudojo valstybės biudžeto dotacijomis, būdamas tokioje pa-
čioje situacijoje kaip ir Darbo partija (leiboristai) (Vyriausioji rinkimų komisija savo 
interneto puslapyje www.vrk.It/lt/naujienos/del-dotacijos-darbo-partijai-leiboristams.
html pateikė sąrašą partijų, kurios valstybės biudžeto asignavimus (dotacijas) yra ga-
vusios po reorganizavimo ar pavadinimo pakeitimo). 

5. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos socialdemokratų partija atsiliepime  
(I t., b. l. 103–104) ginčą prašė spręsti teismo nuožiūra. 

II.

6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 12 d. sprendimu pa-
reiškėjo skundą tenkino – panaikino Vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. rugsėjo 
9 d. sprendimo Nr. Sp-124 „Dėl 2013 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asigna-
vimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo“ 5 punkto dalį, kuria poli-
tinei partijai Darbo partijai skiriami valstybės biudžeto asignavimai – 1 771 303 Lt, ir 
6 punktą, kuriame nustatyta, kad Darbo partijai ir Leiboristų partijai susijungus į Dar-
bo partiją (leiboristus), Darbo partijai skirti valstybės biudžeto asignavimai išmokėtini 
Darbo partijai (leiboristams).

7. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ginčas byloje yra kilęs dėl neegzis-
tuojančios Darbo partijos (juridinio asmens kodas 195725423) teisės gauti valstybės 
dotaciją ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo ją išmokėti po Darbo partijos ir 
Leiboristų partijos susijungimo įkurtai Darbo partijai (leiboristams) (juridinio asmens 
kodas 303063133). Teismas pažymėjo, kad politinių partijų finansavimo klausimai yra 
sureguliuoti viešosios teisės normomis, kurioms būdingas imperatyvumas. Imperaty-
vios normos santykių dalyviams yra pateikiamos įsakmia forma. Vadovaujantis vie-
šosios teisės principu, yra leidžiama tai, kas galima pagal įstatymą. Kadangi Politinių 
partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatyme nėra 
nustatyta, kad po reorganizavimo naujai įsteigtos politinės partijos perima iki reor-
ganizavimo veikusių politinių partijų teisę į valstybės biudžeto asignavimus, valstybės 
dotacija pasibaigusiam juridiniam asmeniui negali būti skiriama.

8. Darbo partija (juridinio asmens kodas 195725423), gavusi atitinkamuose rinki-
muose 17,095 proc. rinkėjų balsų, įgijo teisę nustatyta tvarka gauti valstybės dotaciją, 
tačiau šia teise galėjo pasinaudoti tik iki reorganizavimo pradžios ir šia teise naudojosi, 
nes asignavimai skiriami kas pusmetį (Įstatymo 15 str. 5 d.). Tačiau ši partija juridinio 
asmens statuso neteko 2013 m. gegužės 14 d. ir tą pačią dieną buvo išregistruota iš 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro. Savo ruožtu Darbo partija (leiboris-
tai) rinkimuose nedalyvavo, todėl jai valstybės dotacija negalėjo būti nei paskirta, nei 
išmokėta. 

9. Teismas nurodė, kad civilinės teisės normos dėl teisių perėmimo (Civilinio ko-
dekso 2.97 str. 4 d.) būtų pradėjusios veikti tik tuo atveju, jeigu Darbo partija (juridinio 
asmens kodas 195725423) dotaciją būtų gavusi iki pertvarkos. Politinės partijos teisė į 
valstybės biudžeto dotaciją nėra civilinė, ji atsiranda per rinkėjų valią, t. y. atsižvelgiant 
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į tai, kiek rinkėjų balsų partija gavo Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavi-
mo bei finansavimo kontrolės įstatyme nurodytuose rinkimuose. Teismas taip pat ne-
sutiko su atsakovo nuoroda į Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalies nuostatą, kadan-
gi, teismo nuomone, byloje nagrinėjamus santykius, taip pat ir santykius, susijusius su 
partijoms pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra, reglamentuoja Politinių 
partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas (15 str. 
1 d.). 

10. Viena iš esminių dotacijos skyrimo sąlygų yra rinkimų rezultatai, t. y. rinkė-
jų partijai parodytas pasitikėjimas. Naujai įsteigta ir rinkimuose nedalyvavusi partija 
neatitinka minėtos sąlygos ir joks teisės aktas nenustato, kad po reorganizavimo nau-
jai įsteigtos politinės partijos perima buvusių partijų rinkėjų pasitikėjimą (balsus ir 
pan.). Tokiu atveju, atsižvelgiant į viešosios teisės principus, Vyriausios rinkimų komi-
sijos sprendimu negali būti nustatoma, kad tas rinkėjų pasitikėjimas (balsų skaičius) 
yra perimamas naujai įsisteigusios politinės partijos ir kad tokiu būdu ši partija įgauna 
teisę į valstybės skiriamus asignavimus, kurie apskaičiuojami proporcingai gautam rin-
kėjų balsų skaičiui. 

III.

11. Atsakovas Vyriausioji rinkimų komisija apeliaciniame skunde prašo panaikinti 
pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skun-
dą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

11.1. Įstatymai (Civilinio kodekso 2.97 str. 4 d.) nedviprasmiškai nustato, kad po 
reorganizavimo atsiradęs naujas juridinis asmuo perima visas į jį susijungusių asmenų 
teises ir pareigas, atskirai neišskiriant, ar sukurtas viešosios, ar privatinės teisės nor-
mų. Teisė juridiniams asmenims reorganizuotis (jungtis tarpusavyje, vienam prisijunti 
prie kito, skaidytis išsidalinimo ar padalinimo būdu) yra įprasta praktika ir nėra teisės 
normos, kuri nustatytų, kad po reorganizavimo atsiradęs naujas (arba tęsiantis veiklą) 
juridinis asmuo (nauji asmenys) perimtų tik iki reorganizavimo atsiradusias civilines 
teises ir prievoles. Po reorganizavimo pradėjusiam veikti juridiniam asmeniui pereitų 
ir tokios teisės, kurios dar nebuvo atsiradusios iki reorganizavimo, bet būtų atsiradu-
sios, jei reorganizavimo nebūtų. Teisių perėmėjo juridinis asmuo neturi tik tuomet, jei 
jis pasibaigia po likvidavimo procedūros. Toks aiškinimas, be kita ko, atitinka teisinių 
santykių dalyvių (įskaitant ir partijos kreditorių) teisėtus lūkesčius, kadangi anksčiau 
vykę įvairių politinių partijų reorganizavimai (prijungimai ir sujungimai) nekėlė tei-
sinių ginčų, nors po susijungimo veiklą tęsusioms politinėms partijoms buvo skiriami 
valstybės biudžeto asignavimai už iki reorganizuojant pasibaigusių partijų gautus rin-
kėjų balsus. 

11.2. Pirmosios instancijos teismo pozicija, kad po reorganizavimo pradėjusiam 
veikti juridiniam asmeniui nepereina iš viešosios teisės normų kylančios teisės, nea-
titinka Civilinio kodekso, Politinių partijų įstatymo nuostatų ir prieštarauja teisėtų 
lūkesčių principui. Be to, taikant tokią logiką, išeitų, kad po reorganizavimo įsteigta 
nauja partija netenka ir į ją susijungusioms partijoms nuolatinio Lietuvos gyventojo 
savanoriškai skirtos vieno procento dydžio sumokėto metinio pajamų mokesčio dalies 
(Politinių partijų įstatymo 19 str. 1 d. 6 p.). Laikantis tokios pozicijos, taip pat būtų su-
formuotas ydingas precedentas, leisiantis kitiems juridiniams asmenims piktnaudžiauti 
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reorganizavimo institutu, siekiant išvengti pareigų, kylančių iš viešosios teisės normų, 
vykdymo (mokesčių ir pan.), būtų paneigta ar apsunkinta galimybė reorganizuoti kitų 
teisinių formų viešuosius juridinius asmenis (ministerijas, ligonines, mokyklas ir kt. įs-
taigas), kadangi po reorganizacijos pradėjusiems veikti juridiniams asmenims nebūtų 
galima perimti finansavimo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, tęsti pradėtų vykdyti 
Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų ir pan.

11.3. Dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo tvarkos atsakovas paaiški-
no, kad, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, nustačius, kad partija atitinka įstatyme 
įtvirtintus reikalavimus gauti valstybės biudžeto asignavimų, skirtų politinės partijos 
veiklai finansuoti, tačiau partija yra pasibaigusi po reorganizavimo, dotacija yra išmo-
kama partijos teisių perėmėjui – po reorganizavimo tęsiančiai veiklą arba po reorgani-
zavimo naujai įsteigtai partijai. Teisių perėmimo nebūtų tik tuo atveju, jei partijai būtų 
pradėta likvidavimo arba pertvarkymo procedūra (pertvarkymas yra juridinio asmens 
teisinės formos keitimas, o konkrečiai politinės partijos atveju, pertvarkymo procedūrą 
būtina pradėti, kai partija nebeatitinka reikalavimo dėl minimalaus narių skaičiaus – 
tokiu atveju partiją reikia pertvarkyti į asociaciją). Partijos gali būti reorganizuojamos 
ne tik jungimo (sujungimo ar prijungimo), bet ir skaidymo (išdalinimo ar padalinimo) 
būdu. Padalinimo atveju valstybės biudžeto dotacija turėtų būti paskirstyta po pada-
linimo pradėjusioms veikti politinėms partijoms kaip nustatyta reorganizavimo sąly-
gose, o partijos išdalinimo atveju – paskirstoma partijoms, kurios prisiimtų išdalintos 
partijos teises ir pareigas, pagal reorganizavimo sąlygas. 

11.4. Politinė partija negali būti suprantama vien kaip formalus įrašas Juridinių 
asmenų registre. Tai – Konstitucijoje įtvirtintos asociacijos laisvės pagrindu sukurta di-
delė visuomeninė organizacija, veikianti bendrų politinių tikslų siekiančių asmenų na-
rystės pagrindu. Partijos pavadinimas ir juridinio asmens kodas yra formalūs partijos 
atributai, pagal kuriuos partiją galima atskirti nuo kitų, tačiau jų keitimasis, sąlygotas 
teisėtų partijos organų sprendimų (sprendimo pakeisti partijos pavadinimą ar spren-
dimo reorganizuoti partija), nepakeičia pačios partijos, kaip politinės jos narių asoci-
acijos (organizacijos) esmės. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė 
klaidingą išvadą, kad Darbo partija (leiboristai), kaip naujai įsteigta ir rinkimuose ne-
dalyvavusi partija neatitinka sąlygos dėl rinkėjų partijai parodyto pasitikėjimo, kadan-
gi naujos partijos įsteigimas ir naujos partijos atsiradimas po reorganizavimo susijun-
gus dviem iki tol veikusioms partijoms savo turiniu yra skirtingi dalykai. Pirmosios 
instancijos teismas būtų teisus, jei Darbo partija (kodas 195725423) ir Leiboristų parti-
ja (kodas 301817780) būtų formaliai likviduotos ir tik po to būtų sukurta nauja partija. 
Tačiau nagrinėjamu atveju po reorganizavimo veiklą tęsusi Darbo partija (leiboristai), 
be kita ko, faktiškai inkorporavo iki tol veikusias dvi partijas: visi sujungtų partijų na-
riai automatiškai tapo Darbo partijos (leiboristų) nariais, jai perėjo sujungtų partijų 
valdymo organai, teritoriniai struktūriniai padaliniai, narystės teisės kitose organizaci-
jose, patalpos, kitas turtas, be to, Darbo partijos iškelti ir 2012 metų Seimo rinkimuose 
išrinkti Seimo nariai toliau tęsė veiklą Darbo partijos frakcijoje. Todėl darytina išvada, 
kad rinkėjų pasitikėjimas, balsais išreikštas Darbo partijai ir jos iškeltiems kandida-
tams, nedingo, o po reorganizavimo tęsėsi naujai pradėjusiam veikti juridiniam asme-
niui – Darbo partijai (leiboristams).

11.5. Laikantis pirmosios instancijos teismo logikos, kad po reorganizavimo at-
siradusi partija – visai nauja partija, tai reikštų, kad partijoms jungiantis tarpusavyje 
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prarandamas visas iki tol buvęs politinis įdirbis, ir nepagrįstai apsunkina, o praktiš-
kai padaro neįmanomu partijų jungimąsi ateityje. Tačiau asociacijos laisvė garantuoja 
partijoms, kaip ir kitiems juridiniams asmenims, teisę transformuotis: jungtis, vienytis, 
skaidytis.

12. Pareiškėjas Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai atsiliepime į at-
sakovo Vyriausiosios rinkimų komisijos apeliacinį skundą (II t., b. l. 109–113) prašo 
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas 
grindžiamas šiais argumentais:

12.1. Politinių partijų įstatymo bei Politinių partijų ir politinių kampanijų finan-
savimo bei finansavimo kontrolės įstatymo normos yra lex specialis Civilinio kodek-
so Antrosios knygos (lex generalis) normų atžvilgiu. Todėl vadovaujantis principu lex 
specialis derogat legi generali, ginčo santykiams pirmiausiai taikytinos minėtų įstatymų 
normos, o atsakovas nepagrįstai remiasi Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalimi ir 
1.3 straipsnio 2 dalimi.

12.2. Nors juridinių asmenų sujungimas yra dviejų ar daugiau asmenų susivieniji-
mas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų tei-
sės ir pareigos, kas reiškia, kad po susijungimo yra steigiamas naujas juridinis asmuo, 
kuriam pereina reorganizuojamų asmenų teisės ir pareigos, tačiau Civilinio kodekso 
2.97 straipsnio 9 dalis numato, kad atskirų juridinių asmenų reorganizavimo ypatumus 
gali nustatyti įstatymai, reglamentuojantys atskiras juridinių asmenų teisines formas. 
Vykdant politinių partijų reorganizaciją, tiesiogiai taikomas Politinių partijų įstaty-
mas, o Civilinis kodeksas taikomas tiek, kiek neprieštarauja specialiam įstatymui. Taigi 
pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Darbo partija (kodas 195725423), 
rinkimuose gavusi 17.095 procentų rinkėjų balsų ir įgijusi teisę nustatyta tvarka gauti 
valstybės dotaciją, neteko juridinio asmens statuso ir buvo išregistruota 2013 m. gegu-
žės 14 d., o Darbo partija (leiboristai) jokiuose rinkimuose nedalyvavo, todėl valstybės 
biudžeto dotacija jai negalėjo būti nei paskirta, nei išmokėta.

12.3. Apelianto nuorodos į tai, kad pirmosios instancijos teismo argumentai leistų 
išvengti mokestinių prievolių vykdymo, analogija į politinėms partijoms skiriamą vie-
no procento dydžio metinio pajamų mokesčio dalį, taip pat kitų teisinių formų viešųjų 
juridinių asmenų reorganizavimo apsunkinimą, kiek tai susiję su galimybe perimti fi-
nansavimą ir valstybės ar savivaldybių biudžetų, tęsti Europos Sąjungos lėšomis finan-
suojamus projektus ir pan., nepagrįstos, kadangi šie klausimai skiriasi nuo valstybės 
biudžeto asignavimų skyrimo, juos reglamentuoja specialūs teisės aktai, nesusiję su Po-
litinių partijų įstatymu.

12.4. Nors Vyriausioji rinkimų komisija nurodo, kaip skiriamos valstybės biudže-
to dotacijos, tačiau šios taisyklės nėra nustatytos jokiose galiojančiose teisės normos 
ir galima daryti prielaidą, jog jos yra suformuotos atsakovo darbo praktikoje, tačiau 
neturi jokio teisinio pagrindimo. Nepaisant to, nors atsakovas teigia, jog valstybės biu-
džeto dotacijos skyrimo klausimas sprendžiamas vadovaujantis partijos reorganizavi-
mo sąlygomis, tačiau nagrinėjamu atveju nėra aišku, ar buvo nagrinėtos šios sąlygos.

12.5. Apeliacinio skundo argumentai dėl Darbo partijos (kodas 195725423) vei-
klos ir rinkėjų pasitikėjimo ja tęstinumo po šio juridinio asmens pabaigos reorgani-
zavimo būdu vertintini kaip subjektyvi atsakovo nuomonė. Atsakovas, priimdamas 
Sprendimą, neanalizavo, kiek abiejų partijų narių pasitraukė po Darbo partijos ir  
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Leiboristų partijos susijungimo, ar po reorganizacijos susijungusios partijos išlaikė tu-
rėtą rinkėjų pasitikėjimą ir pan., taigi nėra pagrindo remtis šiomis prielaidomis.

13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Darbo partija apeliaciniame skunde (II t.,  
b. l. 55–60) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują 
sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Apeliaciniame skunde be argumentų, kuriais 
buvo grindžiama jo pozicija pirmosios instancijos teisme nagrinėjant pareiškėjo skun-
dą, trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat nurodo:

13.1. Politinių partijų įstatymo 2 straipsnyje nustatyti politinių partijų tikslai gali 
būti įgyvendinti tik kai joms užtikrinama reali teisė įgyti turtą ir juo naudotis. Keliant 
klausimą dėl valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio 
nustatymo ir skyrimo teisėtumo, politinių partijų finansavimo santykių ypatumas yra 
tai, kad šie santykiai atsiranda tik tada, kai atitinkami viešojo administravimo subjek-
tai pagal Įstatyme nustatytą kompetenciją priima konkrečius administracinius aktus, 
o nagrinėjamu atveju – Vyriausioji rinkimų komisija priėmė Sprendimą. Sprendimas 
priimtas vykdant įstatymo numatytas viešosios valdžios funkcijas, tačiau remiantis Ci-
vilinio kodekso 1.136 straipsnio 2 dalimi, šis Sprendimas gali būti laikomas savarankiš-
ku civilinių teisių ir pareigų, kurios perduodamos Civilinio kodekso nustatyta tvarka, 
atsiradimo pagrindu. 

13.2. Pagal Įstatymą tik politinei partijai pradėjus pertvarkymo ar likvidavimo 
procedūras, dotacija negali būti skiriama, kas yra logiška, kadangi tokiu atveju nelieka 
politinės partijos teisių perėmėjo (reorganizavimo procedūra į šį reguliavimą nepaten-
ka). Darbo partijai nebuvo pradėtos pertvarkymo ar likvidavimo procedūros, kaip jos 
apibrėžtos Civilinio kodekso 2.104 bei 2.106 straipsniuose.

13.3. Teisė į valstybės biudžeto asignavimus yra turtinė teisė. Civilinio kodekso 
1.112 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad turtinės teisės gali būti perduodamos, o politi-
nių partijų reorganizavimą reglamentuojančios teisės normos (Politinių partijų įstaty-
mo 9 str. 1 d. nukreipia į Civilinį kodeksą) numato, kad po reorganizavimo sujungimo 
būdu, naujai įsteigtas juridinis asmuo perima visas iki tol veikusių juridinių asmenų 
teises, pareigas ir turtą. Reorganizuotos politinės partijos teisių perėmimas įtvirtintas 
ir Politinių partijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje, nedetalizuojant, iš kokių teisinių san-
tykių gali būti kildinama perimta teisė, taigi šiuo atveju nesvarbu, ar teisė į valstybės 
biudžeto asignavimus gali būti interpretuojama kaip viešosios teisės ar civilinės teisės 
objektas, svarbu nustatyti juridinį faktą, ar apskritai tokia teisė į valstybės biudžeto asi-
gnavimus egzistavo, ir ar buvo faktinis pagrindas jos perdavimui. Nagrinėjamu atveju 
nei pareiškėjas, nei pirmosios instancijos teismas nepaneigė egzistavusios Darbo parti-
jos teisės į valstybės biudžeto asignavimus bei reorganizavimo fakto.

13.4. Vadovaujantis skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu, finansa-
vimo skyrimo politinėms partijoms praktika tapo prieštaringa – analogiškose situaci-
jose vienais atvejais politinės partijos po reorganizavimo turi teisę į valstybės biudže-
to dotacijas, o kitais atvejais – tokios teisės neturi. Lietuvos Respublikos Konstitucija 
įtvirtina teisinės valstybės principą, kuris reiškia, kad teisės normos sudaro harmonin-
gą ir suderintą sistemą, ir teisės normos analogiškoje situacijoje turi būti taikomos taip 
pat. Teismo sprendimas pažeidžia šį principą. Be to, realiai įgijus teisę į valstybės biu-
džeto dotacijas, Darbo partijos ir po jos reorganizavimo sujungimo būdu veikiančios 
partijos teisėti lūkesčiai virto teisėtai įgyta teise, kuri taip pat saugoma bendrųjų teisės 
principų. 
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13.5. Pirmosios instancijos teismas neįvykdė pareigos priimti motyvuotą ir pa-
grįstą sprendimą. Sprendime yra tik lakoniškai atkartojami pareiškėjo skundo argu-
mentai, plačiau jų neanalizuojant ir dėl jų nepasisakant. Trečiojo suinteresuoto asmens 
nuomone, pirmosios instancijos teismas sprendime neatliko teisės normų, reglamen-
tuojančių ginčo teisinius santykius, tinkamos analizės, liko daug neaiškumų. 

14. Pareiškėjas Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai atsiliepime į 
Darbo partijos apeliacinį skundą (II t., b. l. 118–122) prašo jį atmesti, o pirmosios ins-
tancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą:

14.1. Nesutiktina su apelianto teigimu, kad Sprendimas, atsakovo priimtas vyk-
dant įstatymo numatytas viešosios valdžios funkcijas, remiantis Civilinio kodekso 
1.136 straipsnio 2 dalimi, gali būti laikomas savarankišku civilinių teisių ir pareigų 
atsiradimo pagrindu, kadangi Vyriausiąją rinkimų komisiją ir Sprendime nurodytas 
politines partijas sieja ne civiliniai, o administraciniai teisiniai santykiai, atitinkamai 
Sprendimas nesukūrė jokių civilinių teisinių santykių.

14.2. Nors Politinių partijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalis nurodo, jog politinės par-
tijos yra reorganizuojamos Civilinio kodekso nustatyta tvarka, tačiau nagrinėjamoje 
byloje skundžiamas atsakovo Sprendimas yra dėl politinių partijų finansavimo valsty-
bės biudžeto lėšomis, o ne dėl partijos reorganizavimo procedūrų. Taigi ginčo santy-
kiams taikytinos Politinių partijų įstatymo ir Politinių partijų ir politinių kampanijų 
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo normos, o ne Civilinis kodeksas.

14.3. Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje biudžeto asignavimai api-
brėžti kaip valstybės biudžete patvirtinta lėšų išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir 
nematerialiajam turtui įsigyti suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudžeti-
niais metais gauti iš valstybės biudžete arba savivaldybės biudžete sukauptų lėšų, patei-
kęs paraišką valstybės iždą valdančiai institucijai, patvirtintoms programoms finansuo-
ti. Todėl, pareiškėjo nuomone, politinės partijos teisė į valstybės biudžeto asignavimus 
nėra turtinė teisė civilinės teisės prasme, kaip teigia apeliantas, t. y. valstybė (biudžetas) 
nėra skolininkas, o politinė partija nėra kreditorius, todėl ši teisė negali būti perduoda-
ma kaip atitinkamas turtas (turtinė teisė) juridinio asmens reorganizacijos metu.

14.4. Nors apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas 
skundžiamu sprendimu sukūrė prieštaringą teisinį reglamentavimą, tačiau nagrinė-
jamu atveju yra tiriamas konkretaus atsakovo Sprendimo teisėtumas, o kitų atsakovo 
priimtų sprendimų teisėtumas, atsakovo formuotos ir formuojamos praktikos nagrinė-
jimas nėra šios bylos objektas.

14.5. Tam, kad politinė partija gautų atitinkamą valstybės biudžeto dotaciją, būti-
na tam tikrų juridinių faktų visuma – Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų 
egzistavimas, atitinkamo rinkėjų balsų skaičiaus gavimas. Tik egzistuojant šioms sąly-
goms, politinė partija gali teigti, kad įgijo atitinkamus teisėtus lūkesčius. 

15. Atsakovas Vyriausioji rinkimų komisija atsiliepime (II t., b. l. 123–124) į Darbo 
partijos apeliacinį skundą nurodo, kad su juo sutinka.

16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos lenkų rinkimų akcija atsiliepimuose 
(II t., b. l. 105–107, 125–127) į atsakovo Vyriausiosios rinkimų komisijos ir trečiojo su-
interesuoto asmens Darbo partijos apeliacinius skundus nurodo, kad su jais sutinka, 
savo poziciją grįsdamas argumentais, analogiškais išdėstytiems atsiliepime į pareiškėjo 
skundą pirmosios instancijos teismui.
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17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos socialdemokratų partija atsiliepime 
(II t., b. l. 116) apeliacinį skundą prašo nagrinėti teismo nuožiūra.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

18. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygar-
dos administracinį teismą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. rugsėjo 9 d. 
sprendimo Nr. Sp-124 „Dėl 2013 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų 
politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo“ 5 punkto ta apimtimi, kuria at-
sakovas nustatė, kad Darbo partijai skiriama 2013 metų antrojo pusmečio valstybės 
biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai suma – 1 771 303 Lt, bei 6 punkto, ku-
riame nustatyta, kad Darbo partijai ir Leiboristų partijai susijungus į Darbo partiją 
(leiboristus), Darbo partijai skirti valstybės biudžeto asignavimai išmokėtini Darbo 
partijai (leiboristams). Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2014 m. kovo 12 d. 
sprendimu skundą tenkino ir panaikino Vyriausiosios rinkimų komisijos Sprendimą. 
Apeliacinius skundus dėl šio pirmosios instancijos teismo sprendimo padavė atsakovas 
Vyriausioji rinkimų komisija ir trečiasis suinteresuotas asmuo Darbo partija.

19. Išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį, kad atsakovas Vy-
riausioji rinkimų komisija apeliaciniame skunde prašė jį nagrinėti žodinio proceso 
tvarka. Šiuo aspektu pažymėtina, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 
137 straipsnio 1 dalį (2012 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XI-1973 redakcija), ape-
liacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą 
teisme proceso dalyvių ir jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, 
kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas; proceso šalys apeliaciniame skunde, atsilie-
pime į apeliacinį skundą arba kitame procesiniame dokumente gali pateikti motyvuotą 
prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau atsižvelgti į šį prašymą teismui 
neprivaloma. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas apeliaciniame skunde nemotyvavo tokio 
prašymo, į tai, kad proceso šalių pozicija nagrinėjamoje byloje aiškiai išdėstyta raštu 
pateiktuose procesiniuose dokumento, byla pirmosios instancijos teisme buvo išna-
grinėta viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, taip pat šalys tiek pirmosios 
instancijos teisme, tiek ir apeliacinio proceso metu turėjo visas galimybes pasinaudo-
ti turimomis procesinėmis teisėmis (teikti paaiškinimus ir pan.), apeliacinės instanci-
jos teismui nepateikta ir neprašoma išreikalauti, taip pat ištirti naujų įrodymų ir pan., 
sprendžia, kad administracinė byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio 
proceso tvarka. 

20. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog byloje nekvestionuojamos faktinės aplin-
kybės dėl Darbo partijos, juridinio asmens kodas 195725423, įregistruotos 2003 m. lap-
kričio 25 d., reorganizavimo – ji buvo reorganizuota sujungimo būdu su Leiboristų 
partija (juridinio asmens kodas 301817780), 2013 m. gegužės 14 d. šios politinės par-
tijos po reorganizavimo pasibaigė, buvo išregistruotos iš Juridinio asmenų registro ir 
įregistruota šių dviejų partijų – Darbo partijos ir Leiboristų partijos – teisių perėmėja 
Darbo partija (leiboristai) (juridinio asmens kodas 303063133). Pažymėtina, kad bylos 
nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu Darbo partija (leiboristai) (juridinio 
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asmens kodas 303063133) susijungė su Krikščionių partija (juridinio asmens kodas 
195713798), ir reorganizavimo metu buvo įsteigta nauja partija – Darbo partija, juridi-
nio asmens kodas 303189064, įregistruota 2013 m. lapkričio 15 d.

20. Byloje taip pat neginčijamos faktinės aplinkybės, susijusios su Darbo partijos 
(juridinio asmens kodas 195725423, įsteigta 2003 m. lapkričio 25 d.) gautų rinkėjų bal-
sų skaičiumi atitinkamuose rinkimuose, pagal kurių rezultatus skundžiamu Sprendimu 
buvo paskirstyti 2013 metų antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimai politinių 
partijų veiklai finansuoti, jų procentine dalimi ir pan. Tačiau nagrinėjamu atveju ginčas 
iš esmės kilęs dėl to, jog skundžiamu Sprendimu nuspręsta jo priėmimo metu (2013 m. 
rugsėjo 9 d.) nebeegzistavusiai Darbo partijai (juridinio asmens kodas 195725423) ap-
skaičiuotus skirtinus 2013 metų antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimus, at-
sižvelgiant į tai, jog šiai partijai susijungus su Leiboristų partija, jų teises ir pareigas 
perėmė naujai įsteigta Darbo partija (leiboristai) (juridinio asmens kodas 303063133), 
išmokėti šiai po reorganizavimo sujungimo būdu įsteigtai naujai partijai. 

30. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju 
ginčas yra kilęs dėl naujai įsteigtos po reorganizavimo politinės partijos, perėmusios 
susijungusių politinių partijų teises ir pareigas, teisės į atitinkamą valstybės biudžeto 
asignavimų dalį, kurią būtų galėjusi gauti viena iš reorganizuotų politinių partijų (jei-
gu nebūtų buvusi reorganizuota), gavusi pakankamą Politinių partijų ir politinių kam-
panijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo prasme rinkėjų pasitikėjimą.

V.

31. Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 35 straipsnis 
nustato:

„Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asoci-
acijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams. <...>

Politinių partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų steigimą ir veiklą re-
glamentuoja įstatymas.“

32. Pasisakydamas dėl Konstitucijos 35 straipsnyje įtvirtintos asociacijų laisvės, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2004 m. 
liepos 1 d. nutarime pažymėjo, be kita ko, kad „Konstitucijos 35 straipsnyje įtvirtinta 
viena pagrindinių demokratinės valstybės piliečio teisių – teisė į susivienijimus, arba 
asociacijų laisvė. Teisė į susivienijimus yra viena iš pilietinio ir politinio veikimo garan-
tijų. <...> Konstitucijoje numatyti susivienijimai yra grindžiami savanoriška naryste ir 
įsisteigia bei veikia savo narių interesais. Esminis Konstitucijoje numatytų susivieniji-
mų konstitucinio teisinio statuso elementas yra jų autonomiškumas valstybės valdžios, 
kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, kitaip tariant, viešosios valdžios, atžvilgiu. Tik 
būdami autonomiški valstybės valdžios, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atžvil-
giu susivienijimai gali veiksmingai veikti kaip svarbus pilietinės visuomenės elementas, 
būti demokratinės valstybės piliečių saviraiškos forma ir visuomeninio aktyvumo ga-
rantas. Susivienijimų autonomiškumas viešosios valdžios atžvilgiu suponuoja inter alia 
jų konstitucinę teisę laikantis įstatymų savarankiškai, savo aktais (įstatais, statutais ir 
pan.) reglamentuoti savo vidaus tvarką.“

33. Konstitucinis Teismas 2012 m. kovo 29 d. nutarime, pasisakydamas dėl politi-
nių partijų konstitucinės sampratos, pažymėjo, kad politinių partijų steigimosi tikslai 
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ir veikla yra neatsiejami nuo viešosios valdžios siekio, taigi ir nuo dalyvavimo rinki-
muose į atstovaujamąsias viešosios valdžios institucijas (Konstitucinio Teismo 2007 m. 
vasario 9 d. nutarimas); politinis siekis yra esminis partijos požymis, kuriuo ji skiria-
si nuo kitų įstatymuose nustatytų teisinių formų kolektyvinių subjektų (Konstitucinio 
Teismo 2011 m. gegužės 11 d. nutarimas). Taip pat šiame nutarime buvo nurodyta, jog 
pagal Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalį, kurioje piliečiams laiduota teisė laisvai vienytis 
į bendrijas, politines partijas ar asociacijas (jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Kons-
titucijai ir įstatymams), politinės partijos yra viena iš Konstitucijoje expressis verbis 
nurodytų piliečių laisvo vienijimosi formų; politinių partijų tiesioginis įtvirtinimas 
Konstitucijos 35, 44, 83, 113, 114, 141 straipsniuose rodo jų politinio siekio, taip pat šio 
siekio įgyvendinimo specifiką. Konstitucinis Teismas šiame nutarime pabrėžė, jog pa-
gal Konstituciją, inter alia Konstitucijos preambulėje įtvirtintą atviros pilietinės visuo-
menės siekį ir Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalyje laiduotą piliečių teisę laisvai vienytis 
į bendrijas, politines partijas ar asociacijas (jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Kons-
titucijai ir įstatymams), iš visų kolektyvinių subjektų teisinių formų, kurios gali būti 
nustatytos įstatymuose, viešosios valdžios siekiu ir konstituciškai garantuotu dalyvavi-
mu Seimo narių rinkimuose išsiskiria politinės partijos; jei jų tikslai ir veikla nėra prie-
šingi Konstitucijai ir įstatymams, jos pagal Konstituciją traktuotinos kaip ypatingos ne 
tik viešosios valdžios institucijų rinkimų proceso, bet ir laikotarpiu tarp rinkimų kam-
panijų vykstančio viešojo politinio gyvenimo dalyvės, kurių įvairovė ir konkurencija, 
t. y. daugiapartinė sistema, sudaro prielaidas užtikrinti politinį pliuralizmą.

34. Konstitucinis Teismas minėtame nutarime, vertindamas įstatymų leidėjo pasi-
rinktą politinių partijų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis modelį, nurodė, be kita 
ko, jog „Konstitucijoje nėra tiesiogiai nustatyti rinkimų kampanijų ir jų dalyvių, inter 
alia politinių partijų, finansavimo šaltiniai, būdai ir finansavimo kontrolės pagrindai, 
tačiau su tuo susiję principai atitinkamai kyla iš Konstitucijos, inter alia jos pream-
bulėje įtvirtinto atviros pilietinės visuomenės siekio, taip pat jos 35, 44, 83, 113, 114, 
141 straipsniuose tiesiogiai įtvirtintų (expressis verbis nurodytų) partijų politinio siekio 
ir jo įgyvendinimo specifikos.

Taigi įstatymų leidėjas, pagal Konstituciją, inter alia jos 35 straipsnio 3 dalį, re-
guliuodamas su politinių partijų steigimu ir veikla susijusius santykius, kartu gali nu-
statyti ir tokius politinių partijų finansavimo šaltinius, būdus, apimančius inter alia 
valstybės biudžeto lėšų skyrimą politinėms partijoms, kuriais siekiama užtikrinti, kad 
politinės partijos, kurių kandidatai atitinkamuose rinkimuose yra gavę reikšmingą rin-
kėjų pritarimą (pasitikėjimą), turėtų galimybę šį rinkėjų pritarimą (pasitikėjimą) sti-
printi demokratiškais ir teisėtais politinio siekio įgyvendinimo būdais.

Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas santykių, susijusių su politinių par-
tijų finansavimo šaltiniais, būdais ir kontrole, reguliavimo modelį, yra saistomas Konstitu-
cijos, inter alia Konstitucijos preambulėje įtvirtinto atviros pilietinės visuomenės siekio, t. y. 
negali sudaryti prielaidų paneigti ar iškreipti politinių partijų, kaip visuomeninių (nevals-
tybinių) organizacijų, prigimtį, daryti neigiamą įtaką daugiapartinės sistemos laisvai raidai, 
neproporcingai pasunkinti politinių partijų, neatitinkančių sąlygų, kuriomis galima gauti 
valstybės biudžeto lėšų, galimybes įgyvendinti savo politinį siekį, taip pat negali nustatyti ir 
tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų sudarytos prielaidos gauti viešąjį (valstybinį) finan-
savimą partijoms, padariusioms įstatymų pažeidimus, kurie valstybės institucijų, turinčių 
teisę vykdyti politinės kampanijos finansavimo kontrolę, įvertinti kaip esminiai.
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<...> įstatymų leidėjas pagal Konstituciją gali nustatyti tokį santykių, susijusių su 
politinių partijų finansavimo šaltiniais, būdais, reguliavimo modelį, kuris apima vals-
tybės biudžeto lėšų (asignavimų) skyrimą tokioms politinėms partijoms, kurių kandi-
datai atitinkamuose rinkimuose yra gavę reikšmingą rinkėjų pritarimą (pasitikėjimą), 
tačiau tokiu reguliavimu negali būti sudaryta galimybė gauti tiek valstybės biudžeto 
lėšų (asignavimų), kad atsirastų prielaidos paneigti ar iškreipti politinių partijų, kaip 
visuomeninių (nevalstybinių) organizacijų, prigimtį, daryti neigiamą įtaką daugiapar-
tinės sistemos laisvai raidai, neproporcingai pasunkinti politinių partijų, neatitinkan-
čių sąlygų, kuriomis galima gauti minėtų lėšų, galimybes įgyvendinti savo politinį siekį, 
pažeisti atsakingo valdymo, racionalaus valstybės turto tvarkymo principus“.

VI.

35. Politinių partijų steigimą ir veiklą reglamentuojančio Lietuvos Respublikos 
politinių partijų įstatymo (skundžiamo Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo 
priėmimo metu galiojusi 2004 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. IX-2072 redakcija) 2 straips-
nis nustatė, kad politinė partija yra savo pavadinimą turintis, pagal šį įstatymą įsteigtas 
viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti 
išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant vals-
tybės valdžią ir savivaldos teisę. Šiame įstatyme taip pat įtvirtinti politinių partijų stei-
gimui keliami reikalavimai, tarp jų – dėl minimalaus steigėjų (narių) skaičiaus (5 str. 
3 d.), be to, nustatyta, jog politinės partijos laikomos įsteigtomis nuo jų įregistravimo 
juridinių asmenų registre (8 str. 7 d.).

36. Ginčijamo Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo priėmimo metu teisi-
nis reguliavimas dėl politinių partijų finansavimo buvo įtvirtintas tuo metu galiojusios 
2010 m. gegužės 18 d. įstatymo Nr. XI-813 redakcijos Politinių partijų ir politinių kam-
panijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatyme. Pagal šio įstatymo 7 straipsnio 
1 dalį, politinės partijos ir politinių partijų politinės kampanijos finansuojamos lėšo-
mis, gautomis iš šiame įstatyme nurodytų šaltinių, inter alia nustatyta, kad vienas iš 
nuolatinių politinių partijų finansavimo šaltinių (t. y. laikotarpiu tarp politinių kam-
panijų ir politinės kampanijos laikotarpio įprastinių šiai politinei partijai finansavimo 
šaltinių pagal Įstatymo 7 str. 2 d.) yra valstybės biudžeto asignavimai (šio įstatymo 
7 str. 3 d. 2 p.). 

37. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės 
įstatymo 14 straipsnis (2011 m. gruodžio 6 d. įstatymo Nr. XI-1777 redakcija), įtvirti-
nantis bendrąsias nuostatas dėl valstybės biudžeto asignavimų politinėms partijoms, 
nustato, kad valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms numatomi Lietuvos 
Respublikos kiekvienų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių ro-
diklių patvirtinimo įstatymo projekte ir skiriami per Vyriausiosios rinkimų komisijos 
vykdomą atskirą biudžeto programą (1 dalis); valstybės biudžete nustatoma bendra 
asignavimų politinėms partijoms suma (2 dalis); lėšos iš valstybės biudžete numatytų 
asignavimų politinėms partijoms gali būti skiriamos politinių partijų veiklai finansuoti 
(4 dalis); jeigu Vyriausioji rinkimų komisija pripažįsta, kad politinė partija ar politinės 
kampanijos dalyvis šiurkščiai pažeidė šį įstatymą, jam (jai) dvejus metus nuo sprendi-
mo įsiteisėjimo dienos valstybės biudžeto asignavimai neskiriami; dėl šios priežasties 
nepaskirstyti valstybės biudžeto asignavimai grąžinami į valstybės biudžetą (5 dalis); 
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taip pat šio straipsnio 6–8 dalyse nustatytos išlaidos, kurioms gali / negali būti naudo-
jami valstybės biudžeto asignavimai, o pagal 10 dalį, per metus nepanaudoti valstybės 
biudžeto asignavimai lieka politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų sąskaitoje 
ir gali būti naudojami kitais metais šio straipsnio 6 dalyje numatytai veiklai finansuoti.

38. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės 
įstatymo 15 straipsnis (2010 m. gegužės 18 d. įstatymo Nr. XI-813 redakcija) įtvirtina 
detalias nuostatas dėl valstybės biudžeto asignavimų politinės partijos veiklai finan-
suoti dydžio apskaičiavimo, paskirstymo ir mokėjimo:

„1. Politinės partijos, kurios įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių as-
menų registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir 
kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra, turi teisę į valstybės 
biudžeto asignavimus politinės partijos veiklai finansuoti.

2. Valstybės biudžeto asignavimai politinės partijos veiklai finansuoti paskirsto-
mi toms šio straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus atitinkančioms politinėms parti-
joms, kurios yra gavusios ne mažiau kaip 3 procentus visų rinkėjų balsų, paduotų už 
politinių partijų kandidatus tuose Seimo, savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimuo-
se į Europos Parlamentą, pagal kurių rezultatus paskirstomi šie valstybės biudžeto 
asignavimai. 

3. Valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti yra paskirs-
tomi pagal Seimo, savivaldybių tarybų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą (pakar-
totinių, naujų rinkimų ir pakartotinio balsavimo), kuriuose išrinktų kandidatų įgalio-
jimai nėra nutrūkę arba jiems nutrūkus laisva vieta buvo užimta nerengiant rinkimų, 
galiojančius rezultatus: 

1) paskutinių Seimo, savivaldybių tarybų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą 
daugiamandatėse rinkimų apygardose. Tuo atveju, kai keltų kandidatų sąrašas yra ko-
alicinis, gautų balsų skaičius politinėms partijoms paskirstomas proporcingai koalici-
niame sąraše esančių kandidatų skaičiui;

2) paskutinių rinkimų, paskutinių pakartotinių rinkimų, paskutinių naujų rin-
kimų Seimo vienmandatėse rinkimų apygardose. Jeigu kandidatą iškėlė kelios poli-
tinės partijos, kandidato gauti balsai po lygiai paskirstomi jį iškėlusioms politinėms 
partijoms;

3) paskutinio pakartotinio balsavimo Seimo vienmandatėse rinkimų apygardose. 
Jeigu pakartotinis balsavimas, išrinkus Seimo narį rinkimuose, pakartotiniuose rinki-
muose ar naujuose rinkimuose, nebuvo rengiamas, tai vietoj pakartotinio balsavimo 
rezultatų imami paskutiniai rinkimų, pakartotinių rinkimų ar naujų rinkimų rezultatai 
šioje vienmandatėje rinkimų apygardoje. Jeigu kandidatą iškėlė kelios politinės parti-
jos, kandidato gauti balsai po lygiai paskirstomi jį iškėlusioms politinėms partijoms.

4. Valstybės biudžeto asignavimų politinės partijos veiklai finansuoti dydis, skiria-
mas politinei partijai, nustatomas šia tvarka:

1) sumuojant tik rinkėjų balsus, paduotus už tų politinių partijų, kurioms pagal 
šio straipsnio 2 dalį gali būti skiriami valstybės biudžeto asignavimai politinės partijos 
veiklai finansuoti, kandidatus, nustatomas visų balsų skaičius;

2) vieno rinkėjo balso pusės metų finansinis koeficientas nustatomas pusę vals-
tybės biudžeto asignavimų, skirtų politinės partijos veiklai finansuoti, dalijant iš visų 
rinkėjų balsų skaičiaus;

3) politinei partijai skiriami valstybės biudžeto pusmetiniai asignavimai politinės 
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partijos veiklai finansuoti nustatomi vieno rinkėjo balso pusės metų finansinį koefici-
entą padauginus iš rinkėjų, padavusių savo balsus už šios politinės partijos kandidatus, 
balsų skaičiaus.

5. Politinei partijai skiriamą valstybės biudžeto asignavimų, skirtų politinės par-
tijos veiklai finansuoti, dydį šiame straipsnyje nustatyta tvarka nustato Vyriausioji rin-
kimų komisija ir ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos ir lapkričio 
15 dienos perveda į politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų sąskaitą.“

39. Taigi, kaip matyti iš cituotų Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavi-
mo bei finansavimo kontrolės įstatymo nuostatų, sąlygos, kurias atitinkančios politinės 
partijos įgyja teisę į atitinkamą valstybės biudžeto asignavimų dalį, yra įtvirtintos šio 
įstatymo 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, savo ruožtu detali tvarka, apibrėžianti, kaip nusta-
tomas valstybės biudžeto asignavimų politinės partijos veiklai finansuoti dydis, įtvir-
tinta šio straipsnio 3–5 dalyse.

40. Vertinant Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo 
kontrolės įstatymo 15 straipsnio (2010 m. gegužės 18 d. įstatymo Nr. XI-813 redakcija) 
nuostatas, apibrėžiančias politinių partijų teisę į valstybės biudžeto asignavimus politi-
nės partijos veiklai finansuoti, pažymėtina, jog, viena vertus, tam tikri reikalavimai – o 
būtent, dėl būtinumo būti įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitikti įstatymų 
reikalavimus dėl politinių partijų narių skaičiaus, – išplaukia iš jau minėtų Politinių 
partijų įstatyme (2004 m. kovo 2 d. įstatymo Nr. IX-2072 redakcija) nustatytų reikala-
vimų politinių partijų steigimui ir veiklai, t. y. šie reikalavimai savo esme susiję su poli-
tinių partijų, kaip specialios formos juridinių asmenų, ypatumais. Savo ruožtu minėto 
straipsnio 2 dalyje įtvirtinta speciali sąlyga, kurią atitinkančios politinės partijos turi 
teisę gauti valstybės biudžeto asignavimų dalį – partija turi būti surinkusi ne mažiau 
kaip 3 procentus visų rinkėjų balsų, paduotų už politinių partijų kandidatus tuose Sei-
mo, savivaldybių tarybų rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą, pagal kurių 
rezultatus paskirstomi valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms.

41. Taigi pagal įstatymų leidėjo pasirinktą politinių partijų finansavimo valstybės 
biudžeto lėšomis modelį, teisę į valstybės biudžeto asignavimus įgyja politinės parti-
jos, įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinkančios įstatymų reikalavimus dėl 
politinės partijos narių skaičiaus, kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo 
procedūros ir kurios yra gavusios ne mažiau kaip 3 procentus visų rinkėjų balsų, pa-
duotų už politinių partijų kandidatus tuose Seimo, savivaldybių tarybų rinkimuose, 
rinkimuose į Europos Parlamentą, pagal kurių rezultatus paskirstomi valstybės biudže-
to asignavimai. 

42. Kaip minėta, byloje nėra ginčo dėl Darbo partijos (juridinio asmens kodas 
195725423, įregistruota 2003 m. lapkričio 25 d.) atitinkamuose rinkimuose, pagal kurių 
rezultatus Vyriausioji rinkimų komisija skundžiamu Sprendimu paskirstė 2013 metų 
antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimus, gautų rinkėjų balsų skaičiaus – pa-
gal skundžiamą Sprendimą, ši partija gavo 841 974 rinkėjų balsus arba 17,095 proc. 
visų rinkėjų balsų, taigi ji atitiko Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo 
bei finansavimo kontrolės įstatymo 1–2 straipsniuose keliamus reikalavimus ir įgijo 
teisę į atitinkamą valstybės biudžeto asignavimų dalį. Tačiau byloje, kaip minėta, kilęs 
ginčas, ar šiai partijai pasibaigus susijungimo su Leiboristų partija būdu, jos teisių ir 
pareigų perėmėja – nauja susikūrusi Darbo partija (leiboristai) – perėmė šią teisę. 

43. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pažymėjo, be kita ko, 
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jog Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įsta-
tyme nėra nustatyta, jog po reorganizavimo naujai įsteigtos politinės partijos perima 
iki reorganizavimo veikusių politinių partijų teisę į valstybės biudžeto asignavimų dalį. 
Pažymėtina ir pareiškėjo pozicija, jog pagal Civilinio kodekso 2.97 straipsnį, naujai su-
kurta politinė partija gali perimti tik veiklą baigusios politinės partijos civilines teises 
ir pareigas. Su tokiais argumentais nagrinėjamo klausimo kontekste išplėstinė teisėjų 
kolegija nesutinka. 

44. Išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, jog, kaip minėta, Politinių partijų 
ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 
(2010 m. gegužės 18 d. įstatymo Nr. XI-813 redakcija) 3–5 dalyse įtvirtintos nuosta-
tos itin detaliai ir išsamiai apibrėžia valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo (ap-
skaičiavimo) politinėms partijoms taisykles, o Vyriausiosios rinkimų komisijos funkci-
jos šioje srityje iš esmės yra susijusios tik su patikrinimu, ar politinės partijos atitinka 
nurodytus reikalavimus, bei valstybės biudžeto asignavimų konkrečioms politinėms 
partijoms apskaičiavimu pagal minėtas taisykles (tai iš esmės patvirtina ir minėto 
straipsnio 5 dalyje pavartota Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimų šiuo aspek-
tu lingvistinė konstrukcija – „valstybės biudžeto asignavimų, skirtų politinės partijos 
veiklai finansuoti, dydį šiame straipsnyje nustatyta tvarka nustato Vyriausioji rinkimų 
komisija“). Taigi Vyriausiosios rinkimų komisijos diskrecija, sprendžiant klausimą dėl 
valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo, yra iš esmės apribota detalaus ir impera-
tyvaus įstatyminio reguliavimo. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys ir į aplinkybę, 
jog pagal Įstatyme įtvirtintą reguliavimą, politinių partijų teisės į valstybės biudžeto 
asignavimų įgyvendinimas nėra saistomas jokių papildomų procesinių (procedūrinių) 
reikalavimų, kaip kad, pavyzdžiui, prašymų, papildomų dokumentų ir pan. pateikimo. 
Todėl nurodytų argumentų visuma duoda pagrindą išvadai, jog politinė partija, atitin-
kamuose rinkimuose gavusi pakankamą valstybės biudžeto asignavimų skyrimo poli-
tinėms partijoms prasme rinkėjų pasitikėjimą (rinkėjų balsų skaičių), šio pasitikėjimo 
pagrindu įgyja iš esmės apibrėžtą reikalavimo teisę į atitinkamą (atitinkančią rinkėjų 
palaikymą visuomenėje, išreikštą rinkimuose) valstybės biudžeto asignavimų dalį – tol, 
kol šių atitinkamų rinkimų rezultatai yra reikšmingi skirstant valstybės biudžeto asi-
gnavimus (t. y. kol jie yra galiojantys). Taigi politinės partijos teisės į valstybės biudžeto 
asignavimų dalį atsiradimas sietinas su atitinkamų rinkimų rezultatais – rinkėjų valios 
atitinkamuose rinkimuose išraiška. Šios teisės neturėtų paneigti tai, jog pagal įstatymų 
leidėjo pasirinktą valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo politinėms partijoms, tu-
rinčioms teisę į atitinkamą valstybės biudžeto asignavimų dalį, modelį, bendra atitin-
kamais metais politinėms partijoms paskirstoma asignavimų suma nustatoma (taigi ir 
paaiškėja) kiekvienais metais Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (Įstatymo 14 str. 1 d.), o konkrečią 
asignavimų dalį politinėms partijoms paskirsto Vyriausioji rinkimų komisija, kaip iš-
plaukia iš Įstatymo 15 straipsnio 4–5 dalių, kas pusmetį. 

45. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, jog, kaip pagrįstai nurodė pir-
mosios instancijos teismas, eksplicitiškai nei Politinių partijų ir politinių kampanijų fi-
nansavimo bei finansavimo kontrolės įstatyme, nei kituose įstatymuose nėra nustatyta, 
jog po sujungimo naujai įsteigta politinė partija galėtų perimti veiklą dėl reorganiza-
vimo baigusios politinės partijos, kurios teises ir pareigas ji perėmė, teisę į atitinkamą 
valstybės biudžeto asignavimų dalį. Visgi išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog tokia 
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išvada išplaukia iš aktualaus teisinio reguliavimo sisteminio aiškinimo bei įstatymų lei-
dėjo pasirinkto politinių partijų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis modelio.

46. Politinių partijų įstatymo (2004 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. IX-2072 redakcija) 
9 straipsnio 1 dalis nustatė, kad politinės partijos pertvarkomos, pasibaigia (reorga-
nizuojamos ir likviduojamos) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvar-
ka. Pagal Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį, sujungimas – tai dviejų ar daugiau 
juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorga-
nizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos. Be to, sujungimas, kaip išplaukia iš minė-
to straipsnio, tai vienas iš juridinių asmenų reorganizavimo būdų. Civilinio kodekso 
2.95 straipsnio 2 dalis nustato, kad reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be 
likvidavimo. 

47. Pažymėtina ir tai, kad pagal Politinių partijų įstatymo (2004 m. kovo 2 d. įsta-
tymo Nr. IX- 2072 redakcija) 9 straipsnio 3 dalį, reorganizuojant politinę partiją sujun-
gimo ar padalijimo būdu, kai įvykdytos reorganizavimo sąlygos, nutraukusi po reor-
ganizavimo savo veiklą politinė partija pateikia Teisingumo ministerijai dokumentus 
dėl jos išregistravimo, o reorganizavimo metu įsteigta nauja politinė partija, kuri yra 
nutraukusios veiklą politinės partijos teisių perėmėja, pateikia dokumentus dėl jos įre-
gistravimo; nutraukusi veiklą politinė partija išregistruojama ir reorganizavimo metu 
įsteigta nauja politinė partija įregistruojama vienu metu. Taigi nuoroda, jog reorga-
nizavus politinę partiją sujungimo būdu, reorganizavimo metu įsteigta nauja politinė 
partija yra nutraukusios veiklą politinės partijos teisių perėmėja, yra įtvirtinta ir Politi-
nių partijų įstatyme. 

48. Minėta, jog pagal Įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, teisę į valstybės biudžeto asi-
gnavimus turi nurodytus reikalavimus atitinkančios politinės partijos, kurioms nėra 
pradėta likvidavimo ar pertvarkymo procedūra. Likvidavimas, kaip išplaukia iš Civi-
linio kodekso nuostatų, tai juridinio asmens pabaiga be teisių ir pareigų perėmimo, 
o pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės 
formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas 
(CK 2.104 str.). Kiek tai aktualu nagrinėjamoje byloje dėl politinių partijų, politinės 
partijos pertvarkymas iš esmės reiškia politinės partijos teisinio statuso netekimą. Nu-
rodyti argumentai leidžia daryti išvadą, jog pagal įstatymų leidėjo pasirinktą politinių 
partijų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis modelį, valstybės biudžeto lėšos ne-
skiriamos toms politinėms partijoms, kurios numatomai pasibaigs be teisių ir parei-
gų perėmimo (likvidavimo atveju) arba neteks politinių partijų statuso (pertvarkymo 
atveju), kas iš esmės pagrįsta siekiu racionaliai naudoti valstybės biudžeto lėšas ir ne-
remti politinių partijų, kurios tikėtina nustos egzistuoti kaip tokios. Tačiau reorganiza-
vimo procedūra tarp nurodytų atvejų, užkertančių kelią politinei partijai pretenduoti į 
valstybės biudžeto asignavimų dalį, nėra numatyta, taigi aplinkybė, jog politinei parti-
jai pradėta reorganizavimo procedūra, nepaisant to, jog, priklausomai nuo pasirinkto 
reorganizavimo būdo, tai gali lemti atitinkamos politinės partijos pabaigą (tačiau jos 
teises ir pareigas perims naujai įsteigta politinė partija), neeliminuoja tokios politinės 
partijos, kuriai pradėta reorganizavimo procedūra, teisės į atitinkamą valstybės biu-
džeto asignavimų dalį. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, darytina išvada, jog įstatymų 
leidėjas aiškiai įtvirtino, jog valstybės biudžeto lėšomis gali būti finansuojama politinė 
partija, kuriai pradėta reorganizavimo procedūra. 

49. Vertindama pareiškėjo argumentus, išdėstytus skunde, jog net jei Darbo partija 
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(leiboristai) perėmė reorganizuojamų juridinių asmenų (Darbo partijos ir Leiboristų 
partijos) teises ir pareigas, tai reiškia tik civilinių teisių ir pareigų perėmimą, išplėstinė 
teisėjų kolegija, kaip minėta, su jais nesutinka, juolab jog minėtą kategorišką pareiškėjo 
teiginį paneigia ir paties pareiškėjo atsiliepime į apeliacinį skundą pateiktas argumen-
tas, jog, pavyzdžiui, reorganizuojamo juridinio asmens mokestinės prievolės pereina 
jo teisių ir pareigų perėmėjui pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo 
įstatymo 91 straipsnį. Taigi darytina išvada, jog teisių ir pareigų, kylančių iš viešosios 
teisės reguliuojamų teisinių santykių, perėjimas po reorganizacijos veiklą tęsiančiam ar 
naujai sukurtam reorganizuoto asmens teises ir pareigas perėmusiam subjektui, nėra 
nebūdingas ir yra galimas, nebent būtų teisinių argumentų, jog tai prieštarautų atitin-
kamų teisių ar pareigų esmei, įstatymų leidėjo pasirinktam atitinkamų teisinių santykių 
teisiniam reguliavimui ir pan. Nagrinėjamu atveju, išplėstinės teisėjų kolegijos vertini-
mu, tokių argumentų nėra. Be to, šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys į Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį 
administracinėje byloje Nr. A502-34/2009 (skelbta biuletenyje Administracinė jurispru-
dencija, 2009 m. Nr. 18, p. 144–216), kurioje buvo pažymėta, jog Lietuvos įstatymai ne-
draudžia ūkio subjektui, perėmusiam kito juridinio asmens, kuris teisiniu požiūriu pa-
sibaigė, teises ir pareigas, priskirti atsakomybę už to asmens, kurio teises ir pareigas jis 
perėmė, padarytus konkurencijos teisės pažeidimus, ir pripažinta, jog Konkurencijos 
taryba galėjo ūkio subjektui, perėmusiam prie jo prijungtos įmonės teises ir pareigas, 
priskirti atsakomybę už prijungtos įmonės konkurencijos teisės pažeidimus, padary-
tus iki jos prijungimo. Šie argumentai taip pat iš esmės paneigia pirmosios instanci-
jos teismo sprendime nurodytą motyvą, jog po reorganizavimo naujai sukurta politinė 
partija, perėmusi veiklą baigusios politinės partijos teises ir pareigas, galėtų perimti ir 
teisę į valstybės biudžeto asignavimų dalį tik jei tai būtų atskirai eksplicitiškai nustaty-
ta įstatyme. 

50. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, jog priešingas teisinio reguliavimo 
dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo politinėms partijoms aiškinimas, kiek 
tai susiję su nagrinėjamoje byloje aktualiu klausimu – tai yra jog nauja įsteigta po-
litinė partija, perėmusi veiklą po reorganizavimo baigusios politinės partijos teises ir 
pareigas, neperima pastarosios teisės į atitinkamą valstybės biudžeto asignavimų dalį 
– iš esmės neproporcingai ribotų asociacijos laisvę tuo aspektu, jog teisė reorganizuotis 
(jungtis su kitomis partijomis ir pan.) yra politinės partijos (asociacijos) teisės laisvai 
tvarkyti savo vidaus reikalus turinio dalis. Pagal įstatymų leidėjo pasirinktą politinių 
partijų finansavimo reguliavimo modelį, valstybės biudžeto lėšos yra reikšmingas poli-
tinių partijų finansavimo šaltinis. Todėl vien galimybė, jog reorganizavimo metu veiklą 
baigusios partijos, turinčios teisę į atitinkamą valstybės biudžeto asignavimų dalį, tei-
sių ir pareigų (inter alia – susijusių su rinkimų užstatu, pasibaigusios politinės kampa-
nijos skolomis ir pan.) perėmėjas negalėtų perimti teisės į valstybės biudžeto asignavi-
mus, pripažintina, itin reikšmingai ribotų politinių partijų teisę jungtis, dalintis ir pan. 
Pastebėtina, jog po reorganizavimo veiklą baigusios politinės partijos teises ir pareigas 
perėmusios politinės partijos galimybė perimti ir minėtos partijos teisę į dalinį finan-
savimą valstybės biudžeto lėšomis nėra svetima ir kitų valstybių teisei (pvz., Estijos, 
Latvijos, Čekijos Respublikos ir pan.). 

51. Nurodytų argumentų pagrindu pripažintina, jog, nepaisant to, kad Politi-
nių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatyme ar  
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kituose įstatymuose nėra eksplicitiškai įtvirtinta, kad naujai įsteigta politinė partija, 
kuriai pereina iki reorganizavimo veikusių politinių partijų teisės ir pareigos, perima 
ir šių partijų (ar vienos iš šių partijų) teisę į atitinkamą valstybės biudžeto asignavimų 
dalį, visgi tokia išvada (kad naujai įsteigta politinė partija perima ir veiklą baigusios 
politinės partijos, kurios teises ir pareigas ji perėmė, teisę į atitinkamą valstybės biu-
džeto asignavimų dalį) išplaukia iš jau minėtų argumentų, jog įstatymų leidėjas aiškiai 
nurodė, kad tik likvidavimo ir pertvarkymo procedūra yra kliūtis politinei partijai įgy-
ti teisę į valstybės biudžeto asignavimus, taip pat ir pačios įstatymų leidėjo pasirinktos 
valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo modelio esmės bei principo, jog reorga-
nizavimas – tai politinės partijos (politinių partijų) pabaiga, kai pasibaigusios politi-
nės partijos (politinių partijų) teises ir pareigas perima kita – veiklą tęsianti ar naujai 
įsteigta – politinė partija. 

52. Išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog būtina pasisakyti ir dėl pirmosios ins-
tancijos teismo sprendime nurodyto motyvo, kad joks teisės aktas nenustato, kad po 
reorganizavimo naujai įsteigtos politinės partijos perima reorganizuotos politinės par-
tijos rinkėjų pasitikėjimą (balsus ir pan.). Pirmiausia pastebėtina, jog, kaip matyti iš 
skundžiamo Sprendimo, jis (skundžiama apimtimi) iš esmės buvo grindžiamas tuo, jog 
veiklą baigusioji politinė partija turėjo teisę į atitinkamą valstybės biudžeto asignavi-
mų dalį (Sprendimu ši dalis buvo apskaičiuota), ir būtent ši teisė, pagrįsta atitinkamuo-
se rinkimuose, pagal kurių rezultatus apskaičiuojami valstybės biudžeto asignavimai, 
gautu rinkėjų pasitikėjimu, o ne rinkėjų pasitikėjimas (rinkėjų balsai), perėjo naujai po 
reorganizavimo įsteigtai partijai. Kita vertus, vertindama nurodytą argumentą, išplės-
tinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog nekvestionuotina, kad būtent rinkėjų pasiti-
kėjimas, išreikštas per rinkimus, pagal kurių rezultatus paskirstomos valstybės biudže-
to lėšos politinėms partijoms, yra esminis ir reikšmingas kriterijus, lemiantis politinių 
partijų teisę gauti valstybės biudžeto asignavimus bei konkrečią šios teisės apimtį. Ta-
čiau nagrinėjamoje situacijoje visgi akcentuotinas įstatymų leidėjo pasirinktas teisinio 
reguliavimo dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo politinėms partijoms modelis, pa-
gal kurį konkrečių biudžeto asignavimų paskirstymo momentu (nagrinėjamoje byloje 
– skundžiamo Sprendimo priėmimo metu) iš naujo nevertinamas konkrečios politinės 
partijos tuo momentu turimas pasitikėjimas visuomenėje, o remiamasi atitinkamų rin-
kimų rezultatais (gautu rinkėjų balsų skaičiumi). Minėtas rinkėjų pasitikėjimas, išreikš-
tas politinėms partijoms, fiksuojamas atitinkamų rinkimų metu, ir tol, kol šių rinkimų 
rezultatai yra reikšmingi skirstant valstybės biudžeto asignavimus (t. y. kol jie yra ga-
liojantys), jis nėra pervertinamas iš naujo, paskirstant konkrečius valstybės biudžeto 
asignavimus (pagal Įstatymo nuostatas – kas pusmetį). Priešingai aiškinant aktualų tei-
sinį reguliavimą nagrinėjamoje byloje susiklosčiusiomis faktinėmis aplinkybėmis, t. y. 
laikantis pozicijos, jog skundžiamo Sprendimo priėmimo metu turi būti vertinama, ar 
po reorganizavimo įsteigta nauja politinė partija (Darbo partija (leiboristai) perėmė 
veiklą baigusios partijos (Darbo partijos) turėtą visuomenės pasitikėjimą, tai turėtų 
lemti ir išvadą, jog analogiškai turi būti vertinamos ir kitų politinių partijų galimybės 
gauti valstybės biudžeto asignavimus – t. y. jog turėtų būti vertinama, ar ir kitos politi-
nės partijos sprendimo dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo priėmimo metu 
vis dar turi atitinkamą pasitikėjimą visuomenėje, ar jų iškelti kandidatai, gavę rinkėjų 
balsus, vis dar priklauso šiai partijai ir pan. Tačiau tokia išvada, pripažintina, iš esmės 
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prieštarautų įstatymų leidėjo pasirinktam valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo 
politinių partijų veiklai finansuoti modeliui. 

53. Teisinių argumentų dėl atitinkamo politinės partijos pasitikėjimo, reikšmingo 
paskirstant valstybės biudžeto asignavimus, kontekste atkreiptinas dėmesys, jog Euro-
pos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) 2001 m. kovo 9–10 d. ple-
narinėje sesijoje patvirtintų gairių „Dėl politinių partijų finansavimo“ (kurios priim-
tos pabrėžus, be kita ko, politinių partijų esminį vaidmenį demokratinėje visuomenėje 
ir atsižvelgiant į tai, jog asociacijų, inter alia politinių asociacijų laisvė yra pagrindinė 
laisvė, saugoma Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos) 
3 punkte pažymėta, jog viešą finansavimą turėtų gauti visos partijos, atstovaujamos 
parlamente. Analogiškai, šios Komisijos 2010 m. spalio 15–16 d. plenarinėje sesijoje 
patvirtintų gairių „Dėl politinių partijų reguliavimo“ (kurios pagrįstos, be kita ko, Ve-
necijos komisijos 1999–2010 metais patvirtintomis gairėmis, inter alia jau minėtomis 
gairėmis „Dėl politinių partijų finansavimo“; šių gairių 6 punktas), 188 punktas nusta-
to, jog mažų mažiausiai viešojo finansavimo tam tikra dalis turi būti prieinama visoms 
partijoms, atstovaujamoms parlamente. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pirmo-
sios instancijos teismo pateiktas aktualaus teisinio reguliavimo aiškinimas nulemtų, 
jog, paneigiant minėtus principus, kad viešą finansavimą turėtų gauti visos partijos, 
atstovaujamos parlamente, reorganizuotos politinės partijos teisių ir pareigų perėmėja 
Darbo partija (leiboristai), kurioje narystę tęsė veiklą baigusios Darbo partijos iškelti 
kandidatai, išrinkti į Seimą, negalėtų gauti valstybės biudžeto asignavimų, ir taip iš es-
mės valstybės biudžeto asignavimų skyrimo politinių partijų veiklai finansuoti prasme 
galėtų būti pažeidžiamas konstitucinis asmenų lygybės principas, kadangi tokia poli-
tinė partija, atstovaujama Seime, būtų traktuojama kitaip, nei kitos politinės partijos, 
atstovaujamos Seime. Kita vertus, tokia politinė partija būtų traktuojama taip pat kaip 
ir politinės partijos, neatstovaujamos Seime, nors, išplėstinės teisėjų kolegijos vertini-
mu, tokį traktavimą pagrįsti nėra pakankamų teisinių argumentų.

54. Nagrinėjamoje byloje kilusio ginčo kontekste pažymėtina ir tai, jog, kaip pa-
grįstai pažymi atsakovas bei trečiasis suinteresuotas asmuo Darbo partija, Darbo parti-
jos (leiboristų) teisės į atitinkamą valstybės biudžeto asignavimų dalį, į kurią teisę įgijo 
veiklą baigusi Darbo partija, paneigimas iš esmės reikštų ir teisėtų lūkesčių principo 
pažeidimą. Šiuo – teisėtų lūkesčių aspektu – be kita ko, pabrėžtina ir nuosekli Vyriau-
siosios rinkimų komisijos praktika analogiškose situacijose. Pavyzdžiui, esant analogiš-
kam kaip nagrinėjamoje administracinėje byloje teisiniam reguliavimui dėl valstybės 
biudžeto asignavimų skyrimo politinėms partijoms, Vyriausiosios rinkimų komisijos 
2011 m. spalio 21 d. sprendimo Nr. 375 „Dėl 2011 m. antrojo pusmečio valstybės biu-
džeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo“ 8 punktu nu-
tarta reorganizavus Naująją sąjungą (socialliberalus), prijungiant minėtą politinę par-
tiją prie Darbo partijos, Naujajai sąjungai (socialliberalams) skirtus valstybės biudžeto 
asignavimus (47 835 Lt) išmokėti Darbo partijai ir kt. Pažymėtina ir tai, jog ir pareiš-
kėjui šioje byloje – Tėvynės sąjungai–Lietuvos krikščionims demokratams, kaip veiklą 
baigusios Tėvynės sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniš-
kųjų demokratų) teisių ir pareigų perėmėjai (pastarajai partijai susijungus su Lietu-
vos krikščionimis demokratais), Vyriausiosios rinkimų komisijos 2008 m. liepos 22 d. 
sprendimu Nr. 42 „Dėl valstybės biudžeto dotacijos politinėms partijoms dydžio nu-
statymo“ buvo paskirta 1 798 583,67 Lt valstybės biudžeto dotacija, nors rinkimuose,  
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pagal kurių rezultatus buvo apskaičiuota ši dotacija (2004 m. Seimo rinkimuose, 
2005 m. naujuose Seimo nario rinkimuose vienmandatėje Kėdainių rinkimų apygardo-
je, 2007 m. rinkimuose į Seimą Dzūkijos vienmandatėje rinkimų apygardoje, 2007 m. 
savivaldybių tarybų rinkimuose) ši partija (Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys de-
mokratai) nedalyvavo. 

55. Atsižvelgdama į nurodytų teisinių argumentų visumą, išplėstinė teisėjų kolegi-
ja sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino aktualų teisinį regu-
liavimą dėl valstybės biudžeto asignavimų skyrimo politinių partijų veiklai finansuo-
ti, dėl ko buvo padaryta nepagrįsta išvada, jog Vyriausioji rinkimų komisija 2013 m. 
rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. Sp-124 „Dėl 2013 m. antrojo pusmečio valstybės biudže-
to asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo“ 5 ir 6 punktais 
nepagrįstai Darbo partijai apskaičiuotus skirtinus valstybės biudžeto asignavimus 
– 1 771 303 Lt – nusprendė išmokėti jos teisių ir pareigų perėmėjai Darbo partijai 
(leiboristams) ir šią Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo dalį panaikino. Taigi 
pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – 
pareiškėjo Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų skundas atmestinas kaip 
nepagrįstas. 

56. Trečiasis suinteresuotas asmuo Darbo partija apeliaciniame skunde prašė pri-
teisti bylinėjimosi išlaidas. Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalis 
nustato, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu 
su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo suinteresuoto as-
mens prašymas dėl išlaidų atlyginimo savo turiniu neatitinka nurodytų reikalavimų, jis 
nenagrinėtinas, išaiškinant, kad tai neužkerta kelio proceso šaliai pateikti įstatymo rei-
kalavimus atitinkantį prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo per keturiolika dienų nuo 
teismo sprendimo įsiteisėjimo (ABTĮ 45 str. 1 d.). 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 
teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos ir trečiojo suinte-
resuoto asmens Darbo partijos apeliacinius skundus tenkinti. 

Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 12 d. spren-
dimą ir priimti naują sprendimą.

Pareiškėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
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2.9. Bylos dėl energetikos teisinių santykių

2.9.1. Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu 
metrologinės patikros

Metrologijos teisiniai santykiai yra reguliuojami tiek nacionaliniu, tiek Europos Są-
jungos lygmeniu. Metrologijos įstatymo (2006 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. X-717 redak-
cija) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustatė, kad teisinis metrologinis reglamentavimas 
taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos, be kita ko, nustatant prekių, energi-
jos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei 
atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina. . 
Pagal Metrologijos įstatymo 17 straipsnio 2 dalį, juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patie-
kia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio re-
glamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų 
ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas (35 punktas).

Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo  
Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu 
metrologinio įteisinimo“ 2 punktas nustato, kad matavimo priemonė su nuotoliniu (tele-
metriniu) duomenų perdavimu yra vertinama kaip matavimo sistema ir todėl metrologinė 
patikra turi būti atliekama kaip matavimo sistemai, atitinkamai įforminant patikros re-
zultatus (36 punktas). 

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/22/EB dėl ma-
tavimo priemonių 1 priedo „Esminiai reikalavimai“ 10.4 ir 10.5 punktai nustato, kad tie-
sioginio pardavimo prekybiniams sandoriams skirta matavimo priemonė turi būti supro-
jektuota taip, kad, įrengus ją pagal paskirtį, matavimo rezultatas būtų pateiktas abiem 
sandorio šalims, o matavimo priemonės displėjaus rodmuo yra matavimo rezultatas, pa-
gal kurį nustatoma mokama kaina, todėl nuotolinio duomenų perdavimo kanalas, nau-
dojamas atsiskaitymo duomenų surinkimui, turi būti metrologiškai kontroliuojamas  
(37 punktas).

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 m. rugsėjo 10 d. prejudiciniame spren-
dime byloje Vilniaus energija (C-423/13) nusprendė, jog Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 34 straipsnis ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/22/EB dėl matavimo priemonių turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiamas toks 
nacionalinis reguliavimas ir praktika, pagal kuriuos visus šios direktyvos reikalavimus ati-
tinkantis karšto vandens skaitiklis, sujungtas su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perda-
vimo įtaisu, yra laikomas matavimo sistema ir dėl šios aplinkybės negali būti naudojamas 
pagal paskirtį, kol jam kartu su šiuo įtaisu nebus atlikta metrologinė patikra kaip matavi-
mo sistemai (39 punktas).

Atsižvelgus į teismų praktiką, pagal kurią nacionalinis teismas, neperžengdamas savo 
kompetencijos ribų, įpareigotas taikyti Europos Sąjungos teisės nuostatas, privalo užtikrin-
ti visišką šių nuostatų veikimą, bei remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo spren-
dime byloje Vilniaus energija (C-423/13) pateiktu aiškiu ir besąlygišku Europos Sąjungos 
teisės normų išaiškinimu, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju negalima remtis pagrin-
diniu ginčijamo individualaus administracinio akto priėmimo argumentu, kad metrologinė 
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patikra turėjo būti atlikta skaitikliui ir duomenų perdavimo įrenginiui, kaip matavimo sis-
temai, įvertinant duomenų perdavimo funkciją (40 punktas).

Administracinė byla Nr. A858-46/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01141-2012-5

Procesinio sprendimo kategorija 28

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

2015 m. sausio 5 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo, Ramūno Gadliausko, Irmanto  
Jarukaičio (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),

teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo adminis-
tracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Lietuvos metrologi-
jos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriui dėl akto panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (I t.,  
b. l. 1–6) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

1) panaikinti 2012 m. kovo 22 d. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus aps-
krities skyriaus Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi aktą Nr. PA-954(V12) (I t., 
b. l. 59);

2) sustabdyti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 
2012 m. kovo 22 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto Nr. PA-954(V12) 
su jame išdėstytais nurodymais galiojimą iki galutinio teismo sprendimo priėmimo 
šioje administracinėje byloje;

3) sustabdyti šią administracinę bylą dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos 
2012 m. kovo 22 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto Nr. PA-954(V12) 
panaikinimo iki Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bus išspręstas Vals-
tybinės metrologijos tarnybos 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 kaip normi-
nio administracinio akto teisėtumo klausimas.

2. Pareiškėjas paaiškino, kad nesutinka su Lietuvos metrologijos inspekcijos 
Vilniaus apskrities skyriaus (toliau – ir LMI, Inspekcija) 2012 m. kovo 22 d. Teisinės 
metrologijos reikalavimų laikymosi akte Nr. PA-954(V12) (toliau – ir Aktas) duotais 
nurodymais: 1) nenaudoti nuotoliniu (telemetriniu) būdu perduotų karšto vandens 
skaitiklio matavimo rezultatų (išrašant sąskaitas), kol nustatyta tvarka nebus atlikta sis-
temos metrologinė patikra; 2) naudoti tik metrologiškai patvirtinto bute sumontuoto 
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karšto vandens skaitiklio su galiojančia metrologine patikra deklaruotus rodmenų 
duomenis; 3) apie priimtus sprendimus ir duotų nurodymų vykdymą raštu iki 2012 m. 
balandžio 10 d. informuoti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių.

3. Pažymėjo, kad pareiškėjui Akte išdėstyti nurodymai yra naikintini kaip neati-
tinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir kaip objektyviai negalintys būti 
įgyvendinti dėl ne nuo pareiškėjo priklausančių priežasčių. Patvirtino, kad atsiskai-
tymams su gyvenamojo namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), vartotojais yra 
naudojamas įvadinis šilumos skaitiklis bei butuose įrengti karšto vandens skaitikliai 
WFH 36 yra su galiojančia metrologine patikra. Pabrėžė, jog butuose esantys karšto 
vandens WFH modifikacijos skaitikliai metrologiškai yra įteisinti Valstybinės metro-
logijos tarnybos (toliau – ir VMT, Tarnyba) direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 19 d. įsa-
kymu Nr. V-88 „Dėl šalto ir šilto vandens skaitiklių metrologinio įteisinimo“, kuriame 
nustatyta, kad šių skaitiklių tipas yra patvirtintas su nuotolinio duomenų perdavimo 
funkcija. Tipo aprašyme yra patvirtinta, kad elektroninis vandens skaitiklis WFH gali 
būti nuskaitomas nuotoliniu būdu naudojant optinę sąsają arba duomenų perdavimą 
radijo ryšiu, kaip tai ir numatoma Akte minimo Valstybinės metrologijos tarnybos di-
rektoriaus įsakymo Nr. V-107 trečiame punkte, bei kad jis yra įrašomas į Lietuvos ma-
tavimo priemonių registrą, tuo tarpu matavimo priemonės tipo tvirtinimo pažymėji-
mas galioja iki 2015 m. birželio 1 d.

4. Pareiškėjo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad karšto vandens skaitiklio WFH 36 ti-
pas yra įregistruotas Lietuvos matavimo priemonių registre bei patvirtintas su nuoto-
linio duomenų nuskaitymo funkcija, tokiu atveju papildomo metrologinio įteisinimo 
jam nereikia. Nurodė, kad daugiabučiame name, esančiame adresu (duomenys neskelb-
tini), sumontuotai šiluminės įrangos reguliavimo ir duomenų perdavimo automatinei 
sistemai „Rubisafe“ (antenos, taip pat nuotolinio ryšio kanalas ir t. t.) negali būti tai-
komas teisinis metrologinis reguliavimas, nes sistema neatlieka matavimo funkcijos ar 
matavimo veiksmo. Pažymėjo, jog automatinės sistemos „Rubisafe“ įrenginiai yra skirti 
tik perduoti matavimo priemone išmatuotą matavimo rezultatą, todėl negali būti api-
brėžiami kaip matavimo sistema ir šiuo atveju nėra matavimo priemonė ar matavi-
mo priemonių sistema, kaip tai apibrėžta Lietuvos metrologijos įstatymo (toliau – ir 
Metrologijos įstatymas) 2 straipsnio 7 dalyje bei 15 dalyje, nes šie įrenginiai neatlieka 
jokios matavimo funkcijos. Atkreipė dėmesį, kad tiek 2004 m. kovo 31 d. Europos Par-
lamento ir Tarybos direktyvos 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (toliau – ir Direk-
tyva 2004/22/EB) 4 straipsnis, tiek Metrologijos įstatymo 2 straipsnio 15 dalis nustato, 
kad „matavimo priemone gali būti laikomas toks objektas, kurio funkcija ir paskirtis 
yra atlikti tam tikrus matavimo veiksmus“, o „matavimo sistema turėtų apjungti ne 
vieną matavimo priemonę ir papildomus įtaisus, o kelias matavimo priemones su pa-
pildomais įtaisais“. Tuo tarpu „nuotolinio duomenų perdavimo kanalas yra naudoja-
mas būtent matavimo priemone (skaitikliu) išmatuotų duomenų (skaitiklių matavimo 
rezultato) perdavimui iš metrologiškai kontroliuojamų skaitiklių ir neatlieka matavimo 
funkcijos“.

5. Pareiškėjas nurodė, kad jei Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 
2010 m. lapkričio 15 d. įsakyme Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (te-
lemetriniu) duomenų perdavimo metrologinio įteisinimo“ (toliau – ir VMT Įsakymas) 
yra siekiama nustatyti, kad metrologijos teisinio reguliavimo sričiai turėtų būti priskir-
tos ne tik matavimo priemonės, tai taip interpretuojamas VMT Įsakymas prieštarauja 
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Metrologijos įstatymo 2 straipsnio 7 ir 15 dalims, bei 15–16 straipsniams, taip pat Di-
rektyvos 2004/22/EB 1 straipsniui, Matavimo priemonių techninio reglamento 6 punk-
to 1 daliai, nes paminėtuose teisės aktuose yra nurodyta, kad „matavimo sistema“ yra 
laikoma kelių matavimo priemonių sujungimas į vieną sistemą, skirtą tam tikriems 
matavimams atlikti, t. y. matavimo sistema laikomos kelios matavimo priemonės, su-
jungtos į vieną sistemą, o Inspekcija, interpretuodama 2010 m. lapkričio 15 d. VMT 
Įsakymą, traktuoja, kad „matavimo sistema“ yra laikoma sujungtos matavimo priemo-
nė ir ne matavimo priemonė.

6. Pažymėjo, kad matavimo priemonių esminius ir savituosius reikalavimus ir jų 
atitikties įvertinimo procedūras, tiekimo Lietuvos rinkai ir naudojimo pradžios sąlygas 
reguliuoja Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas VMT direktoriaus 
2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 (toliau – ir Reglamentas). Tačiau nuotolinio (te-
lemetrinio) duomenų perdavimo sistemų ar matavimo priemonių su nuotolinio (te-
lemetrinio) duomenų perdavimu, kaip matavimo sistemos, esminiai reikalavimai, jų 
atitikties įvertinimo procedūros, tiekimo Lietuvos rinkai ir naudojimo pradžios sąly-
gos Reglamente nėra nustatytos. Todėl tokiu atveju (jei tai neprieštarautų Metrologijos 
įstatymui, kuomet teisinis metrologinis reglamentavimas bandomas pritaikyti ne mata-
vimo priemonėms), remiantis Metrologijos įstatymo 18 straipsniu, nuotolinio (teleme-
trinio) duomenų perdavimo sistemų ar matavimo priemonių su nuotolinio (teleme-
trinio) duomenų perdavimu, kaip matavimo sistemos, tipo įvertinimo ir patvirtinimo 
tvarką privalo nustatyti VMT.

7. Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcija atsiliepime (I t., b. l. 55–58) prašė 
pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, jog pagal 2012 m. vasario 7 d. Valstybinės vartoto-
jų teisių apsaugos tarnybos persiųstą gyventojo prašymą buvo tikrinama, kaip pareiš-
kėjas laikosi Metrologijos įstatymo reikalavimų tiekdamas karštą vandenį gyvenamojo 
namo, (duomenys neskelbtini), butui (duomenys neskelbtini). Patikrinimo metu buvo nu-
statyta, kad minėtame bute pareiškėjas 2011 m. gruodžio 7 d. sumontavo karšto van-
dens skaitiklį WFH 36 Nr. 09532667 (toliau – ir skaitiklis). Skaitiklis turėjo galiojantį 
pirminės 2011 m. patikros žymenį Nr. 010149, skaitiklio patikra buvo atlikta AB „Vil-
niaus metrologijos centras“, skaitiklis buvo užplombuotas pareiškėjo plomba ir buvo jo 
nuosavybė. Skaitiklis turėjo nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkciją.

8. Pažymėjo, jog skaitiklis ir jo rodmenys galėjo būti naudojami atsiskaitymui už 
karštą vandenį, tačiau negalėjo būti naudojami atsiskaitymui (sąskaitų išrašymui) skai-
tiklio duomenys, perduoti nuotoliniu būdu. Nurodė, kad 2010 m. lapkričio 15 d. VMT 
Įsakymo 1 punkte nustatyta, jog matavimo priemonių su nuotolinio (telemetrinio) 
duomenų perdavimo funkcija tipas turi būti patvirtintas tik atlikus reikiamus bandy-
mus ir įsitikinus, kad telemetrinio kanalo duomenys visiškai atitinka matavimo prie-
monės parodymus. Įsakymo 2 punkte nurodyta, kad matavimo priemonė su nuotoli-
niu (telemetriniu) duomenų perdavimu yra vertinama kaip matavimo sistema ir todėl 
metrologinė patikra turi būti atliekama kaip matavimo sistemai, atitinkamai įformi-
nant patikros rezultatus. Įsakymo 3 punkte nurodyta, kad teisinei metrologijai priskir-
tos matavimo priemonės, kurios sukonstruotos su nuotolinio (telemetrinio) duomenų 
perdavimo funkcija, tačiau kurių tipai patvirtinti be šios funkcijos įvertinimo, negali 
būti naudojamos nuotoliniam (telemetriniam) duomenų perdavimui. Pabrėžė, jog ka-
dangi yra draudžiama skaitiklių matavimo rezultatus perduoti nuotoliniu (telemetri-
niu) būdu, tokiu atveju neturi būti naudojamos ir jokios kitos įrangos ar sistemos šių 
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rezultatų perdavimui nuotoliniu būdu. Tačiau patikrinimo metu buvo nustatyta, kad 
ginčo namo šilumos punkte buvo sumontuotas automatinis įrenginys „Rubisafe“, kurio 
pagalba šilumos skaitiklio WFH 36 Nr. 09532667 matavimo rezultatai buvo perduo-
dami nuotoliniu būdu ir naudojami sąskaitoms vartotojui už tiekiamą karštą vandenį 
išrašyti. Atkreipė dėmesį, kad šilumos ir karšto vandens tiekėjams, kol nebus atlikta pa-
čios matavimo sistemos (pačių skaitiklių) pilna metrologinė patikra su nuotolinės (te-
lemetrinės) funkcijos metrologiniu įvertinimu, nuotoliniam skaitiklių rodmenų perda-
vimui yra uždrausta naudoti automatinius įrenginius „Rubisafe“. Pažymėjo, kad karšto 
vandens skaitiklio WFH 36 Nr. 09532667 metrologinė patikra buvo atlikta pagal anks-
čiau patvirtintą patikros metodiką ir buvo įvertintos tik skaitiklio rodmenų paklaidos, 
tačiau nebuvo patikrinta ir įsitikinta, kad telemetrinio kanalo duomenys visiškai atitin-
ka skaitiklio rodmenis.

9. Patikrinimo metu taip pat buvo nustatyta, kad nors po skaitiklio sumontavimo 
vartotojas sunaudoto karšto vandens kiekio 2 mėnesius (sausio mėn. ir vasario mėn.) 
nedeklaravo, tačiau pareiškėjas nuotoliniu (telemetriniu) būdu perduotus skaitiklio ro-
dmenis panaudojo sąskaitoms vartotojui išrašyti, kurias vėliau pateikė vartotojui. Nu-
rodė, kad atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus, Inspekcija, vadovaudamasi Metrologi-
jos įstatymu, LMI nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. 
balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-264, pagal savo kompetenciją pagrįstai ir teisėtai pareiš-
kėjo atžvilgiu priėmė nurodymus dėl teisinės metrologijos reikalavimų vykdymo.

II.

10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu 
(I t., b. l. 70–75) UAB „Vilniaus energija“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pirmosios ins-
tancijos teismas nurodė, jog nagrinėdamas šią administracinę bylą, vadovavosi Lietu-
vos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 9 d. 
sprendimu administracinėje byloje Nr. I143–10/2012 pagal Panevėžio apygardos admi-
nistracinio teismo prašymą ištirti, ar Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 
2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (te-
lemetriniu) duomenų perdavimo metrologinio įteisinimo“ 1, 2, 3 punktai, nustatantys 
metrologinę kontrolę nuotoliniam duomenų perdavimo kanalui, neprieštarauja Lie-
tuvos Respublikos metrologijos įstatymo 15 straipsniui, 16 straipsniui, 2 straipsnio 7, 
15 dalims bei ar Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. 
įsakymo Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų 
perdavimo metrologinio įteisinimo“ 3 punktas, ta apimtimi, kuria draudžia naudoti 
nuotoliniam (telemetriniam) duomenų perdavimui iki įsakymo priėmimo sumontuo-
tas metrologiškai patikrintas matavimo priemones su nuotolinio duomenų perdavimo 
funkcija, neprieštarauja konstituciniams teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo 
principams. Išnagrinėjusi bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 
teisėjų kolegija 2012 m. liepos 9 d. sprendime konstatavo, jog Valstybinės metrologijos 
tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl matavimo prie-
monių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ 1, 
2 ir 3 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 2 straipsnio 
7 ir 15 dalims bei 15 ir 16 straipsniams, taip pat 3 punktas neprieštarauja konstitu-
ciniams teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principams. Vadinasi, pareiškėjui abejonę 
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sukėlusios Įsakymo nuostatos savo turiniu atitinka Metrologijos įstatymo 2 straipsnio 
7 ir 15 dalių, 15, 16 straipsnių nuostatas.

11. Paaiškino, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija 2012 m. liepos 9 d. sprendime Nr. I143–10/2012 akcentavo, jog esminė mata-
vimo priemonės (inter alia matavimo sistemos) paskirtis – atlikti matavimus. Tačiau 
šiuo aspektu pažymėjo, jog nėra teisinių argumentų išvadai, jog minėta paskirtis – ma-
tuoti – Metrologijos įstatymo 2 straipsnio 7 ir 15 dalių prasme turi būti aiškinama itin 
siaurai, nustatant, jog matavimo sistemos, kaip tam tikros sujungtų priemonių ir kitų 
įrenginių grupės, teisinis kvalifikavimas matavimo priemone Metrologijos įstatymo 
prasme turi būti apibrėžiamas griežtai remiantis vien tik matavimo kriterijumi, t. y. 
kad išimtinai visi matavimo sistemos elementai turi turėti vienintelę paskirtį – ma-
tuoti. Minėtame sprendime taip pat pažymėta, jog matavimo priemonė su nuotolinio 
(telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija, tais atvejais, kai tokia funkcija yra nau-
dojamasi (ketinama ją naudoti), ir tokios funkcijos pagalba gaunami (perduodami) 
tam tikri matavimo duomenys yra naudojami teisinio metrologinio reglamentavimo 
srityse (pvz., nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo 
sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, 
kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina, Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.), 
vertintina kaip matavimo sistema, t. y. prie matavimo priemonės (kuri gali būti naudo-
jama ir savarankiškai) prijungus tam tikrą papildomą įrangą, užtikrinančią galimybę 
naudotis nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija, sukuriama kokybiš-
kai nauja ir vientisa matavimo sistema. Taigi teisėjų kolegijai sprendime konstatavus, 
jog matavimo priemonė su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija, 
kurią planuojama prijungti ar jau yra prijungta prie matavimo priemonės kaip papil-
doma įranga, kaip šiuo atveju sistema „Rubisafe“, yra laikytina matavimo sistema, šio-
je nagrinėjamoje byloje darytina išvada, jog name, adresu (duomenys neskelbtini), prie 
karšto vandens skaitiklio prijungtai šiluminės įrangos reguliavimo ir duomenų perda-
vimo įrangai „Rubisafe“, kurios pagalba skaitiklio rodmenų duomenys buvo perduo-
dami nuotoliniu būdu, priešingai nei teigia pareiškėjas, yra būtina teisinė metrologijos 
patikra pagal Metrologijos įstatyme nustatytus reikalavimus, kadangi, kaip jau minėta, 
tokio pobūdžio įranga yra vertintina kaip matavimo sistema.

12. Remdamasis minėtais argumentais pirmosios instancijos teismas darė išvadą, 
kad Inspekcija, kaip institucija, kontroliuojanti Metrologijos įstatymo nuostatų laiky-
mąsi, skundžiamame Akte konstatuodama, jog pareiškėjas nesilaikė Valstybinės metro-
logijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl matavimo 
priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimo metrologinio įteisinimo“ 
nuostatų, t. y. neatliko prie karšto vandens skaitiklio WFH 36 Nr. 09532667 prijungtos 
duomenų perdavimo automatinės įrangos „Rubisafe“ teisinės metrologinės patikros, 
buvo kompetentinga atlikti jai Metrologijos įstatymo 17–19 straipsniuose nustaty-
tas funkcijas, Akte suformuluoti privalomi nurodymai aptartų teisės aktų prasme yra  
argumentuoti ir teisėti.

III.

13. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ apeliaciniame skunde (I t., b. l. 79–85) 
prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą 
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panaikinti ir priimti naują sprendimą – tenkinti skundą bei kreiptis į Europos Sąjun-
gos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo su prejudiciniais klau-
simais: 1) ar teisės normas, įtvirtintas Direktyvoje 2004/22/EB reikia aiškinti taip, kad 
jos taikytinos ir duomenų perdavimo nuotoliniam ryšiui, kuris turi būti metrologiškai 
kontroliuojamas; 2) ar teisės normos, įtvirtintos Direktyvoje 2004/22/EB (jos 1 priedo 
10.4 ir 10.5 punktuose), reikalaujančios, kad abi sandorio šalys galėtų matyti matavimo 
rezultatą ir kad matavimo priemonėje būtų metrologiškai kontroliuojamas displėjus, 
tačiau nenurodo, jog duomenų perdavimas nuotoliniu būdu turi būti metrologiškai 
kontroliuojamas, gali būti aiškinamos taip, kaip numato Lietuvos nacionalinės teisės 
normos, apibrėžtos 2010 m. lapkričio 15 d. VMT Įsakymo Nr. V-107 preambulėje ir 1, 
2, 3 punktuose, nustatančiuose metrologinę kontrolę nuolatiniam duomenų perdavimo 
kanalui.

14. Apeliaciniame skunde pareiškėjas užsimena apie trečio asmens, buto, esančio 
adresu (duomenys neskelbtini), gyventojo (savininko) nepagrįstą neįtraukimą į bylos 
nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme.

15. Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą spren-
dimą, nes jame nebuvo atsakyta į visus pareiškėjo reikalavimus, buvo netinkamai pri-
taikyti teisės aktai (Direktyvos 2004/22/EB, 2006 m. kovo 30 d. VMT įsakymu Nr. V-31 
patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento, Metrologijos įstatymo nuos-
tatos), neatsižvelgta į visas faktines aplinkybes. Pareiškėjo nuomone, Inspekcija neturi 
teisinio pagrindo nurodyti UAB „Vilniaus energija“ išmontuoti ar uždrausti naudoti 
elektroninio karšto vandens skaitiklio WFH 36 su nuotolinio duomenų perdavimo 
funkcija, kadangi jis yra įrengtas vadovaujantis teisinę metrologiją ir šilumos ūkio vei-
klą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Pareiškėjas šį teiginį grindžia 2010 m. 
lapkričio 1 d. įsigaliojusių naujų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 
spalio 28 d. įsakymu Nr. I-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau 
– ir Taisyklės) nuostatomis, inter alia 159–180 punktuose nurodytais karšto vandens 
apskaitos prietaisų įrengimu ir priežiūra. Pagal Taisyklių 159.1 punkto reikalavimus 
UAB „Vilniaus energija“ daugiabučiame name (duomenys neskelbtini), vartotojų butuo-
se, įskaitant ir (duomenys neskelbtini) name esantį butą (duomenys neskelbtini), 2011 m. 
gruodžio 7 d. įrengė naujos kartos elektroninius karšto vandens skaitiklius WFH 36, 
turinčius nuotolinio duomenų perdavimo funkciją ir galiojančius pirminius 2011 m. 
metrologinės patikros žymenis. Taisyklių 163 punkte numatyta, kad karšto vandens 
tiekėjas gali įrengti ir naudoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nus-
kaitymo ir perdavimo funkcija. Skaitiklio montavimo metu vartotojas pasirašė karšto 
vandens skaitiklių įrengimo (plombavimo) aktą, kuriame nurodyta, kad vartotojas dėl 
montavimo darbų pretenzijų neturi. (duomenys neskelbtini) name, kuriame yra tikrin-
tas butas (duomenys neskelbtini), šilumos kiekis, nustatytas pagal šio namo įvade įreng-
to atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, skirstomas vartotojams pagal 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 2005 m. ge-
gužės 5 d. nutarimu Nr. O3-19 patvirtintą šilumos paskirstymo metodą Nr. 4 (toliau 
– ir Metodas). Šio Metodo 1.3.1 punkte taip pat nurodyta, kad per atsiskaitymo laiko-
tarpį butuose ar patalpose suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal karšto 
vandens apskaitos prietaisų butuose rodmenis (nuskaitomus ar deklaruojamus). Ko-
misijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 patvirtintos Karšto vandens kainų 
nustatymo metodikos 39 punktas taip pat numato nuotolinio duomenų nuskaitymo 
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ir perdavimo įrenginius kaip egzistuojantį ir kaip juridinį faktą, t. y. nurodoma, kad 
daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti apskaitos prietaisai su nuotolinio duome-
nų nuskaitymo ir perdavimo funkcija, leistinos karšto vandens netektys, susidarančios 
dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų, negali būti didesnės kaip 5 proc. Pagal 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 424 patvirtin-
tų Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių 10.2 ir 10.4 punktus visi 
naujai statomų ar rekonstruojamų namų butuose įrengiami šilumos ir karšto vandens 
skaitikliai privalo turėti įtaisus, vienodus visam namui, kuriais būtų galima duomenis 
perduoti į vieną duomenų surinkimo sistemą, t. y. pagal nuo 2000 m. galiojančius teisės 
aktus yra įtvirtinta ne tik galimybė, bet ir pareiga įrengiant šilumos ar karšto vandens 
skaitiklius kartu su šiais apskaitos prietaisais įrengti ir skaitiklių rodmenų perdavimo 
sistemas.

16. Pareiškėjas pažymi, kad Taisyklių 227.4 punktas numato buitinio karšto van-
dens vartotojui pareigą pateikti karšto vandens skaitiklių duomenis. Teisės aktuose ne-
nustatyta, kokia forma šie rodmenys turi būti pateikti. Inspekcijos vykdyto patikrinimo 
metu buto, esančio adresu (duomenys neskelbtini) savininkas (vartotojas) buvo įspėtas 
dėl sunaudoto karšto vandens, t. y. skaitiklių rodmenų deklaravimo, tačiau po skaitiklio 
montavimo vartotojas sunaudoto karšto vandens kiekio 2 mėnesius nedeklaravo, to-
kiu atveju į daugiabučio namo suvartotos šilumos ir karšto vandens energijos apskaitą 
buvo įkelti nuotoliniu būdu nuo karšto vandens skaitiklio gaunami duomenys. Varto-
tojas dėl sąskaitoje nurodytų karšto vandens kiekių jokių pastabų ar pretenzijų nepa-
reiškė, tad laikytina, jog duomenys atitinka vartotojo suvartotus karšto vandens kiekius 
bei atitinka karšto vandens skaitiklio displėjuje matomų rodmenų skaitinę išraišką.

17. Pareiškėjas teigia, kad matavimo priemone gali būti laikomas tik toks objektas, 
kurio paskirtis yra atlikti matavimus, o ne duomenų perdavimo funkcijas ir nurodo, 
kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas šį pareiškėjo argumentą, nesivadovavo 
Europos Sąjungos teise, o tik nurodė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegijai sprendime konstatavus, jog matavimo priemonė su nuotolinio (teleme-
trinio) duomenų perdavimo funkcija, kurią planuojama prijungti, ar jau yra prijungta 
prie matavimo priemonės kaip papildoma įranga, kaip šiuo atveju sistema „Rubisafe“, 
yra laikytina matavimo sistema, todėl ir šioje administracinėje byloje darytina išvada, 
jog bute, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), Vilnius, prie karšto vandens skaiti-
klio prijungtai šiluminės įrangos reguliavimo ir duomenų perdavimo įrangai „Rubi-
safe“, kurios pagalba skaitiklio rodmenų duomenys perduodami nuotoliniu būdu, yra 
būtina teisinė metrologijos patikra pagal Metrologijos įstatyme nustatytus reikalavi-
mus, kadangi tokio pobūdžio įranga yra vertintina kaip matavimo sistema. 

18. Pareiškėjo nuomone, apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo 
funkcija klausimai, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 15 d. VMT Įsakymą Nr. V-107, turi 
būti vertinami tiek teisiniais, tiek ekonominiais, tiek praktiniais aspektais, atsižvelgiant 
į: 1) atitikimą Metrologijos įstatymo 2 straipsnio 7, 15 dalims, 15–16 straipsniams, Di-
rektyvos 2004/22/EB 1 straipsnį, 1 priedo 10.4 ir 10.5 punktus, Reglamento 6 punkto 
1 dalį; 2) šilumos ir/ar karšto vandens vartotojų interesus būti aprūpintiems energija 
ir modernia jos apskaita mažiausiomis sąnaudomis, sutaupant lėšas, išleidžiamas aps-
kaitos duomenų surinkimui dėl didelio skaičiaus papildomų darbuotojų, nuolat vaikš-
tančių į vartotojų patalpas. Pareiškėjas tvirtina, kad nuotolinio duomenų surinkimo, 
nuskaitymo ir perdavimo sistema yra universali, ji naudojama išskirtinai duomenų 
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surinkimui, t. y. skaitiklių, esančių šilumos punkte ir laiptinėse, apskaičiuotų ir patei-
kiamų skaitiklių displėjuose, duomenų perdavimui ir neatlieka jokios matavimo funk-
cijos ar matavimo veiksmo. Ši sistema yra telekomunikacijos, o ne matavimo priemo-
nė. Sistemos veikimo rezultatas yra atskirų skaitiklių (matavimo priemonių) rodmenų 
antrinis atvaizdas, šių rodmenų nesumuojant ar kitaip netransformuojant. Rodmenys 
perduodami be jokių perskaičiavimų ar pakeitimų. Teigia, kad Europos Sąjungos vals-
tybėse toks duomenų perdavimas naudojamas be papildomo metrologinio įvertinimo, 
kurį turi elektroninis skaitiklis su nuotolinio nuskaitymo funkcija, nes tokio reikalavi-
mo nėra numatyta Europos Sąjungos narių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
Direktyvos 2004/22/EB preambulėje nurodyta, kad teisinė metrologinė kontrolė netu-
rėtų sudaryti kliūčių matavimo priemonių laisvam judėjimui, o atitinkamos nuostatos 
turėtų būti vienodos visose valstybėse narėse.

19. Pareiškėjas apeliaciniame skunde taip pat pažymi, kad Direktyva 2004/22/EB 
taikytina matavimo priemonėms, o ne ryšiui: ryšys, nebūdamas matavimo priemone, 
negali būti metrologinės patikros objektu. Lietuvos metrologijos tarnybos, reikalaujan-
čios metrologiškai įteisinti nuotolinį ryšį, duodama nuoroda į Direktyvos 2004/22/EB 
1 priedo 10.4 ir 10.5 punktus yra teisiškai nekorektiška, nes šiuose punktuose kalbama 
apie matavimo priemones, kurios turi būti suprojektuotos taip, kad įrengus jas pagal 
paskirtį, matavimo rezultatas būtų pateiktas abiem sandorio šalims, t. y. kalbama apie 
matavimo priemones (skaitiklius), pagal kurių displėjaus rodmenis yra apskaitomas 
patiektos šilumos energijos kiekis, o ne apie nuotolinį ryšį, kuris nėra matavimo prie-
monė. Direktyvos 2004/22/EB 1 priedo 10.5 punktas suformuluotas taip, kad neatsi-
žvelgiant į tai, ar komunalinėms paslaugoms skirtos matavimo priemonės rodmenis 
galima ar negalima skaityti nuotoliniu būdu, joje turi būti metrologiškai kontroliuoja-
mas displėjus, kurį vartotojas galėtų pasiekti be įrankių ir kurį visada galima sutikrinti 
vietoje. Šio displėjaus rodmuo yra matavimo rezultatas, pagal kurį nustatoma mokama 
kaina. Loginis, lingvistinis, sisteminis šios teisės normos aiškinimas rodo, kad šia teisės 
norma negalima grįsti reikalavimų metrologiškai įteisinti nuotolinį ryšį (nieko nema-
tuojantį duomenų perdavimo kanalą), nes kalbama apie matavimo priemonės displė-
jaus rodmenų, o ne apie nuotolinio ryšio metrologinę kontrolę.

20. Pareiškėjas nurodo, kad Komisijos Šilumos skyriaus 2009 m. gruodžio 18 d. 
pažyma Nr. O5-341, nustatydama karšto vandens kainas, taip pat patvirtino, kad ma-
tavimo priemonių su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija diegi-
mas suteikia galimybę šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonėms sumažinti šilumos 
ir (ar) karšto vandens apskaitos kaštus (atitinkamai ir galutines šilumos ir (ar) karšto 
vandens kainas vartotojams), sutaupant lėšas, išleidžiamas duomenų surinkimui. Pažy-
mi, kad nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija nedaro poveikio var-
totojui prieinamo ir matomo skaitiklio displėjuje rodomam rezultatui, yra skirta bū-
tent skaitiklio displėjuje esančių duomenų perdavimui nuotoliniu būdu ir nepakeičia 
įstatymuose, inter alia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.388 str. 1 d., Šilumos 
ūkio įstatymo 12 str. 1 d. įtvirtintos nuostatos, kad atsiskaitymai už patiektą energiją 
(šilumą, karštą vandenį) yra vykdomi pagal skaitiklių rodmenis.

21. Pareiškėjas apeliaciniame skunde taip pat pateikė prašymą kreiptis į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ir Teisingumo Teismas) dėl prejudicinio sprendi-
mo priėmimo, teigdamas, kad Europos Sąjungos teisės doktrinoje nurodoma, jog teis-
mas, kurio sprendimas negali būti toliau apskundžiamas, privalo kreiptis į Teisingumo 
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Teismą, nes nacionaliniai teismai negali laisvai aiškinti Europos Sąjungos teisės. Kadan-
gi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje yra nacionalinis teismas, 
priimantis galutinį sprendimą, jis ir yra būtent tas teismas, kuris turi pareigą kreiptis 
į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Direktyvos 2004/22/EB 
1 priedo 10.4 ir 10.5 punktuose reikalaujama, kad abi sandorio šalys galėtų matyti ma-
tavimo rezultatą ir kad matavimo priemonėje būtų metrologiškai kontroliuojamas dis-
plėjus, tačiau nenurodoma, jog duomenų perdavimas nuotoliniu būdu turi būti metro-
logiškai kontroliuojamas. Tuo tarpu 2010 m. lapkričio 15 d. VMT Įsakymas Nr. V-107, 
jo preambulė ir 1, 2, 3 punktai grindžiami nuostata, jog „nuotolinio duomenų perda-
vimo kanalas, naudojamas atsiskaitymo duomenų surinkimui, turi būti metrologiškai 
kontroliuojamas“. Pareiškėjas pažymi, kad kilus teisės normų kolizijai, pirmenybė turi 
būti teikiama Europos Sąjungos teisės normoms, o ne nacionalinei teisei. Dėl to pareiš-
kėjas prašo kreiptis į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo šiais 
klausimais: 1) ar teisės normas, įtvirtintas Direktyvoje 2004/22/EB reikia aiškinti taip, 
kad jos taikytinos ir duomenų perdavimo nuotoliniam ryšiui, kuris turi būti metro-
logiškai kontroliuojamas; 2) ar teisės normos, įtvirtintos Direktyvoje 2004/22/EB (jos 
1 priedo 10.4 ir 10.5 punktuose), reikalaujančios, kad abi sandorio šalys galėtų matyti 
matavimo rezultatą ir kad matavimo priemonėje būtų metrologiškai kontroliuojamas 
displėjus, tačiau nenurodo, jog duomenų perdavimas nuotoliniu būdu turi būti metro-
logiškai kontroliuojamas, gali būti aiškinamos taip, kaip numato Lietuvos nacionalinės 
teisės normos, apibrėžtos 2010 m. lapkričio 15 d. VMT Įsakymo Nr. V-107 preambulėje 
ir 1, 2, 3 punktuose, nustatančiuose metrologinę kontrolę nuolatiniam duomenų per-
davimo kanalui.

22. UAB „Vilniaus energija“ nuomone, Aktas savo turiniu, t. y. nurodymais, prieš-
tarauja aukštesnės galios teisės aktams bei viešajam interesui, kas, manytina, yra svar-
būs pagrindai Aktą pripažinti naikintinu. Pareiškėjas mano, kad pirmosios instancijos 
teismas sprendimui netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, neįvertino Euro-
pos Sąjungos teisinio reglamentavimo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas 
yra naikintinas.

23. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius atsiliepime į pa-
reiškėjo apeliacinį skundą (I t., b. l. 173–176) išreiškia nesutikimą su apeliaciniame 
skunde išdėstytais argumentais nurodydamas, kad priimdamas Aktą veikė pagal savo 
kompetenciją, pagrįstai ir teisėtai nustatė nurodymus. Atsakovas atsiliepime nurodo, 
kad pagal skaitikliui, esančiam bute, adresu (duomenys neskelbtini), atliktas metrolo-
ginės patikros procedūras jo rodmenys, deklaruoti paties vartotojo, galėjo būti nau-
dojami atsiskaitymui už karštą vandenį, tačiau negalėjo būti naudojami atsiskaitymui 
(sąskaitų išrašymui) su vartotoju už karštą vandenį nuotoliniu (telemetriniu) būdu 
perduoti šio skaitiklio duomenys, kadangi šiam skaitikliui nebuvo atliktas jo tipo pa-
tvirtinimas, neatlikta jo, vertinamo kaip matavimo sistema, metrologinė patikra.

24. Pažymi, kad vadovaujantis 2010 m. lapkričio 15 d. VMT Įsakymo 1 punktu, 
matavimo priemonių su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija ti-
pas turi būti patvirtintas tik atlikus reikiamus bandymus ir įsitikinus, kad telemetri-
nio kanalo duomenys visiškai atitinka matavimo priemonės parodymus; vadovaujantis 
2 punktu, matavimo priemonė su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu yra 
vertinama kaip matavimo sistema ir todėl metrologinė patikra turi būti atliekama kaip 
matavimo sistemai, atitinkamai įforminant patikros rezultatus; vadovaujantis 3 punktu, 
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teisinei metrologijai priskirtos matavimo priemonės, kurios sukonstruotos su nuotoli-
nio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija, tačiau kurių tipai patvirtinti be šios 
funkcijos įvertinimo, negali būti naudojamos nuotoliniam (telemetriniam) duomenų 
perdavimui. Minėto karšto vandens skaitiklio WFH 36 Nr. 09532667 metrologinė pa-
tikra buvo atlikta pagal anksčiau patvirtintą patikros metodiką ir buvo įvertintos tik 
skaitiklio rodmenų paklaidos, tačiau nebuvo patikrinta ir įsitikinta, kad telemetrinio 
kanalo duomenys visiškai atitinka skaitiklio rodmenis, kaip tai numatyta 2010 m. lap-
kričio 15 d. VMT Įsakyme Nr. V-107.

25. Atsakovas pabrėžia, kad draudžiant skaitiklių matavimo rezultatus perduoti 
nuotoliniu (telemetriniu) būdu, neturi būti naudojamos ir jokios kitos įrangos ar sis-
temos šių rezultatų perdavimui nuotoliniu būdu. Pažymi, kad pareiškėjo teiginys, jog 
„Inspekcija neturi teisinio pagrindo nurodyti UAB „Vilniaus energija“ išmontuoti ar 
uždrausti naudoti gyvenamojo namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini) įrengto 
karšto vandens skaitiklio“ ir visi kiti su šiuo teiginiu susiję paaiškinimai neturi reikš-
mės, nes Inspekcija tokių nurodymų pareiškėjui nėra davusi. Atsakovas atsiliepime taip 
pat nurodo, kad neaiškins apeliaciniame skunde pateiktų pastabų dėl 2010 m. lapkričio 
15 d. VMT direktoriaus įsakymo Nr. V-107 atitikimo Metrologijos įstatymui, taip pat 
pastabų dėl VMT direktoriaus įsakymo įgyvendinimo aspektų ir kitų pastabų dėl šio 
VMT direktoriaus įsakymo pagrįstumo ar jo atitikimo Europos Sąjungos teisės aktų 
reikalavimams, kadangi tai nėra Inspekcijos kompetencija.

26. Pažymi, kad priimdama Aktą Inspekcija veikė pagal savo įgaliojimus laikyda-
masi Metrologijos įstatymo ir kitų teisinę metrologiją reglamentuojančių teisės aktų, 
vadovaudamasi šilumos ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais bei 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika. Teismas ne kartą pažymėjo, jog 
viešojo administravimo subjektas turi tik tuos įgalinimus, kurie jam yra konkrečiai 
suteikti, plečiamas kompetencijos ribų aiškinimas yra negalimas (žr. Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. sprendimą administracinėje byloje  
Nr. A14–1166/2005). Taigi Inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus viršininkas, duoda-
mas nurodymus, veikė neperžengdamas savo kompetencijos ribų ir nepažeisdamas tei-
sinės valstybės principo.

27. Atkreipia dėmesį, kad Valstybinė metrologijos tarnyba formuoja metrologinio 
laidavimo politikos uždavinius ir organizuoja jų įgyvendinimą, tvirtina teisinei metro-
logijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (Metrologijos įstatymo 9 str. 3 d. 
1 p., 15 str. 2 d.), nustato laiko intervalus tarp patikrų, tvirtina periodinės ir atrankinės 
patikrų metodikas (Metrologijos įstatymo 19 str. 8 d.), tuo tarpu pagal Metrologijos 
įstatymo 9 straipsnio 4 dalį Inspekcija atlieka teisinę metrologinę priežiūrą ir su tuo 
susijusią rinkos priežiūrą.

28. Pabrėžia, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie pagal Metrologijos įstatymo 
15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 17 straipsnio 2 dalį patiekia rinkai, įrengia bei naudoja 
matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra 
atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nusta-
tytas metrologinis patvirtinimas.

29. Atsakovas mano, kad Inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus viršininko duoti 
nurodymai (Aktas) pareiškėjui bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. 
rugpjūčio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3017-189/2012 yra teisėti ir 
pagrįsti.
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IV.

30. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. birželio 25 d. nutartimi 
kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį spren-
dimą, klausdamas, ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnis ir/ar Direk-
tyva 2004/22/EB turi būti aiškinami kaip draudžiantys tokį nacionalinį reguliavimą ir 
praktiką, pagal kurį visus Direktyvos 2004/22/EB reikalavimus atitinkantis karšto van-
dens skaitiklis, sujungtas su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo prietaisu, 
yra laikomi matavimo sistema, ir dėl šios aplinkybės toks karšto vandens skaitiklis ne-
gali būti naudojamas pagal paskirtį, kol jam kartu su nuotolinio (telemetrinio) duome-
nų perdavimo prietaisu nebus atlikta metrologinė patikra kaip matavimo sistemai.

31. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu nu-
sprendė, jog SESV 34 straipsnis ir Direktyva 2004/22/EB turi būti aiškinami taip, kad 
jais draudžiamas toks nacionalinis reguliavimas ir praktika, pagal kuriuos visus šios 
direktyvos reikalavimus atitinkantis karšto vandens skaitiklis, sujungtas su nuotolinio 
(telemetrinio) duomenų perdavimo įtaisu, yra laikomas matavimo sistema ir dėl šios 
aplinkybės negali būti naudojamas pagal paskirtį, kol jam kartu su šiuo įtaisu nebus 
atlikta metrologinė patikra kaip matavimo sistemai.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

32. Byloje ginčas yra kilęs dėl 2012 m. kovo 22 d. Lietuvos metrologijos inspek-
cijos Vilniaus apskrities skyriaus Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto  
Nr. PA-954(V12) teisėtumo. Akte pareiškėjui buvo duoti nurodymai: 1) nenaudoti 
nuotoliniu (telemetriniu) būdu perduotų karšto vandens skaitiklio matavimo rezulta-
tų (išrašant sąskaitas), kol nustatyta tvarka nebus atlikta sistemos metrologinė patikra;  
2) naudoti tik metrologiškai patvirtinto bute sumontuoto karšto vandens skaitiklio 
su galiojančia metrologine patikra deklaruotus rodmenų duomenis; 3) apie priimtus 
sprendimus ir duotų nurodymų vykdymą raštu iki 2012 m. balandžio 10 d. informuoti 
Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių.

33. Byloje nustatyta, kad tirdami 2012 m. vasario 7 d. vartotojo prašymą, Metro-
logijos inspekcijos pareigūnai atliko pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ patikrinimą, 
kurio metu nustatė, kad vartotojo bute UAB „Vilniaus energija“ sumontavo karšto 
vandens skaitiklį WFH 36 (Lietuvos matavimo priemonių registro Nr. 1-2035:2005)  
Nr. 09532667. Skaitiklis turi galiojančios pirminės patikros, kurią atliko akcinė bendro-
vė Vilniaus metrologijos centras, žymenis Nr. 010149. Skaitiklis turi nuotolinio duome-
nų perdavimo funkciją, jo rodmenys gali būti perduodami telemetriniu būdu. Skaitiklis 
buvo sujungtas su šiluminės įrangos reguliavimo ir duomenų perdavimo automatine 
įranga „Rubisafe“, kurios pagalba skaitiklio rodmenų duomenys perduodami nuoto-
liniu būdu ir naudojami sąskaitoms išrašyti. Atsakovas Metrologijos inspekcija nuro-
dė, kad šio skaitiklio matavimo rezultatai negali būti naudojami nuotoliniam duome-
nų perdavimui. Šią poziciją jis grindė tuo, kad vadovaujantis Valstybinės metrologijos 
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tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl matavimo prie-
monių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ 
2 punktu, matavimo priemonė su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu yra 
vertinama kaip matavimo sistema, todėl metrologinė patikra turi būti atliekama visai 
matavimo sistemai, atitinkamai įforminant patikros rezultatus, o vadovaujantis 3 punk-
tu, teisinei metrologijai priskirtos matavimo priemonės, kurios sukonstruotos su nuo-
tolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija, tačiau kurių tipai patvirtinti be 
šios funkcijos įvertinimo, negali būti naudojamos nuotoliniam (telemetriniam) duo-
menų perdavimui. Pasak atsakovo, bendros sistemos (skaitiklio WFH 36 Nr. 09532667 
ir duomenų perdavimo automatinės įrangos „Rubisafe“) metrologinė patikra nebuvo 
atlikta, tačiau skaitiklio duomenys buvo perduodami nuotoliniu būdu ir naudojami 
sąskaitoms išrašyti. Be to, atsakovas nurodė, kad minėto skaitiklio metrologinė patikra 
buvo atlikta neįsitikinus, jog telemetrinio kanalo duomenys visiškai atitinka skaitiklio 
rodmenis. Atsakovas padarė išvadą, kad nesilaikoma Valstybinės metrologijos tarny-
bos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių 
su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ nuostatų. 
Kadangi metrologinė patikra visai sistemai (skaitiklis ir duomenų perdavimo įranga) 
nebuvo atlikta, atsakovas nustatė pareiškėjui pirmiau minėtus nurodymus.

34. Kaip minėta, apeliaciniame skunde pareiškėjas prašo panaikinti jam nepalan-
kų pirmosios instancijos teismo sprendimą, iš esmės teigdamas, kad reikalavimas atlik-
ti sistemos (karšto vandens skaitiklio ir nuotolinio duomenų perdavimo įtaiso) metro-
loginę patikrą yra perteklinis ir prieštarauja Europos Sąjungos teisės normoms. 

VI.

35. Metrologijos teisiniai santykiai yra reguliuojami tiek nacionaliniu, tiek Eu-
ropos Sąjungos lygmeniu. Matavimo priemonių tiekimą rinkai ir jų naudojimą, teisi-
nę metrologinę priežiūrą, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas su matavimais 
susijusiose veiklos srityse nacionalinėje teisėje reglamentuoja Metrologijos įstatymas 
(nagrinėjamos bylos teisiniams santykiams aktuali 2006 m. birželio 22 d. įstatymo  
Nr. X-717 redakcija; Valstybės žinios, 2006, Nr. 77-2966). Šio įstatymo 2 straipsnio 7 da-
lyje numatyta, kad „matavimo priemonė – įrankis, prietaisas, sistema, skirti matuoti 
savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais“, o to paties straipsnio 15 daly-
je nustatyta, kad „matavimo sistema – kartu sujungtų matavimo priemonių ir kitokių 
įrenginių grupė tam tikriems matavimams atlikti.“ Metrologijos įstatymo 16 straipsnio 
1 dalyje numatyta, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektai yra matavimo 
priemonės, priskirtos teisinei metrologijai. Teisinis metrologinis reglamentavimas tai-
komas matavimo priemonėms, kurios naudojamos, be kita ko, nustatant prekių, energi-
jos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo 
bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso 
kaina (Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.). Pagal Metrologijos įstatymo 17 straipsnį, 
matavimo priemonių teisinį metrologinį patvirtinimą sudaro: 1) matavimo priemonės 
tipo įvertinimas ir patvirtinimas; 2) matavimo priemonės patikra (pirminė, periodinė, 
neeilinė, atrankinė); 3) kiti veiksmai, numatyti techniniuose reglamentuose ir kituose 
teisės aktuose (Metrologijos įstatymo 17 str. 1 d.). Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie 
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patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrolo-
ginio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių 
reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas (Metrologijos įsta-
tymo 17 str. 2 d.).

36. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo 
Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu 
metrologinio įteisinimo“ (toliau – ir Įsakymas; Valstybės Žinios, 2010, Nr. 135-6918;  
Valstybės žinios, 2010, Nr. 141) 1, 2 ir 3 punktai nustato:

„1. matavimo priemonių su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funk-
cija tipas turi būti patvirtintas tik atlikus reikiamus bandymus ir įsitikinus, kad teleme-
trinio kanalo duomenys visiškai atitinka matavimo priemonės parodymus;

2. matavimo priemonė su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu yra ver-
tinama kaip matavimo sistema ir todėl metrologinė patikra turi būti atliekama kaip 
matavimo sistemai, atitinkamai įforminant patikros rezultatus;

3. teisinei metrologijai priskirtos matavimo priemonės, kurios sukonstruotos su 
nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija, tačiau kurių tipai patvirtin-
ti be šios funkcijos įvertinimo, negali būti naudojamos nuotoliniam (telemetriniam) 
duomenų perdavimui“.

37. Pirmiau minėto Įsakymo preambulėje nurodyta, jog jis priimtas vadovaujan-
tis Metrologijos įstatymo 9 straipsnio 3 punkto 2 dalimi, taip pat įgyvendinant Direk-
tyvos 2004/22/EB 1 priedo „Esminiai reikalavimai“ 10.4 ir 10.5 punktus, nustatančius, 
kad tiesioginio pardavimo prekybiniams sandoriams skirta matavimo priemonė turi 
būti suprojektuota taip, kad, įrengus ją pagal paskirtį, matavimo rezultatas būtų pateik-
tas abiem sandorio šalims, o matavimo priemonės displėjaus rodmuo yra matavimo 
rezultatas, pagal kurį nustatoma mokama kaina, todėl nuotolinio duomenų perdavi-
mo kanalas, naudojamas atsiskaitymo duomenų surinkimui, turi būti metrologiškai 
kontroliuojamas.

38. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2012 m. 
liepos 9 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A143-10/2012 konstatavo, kad „mata-
vimo priemonė su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija tais atve-
jais, kai tokia funkcija yra naudojamasi (ketinama ją naudoti), ir tokios funkcijos pa-
galba gaunami (perduodami) tam tikri matavimo duomenys yra naudojami teisinio 
metrologinio reglamentavimo srityse (pvz., nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį 
ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už 
suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina, Metrologijos 
įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.), vertintina kaip matavimo sistema – t. y. prie matavimo prie-
monės (kuri gali būti naudojama ir savarankiškai) prijungus tam tikrą papildomą įran-
gą, užtikrinančią galimybę naudotis nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo 
funkcija, sukuriama kokybiškai nauja ir vientisa matavimo sistema.“ Šiame sprendime 
taip pat buvo nustatyta, kad „tokiai matavimo sistemai taikytini ir atitinkami Metro-
logijos įstatymo reikalavimai, inter alia reikalavimai dėl matavimo priemonių teisinio 
metrologinio patvirtinimo – matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo, bei 
matavimo priemonės patikros (Metrologijos įstatymo 17 str. 1 d., 18 str., 19 str.).“

39. Kaip minėta, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 m. rugsėjo 10 d. 
prejudiciniame sprendime nagrinėjamoje byloje nusprendė, jog SESV 34 straipsnis ir 
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2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavi-
mo priemonių turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiamas toks nacionalinis regulia-
vimas ir praktika, pagal kuriuos visus šios direktyvos reikalavimus atitinkantis karšto 
vandens skaitiklis, sujungtas su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo įtaisu, 
yra laikomas matavimo sistema ir dėl šios aplinkybės negali būti naudojamas pagal 
paskirtį, kol jam kartu su šiuo įtaisu nebus atlikta metrologinė patikra kaip matavimo 
sistemai. Šiame prejudiciniame sprendime Europos Sąjungos Teisingumo Teismas inter 
alia pažymėjo, kad visus šios direktyvos reikalavimus atitinkančio karšto vandens skai-
tiklio, sujungto su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo įtaisu, nauja patikra 
yra nebūtina vartotojų apsaugos tikslui pasiekti. Šis tikslas gali būti pasiektas mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nei tomis, kurių imtasi pagal pagrindinėje byloje nagrinė-
jamą nacionalinį reguliavimą ir praktiką, pavyzdžiui, vien šio įtaiso metrologine pati-
kra. Be to, net jeigu atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, t. y. pagrindinėje bylo-
je – Metrologijos inspekcija, vėliau nuspręstų metrologinę patikrą taikyti tik nuotolinio 
(telemetrinio) duomenų perdavimo įtaisams, šios institucijos bet kuriuo atveju negali 
be reikalo reikalauti techninių tyrimų, kurie jau buvo atlikti kitoje valstybėje narėje 
ir kurių rezultatai joms prieinami ar, pateikus prašymą, gali būti pateikti (šiuo klausi-
mu žr. Teisingumo Teismo sprendimo Komisija / Portugalija, C-432/03, EU:C:2005:669, 
46 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

40. Šiuo aspektu būtina pažymėti, kad vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingu-
mo Teismo praktika, 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 vė-
lesnę, joms prieštaraujančią nacionalinės teisės nuostatą, ir šis teismas neprivalo pra-
šyti arba laukti, kol ši nuostata bus panaikinta teisėkūros arba kitokiomis konstituci-
nėmis 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.; 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo byloje Filipiak, 
C-314/08, 81 p.). Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 16 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A492-12/2011). Todėl, atsižvelgusi į minėtą teismų 
praktiką bei remdamasi minėtame prejudiciniame sprendime byloje Vilniaus energi-
ja (C–423/13) pateiktu aiškiu ir besąlygišku Europos Sąjungos teisės normų išaiškini-
mu, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog šioje byloje negalima remtis pagrindiniu 
ginčijamo individualaus administracinio akto priėmimo argumentu, kad metrologinė 
patikra turėjo būti atlikta skaitikliui ir duomenų perdavimo įrenginiui, kaip matavimo 
sistemai, įvertinant duomenų perdavimo funkciją. Be to, ginčijamame administracinia-
me akte nėra nurodyti kokie nors konkretūs ES teisės reikalavimai, kurių ginčo skaiti-
klis neatitinka. 

41. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas ginčija 2012 m. kovo 22 d. Lietuvos metro-
logijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus Teisinės metrologijos reikalavimų lai-
kymosi aktą Nr. PA-954(V12), kuriame pareiškėjui nurodyta: 1) nenaudoti nuotoliniu 
(telemetriniu) būdu perduotų karšto vandens skaitiklio matavimo rezultatų (išrašant 
sąskaitas), kol nustatyta tvarka nebus atlikta sistemos metrologinė patikra; 2) naudoti tik 
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metrologiškai patvirtinto bute sumontuoto karšto vandens skaitiklio su galiojančia me-
trologine patikra deklaruotus rodmenų duomenis; 3) apie priimtus sprendimus ir duo-
tų nurodymų vykdymą raštu iki 2012 m. balandžio 10 d. informuoti Lietuvos metrolo-
gijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių. Šis Aktas buvo priimtas remiantis Įsakymo 
nuostatomis, tačiau, remiantis ESTT prejudiciniu sprendimu šioje byloje, SESV 
34 straipsnis ir Direktyva 2004/22 turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiamas toks 
nacionalinis reguliavimas ir praktika, pagal kuriuos visus šios direktyvos reikalavimus 
atitinkantis karšto vandens skaitiklis, sujungtas su nuotolinio (telemetrinio) duomenų 
perdavimo įtaisu, yra laikomas matavimo sistema ir yra taikomas reikalavimas atlikti 
visos sistemos (skaitiklio ir nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo įtaiso) pa-
tikrą. Tad ginčijamame Akte pareiškėjui duotas pirmasis nurodymas negali būti laiko-
mas teisėtu ir turi būti panaikintas. Kaip neatsiejamai susiję ir išvestiniai iš pirmojo 
nurodymo, naikintini ir antrasis bei trečiasis nurodymai. 

42. Dėl pareiškėjo argumento, kad buto, esančio adresu (duomenys neskelbtini), 
Vilnius, gyventojas (savininkas) buvo nepagrįstai neįtrauktas į bylos nagrinėjimą pir-
mosios instancijos teisme, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo sprendimu nėra 
nusprendžiama dėl buto, kuriame yra nagrinėjamu atveju atsakovo patikrintas skaiti-
klis, valdytojo teisių ir pareigų, todėl šiuo atveju nėra pagrindo grąžinti bylą į pirmo-
sios instancijos teismą. 

43. Dėl pirmiau minėtų motyvų pareiškėjo apeliacinis skundas tenkinamas, skun-
džiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra naikinamas ir priimamas naujas 
sprendimas – pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundas tenkinamas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 143 straipsniu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą pa-

naikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti 2012 m. kovo 22 d. Lietuvos metro-
logijos inspekcijos Vilniaus skyriaus Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi aktą  
Nr. PA-954(V12).

Sprendimas neskundžiamas.
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2.10. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine 
parama

2.10.1. Dėl administracinės procedūros, susijusios su projekto, finansuojamo ES 
lėšomis, įgyvendinimu

Iš Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Projektų adminis-
travimo ir finansavimo taisyklės) ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, 
įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudo-
jimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, matyti, kad netinkamomis finansuoti išlaidų 
pripažinimo ir sprendimo atitinkamas lėšas susigrąžinti priėmimo procedūroje kiekviena 
iš institucijų – Finansų ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra ir Ūkio ministerija 
– turi aiškiai paskirstytas funkcijas ir atsakomybę (57 punktas). Įgyvendinančioji institu-
cija (nagrinėtu atveju – Lietuvos verslo paramos agentūra) įsitikina, ar buvo laikomasi 
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų lėšų panaudojimo metu bei nustato 
ir tiria su tuo susijusius pažeidimus. Nustatyti pažeidimai įgyvendinančios institucijos yra 
atitinkamai įforminami, be kita ko, siūlant ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai 
(nagrinėtu atveju – Ūkio ministerija) pakeisti projekto finansavimo ir administravimo su-
tartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir susigrąžin-
ti sumokėtų lėšų dalį. Šį įgyvendinančios institucijos sprendimą projekto vykdytojas turi 
teisę apskųsti vadovaujančiai institucijai (nagrinėtu atveju – Finansų ministerijai). Ta-
čiau galutinį sprendimą dėl lėšų, panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo, priima 
ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, kuri yra tarpinė institucija (Ūkio ministerija), 
užduotis vykdanti vadovaujančios institucijos atsakomybe (68 punktas).

Pareiškėjui, nesutinkančiam su įgyvendinančiosios institucijos nustatytais projekto 
lėšų panaudojimo pažeidimais, prieinama dvejopo pobūdžio galimai pažeistų teisių gy-
nyba: jis, vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 211 punktu, 
turi teisę vadovaujančiajai institucijai (Finansų ministerijai) apskųsti įgyvendinančiosios 
institucijos (Lietuvos verslo paramos agentūros) veiksmus arba apskųsti galutinius spren-
dimus dėl lėšų grąžinimo (ūkio ministro įsakymus) teismui (69 punktas).

Nagrinėtu atveju pareiškėjas klydo realizuodamas savo teisę į išankstinį ginčo nagri-
nėjimą ne teismo tvarka, nes ikiteismine tvarka skundė ne įgyvendinančiosios institucijos 
(Lietuvos verslo paramos agentūros), o tarpinės institucijos (Ūkio ministerijos) veiksmus. 
Nepaisant to, Finansų ministerija išnagrinėjo pareiškėjo pateiktą skundą, iš esmės įver-
tindama įgyvendinančiosios institucijos – Lietuvos verslo paramos agentūros – nustatytų 
pažeidimų pagrįstumą (69 punktas). Sistemiškai vertinant atsakomybės ir funkcijų pa-
skirstymą tarp institucijų, įgyvendinančių struktūrinės paramos įsisavinimą, visi pareiškė-
jo administraciniame teisme ginčyti aktai – ūkio ministro įsakymai, Finansų ministerijos 
sprendimas – kaip ir Lietuvos verslo paramos pažeidimų tyrimo išvada, sudarė vientisą 
administracinę procedūrą, kuriai pasibaigus pareiškėjui  kilo vieningos materialinės tei-
sinės pasekmės – nustačius teisės aktų pažeidimus buvo sumažinta ginčo projektui skirta 
parama bei duotas įpareigojimas atitinkamą lėšų dalį grąžinti (70 punktas). Atsižvelgiant 
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į vientisą administracinės procedūros pobūdį, nepagrįsta daryti išvadą, kad pareiškėjas, 
kuris kreipdamasis į teismą siekė minėtos administracinės procedūros aktus ginčyti in cor-
pore, praleido terminą ūkio ministro įsakymams apskųsti. Atskaitos tašku nagrinėjamoje 
byloje ūkio ministro įsakymams dėl lėšų grąžinimo apskųsti turėjo būti ne pareiškėjo in-
formavimo apie šiuos aktus momentas ir nuo jo pagal Administracinių bylų teisenos įsta-
tymo 33 straipsnio 1 dalį skaičiuojamas vieno mėnesio skundo administraciniam teismui 
padavimo terminas, tačiau data, kuomet pareiškėjas gavo Finansų ministerijos sprendimą, 
ir nuo jos pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį skaičiuoja-
mas 20 dienų išankstinės ginčų nagrinėjimo institucijos sprendimo apskundimo terminas  
(71 punktas). 

Administracinė byla Nr. A-1512-556/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02682-2012-6

Procesinio sprendimo kategorija 33.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. birželio 8 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto, Ramūno  
Gadliausko, Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal 
atsakovo viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros apeliacinį skundą dėl 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 27 d. sprendimo adminis-
tracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Raseinių hipodromo skundą atsako-
vams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos 
agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansų minis-
terijai ir uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių statyba“ dėl sprendimo panaikinimo 
arba pritaikytos finansinės korekcijos sumažinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas viešoji įstaiga Raseinių hipodromas (toliau – ir pareiškėjas, Įstai-
ga, VšĮ Raseinių hipodromas) su skundu (I t., b. l. 1–8) kreipėsi į teismą, prašydamas 
panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą  
Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“. Jeigu būtų atsisa-
kyta panaikinti minėtą sprendimą, pareiškėjas prašė sumažinti VšĮ Raseinių hipodro-
mui pritaikytą finansinę korekciją iki 2 procentų dydžio sutarties sumos.

2. Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2012 m. rug-
pjūčio 2 d. įsakymu Nr. 4-783 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto  
Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020 vykdytojai viešajai įstaigai Raseinių hipodromas,  
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grąžinimo“, remdamasis viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau 
– ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, Agentūra) 2012 m. liepos 23 d. pažeidimo 
tyrimo išvada (toliau – ir Pažeidimo tyrimo išvada), pripažino projekto „Raseinių hi-
podromo rekonstravimas“ (toliau – ir Projektas) išlaidų sumą – 196 449,9 Lt – netinka-
momis finansuoti išlaidomis, taip pat nustatė Projekto vykdytojo grąžintinų lėšų sumą 
– 45 534,64 Lt Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų. Šios sankcijos pagrindimo 
pagrindinis argumentas – VšĮ Raseinių hipodromas, pasirašydamas rangos sutartį su 
kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančiu rangovu, padarė teisės aktų pažeidimus. 

3. Agentūra išvadoje nurodė, kad, pirma: perkančioji organizacija pažeidė Lietu-
vos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 39 straipsnio 1 dalies nuos-
tatas, kai kreipėsi į tiekėją uždarąją akcinę bendrovę „Raseinių statyba“ (toliau – ir 
UAB „Raseinių statyba“) dėl supaprastinto atviro konkurso rekonstrukcijos darbams 
įsigyti sąlygų (toliau – ir Pirkimo sąlygos) 11.11 punkte nustatytų kvalifikacinių reika-
lavimų tikslinimo, o tiekėjui nurodžius papildomą specialiųjų darbų vadovą – E. R. N., 
kuris pradiniame pasiūlyme nebuvo įrašytas, pripažino jo kvalifikaciją tinkama. Antra, 
pareiškėjas, neatmetęs UAB „Raseinių statyba“ pasiūlymo dėl to, kad bendrovė neati-
tiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalies nuostatas 
bei skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Trečia, Agentūra nustatė, kad Pirkimo są-
lygų 11.10 punktas yra perteklinis ir neproporcingas pirkimo objektui, kadangi pagal 
pridėtą techninę specifikaciją tokie darbai nėra atliekami. Tokiais veiksmais perkančioji 
organizacija pažeidė VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatas. Ketvirta, Agentūra teigė, kad 
perkančioji organizacija padarė teisės aktų pažeidimus, pasirašydama rangos sutartį su 
kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančiu rangovu. 

4. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsaky-
mą Nr. 4-783 apskundė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, kuri 2012 m. rugsėjo 
25 d. sprendimu Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“ jo 
skundą atmetė. Pareiškėjo manymu, abu šie sprendimai yra neteisingi ir nepagrįsti. 

5. Nurodė, kad perkančiosios organizacijos užklausimas dėl specialiųjų darbų 
vadovo šiuo atveju negali būti laikomas esminiu pasiūlymo pakeitimu, nes UAB „Ra-
seinių statyba“ turėjo tinkamą specialiųjų darbų vadovą, kurio nenurodė pateikdama 
kvalifikacijos atestatą. UAB „Raseinių statyba“ nenurodė naujo asmens, o patikslino 
pateiktus duomenis.

6. Tvirtino, kad tiekėjas nagrinėjamu atveju atitiko minimalius kvalifikacinius rei-
kalavimus. Šiuo aspektu teigė, jog UAB „Raseinių statyba“ subrangovas R. A. elektros 
paslaugų individuali įmonė (toliau – ir R. A. elektros paslaugų IĮ) neturi teisės atlikti 
elektrotechnikos darbų (iki 10 kV įtampos), vadovaujantis Lietuvos Respublikos staty-
bos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) 15 straipsnio 2 dalimi. Statybos įstatymas 
ir jį įgyvendinantys teisės aktai nenustato prievolės turėti Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministerijos išduotą atestatą, atliekant statybos darbus ypatingų statinių kategori-
jai nepriskiriamuose statiniuose. Tokią praktiką formuoja Lietuvos apeliacinis teismas 
(2011 m. gegužės 6 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-860/2011). Ypatingų statinių 
kategorijai priskiriami 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklai su priklausiniais 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 pa-
tvirtinto STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ 2 lentelė, atsižvelgiant į 2011 m. liepos 
7 d. pakeitimą, kuriuo pakeistas įsakymo 5.3 punkto 2 lentelės 14 punktas (Magistra-
liniai ir skirstomieji šilumos tiekimo tinklai, dujotiekiai, naftotiekiai), taip pat lentelė 



376

I. Administracinių teismų praktika

papildoma 141 punktu (110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklai su priklausiniais). 
Taigi iki 110 kV įtampos elektros tinklų statybos darbus gali atlikti neatestuotos įmo-
nės. Agentūra neatkreipė dėmesio į tai, kad subrangovas turi Valstybinės energetikos 
inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti reikiamus elektro-
technikos darbus. Nepagrįsta teigti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos iš-
duotas atestatas yra tik dokumentas, leidžiantis dalyvauti konkurse bei atlikti rekons-
trukcijos darbus, o Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas, 
išduotas subrangovui, yra netinkamas. Formalaus reikalavimo nesilaikymas negali būti 
pagrindu pripažinti įvykusį konkursą neteisėtu, ar pasirašytą statybos rangos sutartį 
negaliojančia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) Civilinių bylų skyriaus 
2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416). Imperatyvių teisės nor-
mų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis, kai priimtas pirkimų komi-
sijos sprendimas leidžia daryti išvadą, jog neracionaliai panaudotos lėšos, ir laimėtoju 
šiuo konkrečiu atveju turėjo būti ne komisijos paskelbtas pirkimų dalyvis, bet tas daly-
vis, kurio pasiūlymas buvo atmestas. Pažymėjo, kad 2007 m. vasario 28 d. Valstybinės 
energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos ir Statybininkų asociacijos bendrame 
išaiškinime „Dėl statybos įmonių bei darbuotojų darbo energetikos objektuose ir įren-
giniuose“ išaiškinta, jog galiojančiose abiejų įstatymų (Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo) versijose yra punktai, regla-
mentuojantys tą pačią veiklą, t. y. darbą energetikos objektuose ir įrenginiuose, tačiau 
abiejuose įstatymuose yra naudojami netgi skirtingi apibrėžimai. Energetikos įrenginių 
eksploatavimas reiškia tokių įrenginių remontą, matavimus ir bandymus, paleidimo 
ir derinimo darbus, ir kai šie darbai pagal Statybos įstatymą priskiriami statinio re-
konstravimo darbams. Nelogiška būtų teigti, kad subjektas, turintis teisę atlikti elektros 
įrenginio eksploatavimo darbus, negalėtų tokių darbų, kaip paleidimas, montavimas ir 
panašiai, atlikti rekonstruojamame objekte, kai iš esmės rekonstrukcijos metu ir yra 
paleidžiami, montuojami, derinami, bandomi elektros įrenginiai. 

7. Dėl perteklinių dirbtinai ribojančių konkurenciją sąlygų paaiškino, kad fakto, 
jog transformatorinės darbų nebeliko, nelaiko diskriminacija ar lygiateisiškumo princi-
po pažeidimu. 

8. Dėl finansinių korekcijų taikymo masto nurodė, kad perkančioji organizacija 
nepažeidė VPĮ numatytų imperatyvių reikalavimų, todėl finansinio poveikio priemo-
nė turėtų būti panaikinta. Finansinio poveikio priemonės – 196 449,90 Lt (5 procentų 
finansinė korekcija) suma sumažinamas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų da-
lies finansavimas kelia rimtą grėsmę nepasiekti Projekto rodiklių bei apskritai neįgy-
vendinti paties Projekto, tačiau, jeigu skundas dėl finansinių korekcijų panaikinimo ne-
būtų patenkintas, prašo sumažinti pritaikytą finansinės korekcijos dydį iki 2 procentų 
sutarties sumos. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo  
Nr. 1K-173 „Dėl metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtini-
mo“ (toliau – ir Metodinės pažeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijos) 26 punkte 
minėtose Europos Komisijos gairėse yra nustatyta, kad, esant kai kurių neesminių vie-
šojo pirkimo direktyvų nuostatų pažeidimui, gali būti taikoma 2 procentų, 5 procentų 
arba 10 procentų finansinė korekcija nuo sutarties sumos, atsižvelgiant į pažeidimo sun-
kumą ir (arba) pažeidimą padarius pakartotinai. Šio tipo pažeidimui esant tik forma-
liam ir neturint galimo finansinio poveikio, jokia pataisa nėra taikoma, todėl nesutikus 
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panaikinti paskirtą finansinės korekcijos taikymą, nėra pagrindo taikyti didesnę nei 
minimalią, t. y. 2 procentų dydžio sutarties sumos, finansinę korekciją. 

9. Pridūrė, jog nagrinėjamu atveju aktualus viešojo intereso klausimas. Jeigu kon-
kurso laimėtoju nebūtų paskelbta UAB „Raseinių statyba“, kuri konkurse pasiūlė ma-
žiausią kainą, o laimėtoju būtų paskelbtas antrą vietą konkurse užėmęs tiekėjas, su juo 
rangos sutartis vis tiek greičiausiai nebūtų sudaryta, kadangi būtų stipriai viršytas per-
kančiosios organizacijos organizuoto konkurso biudžetas. Esant tokiai situacijai, nea-
bejotinai vieno subjekto interesas užsidirbti iš pirkimo būtų pripažįstamas svarbesniu, 
nei Raseinių miesto ir visuomenės interesas turėti hipodromą. 

10. Teismo posėdyje pareiškėjas papildomai paaiškino, kad Lietuvos Respublikos 
ūkio ministerijos sprendimai, dėl kurių panaikinimo buvo atsisakyta priimti skundą 
teisme, galėtų būti derybų su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija objektas, jei teismo 
sprendimu būtų paneigtas Agentūros sprendimas.

11. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į skundą (I t.,  
b. l. 49–52) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

12. Atsakovas paaiškino, kad Agentūra 2012 m. liepos 24 d. raštu  
Nr. R4-12061(13.1.5) „Dėl nustatyto Europos Sąjungos finansinės paramos naudoji-
mo pažeidimo (projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020)“ pateikė Lietuvos Res-
publikos ūkio ministerijai sprendimą dėl Projekto nustatyto Europos Sąjungos finan-
sinės paramos lėšų naudojimo pažeidimo. Ūkio ministerija, vadovaudamasi Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Administravimo ir finansavi-
mo taisyklės), 198.2 punktu, priėmė sprendimą sumažinti Projekto finansavimą ir iš-
skaičiuoti grąžintiną sumokėtų lėšų dalį iš pareiškėjo pateikto mokėjimo prašymo, 
kurį išdėstė skundžiamame sprendime. Agentūra Ūkio ministerijai pateikė savo priim-
tą sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, o Ūkio ministerija priėmė vieną iš sprendimų, 
nurodytų Taisyklių 198 punkte. Įgyvendinant Projektą, padarytų pareiškėjo pažeidimų 
tyrimas ir nustatymas yra Agentūros kompetencija. Skundžiami Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymai Nr. 4-783 ir Nr. 4-784 negali būti pa-
naikinti, nes yra praleistas jų apskundimo terminas. Įstaiga apie šiuos įsakymus buvo 
informuota Ūkio ministerijos 2012 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. (19.2-52)-3-4435 „Dėl 
ūkio ministro įsakymų“, kuris pareiškėjui buvo įteiktas 2012 m. rugpjūčio 7 d. VšĮ Ra-
seinių hipodromas į teismą dėl minėtų įsakymų panaikinimo kreipėsi tik 2012 m. spa-
lio 18 d. Agentūra, nustačiusi Projekto finansinės paramos lėšų naudojimo pažeidimą, 
kuris susijęs su VPĮ principų pažeidimu, priimdama sprendimą, vadovavosi Metodinių 
pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punktu. Atsižvelgiant į Europos Ko-
misijos Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir San-
glaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikoma viešojo pirkimo tai-
syklių, nustatymo (2007 m. lapkričio 29 d. galutinė redakcija, COCOF 07/0037/03-LT) 
24 punktą, pareiškėjo prašymas sumažinti pritaikytą finansinės korekcijos dydį iki 
2 procentų yra nepagrįstas.

13. Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo ir paramos agentūra atsiliepime į pareiškėjo 
skundą (I t., b. l. 95–100) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

14. Atsakovas paaiškino, kad reikalavimus bendrai iš Europos Sąjungos fondų lėšų, 
finansuojamų ir vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūri-
nės paramos panaudojimo strategiją bei įgyvendinančias veiksmų programas projektų 
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išlaidoms, kad jos būtų pripažintos deklaruoti Europos Komisijai, nustato Vykdomų 
pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
strategijų ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo rei-
kalavimų atitikties taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu  
Nr. 1179 (toliau – ir Finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės). Kad būtų pripažintos 
tinkamomis finansuoti, išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pagal strategiją ir šią 
strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, privalo atitikti visus Finansavimo rei-
kalavimų atitikties taisyklių 8 punkte nustatytus bendruosius reikalavimus. Pagal Ūkio 
ministerijos, Agentūros ir pareiškėjo pasirašytos 2011 m. gruodžio 30 d. projekto „Ra-
seinių hipodromo rekonstravimas“ finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų 
sąlygų 2.1.8 punktą bei specialiųjų sąlygų 8.3 punktą, Įstaiga įsipareigojo laikytis VPĮ. 

15. Išdėstė, jog vadovaudamasi Administravimo ir finansavimo taisyklėmis, Meto-
dinėmis pažeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis, Veiksmų programų admi-
nistravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2008 m. lapkričio 
12 d. nutarimu Nr. 1225 (toliau – ir Veiksmų programų administravimo ir finansavimo 
taisyklės), Agentūra nustatė, kad pareiškėjas 2011 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. RHD-
II-2 kreipėsi į tiekėją UAB „Raseinių statyba“ Pirkimo sąlygų 11.11 punkte nustatytų 
kvalifikacinių reikalavimų tikslinimo. Tiekėjas, tikslindamas savo kvalifikacinius duo-
menis, nurodė papildomą specialiųjų darbų vadovą – E. R. N., kuris pradiniame pasiū-
lyme nebuvo įrašytas. Pažymėjo, kad vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio ir 2004 m. kovo 
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių 
ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 51 straipsnio nuostatomis, 
perkančioji organizacija gali prašyti ūkio subjektų papildyti arba paaiškinti tik serti-
fikatus arba dokumentus, patvirtinančius tiekėjo kvalifikaciją. Analogiškai numatyta 
VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje. Pasiūlymo papildymas traktuotinas kaip esminis pasiūly-
mo pakeitimas, prieštaraujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatoms, kad perkančioji 
organizacija negali leisti pakeisti pasiūlymo esmės ir neužtikrinantis VPĮ 3 straipsnio 
1 dalyje įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų laikymosi. 

16. Nurodė, jog pirkimo dalyvis UAB „Raseinių statyba“ kartu su 2011 m. lap-
kričio 4 d. komerciniu pasiūlymu Nr. 577 pateiktoje 2011 m. lapkričio 2 d. subrangos 
deklaracijoje nurodė, kad elektros darbus iki 10 kV atliks R. A. elektros paslaugų IĮ, 
2011 m. lapkričio 2 d. ketinimų protokole nurodyta, jog savininkas R. A. tvirtina, kad 
įmonė ketina atlikti konkurso „Raseinių hipodromo rekonstravimo rangos darbai“ 
elektros montavimo darbus iki 10 kV. Ši įmonė turi teisę atlikti tik statinio dalies pro-
jektavimo darbus (Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 5240) ir elektros tinklo 
ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbus, bet ne elektros montavimo dar-
bus iki 10 kV. Todėl UAB „Raseinių statyba“ neatitiko Pirkimo sąlygų 11.10 punkto 
reikalavimo turėti teisę atlikti elektrotechnikos darbus (iki 10 kV), ir pareiškėjas, vado-
vaudamasis Pirkimo sąlygų 72.1 punktu, turėjo atmesti pasiūlymą. To nepadaręs, pa-
reiškėjas pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalies nuostatas bei skaidrumo ir lygiateisiškumo 
principus. 

17. Išdėstė, jog Pirkimo sąlygų 11.10 punkte nustatytas reikalavimas turėti teisę at-
likti elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) darbus yra perteklinis ir neproporcingas pir-
kimo objektui, kadangi pagal pridėtą techninę specifikaciją tokie darbai nėra atliekami. 
Pareiškėjas, nustatęs reikalavimus, kurie nėra būtini pirkimo dokumentuose nurody-
tiems darbams atlikti, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatas. 2011 m. gruodžio 
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28 d. su konkurso laimėtoja UAB „Raseinių statyba“ buvo pasirašyta VšĮ Raseinių hi-
podromo rekonstravimo darbų rangos sutartis Nr. l (toliau – ir Rangos sutartis), kurios 
vertė – 5 300 000 Lt. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. gruodžio 14 d. nutarty-
je civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011 yra pasisakęs, kad konkurenciją riboja pernelyg 
aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms 
reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems 
įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikia-
mas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Turinio virše-
nybės prieš formą principas tiekėjų kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygoms tikrinimo 
procedūroje nepaneigia perkančiosios organizacijos pareigos objektyviai, kruopščiai ir 
skaidriai vertinti jai pateiktų kvalifikacijos dokumentų turinį. Atitinkamai teismai ne-
gali konstatuoti perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant tiekėjo kvalifikaciją tei-
sėtumo, jei šio pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai neleidžia daryti viena-
reikšmiškos išvados dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties konkurso sąlygose nustatytiems 
reikalavimams. 

18. Nesutiko su pareiškėju, kad subrangovas turi Valstybinės energetikos inspek-
cijos prie Ūkio ministerijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti reikiamus elektrotechnikos 
darbus, kadangi nurodytas atestatas suteikia teisę verstis elektros įrenginių eksploata-
vimu, o tai nėra statybos darbai. Naujų elektros įrenginių montavimas pagal Statybos 
įstatymą yra priskiriamas statybos darbams (Statybos įstatymo 2 str. 15 p.). Eksploa-
tavimas apima veiklą jau įrengtuose, pastatytuose, sumontuotose energetikos įrengi-
niuose, bet ne jų įrengimą, montavimą ar statybos darbus. VšĮ Raseinių hipodromo 
pateikta nuoroda į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2007 m. 
vasario 28 d. išaiškinimą nepagrindžia pareiškėjo argumentų dėl to, kad jis gali atlikti 
ir statybos (montavimo) darbus. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio minis-
terijos atestatas yra tik papildomas atestatas, todėl pareiškėjas neatitiko Pirkimo sąlygų 
11.10 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. 

19. Nurodė, jog Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punk-
tas numato, kad nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal VPĮ, 
taikomos Europos Komisijos Finansinių korekcijų laikymo dėl pažeidimų viešųjų pir-
kimų srityje gairės (2007 m. lapkričio 29 d. galutinė redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES) 
(toliau – ir Gairės). Vykdydamos tikrinimus, valstybių narių priežiūros institucijos, 
aptikusios Gairėse nurodyto tipo pažeidimus, privalo padaryti būtinas pataisas pagal 
2006 m. liepos 11 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias 
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglau-
dos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (toliau – ir Reglamentas), 
98 straipsnį. Vadovaujantis Reglamento 70 straipsnio 1 dalies b punktu, Reglamento 
98 straipsnio 2 dalimi, valstybės narės turi pareigą siekti susigrąžinti sumas pagal Re-
glamento 98 straipsnio 2 dalį ir susigrąžinti valstybės pagalbą pagal Europos Bendrijos 
steigimo sutarties 87 straipsnį ir pagal 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 659/1999, nustatančio išsamias Europos Bendrijos steigimo sutarties 88 straipsnio 
taikymo taisykles, 14 straipsnį (Reglamento 101 straipsnis). Reglamento 99 straipsnio 1 
dalies c punktas suponuoja Komisijos pareigos atlikti atitinkamą koregavimą atsiradi-
mą. Nustatant finansines pataisas, turi būti vadovaujamasi principu „Finansinių pataisų 
tikslas yra atstatyti situaciją, kurioje 100 procentų visų bendram finansavimui struk-
tūrinių fondų deklaruotų išlaidų atitiktų taikomas nacionalines ir Bendrijos taisykles“. 
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Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2011 m. spalio 
3 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A63-2790/2011, Europos Sąjungos Teisingu-
mo Teismo praktika ir pabrėžė, kad šiuo atveju netaikytina pareiškėjo skunde nurodyta 
teismų praktika, nes bylų aplinkybės nėra tapačios. Be to, nėra sprendžiamas klausimas 
dėl VšĮ Raseinių hipodromo pirkimų komisijos veiksmų panaikinimo. 

20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija (I t., 
b. l. 101–107) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

21. Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad Finansų ministerijos, kaip va-
dovaujančios institucijos, ir Agentūros, kaip įgyvendinančios institucijos, funkcijos yra 
nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 
2007-2013 Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiks-
mų programas, taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu  
Nr. 1139 (toliau – ir Atsakomybės paskirstymo taisyklės). Finansų ministerija, atlikdama 
vadovaujančiosios institucijos funkciją, veikia pagal Administravimo ir finansavimo tai-
syklių 211 punktą. Finansų ministerija, vadovaudamasi Administravimo ir finansavimo 
taisyklių 211 punktu, išnagrinėjo VšĮ Raseinių hipodromo 2012 m. rugpjūčio 8 d. skun-
dą ir 2012 m. rugsėjo 25 d. priėmė sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1217234-6K-1208001. 
Agentūra pažeidimo tyrimo išvadoje nurodė, jog pažeidimo ištaisyti neįmanoma, va-
dovaudamasi Administravimo ir finansavimo taisyklių 197 punktu, priėmė sprendimą 
pripažinti 196 449,90 Lt projekto išlaidų netinkamomis finansuoti ir pagal Adminis-
travimo ir finansavimo taisyklių 197.2 punktą teikė siūlymą Ūkio ministerijai pakeisti 
projekto finansavimo ir administravimo sutartį, tai yra sumažinti projekto finansavi-
mą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi – 184 386,6 Lt ir susigrąžinti sumokėtų lėšų 
dalį – 45 534,64 Lt iš pareiškėjo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos. 
Atsižvelgdama į Agentūros pateiktus argumentus ir vadovaudamasi Administravimo ir 
finansavimo taisyklių 198 punktu, Ūkio ministerija 2012 m. rugpjūčio 2 d. priėmė įsa-
kymus Nr. 4-783 ir Nr. 4-784. 

22. Nurodė, jog atsižvelgiant į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. 
gruodžio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-3827-189/2012, 2012 m. spalio 
22 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-3439-426/2012, LVAT 2008 m. balan-
džio 10 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-633/2008 bei 2012 m. birželio 22 d. 
nutartyje administracinėje byloje Nr. AS822-530/2012 išdėstytus teiginius, manytina, 
kad tiek Agentūros sprendimas, tiek Finansų ministerijos sprendimas yra tik tarpiniai 
(procedūriniai) sprendimai, kuriuose išdėstyta nuomonė nelaikytina turinčia įtakos 
pareiškėjui ir kurie tiesioginių pasekmių jam nesukėlė, VšĮ Raseinių hipodromo teisių 
apimtis nesusiaurėjo bei papildomų pareigų neatsirado, o teisė priimti galutinį spren-
dimą teisės aktais yra suteikta ne įgyvendinančiai ar vadovaujančiai institucijai, o Ūkio 
ministerijai, kurios priimtas sprendimas ir sukelia teisines pasekmes. 

23. Pridūrė, jog Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 
26 punkte Gairių 2 lentelė yra taikoma supaprastintų pirkimų atveju, o Gairių 2 len-
telės 24 pozicijoje nustatytas vienodo požiūrio principo pažeidimas. Gairių 1 lente-
lėje nurodyti sankcijų skaičiavimo principai naudojami tarptautiniams pirkimams, o 
Gairių 2 lentelėje nurodyti sankcijų taikymo principai – supaprastintiems pirkimams. 
Tiek Agentūra, tiek Finansų ministerija savo sprendimuose dėl nustatytų pažeidimų 
vykdant supaprastintus viešuosius pirkimus taiko būtent Gairių 2 lentelėje nurodytus 
sankcijų apskaičiavimo principus. 
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II.

24. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 27 d. sprendimu 
(VI t., b. l. 39–52) pareiškėjo skundą patenkino – panaikino Lietuvos Respublikos fi-
nansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl 
VšĮ Raseinių hipodromas skundo“.

25. Teismas konstatavo, kad ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Europos 
Sąjungos finansinės paramos lėšų grąžinimo dėl padarytų viešųjų pirkimų vykdymo 
pažeidimų. 

26. Teismas nustatė, kad Ūkio ministras 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymu  
Nr. 4-937 skyrė finansavimą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo, 
patvirtinto Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787, 1 prioriteto „Vietinė 
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo 
plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-01-V priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus po-
ilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projektui įgyvendinti iš 
specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos viešosios 
įstaigos Raseinių hipodromo projektui „Raseinių hipodromo rekonstravimas“ kapita-
lo formavimo išlaidoms padengti iki 4 352 004 Lt finansavimo, finansavimo dalis (in-
tensyvumas) – iki 93,86 procentų iš specialiosios Ekonomikos augimo ir konkuren-
cingumo didinimo programos. VšĮ Raseinių hipodromas vykdė atvirą supaprastintą 
konkursą „Raseinių hipodromo rekonstravimo darbai“. Tarp konkurso laimėtojos UAB 
„Raseinių statyba“ ir VšĮ Raseinių hipodromo 2011 m. gruodžio 28 d. buvo pasira-
šyta Raseinių hipodromo rekonstravimo darbų rangos sutartis Nr. 1, pagal kurią ran-
govas įsipareigojo užsakovui už sutarties kainą, kurią užsakovas sumokės rangovui, 
tinkamai atlikti bei laiku užbaigti darbus ir per nustatytą laikotarpį ištaisyti visus de-
fektus. Užsakovas įsipareigojo sumokėti sutarties kainą rangovui už tinkamai atliktus 
ir laiku užbaigtus sutartyje numatytus darbus – 5 300 000 Lt. 2011 m. gruodžio 30 d. 
tarp Ūkio ministerijos, Agentūros ir VšĮ Raseinių hipodromo buvo pasirašyta pro-
jekto „Raseinių hipodromo rekonstravimas“ Finansavimo ir administravimo sutartis  
Nr. S-VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020. Įvykdyto pirkimo rezultatai 2012 m. sausio 2 d. ieški-
niu buvo apskųsti Šiaulių apygardos teismui (vėliau ieškinys tikslintas), kuris, išnagrinė-
jęs pirkime dalyvavusio tiekėjo A. Ž. ir Ko UAB pateiktą skundą dėl perkančiosios or-
ganizacijos atliktų veiksmų priimant sprendimą dėl konkurso laimėtojo, 2012 m. kovo 
1 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-299-372/2012, be kita ko, 2011 m. gruodžio 25 d. 
Raseinių hipodromo rekonstravimo darbų rangos sutartį Nr. 1, sudarytą tarp užsakovo 
VšĮ Raseinių hipodromo ir rangovo UAB „Raseinių statyba“, pripažino niekine ir nega-
liojančia. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gegužės 28 d. nutartimi civilinėje byloje 
Nr. 2A-1689/2012 minėto Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. sprendimo dalį 
dėl 2011 m. gruodžio 25 d. Raseinių hipodromo rekonstravimo darbų rangos sutarties 
Nr. 1 panaikino ir šią bylos dalį nutraukė. Agentūra, peržiūrėjusi Projekto vykdytojo at-
liktas VšĮ Raseinių hipodromo rekonstrukcijos darbų pirkimo procedūras ir susipaži-
nusi su visomis viešojo pirkimo aplinkybėmis, nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo nuos-
tatų pažeidimų, galėjusių turėti įtakos pirkimo rezultatams. Ūkio ministras 2012 m. 
rugpjūčio 2 d. įsakyme Nr. 4-783 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto 
Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020 vykdytojai viešajai įstaigai Raseinių hipodromas, grą-
žinimo“ pripažino Projekto išlaidų sumą – 196 449,9 Lt – netinkamomis finansuoti 
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išlaidomis, įskaitydamas 12 063,29 Lt VšĮ Raseinių hipodromo įnašą ir nustatė, kad 
Projekto vykdytojo grąžintinų lėšų suma yra 45 534,64 Lt Europos Sąjungos finansinės 
paramos lėšų. Ūkio ministras 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 4-784 pakeitė Ūkio 
ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 4-937, jame skiriamą finansavimą pagal 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo, patvirtinto Vyriausybės 2008 m. lie-
pos 23 d. nutarimu Nr. 787, 1 prioriteto „Vietinė urbanistinė plėtra, kultūros paveldo 
ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-01-V priemonę 
„Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruk-
tūros kūrimas ir plėtra“ projektui įgyvendinti iš specialiosios Ekonomikos augimo 
ir konkurencingumo didinimo programos Projekto kapitalo formavimo išlaidoms 
padengti iki 4 167 617,39 Lt (finansavimo, finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 
93,86 procento. Nesutikdamas su minėtais ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsaky-
mais, pareiškėjas Finansų ministerijai pateikė 2012 m. rugpjūčio 8 d. skundą, kuriame 
prašė šiuos įsakymus panaikinti, o netenkinus šių reikalavimų – sumažinti VšĮ Raseinių 
hipodromui pritaikytą finansinę korekciją iki 2 procentų dydžio sutarties sumos. Fi-
nansų ministerija 2012 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. (24.16-03)-5K-1217234)-6K-1207669 
informavo pareiškėją, kad administracinė procedūra, nagrinėjant jo 2012 m. rug-
pjūčio 8 d. skundą dėl Projekto pažeidimo tyrimo išvados ir priimto sprendi-
mo, pratęsta 10 darbų dienų, t. y. iki 2012 m. rugsėjo 27 d. Išnagrinėjusi VšĮ Rasei-
nių hipodromo skundą, Finansų ministerija 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendime  
Nr. (24.16-03)-5K-1217234-6K-1208001 konstatavo, kad Agentūra Pažeidimo tyrimo 
išvadoje nurodė pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikė teisinį pagrindą, 
kuriuo rėmėsi priimdama sprendimą, ir adekvačiai bei aiškiai nurodė sprendimo mo-
tyvus. Agentūra pažeidimą inicijavo, tyrė bei nustatė pagrįstai, vadovaudamasi teisės 
aktų nuostatomis ir vidaus procedūrų nustatyta tvarka, ir pripažino skundą nepagrįstu. 

27. Teismas, pasisakydamas dėl taikytinų procedūrų, nurodė, kad Sanglaudos ska-
tinimo veiksmų programa įgyvendinama remiantis Administravimo ir finansavimo 
taisyklėmis. Teismas vadovavosi Administravimo ir finansavimo taisyklių 197, 197-1, 
198, 198-3, 211-212 punktais. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas, gavęs Agentūros 
Pažeidimo tyrimo išvadą, turėjo ją per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo 
ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus, apskųsti Finan-
sų ministerijai. Agentūros Pažeidimo tyrimo išvada pareiškėjui buvo išsiųsta Agentūros 
2012 m. liepos 24 d. raštu Nr. R4-12061/13.1.5. Tuo pačiu raštu dokumentas išsiųstas ir 
Ūkio ministerijai. Ūkio ministerija Administravimo ir finansavimo taisyklių 198 punk-
te numatytą sprendimą turėjo priimti per 15 darbo dienų nuo rašto gavimo dienos, o 
esant pareiškėjo skundui Finansų ministerijai, kurį šis turėjo teisę paduoti per 10 darbo 
dienų nuo Agentūros Pažeidimo tyrimo išvados gavimo, svarstyti reikalingumą atidė-
ti nagrinėjimą iki Finansų ministerija išnagrinės skundą dėl Agentūros veiksmų. Ūkio 
ministerija nelaukė termino skundui paduoti pabaigos, o per maždaug 5 darbo dienas 
priėmė 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimus. Pareiškėjas skundo dėl Agentūros Pažeidi-
mo tyrimo išvados Finansų ministerijai nepateikė, o vietoje to apskundė Ūkio minis-
terijos 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimus. Finansų ministerija pareiškėjo skundą dėl 
Ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d įsakymų priėmė, tačiau 2012 m. rugsėjo 25 d. raš-
tu pasisakė dėl skundo atmetimo dėl Agentūros Pažeidimo tyrimo išvados. Pareiškėjo 
skundo teismui dalis dėl ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymų buvo nepriim-
ta dėl apskundimo termino praleidimo. Šioje byloje ginčijamas Finansų ministerijos 
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sprendimas, vadovaujantis pirmiau išdėstytomis Administravimo ir finansavimo tai-
syklių nuostatomis, yra sprendimas, priimtas išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme 
tvarka dėl Agentūros Pažeidimo tyrimo išvados teisingumo ir pagrįstumo. Galutiniu 
sprendimu šiame ginče yra ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d įsakymai Nr. 4-783 ir 
Nr. 4-784, kurių apskundimo terminas pripažintas praleistu. LVAT 2014 m. kovo 5 d. 
nutartyje teismui buvo nurodyta keliamą ginčą dėl Finansų ministerijos 2012 m. rug-
sėjo 25 d. sprendimo Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skun-
do“ išnagrinėti iš esmės, vykdant šiuos įpareigojimus byla nagrinėta iš esmės, pasisa-
kant dėl skundžiamo sprendimo. 

28. Teismas, pasisakydamas dėl UAB „Raseinių statyba“ atitikimo Pirkimų sąlygų 
11.11 punkto kvalifikacijos reikalavimams ir VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymo, nusta-
tė, kad UAB „Raseinių statyba“ VšĮ Raseinių hipodromui pateikė 2011 m. lapkričio 4 d. 
pasiūlymą Nr. 577 „Dėl Raseinių hipodromo rekonstravimo rangos darbų“. Pareiškė-
jas, įvertinęs šio pasiūlymo nurodytus duomenis, padarė prielaidą, kad tiekėjas neturi 
atestuoto specialiųjų darbų vadovo šilumos gamybai bei tiekimui, ir 2011 m. lapkri-
čio 11 d. raštu Nr. RHD-II-2 paprašė patikslinti pasiūlyme pateiktų specialiųjų darbų 
vadovų kvalifikaciją, įrodant, kad bent vienas iš pasiūlyme pateiktų specialiųjų darbų 
vadovų turi teisę vadovauti šilumos gamybos ir tiekimo darbams. UAB „Raseinių sta-
tyba“, tikslindama savo kvalifikacinius duomenis, 2011 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. 600 
pateikė dokumentus, suteikiančius specialiųjų darbų vadovui – E. R. N., kuris pradinia-
me pasiūlyme nebuvo įrašytas, teisę vadovauti šilumos gamybos ir tiekimo darbams. 
Teismas pažymėjo, jog Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31 d. direktyvos  
Nr. 2004/18/EB „Dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo“ 51 straipsnyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija gali prašyti 
ūkio subjektų papildyti arba paaiškinti sertifikatus ir dokumentus. Teismas nesutiko 
su Agentūros pozicija, kad galima papildyti ir paaiškinti tik dokumentus ar pažymas 
apie pasiūlyme nurodytų asmenų kvalifikaciją, o pasiūlymo papildymas, kai nurodo-
mas naujas darbuotojas, pateikiama pirminiame pasiūlyme nenurodyto darbuotojo 
kvalifikacija, traktuotinas kaip esminis pasiūlymo pakeitimas. Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje (II) (Teismų 
praktika Nr. 39, 2013 m.) išaiškino, kad, taikant VPĮ 32 straipsnio 5 dalį, prieš atme-
tant tiekėjo pasiūlymą ar pripažįstant tiekėją laimėtoju, privaloma pareikalauti daly-
vio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją. Netgi tais atvejais, kai tiekėjas 
nepateikė jokių jo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, jis dėl to nepraranda kva-
lifikacinių duomenų patikslinimo teisės. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo 
pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pa-
gal viešojo pirkimo sutartį. Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam 
tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje dirbančių dar-
buotojų kompetencija) faktų egzistavimą. Vadinasi, tiekėjo kvalifikacija atitinkamam 
pirkimui gali būti arba pakankama, arba ne. Teisė tiekėjui tikslinti neaiškius duomenis 
apie savo kvalifikaciją nekvalifikuojama kaip pasiūlymo esmės keitimas. Tiekėjų kva-
lifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl 
ne konkretūs dokumentai lemia kvalifikacijos turėjimą. Tik kvalifikaciją pagrindžian-
čio dokumento nepateikimas nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto 
ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja (civilinė byla Nr. 3K-3-293/2011). Pa-
grindas atmesti tiekėjo pasiūlymą siejamas ne su duomenimis apie kvalifikaciją, o su  



384

I. Administracinių teismų praktika

kvalifikacijos turiniu. Tai leidžia daryti išvadą, kad tiekėjo kvalifikacija laikytina tinka-
ma tada, kai jis objektyviai turi reikalaujamas kvalifikacijas, tačiau dėl kokių nors prie-
žasčių nepateikia kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų. Taigi tokiu atveju, kai tiekė-
jas turi reikiamą kvalifikaciją savo organizacinės struktūros rėmuose, t. y. jo įmonėje 
dirba tinkamai kvalifikuoti darbuotojai, tiekėjo atitikimas kvalifikaciniams reikalavi-
mams gali būti tikslinamas, o kai kvalifikacijas turintys asmenys yra atskiri nuo pirkė-
jo subjektai, duomenų tikslinimo teisė jam nesuteikiama. Pareiškėjas, vykdydamas VPĮ 
32 straipsnio 5 dalyje numatytą procedūrą, elgėsi tiksliai pagal Lietuvos Aukščiausio-
jo Teismo išaiškinimus. UAB „Raseinių statyba“ 2011 m. lapkričio 17 d. raštu pateikus 
E. R. N. kvalifikaciją liudijančius dokumentus, jis 2011 m. lapkričio 17 d. raštu papildo-
mai užklausė dėl E. N. darbo santykių. UAB „Raseinių statyba“ 2011 m. lapkričio 18 d. 
pažyma patvirtino, kad E. N. dirba UAB „Raseinių statyba“ specialiųjų dalių projektų 
vadovu. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad Agentūra be pa-
grindo nustatė VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto draudimo keisti pasiūlymo esmę 
pažeidimą, o kartu nepagrįstai rėmėsi VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo ir 
lygiateisiškumo principų nesilaikymu. 

29. Teismas, pasisakydamas dėl Pirkimų sąlygų 11.10 punkto pripažinimo perte-
kliniu, nurodė, kad Agentūros Pažeidimo tyrimo išvadoje yra konstatuota, jog Pirkimo 
sąlygų 11.10 punktas yra perteklinis dėl reikalavimo turėti teisę atlikti elektrotechni-
kos darbus. Išvada padaryta įvertinus supaprastinto atviro konkurso sąlygų techninę 
specifikaciją, kurioje tokie darbai nenumatyti. Iš Agentūros teismui pateiktos su ginču 
susijusios medžiagos matyti, kad Agentūra vertino ne techninę specifikaciją, bet Pirki-
mo sąlygų 11 priedą, kuriame techninės specifikacijos išvardijamos, bet nepateikiamos. 
Iš 2012 m. liepos 24 d. Agentūros rašto Nr. R4-12061/13.1.5 matyti, kad Ūkio minis-
terijai sprendimo priėmimui jokie priedai prie Agentūros Pažeidimo tyrimo išvados 
nebuvo pateikti. Skundžiamame Finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. rašte nu-
rodoma, kad sprendimas priimtas remiantis Agentūros 2012 m. rugsėjo 10 d. paaiški-
nimu, o ne dokumentais. Skunde Finansų ministerijai pareiškėjas sutiko, kad projekte 
neliko transformatorinės įrengimo darbų ir pateikė VšĮ Raseinių hipodromas susitiki-
mo su 7 tiekėjų atstovais dėl vykdomo viešojo pirkimo 2011 m. spalio 26 d. protokolą 
Nr. RHD-II-2. Šiame protokole nurodyta, kad tiekėjams pranešta, jog įrengti pastotę 
bus prašoma AB „Lesto“, todėl pastotės įrengimas iš žiniaraščio išimtas. Skunde teismui 
pareiškėjas taip pat sutinka su tuo, kad transformatorinė nebuvo statoma, tačiau tei-
gia, jog Pirkimo sąlygų 11.10 punkto reikalavimas negalėjo apriboti asmenų galimybės 
konkuruoti pirkime, kadangi atestatas elektrotechnikos darbų atlikimui apskritai nebu-
vo reikalingas. Pirkimo sąlygų 11.10 punkte nėra nurodoma, kokio konkrečiai atestato 
dėl elektrotechnikos darbų (iki 10 kV įtampos) atlikimo yra reikalaujama. Nurodoma 
tik tai, kad reikalinga pateikti nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, su-
teikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti visus pirkimo dokumentuose nurodytus 
darbus. Teismas įvertino Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 straipsnio, Lie-
tuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 7 dalies, Asmenų, turin-
čių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (toliau – ir 
Atestavimo taisyklės), 1 punkto nuostatas. Teismas nurodė, kad elektros energetikos 
įrenginių eksploatavimo darbai išvardyti Atestavimo taisyklių 1 priede. Išskirtos 4 to-
kių darbų kategorijos, kurios priklauso nuo objekto bei jo galingumo – eksploatavi-
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mo, remonto, bandymo, technologinio valdymo ir techninės priežiūros. Toks atestatas, 
koks nurodytas Agentūros Pažeidimo tyrimo išvadoje – turėti teisę atlikti elektrotech-
nikos darbus – nėra numatytas. Agentūra pateikia argumentus dėl to, kad hipodromas 
yra ypatingas statinys. Raseinių rajono savivaldybės administracijos architekto tarny-
bos 2009 m. rugsėjo 11 d. leidimas taip pat patvirtina, kad jis buvo išduotas ypatin-
go statybos objekto – Raseinių hipodromo – rekonstravimo darbams atlikti. Teismas, 
įvertinęs Statybos įstatymo 10 straipsnio 3 dalies, 10 straipsnio 2 dalies, 15 straipsnio 
3 dalies nuostatas, konstatavo, kad ypatingo statinio statybos darbams vadovaujantis 
asmuo turi turėti reikiamą atestatą, tačiau nėra numatyta atskiro reikalavimo, jog toks 
atestatas būtų susijęs su teise atlikti elektrotechnikos darbus iki 10 kV. Teisės aktai ne-
numato ypatingo statinio statytojo atestato su šia teise arba be šios teisės, todėl bet 
kuris ypatingo statinio statytojo atestatas yra atitinkantis Pirkimo sąlygas. Neatitikimas 
Pirkimo sąlygoms buvo konstatuotas ne dėl ypatingo statinio rangovo atestato neturė-
jimo, todėl šio atestato buvimo klausimas byloje nesvarstomas. Teismas padarė išvadą, 
kad teisės aktuose nesant įpareigojimo turėti atestatą atlikti elektrotechnikos darbus 
iki 10 kV vykdant statybos darbus, Pirkimo sąlygų 11.10 punkte įrašymas, jog reika-
linga pateikti nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę 
Lietuvos Respublikoje atlikti visus pirkimo dokumentuose nurodytus darbus, tarp jų 
ir elektrotechnikos darbus iki 10 kV, jokių papildomų pareigų tiekėjams nesukėlė ir 
jų teisės dalyvauti konkurse neribojo. Tuo pačiu Agentūros pozicija, kad reikalavimas 
turėti teisę atlikti elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) darbus yra perteklinis ir nepro-
porcingas pirkimo objektui, yra nepagrįsta ir VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatų pažei-
dimas konstatuotas neteisingai. 

30. Teismas, pasisakydamas dėl tiekėjo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, 
nurodė, kad Agentūros Pažeidimo tyrimo išvadoje konstatuotas pateikiant komercinį 
pasiūlymą Nr. 577 padarytas pažeidimas dėl elektros darbų atlikimo subrangovo R. A. 
elektros paslaugų IĮ kvalifikacijos atitikimo Pirkimo sąlygų 11.10 punktui. Agentūra 
Pirkimo sąlygų 11.10 punktą pripažino pertekliniu, t. y. įrašytu nepagrįstai. Reikalavi-
mas pateikti dokumentus dėl sąlygos, kurios Pirkimo sąlygose neturėtų būti, pažeidžia 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo apibendrinime išdėstytą tiekėjo tinkamumo darbams 
atlikti įvertinimo pagal objektyviai egzistuojančius duomenis principą. Jeigu darbai 
nėra reikalingi perkamam objektui sukurti, tai ir atmesti tiekėjo pasiūlymų dėl kvali-
fikacijos patvirtinimui neturinčios įtakos sąlygos negalima. Pirkimo tikslas yra racio-
nalus prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas, todėl ir viešųjų pirkimų principai taikytini 
užtikrinant su perkamo objekto įsigijimu susijusias sąlygas, o ne kitas aplinkybes, kurių 
vykdymas negali padaryti įtakos tinkamam pirkimų rezultatui. Antra, Agentūros išva-
da dėl R. A. IĮ neatitikimo reikalavimui dėl elektrotechnikos darbų atlikimo neatitinka 
teisės aktų reikalavimų. Nustatyta, kad UAB „Raseinių statyba“ kartu su 2011 m. lap-
kričio 4 d. komerciniu pasiūlymu Nr. 577 pateiktoje 2011 m. lapkričio 2 d. subrangos 
deklaracijoje nurodė, jog elektros darbus iki 10 kV atliks R. A. elektros paslaugų IĮ, o 
2011 m. lapkričio 2 d. ketinimų protokole nurodyta, kad savininkas R. A. tvirtina, jog 
jo vadovaujama įmonė, dalyvaudama kaip subrangovas, ketina atlikti konkurso „Ra-
seinių hipodromo rekonstravimo rangos darbai“ elektros montavimo darbus iki 10 kV. 
R. A. elektros paslaugų IĮ Valstybinė energetikos inspekcija suteikė atestatą eksploatuo-
ti elektros įrenginius Nr. E-0839 pagal pridėtą sąrašą, kuriame įrašyti elektros tinklo 
ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai. Aplinkos ministerija R. A. yra  
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išdavusi kvalifikacijos atestatą Nr. 24779, kuriuo jam suteikta teisė eiti ypatingo statinio 
specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų darbų techninės prie-
žiūros vadovo pareigas, statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžine-
riniai tinklai; elektra. Darbo sritis nurodyta – elektrotechnikos darbai (iki 10 kV įtam-
pos), apsauginė ir gaisrinė signalizacija, įrenginių paleidimas ir derinimas. Iš Aplinkos 
ministerijos atestato Nr. 5240 matyti, kad R. A. elektros paslaugų IĮ suteikta teisė atlikti 
statinio dalies projektavimo darbus. Agentūros Pažeidimo tyrimo išvadoje nenuro-
dytas teisės aktas, kuriuo remdamasi Agentūra padarė išvadą dėl tokio atestato reika-
lingumo. Dėl paminėtų priežasčių Agentūra nepagrįstai konstatavo VPĮ 32 straipsnio  
6 dalies ir skaidrumo bei lygiateisiškumo principų pažeidimus. 

31. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktų įrodymų visetą, atsižvelgusi į tei-
sinį reglamentavimą, padarė išvadą, kad Finansų ministerija netinkamai išnagrinėjo 
pareiškėjo skundą, nepareikalavo skundo tyrimui reikalingų dokumentų, neišsiaiškino 
jų turinio, neatsižvelgė, jog Agentūros Pažeidimo tyrimo išvada neatitinka teisės aktų 
reikalavimų ir padaryta nenurodant teisės normų. Todėl teismas Finansų ministerijos 
2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikino Administracinių bylų teisenos įstatymo 
89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, kaip neatitinkantį teisės aktų reikalavimų. 
Teismas taip pat pripažino ir sankcijų taikymo pareiškėjui nereikalingumą, todėl pa-
reiškėjo reikalavimą dėl sankcijos sumažinimo, kuris keliamas kaip sąlyga, jei nebus 
patenkintas reikalavimas dėl Finansų ministerijos sprendimo panaikinimo, laikė iš-
spręstu pasisakant dėl pirminio reikalavimo.

III.

32. Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra apeliaciniame skunde (VI t., 
b. l. 60–66) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 27 d. 
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Apelia-
cinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 

33. Teismas netinkamai taikė materialines teisės normas. Teismas neturėjo teisinio 
pagrindo spręsti ir pasisakyti dėl Agentūros Pažeidimo tyrimo išvados ir joje nusta-
tytų pažeidimų pagrįstumo. LVAT sprendimuose yra nurodoma, kad ginčas dėl įgy-
vendinančiosios institucijos pažeidimo tyrimo išvados nenagrinėtinas teisme. Įgyven-
dinančiosios institucijos sprendimas, kuriuo ministerijai teikiamas siūlymas sumažinti 
finansavimą, laikytinas tik tarpiniu sprendimu, kurį įvertinusi ministerija (šiuo atve-
ju Ūkio ministerija) priima galutinį sprendimą. Pareiškėjo nesutikimo su Pažeidimo 
tyrimo išvada argumentai (bet ne kaip savarankiški reikalavimai) nagrinėjami teisės 
aktų nustatyta tvarka ginčijant galutinį sprendimą (LVAT 2013 m. sausio 16 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS662-59/2013, 2013 m. kovo 27 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. AS520-344/2013, 2013 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS822-459/2013), t. y. ginčijant ūkio ministro įsakymus. Atsakovas taip pat remia-
si LVAT 2013 m. gruodžio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-2152/2013. 
Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas 
2013 m. birželio 3 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1188-815/2013 pareiš-
kėjo skundo dalį dėl pareiškėjo prašymo panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio minis-
tro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymus Nr. 4-783 ir 4-784 atmetė, o LVAT 2014 m. kovo 
5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A261-200/2014 šią sprendimo dalį paliko  
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nepakeistą, mano, jog teismas, skundžiamame sprendime vertindamas bei pasisakyda-
mas dėl Pažeidimo tyrimo išvados teisėtumo ir pagrįstumo, nepaisė įsiteisėjusio teismo 
sprendimo res judicata galios.

34. Teismo išvados, padarytos dėl Pažeidimo tyrimo išvados, nepagrįstos. Kad 
būtų pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pa-
gal strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, jos (išvados) pri-
valo atitikti visus Finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 8 punkte nustatytus 
bendruosius reikalavimus. Be kitų reikalavimų, numatytų Finansavimo reikalavimų 
atitikties taisyklių 8.1–8.8 punktuose, pagal 8.7 punktą išlaidos būtų tinkamos, tik jei 
jas apmokant nebus pažeisti teisės aktai inter alia viešųjų pirkimų srityje. Nesutinka 
su teismo išvadomis, kad „<...> Agentūra be pagrindo nustatė VPĮ 39 straipsnio 1 da-
lyje įtvirtinto draudimo keisti pasiūlymo esmę pažeidimą, o kartu nepagrįstai rėmėsi 
VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų nesilaiky-
mu“. Taip pat nesutinka ir su teismo padaryta išvada, kad „<...> teisės aktuose nesant 
įpareigojimo turėti atestatą atlikti elektrotechnikos darbus iki 10 kV vykdant statybos 
darbus, Pirkimo sąlygų 11.10 punkte įrašymas, jog reikalinga pateikti nustatyta tvar-
ka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti 
visus pirkimo dokumentuose nurodytus darbus, tarp jų ir elektrotechnikos darbus iki 
10 kV, jokių papildomų pareigų tiekėjams nesukėlė ir jų teisės dalyvauti konkurse ne-
ribojo. Tuo pačiu Agentūros pozicija, kad reikalavimas turėti teisę atlikti elektrotech-
nikos (iki 10 kV įtampos) darbus yra perteklinis ir neproporcingas pirkimo objektui, 
yra nepagrįsta ir VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimas konstatuotas neteisin-
gai“. Pagal teismų praktiką perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg 
specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas 
tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo 
objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba 
tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos  
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, 
priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008). Šiuo nagrinėjamu atveju ir pats pareiš-
kėjas skunde neneigė, kad nustatė pirkimo objektui neadekvačius reikalavimus, taigi 
nepagrįstai apribojo konkurenciją. Net jei, kaip šiuo atveju aiškina teismas, pareiškėjo 
Pirkimo sąlygose nurodytas atestatas elektrotechnikos darbams ir nebūtų pagal teisės 
aktus privalomas, tai nepašalintų pareiškėjo atsakomybės už pirkimo objekto neatitin-
kančio kvalifikacinio reikalavimo suformulavimą – perteklinę sąlygą. LAT kasacinėje 
praktikoje aiškina, kad „<...> pirmenybė, kaip nurodyta pirmiau, teikiama ne realiai si-
tuacijai, o jos apibrėžčiai pirkimo sąlygose“ (2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civi-
linėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų 11.10 punkte pa-
reiškėjo nustatytas reikalavimas turėti teisę atlikti elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) 
darbus yra akivaizdžiai perteklinis ir neproporcingas pirkimo objektui, kadangi pagal 
pridėtą techninę specifikaciją tokie darbai nėra atliekami. Pareiškėjas, nustatęs reikala-
vimus, kurie nėra būtini pirkimo dokumentuose nurodytiems darbams atlikti, pažeidė 
VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatas. 

35. LAT savo praktikoje pažymi, kad svarbiausiu kriterijumi įvertinti, ar tiekėjo 
pajėgumas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos 
reikalavimus, laikytinos pirkimo sąlygos, pagal kurias nustatoma, kokia ūkio subjekto 
kompetencija atitinkamo pirkimo atveju yra tinkama, o kokia – ne (žr. LAT Civilinių 
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bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-340/2013). Tiekėjas UAB „Raseinių statyba“ neatitiko Pirkimo sąlygų 11.10 
punkto reikalavimo turėti teisę atlikti elektrotechnikos darbus (iki 10 kV), todėl, va-
dovaudamasis Pirkimo sąlygų 72.1 punktu, pareiškėjas privalėjo atmesti pasiūlymą, 
kadangi tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. To nepadaręs, pareiš-
kėjas pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalies nuostatas bei skaidrumo ir lygiateisiškumo 
principus, kadangi pasiūlymą vertino ne pagal paskelbtus Pirkimo sąlygų reikalavimus. 
Nesutinka su pareiškėju, kad subrangovas turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie 
Ūkio ministerijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti reikiamus elektrotechnikos darbus, 
kadangi nurodytas atestatas suteikia teisę „verstis elektros įrenginių eksploatavimu“, 
kas nėra statybos darbai. Naujų elektros įrenginių montavimas pagal Statybos įstatymą 
yra priskiriamas statybos darbams (Statybos įstatymo 2 str. 15 p.). Pareiškėjo skunde 
pateikta nuoroda į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2007 m. 
vasario 28 d. išaiškinimą, nepagrindžia pareiškėjo argumentų dėl to, kad pareiškėjas, 
turėdamas atestatą eksploatuoti elektros įrenginius, gali atlikti ir statybos (montavimo) 
darbus. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas yra tik pa-
pildomas atestatas, todėl pareiškėjas neatitiko Pirkimo sąlygų 11.10 punkte nustatytų 
kvalifikacinių reikalavimų, nes neturėjo atestato, leidžiančio atlikti elektrotechnikos 
darbus (iki 10 kV įtampos). Teismas nevertino, nepasisakė, kad rinkoje egzistavo su-
bjektų, atitinkančių pareiškėjo Pirkimo sąlygose keltus reikalavimus, t. y. egzistavo ates-
tatai, į kuriuos įtraukti Pirkimo sąlygose kelti reikalavimai – teisė atlikti elektrotechni-
kos (iki 10 kV) darbus. 

36. Agentūra, atsižvelgdama į visas aplinkybes ir įvertinusi nustatytus pažeidi-
mus, jų rūšį, trūkumų finansinę svarbą ir mastą, pagrįstai ir teisėtai pareiškėjui pritaikė 
5 procentų (minimalią) finansinę korekciją pagal Gairių 24 punktą.

37. Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą (VI t., b. l. 71–72) prašo apeliacinį 
skundą atmesti.

38. Pareiškėjas nurodo, kad teismo sprendimas visų pirma susijęs su Finansų 
ministerija, jos pozicija dėl teismo sprendimo įgauna išskirtinę svarbą, nes Agentūra 
neturi įgalinimų veikti už Finansų ministeriją. Formaliai ji gali teikti apeliacinį skun-
dą, tačiau dėl bylos esmės skųstis turėtų Finansų ministerija. Nesant jos skundo, kyla 
abejonė dėl Agentūros įgalinimų reikalauti teismo sprendimo panaikinimo. Apelian-
tas netinkamai supranta teisinės gynybos principus ir dėl to padarė nepagrįstą išvadą 
dėl tariamų pažeidimų. Teisinė asmens interesų gynyba kiekvienu atveju turi būti kon-
kretizuota. Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjas vykdė viešojo pirkimo procedūras. 
Pareiškėjas viešai atskleidė būsimo pirkimo sąlygas. Tai reiškia, kad bet kuris suinte-
resuotas asmuo turėjo galimybę šias sąlygas ginčyti, jei jos kliudė asmeniui dalyvauti 
konkurse. Agentūra sudarė prielaidas užkirsti kelią konkurse dalyvauti asmenims, ku-
rie neatitiko jo sąlygų. Prielaidų pagrindu konstatuoti pažeidimų padarymą ir taikyti 
finansines sankcijas nėra galima. Byloje yra dokumentiniai įrodymai, kad suinteresuo-
tas asmuo teismine tvarka siekė apginti savo teisę būti pripažintu konkurso laimėto-
ju. Ši byla buvo išspręsta VšĮ „Raseinių hipodromas“ naudai. Jokie kiti asmenys dėl jų 
teisių pažeidimo į teismą nesikreipė. Nesant konkrečių asmenų, kurių teisių pažeidimo 
pagrindu Agentūra galėtų taikyti finansines sankcijas, išvada dėl finansinių sankcijų 
pritaikymo buvo padaryta prielaidų pagrindu. Apeliantas tvirtina, kad teismas netinka-
mai taikė VPĮ 32 straipsnio 5 dalį ir 39 straipsnio 1 dalį, tačiau savo teiginius grindžia 
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tik subjektyvia nuomone. Objektyviai nagrinėjant apeliacinio skundo turinį maty-
ti, kad apeliantas supranta, jog dėl jo konstatuoto pažeidimo teisinis reglamentavimas 
nėra vienareikšmiškas. Jau vien šio fakto užtenka, kad nebūtų galima kaltinti pareiškėją 
pažeidimų padarymu. 

39. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į apeliacinį skun-
dą (VI t., b. l. 74–75) nurodo, kad savo nuomonę byloje jau yra išdėsčiusi 2013 m. lie-
pos 5 d. rašte Nr. (31.5-12)-3-3676 „Dėl atsiliepimo į VšĮ Raseinių hipodromas apelia-
cinį skundą teikimo“, kurios ir toliau laikosi, todėl nesikartos. 

40. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsi-
liepime į apeliacinį skundą (VI t., b. l. 77–87) prašo Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2014 m. birželio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pa-
reiškėjo skundą atmesti. 

41. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pritaria Agentūros argumentams, 
jog teismas Pažeidimo tyrimo išvados pagrįstumą turėjo vertinti kartu su Ūkio minis-
terijos priimtais įsakymais. Finansų ministerija mano, kad Agentūra priėmė teisėtą ir 
pagrįstą sprendimą. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

42. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Europos Sąjungos fondų lėšų grąžinimo, 
pripažinus pareiškėjo vykdyto projekto išlaidas netinkamomis finansuoti.

43. Lėšų iš Europos Sąjungos fondų skyrimo sąlygas ir jų administravimą pir-
miausia reglamentuoja 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantis Reglamen-
tą (EB) Nr. 1783/1999, 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamen-
tas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB)  
Nr. 1784/1999, 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nusta-
tantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio 
fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, su pa-
skutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB)  
Nr. 1341/2008 (toliau – ir Reglamentas Nr. 1083/2006), 2006 m. liepos 11 d. Tary-
bos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir panaikinan-
tis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94, 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB)  
Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio ben-
drąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 
dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles.

44. Nacionaliniu lygmeniu ginčo teisinius santykius inter alia reglamentuoja Fi-
nansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo 
į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (toliau – ir Paramos grąžinimo 
taisyklės), Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos panaudojimo strategijų ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų  
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išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2007 m. 
spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu  
Nr. 1443, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 
2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 
veiksmų programas, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 
spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegu-
žės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 patvirtintos Metodinės pažeidimų tyrimo ir nustatymo 
rekomendacijos. 

45. Pagal Reglamento Nr. 1083/2006 98 straipsnio 2 dalį, valstybė narė atlieka 
reikiamą finansinį koregavimą, susijusį su veiksmuose arba veiksmų programose nu-
statytais pavieniais ar sistemingais pažeidimais; koregavimą valstybė narė atlieka pa-
naikindama visą valstybės finansinį įnašą ar jo dalį veiksmų programai; valstybė narė 
atsižvelgia į pažeidimų pobūdį, svarbą ir fondų finansinius nuostolius.

  46. Finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 8.7 punktas numato, jog tam, 
kad būtų pripažintos tinkamomis finansuoti, išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus 
pagal strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, privalo inter alia 
nepažeisti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šių Taisyklių 4 punkte, reikalavimų, 
taip pat valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų, aplinkos apsaugos ir kitų taikytinų hori-
zontalaus lygio sričių Europos Sąjungos reikalavimų.

47. Paramos grąžinimo taisyklių 2.1. punktas nustato, jog administruojančia ins-
titucija inter alia laikytina ministerija ir (arba) kita valstybės institucija, pagal kompe-
tenciją atsakinga už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius. Taisyklių 
5.2.2 punktas numato, jog sprendimas susigrąžinti finansinės paramos ir bendrojo fi-
nansavimo lėšas, išmokėtas ir (arba) panaudotas pažeidžiant Europos Sąjungos, Lietu-
vos Respublikos teisės aktus <...> jeigu paramos sutartis, pagal kurią išmokėtos lėšos 
su vykdytoju nutraukiama. Šių taisyklių 8.3 punktas numato, jog administruojančioji 
institucija, siekdama, kad projekto vykdytojas grąžintų neteisėtai išmokėtas ir (ar) pa-
naudotas lėšas ir kitas reikalaujamas pagal teisės aktus ir (ar) paramos sutartis grąžinti 
lėšas, turi priimti sprendimą <...> inter alia jame nurodydama grąžintinų lėšų sumą 
išskaičiuoti iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ir (arba) kitą (-us) 
teikiamą (-us) mokėjimo prašymą (-us), jeigu dar nebuvo galutinai atsiskaityta su pro-
jekto vykdytoju, įpareigodama projekto vykdytoją per terminą, ne ilgesnį kaip 90 dienų 
nuo sprendimo įsigaliojimo dienos, pateikti mokėjimo prašymą (-us), iš kuriuo (-iais) 
prašomos apmokėti sumos būtų galima išskaičiuoti grąžintinas lėšas <...>. 

48. Reglamento Nr. 1083/2006 59 straipsnio, esančio Valdymo, stebėsenos ir kon-
trolės skirsnyje, 1 dalis įtvirtina, jog kiekvienai veiksmų programai valstybė narė skiria: 
1) vadovaujančią; 2) tvirtinančią ir 3) audito institucijas. Šio straipsnio 3 dalis inter 
alia nurodo, jog nepažeidžiant šio reglamento, valstybė narė nustato 1 dalyje nurodytų 
institucijų, kurios savo užduotis vykdo visiškai laikydamosi tos valstybės narės institu-
cinių, teisinių ir finansinių sistemų reikalavimų, savitarpio santykius.

49. Nacionalinėje teisėje minėtų institucijų savitarpio santykiai yra inter alia sure-
guliuoti Atsakomybės paskirstymo taisyklėse (redakcija, galiojanti nuo 2012 m. liepos 
29 d.). Šių taisyklių 2 punktas inter alia įtvirtina tokias institucijų, dalyvaujančių įgy-
vendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panau-
dojimo strategiją, definicines normas: įgyvendinančioji institucija – tarpinė institucija, 
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vykdanti šiose taisyklėse nustatytas užduotis; vadovaujančioji institucija – institu-
cija, atsakinga už veiksmų programos valdymą bei įgyvendinimą ir Reglamento  
Nr. 1083/2006 60 straipsnyje nustatytų funkcijų atlikimą; tarpinė institucija – Regla-
mento Nr. 1083/2006 2 straipsnio 6 dalyje apibrėžta institucija, kuri, vadovaudamasi 
šio reglamento 59 straipsnio 2 dalimi, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vyk-
do jos užduotis. Pastaroji norma yra blanketinio pobūdžio, t. y. nukreipia į Reglamento 
Nr. 1083/2006 2 straipsnio 6 dalį, kuri numato, jog tarpinė institucija yra valstybinė ar 
privati įstaiga arba tarnyba, pavaldi vadovaujančiai arba tvirtinančiai institucijai, arba 
kuri tokios institucijos vardu atlieka pareigas, susijusias su veiksmus įgyvendinančiais 
paramos gavėjais. Reglamento Nr. 1083/2006 59 straipsnio 2 dalis savo ruožtu įtvirtina, 
jog valstybė narė gali paskirti vieną ar kelias tarpines įstaigas, kurios vykdytų kelias 
arba visas vadovaujančios arba tvirtinančios institucijos užduotis minėtos institucijos 
atsakomybe.

50. Atsakomybės paskirstymo taisyklių 2 punktas paveda Finansų ministerijai 
atlikti veiksmų programų vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijų 
funkcijas. Šių taisyklių 3 punktas nustato, jog, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1083/2006 
59 straipsnyje, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe užduotis, susijusias su re-
glamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnyje numatytų vadovaujančiosios institucijos 
funkcijų atlikimu, pavedama atlikti kaip tarpinėms institucijoms (3. 1. punktas). Toliau 
inter alia detalizuojama, jog minėtas funkcijas, kaip tarpinėms institucijoms, pavedama 
atlikti šioms ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, pagal kompetenciją 
atsakingoms už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius (išskyrus tuos 
atvejus, kai įgyvendinami Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglau-
dos skatinimo veiksmų programų techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos 
veiksmų programa): <...> Ūkio ministerijai <...> (3. 1. 1. punktas) bei šioms įgyvendi-
nančiosioms institucijoms: <...> Lietuvos verslo paramos agentūrai (3. 1. 2. punktas). 

51. Atsakomybės paskirstymo taisyklių priedas detalizuoja atsakomybės ir funk-
cijų pasidalijimą tarp institucijų pagal veiksmų programą (prioritetą). Prie priedo 
3.1 punktas prie grafos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsau-
gojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ (būtent minėta grafa aktuali konkrečiai bylai, 
nes ginčo Projektui parama buvo skirta pagal prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plė-
tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai priemonę 
„Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktū-
ros kūrimas ir plėtra“) kaip vieną iš įgyvendinančiųjų institucijų įvardija viešąją įstaigą 
Lietuvos verslo paramos agentūrą. Tuo tarpu kaip vieną iš ministerijų ir (ar) kitų vals-
tybės institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už iš Europos Sąjungos fondų lėšų ben-
drai finansuojamus ūkio sektorius, minėto priedo punktas įvardija Ūkio ministeriją. 

52. Atsakomybės paskirstymo taisyklių 10.3 punktas kaip vieną iš įgyvendinančio-
sioms institucijoms priskirtinų funkcijų numato būtinybę įsitikinti ir patvirtinti, kad 
pagal sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos bei paslaugos suteiktos ir 
kad projektų vykdytojų deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo 
padarytos ir nepažeidžia Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuosta-
tų. Taisyklių 10.3.5 punktas įtvirtina, jog įgyvendinančioji institucija atlieka pažeidimų 
tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų ir teisės aktų 
nustatyta tvarka praneša apie juos atitinkamoms institucijoms <...>. 

53. Atsakomybės paskirstymo taisyklių 7.4.2. punktas, savo ruožtu, kaip vieną iš 
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ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos funkcijų nurodo sprendimų dėl ES fondų 
ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažei-
džiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės 
aktuose, reglamentuojančiuose strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, grąžini-
mo (išskyrus atvejus, kai visuotinės dotacijos valdytojo vadovas yra asignavimų valdy-
tojas), priėmimą. 

54. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 
2012 m. gegužės 17 d. iki 2014 m. gruodžio 12 d.) 197 punktas numato, jog įgyven-
dinančioji institucija (šiuo atveju – Agentūra), atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir 
nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl 
nustatyto pažeidimo <...>, kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios fak-
tinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir gali siūlyti pakeisti projekto fi-
nansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) sumažinti projekto finansavimą netinkamų 
finansuoti išlaidų dalimi ir (ar) susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo 
būdą, ir (ar) išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėji-
mo prašymuose nurodytos sumos (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 
197.2 p.). Pagal Taisyklių 1971 punktą, įgyvendinančioji institucija, priėmusi sprendimą 
dėl pažeidimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos teikia jo ko-
piją ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai ir projekto vykdytojui. Nesutinkantis 
su įgyvendinančiosios institucijos veiksmais ar neveikimu, susijusiais su sprendimo dėl 
pažeidimo priėmimu, ar sprendimu dėl pažeidimo projekto vykdytojas gali skųstis šių 
Taisyklių 211 ir 212 punktuose nustatyta tvarka.

55. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1881 punktas numato, jog 
visais šiose Taisyklėse nustatytais atvejais sprendimus dėl išmokėtų projekto finansa-
vimo lėšų ir (ar) kitų lėšų susigrąžinimo priima ministerija ir (arba) kita valstybės ins-
titucija arba įgyvendinančioji institucija (jeigu jos vadovas yra asignavimų valdytojas). 
Taisyklių 198 punktas įtvirtina, jog ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios 
įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdamos, bet ne vėliau 
kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto 
pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, 
atsižvelgdamos į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pa-
siūlymą, gali pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) sumažin-
ti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios 
institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi ir (ar) susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, tai-
kant lėšų pervedimo būdą, ir (ar) išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdyto-
jo pateikiamų mokėjimo prašymų (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių  
198.2 p.). 

56. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 211 punktas įtvirtina, jog 
pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgy-
vendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties 
bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nu-
statytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, sprendimo dėl pažeidimo 
priėmimu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie 
tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą. Vadovaujančioji institu-
cija, gavusi projekto vykdytojo skundą dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar 
neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 3 darbo dienas nuo jo 
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gavimo institucijoje dienos apie tai informuoja ministeriją ir (ar) kitą valstybės insti-
tuciją ir įgyvendinančiąją instituciją. Vadovaujančioji institucija gautą pareiškėjo arba 
projekto vykdytojo skundą nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo nustatyta tvarka. Vadovaujančioji institucija apie priimtą sprendimą infor-
muoja pareiškėją ar projekto vykdytoją. Vadovaujančioji institucija, nusprendusi, kad 
skundas pagrįstas, raštu įpareigoja įgyvendinančiąją instituciją imtis atitinkamų veiks-
mų ir nustato veiksmų atlikimo terminus.

57. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš nurodyto teisinio reguliavimo matyti, 
jog netinkamomis finansuoti išlaidų pripažinimo ir sprendimo atitinkamas lėšas su-
sigrąžinti priėmimo procedūroje kiekviena iš institucijų – Finansų ministerija, Agen-
tūra ir Ūkio ministerija – turi aiškiai paskirstytas funkcijas ir atsakomybę. Agentūra 
konkrečiu atveju yra įgyvendinančioji institucija (Atsakomybės paskirstymo taisyklių 
3.1.2. p. ir šių taisyklių priedo 3.1. p.), Finansų ministerija – vadovaujančioji institucija 
(Atsakomybės paskirstymo taisyklių 2 p.), o Ūkio ministerija – tarpinė institucija (At-
sakomybės paskirstymo taisyklių 3.1.1 p. ir šių taisyklių priedo 3.1. p.), kuri užduotis 
vykdo vadovaujančios institucijos atsakomybe ir kuriai, be kita ko, yra pavesta priimti 
sprendimus dėl ES fondų lėšų, išmokėtų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktus, grąžinimą (Atsakomybės paskirstymo taisyklių 7.4.2. p., Projektų administra-
vimo ir finansavimo taisyklių 1881 p.). Tokia pozicija atitinka ir Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktiką institucijų funkcinio suskirstymo prasme (žr., muta-
tis mutandis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 21 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A146-1561/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo 2014 m. spalio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1927/2014).

V.

58. Nagrinėjamoje byloje ūkio ministras pareiškėjui 2010 m. gruodžio 28 d. įsaky-
mu Nr. 4-937 skyrė finansavimą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prie-
do, patvirtinto Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787, 1 prioriteto „Vietinė 
ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo 
plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-01-V priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus po-
ilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projektui įgyvendinti iš 
specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos viešosios 
įstaigos Raseinių hipodromo projektui „Raseinių hipodromo rekonstravimas kapitalo 
formavimo išlaidoms padengti iki 4 352 004 Lt finansavimo (finansavimo dalis (inten-
syvumas) – iki 93,86 proc. iš specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo 
didinimo programos (Europos Sąjungos lėšos) (I t., b. l. 18–19). 2011 m. gruodžio 30 d. 
tarp Ūkio ministerijos, Agentūros ir pareiškėjo buvo pasirašyta Projekto finansavimo 
ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020 (I t., b. l. 168–187). 

59. Vykdydamas projektą pareiškėjas suorganizavo atvirą supaprastintą konkursą 
„Raseinių hipodromo rekonstravimo darbai“, su kurio laimėtoja – UAB „Raseinių sta-
tyba“ – 2011 m. gruodžio 28 d. buvo pasirašyta Raseinių hipodromo rekonstravimo 
darbų rangos sutartis (II t., b. l. 168–187). Viešojo pirkimo rezultatus bandė užginčyti 
kitas konkurse dalyvavęs subjektas – A. Ž. ir Ko UAB, 2012 m. sausio 2 d. paduodamas 
ieškinį Šiaulių apygardos teismui. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 1 d. spren-
dimu šią rangos sutartį pripažino niekine ir negaliojančia (I t., b. l. 134–142), tačiau  



394

I. Administracinių teismų praktika

Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartimi sprendimas minėta apim-
timi buvo panaikintas, o byla – nutraukta (I t., b. l. 144–145).

60. Agentūra, peržiūrėjusi pareiškėjo atliktas Raseinių hipodromo rekonstrukcijos 
darbų pirkimo procedūras, savo 2012 m. liepos 23 d. priimtoje Pažeidimo tyrimo iš-
vadoje nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimus ir, vadovaudamasi Pro-
jektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197.2 punktu, pasiūlė Ūkio ministerijai 
pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, t. y. sumažinti Projekto finan-
savimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi – 184 386,6 Lt (iš jų – Europos Sąjungos 
fondų lėšos – 184 386,6 Lt) ir susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį – 45 534,64 Lt (iš jų – 
Europos Sąjungos fondų lėšos – 45 534,64 Lt) (I t., b. l. 122–127). Pažeidimo tyrimo 
išvadoje buvo įvardyti šie pareiškėjo pažeisti teisės aktų reikalavimai: 1) Viešųjų pir-
kimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai, 
39 straipsnio 1 dalis, 32 straipsnio 2 ir 6 dalys; 2) Finansavimo reikalavimų atitikties 
taisyklių 8.7 punktas; 3) Projekto finansavimo ir administravimo sutarties specialiųjų 
sąlygų 8.3 punktas ir bendrųjų sąlygų 2.1.8 punktas. Pažeidimo tyrimo išvadoje taip 
pat buvo nurodyta, jog pareiškėjas ją apskųsti gali, vadovaudamasis Projektų adminis-
travimo ir finansavimo taisyklių 211–212 punktuose numatyta tvarka. Ši išvada tiek 
pareiškėjui, tiek Ūkio ministerijai Agentūros buvo išsiųsta 2012 m. liepos 24 d. raštu  
(II t., b. l. 24). 

61. Ūkio ministras, remdamasis Agentūros Pažeidimo tyrimo išvada ir vadovau-
damasis Paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2 ir 8.3 punktais, jų priedo 5 punktu, Pro-
jektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1881 ir 198.2 punktais, Metodinių pa-
žeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 28 punktu bei atsižvelgdamas į Projekto 
finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punktą, 2012 m. rug-
pjūčio 2 d. įsakymu Nr. 4-783 „Dėl Europos Sąjungos fondo lėšų, išmokėtų projekto  
Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020 vykdytojai viešajai įstaigai Raseinių hipodromas, grąži-
nimo“ pripažino Projekto išlaidų sumą – 196 449,9 Lt – netinkamomis finansuoti iš-
laidomis ir nustatė pareiškėjui grąžintiną lėšų sumą – 45 534,64 Lt (I t., b. l. 53). Tos 
pačios dienos įsakymu Nr. 4-784 ūkio ministras pagal pripažintų netinkamomis finan-
suoti išlaidų sumą išdėstė savo 2010 m. gruodžio 28 d. priimtą įsakymą Nr. 4-937 nauja 
redakcija, atitinkamai sumažindamas finansavimą Projekto kapitalo formavimo išlai-
doms padengti (I t., b. l. 54).

62. Pareiškėjas, nesutikdamas su Projektui pritaikyta finansine korekcija, 2012 m. 
rugpjūčio 8 d. su skundu kreipėsi į Finansų ministeriją, prašydamas panaikinti ūkio 
ministro įsakymus Nr. 4-783 ir Nr. 4-784 arba, jei būtų atsisakyta juos panaikinti, 
sumažinti jam pritaikytą finansinę korekciją iki 2 proc. dydžio sutarties sumos (I t.,  
b. l. 108–114). 

63. Finansų ministerija, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 
31 straipsniu, pratęsė pareiškėjo skundo nagrinėjimo terminą 10 dienų. Apie tai pa-
reiškėjas buvo informuotas 2012 m. rugsėjo 12 d. raštu (I t., b. l. 40), be to, Finan-
sų ministerija papildomai kreipėsi į Agentūrą, kuri 2012 m. rugsėjo 10 d. raštu  
Nr. R4-14506(13.1.6) pateikė paaiškinimus dėl Projektui nustatyto pažeidimo. Pareiš-
kėjo skundą Finansų ministerija išnagrinėjo priimdama 2012 m. rugsėjo 25 d. spren-
dimą Nr. (24.16-03)-5K-1217234-6K-1208001 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“ 
(I t., b. l. 156–160), kuriame konstatuota, jog Agentūra pažeidimus inicijavo, tyrė bei 
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nustatė pagrįstai, vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis ir vidaus procedūrų tvarka, 
todėl skundas pripažintas nepagrįstu. 

64. Pareiškėjas 2012 m. spalio 22 d. padavė Vilniaus apygardos administraciniam 
teismui skundą, kuriame prašė panaikinti: 1) ūkio ministro įsakymą Nr. 4-783; 2) ūkio 
ministro įsakymą Nr. Nr. 4-784; 3) Finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendi-
mą. Alternatyviai pareiškėjas Projektui pritaikytą finansinę korekciją prašė sumažinti 
nuo 5 proc. iki 2 proc. dydžio sutarties sumos. 

65. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi 
priėmė pareiškėjo skundą nagrinėti ta dalimi, kuria buvo ginčijamas Finansų minis-
terijos sprendimas ir pareiškėjas alternatyviai prašė sumažinti Projektui pritaikytą fi-
nansinę korekciją iki 2 proc. dydžio. Tuo tarpu skundo dalį dėl ūkio ministro įsakymų 
pirmosios instancijos teismas priimti atsisakė, konstatavęs, jog pareiškėjas praleido ter-
miną šiems įsakymams apskųsti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagri-
nėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą dėl skundo dalies nepriėmimo nagrinėti, 2013 m. sau-
sio 16 d. nutartimi minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. 

66. Vilniaus apygardos administracinis teismas, pirmąjį kartą nagrinėdamas bylą 
iš esmės, 2013 m. birželio 3 d. sprendimu administracinę bylą dėl reikalavimo panai-
kinti Finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą nutraukė, likusią pareiškė-
jo skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą. Pirmosios instancijos teismas argumentavo, jog 
realias teisines pasekmes pareiškėjui, t. y. lėšų grąžinimo pareigą, nustatė būtent ūkio 
ministro įsakymai, o tiek Agentūros Pažeidimo tyrimo išvada, tiek Finansų ministeri-
jos sprendimas yra tarpinio procedūrinio pobūdžio aktai, nesukeliantys pareiškėjui re-
alių teisinių pasekmių. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, bylą pirmąjį kartą 
išnagrinėjęs apeliacine tvarka, apygardos administracinio teismo sprendimo dalį dėl 
bylos nutraukimo ir dėl pareiškėjo prašymo sumažinti finansinę korekciją iki 2 proc. 
panaikino ir perdavė teismui pareiškėjo skundą šia apimtimi nagrinėti iš naujo. Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, aplinkybė, jog pareiškėjas pralei-
do terminus ūkio ministro įsakymams apskųsti, negali riboti pareiškėjo teisės skųsti 
Finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą. Prie tokios išvados apeliacinės 
instancijos teismo prieita nustačius, jog pareiškėjas, apskųsdamas Finansų ministerijai 
Agentūros Pažeidimo tyrimo išvadą, pasinaudojo Projekto administravimo ir finansa-
vimo taisyklių 211 punkte numatyta išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, 
taigi pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį per dvidešimt 
dienų galėjo skųsti jam nepalankų sprendimą administraciniam teismui. 

67. Vilniaus apygardos administracinis teismas, antrąjį kartą išnagrinėjęs bylą iš 
esmės, 2014 m. birželio 27 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino ir Finansų mi-
nisterijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikino. Šis pirmosios instancijos teismo 
sprendimas yra konkrečios apeliacinės bylos objektas. Agentūra minėtą teismo spren-
dimą apeliaciniame skunde (VI t., b. l. 60–66) prašo panaikinti, be kita ko, argumentuo-
dama, jog teismas negalėjo pasisakyti dėl Agentūros Pažeidimo tyrimo išvados, nes ji 
laikytina tik tarpiniu sprendimu, kurį įvertinusi ministerija priima galutinį sprendimą. 

68. Dėl šio apelianto argumento pirmiausia pasisakytina, jog Finansų ministerijos 
2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimas buvo priimtas pareiškėjui 2012 m. rugpjūčio 8 d. su 
skundu kreipusis į Finansų ministeriją. Minėta, jog kiekviena institucija lėšų pripažini-
mo netinkamomis finansuoti ir jų susigrąžinimo procedūros metu turi aiškiai paskirs-
tytas funkcijas ir atsakomybę: įgyvendinančioji institucija įsitikina, ar buvo laikomasi 
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Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų lėšų panaudojimo metu (Atsako-
mybės paskirstymo taisyklių 10.3.5 p.) bei nustato ir tiria su tuo susijusius pažeidimus 
(Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 195 p.). Nustatyti pažeidimai įgy-
vendinančios institucijos yra atitinkamai įforminami, be kita ko, siūlant ministerijai ir 
(ar) kitai valstybės institucijai pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, 
sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir susigrąžinti 
sumokėtų lėšų dalį (Atsakomybės paskirstymo taisyklių 197.2 punktas). Šį įgyvendi-
nančios institucijos sprendimą projekto vykdytojas pagal Atsakomybės paskirstymo 
taisyklių 209 punktą turi teisę apskųsti vadovaujančiai institucijai (šiuo atveju – Fi-
nansų ministerijai) šių taisyklių 211 punkto numatyta tvarka. Tačiau galutinį sprendi-
mą dėl lėšų, panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo, priima būtent ministerija ir 
(ar) kita valstybės institucija, kuri yra tarpinė institucija, užduotis vykdanti vadovau-
jančios institucijos atsakomybe (Atsakomybės paskirstymo taisyklių 7.4.2. p., Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių 1881 p.).

69. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškėjui, nesutinkančiam su Projekto 
vykdymo metu nustatytais viešųjų pirkimų pažeidimais, buvo prieinama dvejopo po-
būdžio galimai pažeistų teisių gynyba: jis, vadovaudamasis Projektų administravimo 
ir finansavimo taisyklių 211 punktu, turėjo teisę vadovaujančiajai institucijai (Finansų 
ministerijai) apskųsti įgyvendinančiosios institucijos (Agentūros) veiksmus (Pažeidimų 
tyrimo išvadą) arba apskųsti galutinius sprendimus dėl lėšų grąžinimo (ūkio ministro 
įsakymus) teismui. Konkrečiu atveju pareiškėjas Agentūros Pažeidimų tyrimo išvados 
Finansų ministerijai neapskundė, tačiau į vadovaujančią instituciją kreipėsi, prašyda-
mas panaikinti ūkio ministro įsakymus Nr. 4-783 ir Nr. 4-784 arba alternatyviai suma-
žinti jo vykdytam Projektui pritaikytą finansinę korekciją iki 2 proc. dydžio sutarties 
sumos (I t., b. l. 108–114). Taigi, pareiškėjas klydo realizuodamas savo teisę į išankstinį 
ginčo nagrinėjimą ne teismo tvarka, nes vadovaujančiai institucijai apskundė ne įgy-
venančiosios institucijos veiksmus, kaip tai yra numatyta Projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklių 211 punkte, tačiau tarpinės institucijos (Ūkio ministerijos), kuri 
priima dėl lėšų, panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo, veiksmus. Nepaisant to, 
Finansų ministerija išnagrinėjo pareiškėjo pateiktą skundą, iš esmės išnagrinėdama bū-
tent Pažeidimo tyrimo išvadoje nustatytų pažeidimų pagrįstumą. 

70. Sistemiškai žvelgiant į pirmiau paminėtą teisinį reguliavimą (ypač – į atsako-
mybės ir funkcijų paskirstymą tarp institucijų, įgyvendinančių struktūrinės paramos 
įsisavinimą), tampa akivaizdu, jog visi pareiškėjo administraciniame teisme ginčyti 
aktai – ūkio ministro įsakymai Nr. 4-783 ir Nr. 4-784, Finansų ministerijos 2012 m. 
rugsėjo 25 d. sprendimas – kaip ir Agentūros Pažeidimo tyrimo išvada, sudarė vienti-
są administracinę procedūrą, kuriai pasibaigus pareiškėjui kilo vieningos materialinės 
teisinės pasekmės – nustačius teisės aktų pažeidimus bei, be kita ko, vadovaujantis Fi-
nansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 8.7 punktu ir Paramos grąžinimo taisyklių 
5.2.2 punktu, buvo sumažinta Projektui skirta parama bei duotas įpareigojimas atitin-
kamą lėšų dalį grąžinti. Iš pirmiau paminėto teisinio reguliavimo akivaizdu, jog Agen-
tūra pateikė siūlymą, kuris sudarė Ūkio ministerijai pagrindą priimti pareiškėjo teisme 
bandytus ginčyti įsakymus. 

71. Pareiškėjas, kreipdamasis į administracinį teismą, siekė minėtos administraci-
nės procedūros aktus (išskyrus Agentūros Pažeidimo tyrimo išvadą) ginčyti in corpore, 
tačiau dalį jo skundo buvo atsisakyta priimti, konstatavus, jog yra praleistas terminas 
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ūkio ministro įsakymams apskųsti. Atsižvelgiant į vientisą administracinės procedū-
ros pobūdį, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tiriamu atveju tokią išvadą daryti 
buvo nepagrįsta. Teigtina, jog atskaitos tašku nagrinėjamoje byloje ūkio ministro įsa-
kymams apskųsti turėjo būti ne pareiškėjo informavimo apie priimtus aktus (ūkio mi-
nistro įsakymus) momentas, t. y. 2012 m. rugpjūčio 7 d. (I t., b. l. 31–39), ir nuo jo pagal 
ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį skaičiuojamas vieno mėnesio skundo administraciniam teis-
mui padavimo terminas, tačiau 2012 m. rugsėjo 28 d., kuomet pareiškėjas gavo Finan-
sų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą (I t., b. l. 39), ir nuo jos pagal ABTĮ 
32 straipsnio 1 dalį skaičiuojamas 20 dienų išankstinės ginčų nagrinėjimo institucijos 
sprendimo apskundimo terminas. 

72. Apeliacinės instancijos teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog skun-
do padavimo terminas, atsižvelgiant į tai, kad, kaip nurodyta pirmiau, institucijų veiks-
mai, atlikti siekiant Projekto lėšas pripažinti netinkamomis finansuoti ir atitinkamą jų 
dalį susigrąžinti, sudarė vientisą administracinę procedūrą (Finansų ministerija neatsi-
sakė nagrinėti pareiškėjo skundo, nors nesilaikyta nustatytos tvarkos) konkrečiu atveju 
nebuvo praleistas, dėl ko byloje turėjo būti tikrinami visi apskųsti teisės aktai. Tačiau 
tai buvo padaryta tik vieno iš jų – Finansų ministerijos sprendimo – atžvilgiu. Siekiant 
tinkamai išspręsti bylą bei pašalinti vėliau galinčias kilti teisines abejones teisine pras-
me būtina pasisakyti ne tik dėl Finansų ministerijos sprendimo teisėtumo ir pagrįstu-
mo, bet ir dėl ūkio ministro įsakymų. Tuo labiau, jog tam nėra jokių faktinių kliūčių, 
nes pastarieji teisės aktai, kaip ir Finansų ministerijos sprendimas, yra priimti tos pa-
čios Agentūros Pažeidimo tyrimo išvados, kuri pagal Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo praktiką yra laikoma motyvuojamąja ūkio ministro įsakymo pripažinti 
atitinkamo projekto išlaidų sumą netinkamomis finansuoti išlaidomis, dalimi (žr. pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. AS556-564/2014, 2013 m. gruodžio 17 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A143-2152/2013 ir 2015 m. balandžio 9 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A-325-822/2015). 

VI.

73. Kaip nurodyta pirmiau, nagrinėjamoje byloje Projekto finansavimas netinka-
mų finansuoti išlaidų dalimi pareiškėjui buvo sumažintas nustačius viešųjų pirkimų 
pažeidimus jo vykdyto supaprastinto atvirojo konkurso rekonstrukcijos darbams įsi-
gyti metu.

74. Agentūra Pažeidimo tyrimo išvadoje nustatė, jog pažeisti šie teisės aktų rei-
kalavimai: 1) Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti skaidrumo ir ly-
giateisiškumo principai, 39 straipsnio 1 dalis, 32 straipsnio 2 ir 6 dalys; 2) Finansavimo 
reikalavimų atitikties taisyklių 8.7 punktas; 3) Projekto finansavimo ir administravimo 
sutarties specialiųjų sąlygų 8.3 punktas ir bendrųjų sąlygų 2.1.8 punktas.

75. Išplėstinė apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl kiekvieno iš jų (iš-
skyrus Finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 8.7 punkto pažeidimą ir Projekto 
finansavimo ir administravimo sutarties specialiųjų sąlygų 8.3 punkto ir bendrųjų są-
lygų 2.1.8 punkto pažeidimus, kaip išvestinius, kadangi šie punktai iš esmės atkartoja 
reikalavimą ginčo subjektui laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų) pasisakys 
atskirai. Prieš pereinant prie galimų pažeidimų revizavimo iš esmės, taip pat atskirstina 
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į pareiškėjo atsiliepime išsakytą procesinio pobūdžio argumentą, jog dėl bylos esmės 
apeliacinės instancijos teismui turėtų skųstis Finansų ministerija, o ne Agentūra. Šiuo 
aspektu atkreiptinas dėmesys į tai, jog Agentūra atsakovu į bylą įtraukta Vilniaus apy-
gardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi (I t., b. l. 42–43), o ape-
liacinį procesą inicijuoti gali visi proceso dalyviai (ABTĮ 130 str. 1 d.), tokią savo teisę 
įgyvendindami paduodami apeliacinį skundą, kurio turiniui keliami reikalavimai įtvir-
tinti ABTĮ 130 straipsnyje. Ši jų teisė jokiomis kitomis sąlygomis administracinį pro-
cesą reglamentuojančio įstatymo nėra apribota, todėl išsamiau dėl pareiškėjo subjek-
tyvaus pobūdžio argumentų, susijusių su tuo, kuris proceso dalyvis konkrečioje byloje 
turėjo pateikti apeliacinį skundą, nepasisakytina. 

Dėl kvalifikacijos tikslinimo, nurodant papildomą specialiųjų darbų vadovą

76. Agentūra Pažeidimo tyrimo išvadoje, be kita ko, nurodė, jog perkančioji or-
ganizacija, t. y. pareiškėjas, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalį bei 
neužtikrino minėto įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiš-
kumo principų laikymosi, nes 2011 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. RHD-II-2 kreipėsi į 
tiekėją UAB „Raseinių statyba“ dėl Pirkimo sąlygų 11.11 punkte nustatytų kvalifikaci-
nių reikalavimų tikslinimo, t. y. perkančioji organizacija paprašė pateikti dokumentus, 
įrodančius, kad bent vienas iš pasiūlyme nurodytų specialiųjų darbų vadovų turi teisę 
vadovauti šilumos gamybos ir tiekimo darbams.

77. Pažeidimo tyrimo metu nustatyta, jog minėtas tiekėjas, tikslindamas savo 
kvalifikacinius duomenis, nurodė papildomą specialiųjų darbų vadovą – E. R. N., ku-
ris pradiniame pasiūlyme nebuvo įrašytas ir pateikė dokumentus, patvirtinančius jo 
atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams. Agentūros vertinimu, pareiškėjas galėjo pra-
šyti ūkio subjektų papildyti ir paaiškinti tik dokumentus ar pažymas apie pasiūlyme 
nurodytų asmenų kvalifikaciją (šią išvadą Agentūra grindė Viešųjų pirkimų įstatymo 
32 straipsnio 5 dalimi ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direkty-
vos Nr. 2004/18/EB „Dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo“ 51 straipsniu ir Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi). 
Tuo tarpu pasiūlymo papildymas, nurodant pirminiame pasiūlyme nenurodyto dar-
buotojo kvalifikaciją, Agentūros buvo įvertintas kaip esminis pasiūlymo pakeitimas, 
taigi ir – Viešųjų pirkimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalies pažeidimas. 

78. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgos II-ja dalimi (Teismų 
praktika Nr. 39, 2013 m.), sprendė, jog Agentūra be pagrindo nustatė Viešųjų pirki-
mo įstatymo 39 straipsnio 1 dalies pažeidimą, o kartu nepagrįstai rėmėsi Viešųjų pir-
kimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų 
nesilaikymu. 

79. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalis inter alia įtvirtina, jog perkan-
čioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali 
prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, 
ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą 
arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis 
pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Viešųjų pirkimų įsta-
tymo 3 straipsnio 1 dalis savo ruožtu numato, jog perkančioji organizacija užtikrina, 
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kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisišku-
mo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

80. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nurodo, jog perkančioji organi-
zacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti 
pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumen-
tuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinka-
ma veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalau-
ti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir 
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus <...>. Šio straipsnio 5 dalis numato, jog jeigu 
kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, 
perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandi-
datą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

81. Direktyvos Nr. 2004/18/EB 51 straipsnis įtvirtina, jog perkančioji organizaci-
ja gali prašyti ūkio subjektų papildyti arba paaiškinti sertifikatus ir dokumentus, pa-
teiktus pagal 45–50 straipsnius. Pastarieji straipsniai įtvirtina šiuos kokybinės atrankos 
kriterijus: asmeninė kandidato ar dalyvio padėtis, tinkamumas verstis profesine veikla, 
ekonominė ir finansinė padėtis, techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai, kokybės už-
tikrinimo standartai, aplinkosaugos vadybos standartai. 

82. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjui 2011 m. lapkričio 11 d. raštu  
Nr. RHD-II-2 paprašius konkurse dalyvavusios UAB „Raseinių statybos“ patikslinti 
pasiūlyme pateiktų specialiųjų darbų vadovų kvalifikaciją, įrodant, jog bent vienas iš 
pasiūlyme pateiktų specialiųjų darbų vadovų turi teisę vadovauti šilumos gamybos ir 
tiekimo darbams (III t., b. l. 163), UAB „Raseinių statyba“ tos pačios dienos raštu pa-
teikė dokumentus, suteikiančius specialiųjų darbų vadovui – E. R. N. – teisę vadovau-
ti minėtiems darbams (III t., b. l. 183–185). Konkurso dalyvis UAB „Raseinių statyba“ 
perkančiai organizacijai taip pat pateikė pažymą apie E. R. N. darbo stažą, iš kurios 
matyti, jog jis konkurso dalyvio įmonėje specialiųjų darbų projektų vadovu dirba nuo 
2011 m. spalio 20 d. (III t., b. l. 189; apie VšĮ Raseinių hipodromas supaprastintu atviro 
konkurso būdu vykdomą pirkimą buvo paskelbta 2011 m. spalio 21 d. (IV t., b. l. 168).

83. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reguliavimą ir ginčo faktines aplin-
kybes, šioje bylos plotmėje pritaria pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms, 
jog Agentūra nepagrįstai nustatė Viešųjų pirkimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalies ir iš 
3 straipsnio 1 dalies išplaukiančius skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimus. 
Kaip teisingai nurodė apygardos administracinis teismas, tiekėjo kvalifikacija yra su-
prantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsi-
pareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), 
kuri žymi tam tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje 
dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą <...> (Lietuvos Aukščiausio-
jo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). Be to, 
nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrin-
džiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal 
Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar 
patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą <...> 
arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju <...> (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. ge-
gužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). 

84. Iš to, kas nurodyta, darytina išvada, jog tikrinti tiekėjo kvalifikaciją yra  
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perkančiosios organizacijos pareiga netgi tais atvejais, kai tiekėjas nepateikė jokių jo 
kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų. Šią pareigą nagrinėjamo ginčo atveju pareiš-
kėjas, kaip perkančioji organizacija, 2011 m. lapkričio 11 d. pateikdamas tiekėjui UAB 
„Raseinių statyba“ užklausimą dėl šiojo atitikties Pirkimo sąlygų 11.11 punktui, ir išpil-
dė. Konkurso dalyvis savo ruožtu pateikė, jo įsitikinimu, Pirkimo sąlygų 11.11 punkto 
kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus. Šių dokumentų pateikimas, 
realizuojant Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnyje įtvirtintą tiekėjų kvalifikacijos pa-
tikrinimo institutą, buvo objektyvios kategorijos (juridinio fakto), t. y. tiekėjo darbuo-
tojų kompetencijos, egzistavimo įrodymas, kurio nėra pagrindo laikyti pažeidžiančiu 
šio įstatymo 39 straipsnio 1 dalį. Pastaroji norma įtvirtina perkančiosios organizacijos 
pasiūlymo keitimo iš esmės negalimumą. Konkrečiu atveju pasiūlymas perkančiosios 
organizacijos nebuvo keistas (Pirkimo sąlygų 11.11 punkte nurodytas reikalavimas tu-
rėti specialiųjų statybos darbų vadovą viešųjų pirkimų metu išliko tapatus), bet buvo 
tik patikslinti duomenys, teikti UAB „Raseinių statyba“.

85. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vertinant tiekėjų lygia-
teisiškumo ir skaidrumo principų taikymą kvalifikacijos vertinimo etape, pažymėtina, 
kad būtina nustatyti, ar perkančioji organizacija dalyviams taikė vienodus reikalavi-
mus (lygiateisiškumas) ir ar tiekėjams taikytų reikalavimų esmė nesiskyrė nuo paskelb-
tųjų konkurso sąlygose (skaidrumas). Lygiateisiškumo pažeidimas tiekėjų kvalifikacijos 
vertinimo procedūroje, atsižvelgiant į bendrąją lygiateisiškumo sampratą tapačius reiš-
kinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų, galėtų pasireikšti 
nevienodų sąlygų sudarymu atskiriems tiekėjams <...>. Lygiateisiškumo principas ga-
lėtų būti pažeistas ir tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo konkurso 
metu pakeistų jo sąlygas, įskaitant ir tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų aiškinimą, pa-
keičiantį sąlygų esmę, arba vertintų tiekėjų kvalifikaciją, nepaisant to, kad viešai pa-
skelbtose konkurso sąlygose buvo nustatyta kitaip. Šiuo požiūriu lygiateisiškumo prin-
cipo turinys būtų panašus į skaidrumo principo turinį, kurio vienas iš elementų yra 
perkančiosios organizacijos pareiga laikytis viešųjų pirkimų teisės normų bei viešojo 
pirkimo dokumentų sąlygų, šiuo atveju reguliuojančių tiekėjų kvalifikacijos vertinimą 
<...> (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 
2009 m. liepos 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009 ir 2009 m. lapkričio 
13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

86. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie tai, jog ceteris paribus (lot. esant 
toms pačioms aplinkybėmis) buvo nevienodai vertinama skirtingų tiekėjų (konkurso 
dalyvių) atitiktis Pirkimo sąlygų 11.11 punkte perkančiosios organizacijos nurodytiems 
kvalifikaciniams kriterijams, todėl Agentūra nepagrįstai pareiškėjo veiksmus pripažino 
neatitinkančiais lygiateisiškumo principo. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjui taikytas 
reikalavimas dėl papildomo specialiųjų darbų vadovo nesiskyrė nuo paskelbtojo Pirki-
mo sąlygose, atitinkama išvada darytina ir apie skaidrumo principo (ne)pažeidimą. 

87. Priešingos išvados išplėstinei teisėjų kolegijai nesuponuoja ir Direktyvos  
Nr. 2004/18/EB 51 straipsnis, įtvirtinantis perkančiosios organizacijos teisę prašyti ūkio 
subjektų papildyti arba paaiškinti sertifikatus ir dokumentus, pateiktus pagal 45–50 
straipsnius. Ši nuostata yra bendrojo pobūdžio ir expressis verbis nedraudžia perkan-
čiajai organizacijai vertinti naują, pirminiame tiekėjo pasiūlyme nenurodyto darbuo-
tojo kvalifikaciją. Todėl traktuodama UAB „Raseinių statyba“ komerciniame pasiūlyme 
nenurodyto darbuotojo kvalifikacijos vertinimą kaip pasiūlymo keitimą iš esmės (nors, 
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kaip minėta Viešųjų pirkimo įstatymo 39 str. 1 d. pasiūlymą ratione personae draudžia 
keisti būtent perkančiajai organizacijai), Agentūra klydo taikydama kvalifikacinių duo-
menų patikslinimo institutą pareiškėjo atžvilgiu. 

88. Be to, pažymėtina ir tai, jog pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 
3 dalį, tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios or-
ganizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančia-
jai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, 
elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos 
sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šia-
me skyriuje nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija savo ruožtu pagal Viešųjų pir-
kimų įstatymo 941 straipsnio 2 dalį, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo 
procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

89. Nagrinėjamoje byloje antroje konkurso vietoje likusi A. Ž. ir Ko UAB per-
kančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurioje, be kita ko, skundėsi, jog UAB „Ra-
seinių statyba“ neturi Pirkimų sąlygų 11.10 punkto reikalavimus atitinkančio atestato, 
todėl „tikėtina, jog tariamas pirkimo nugalėtojas taip pat netenkina ir Pirkimo sąlygų 
11.11 p. kvalifikacinio reikalavimo, t. y. reikalavimo tiekėjui pirkimo sutarčiai vykdyti 
pasiūlyti bent po vieną atestuotą ypatingų statinių specialiųjų statybos darbų vadovą 
<...>“ (II t., b. l. 180–182). Perkančioji organizacija 2011 m. gruodžio 12 d. atsakymu 
minėto ūkio subjekto pretenziją atmetė (II t., b. l. 177–179). Šios pretenzijos nagrinė-
jimas, A. Ž. ir Ko UAB pateikus ieškinį (II t., b. l. 149–155), persikėlė į teismą, tačiau 
reiškiant ieškinį jau nebebuvo keliami argumentai dėl konkurso laimėtojo neatitik-
ties Pirkimo sąlygų 11.11 punktui. Atsižvelgiant į tai, papildomai konstatuotina, jog su  
UAB „Raseinių statyba“ konkuravęs ūkio subjektas bendrosios kompetencijos teismuo-
se neįrodinėjo, jog dėl pareiškėjo nuokrypio nuo (konkrečioje bylos dalyje analizuoja-
mų) Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, organizuojant ginčo viešuosius pirkimus, jo 
teisėms ar teisėtiems interesams buvo padaryta žala bei buvo suvaržyta jo galimybė 
sudaryti viešojo pirkimo sutartį. 

Dėl Pirkimo sąlygų reikalavimo pripažinimo pertekliniu

90. Agentūra Pažeidimo tyrimo išvadoje taip pat konstatavo, jog Pirkimo sąlygų 
11.10 punkte nustatytas reikalavimas turėti teisę atlikti elektrotechnikos (iki 10 kV 
įtampos) darbus yra perteklinis ir neproporcingas pirkimo objektui, kadangi pagal pri-
dėtą techninę specifikaciją tokie darbai nėra atliekami. Tokiu būdu, t. y. nustatydama 
reikalavimus, kurie nėra būtini pirkimo dokumentuose nurodytiems darbams, perkan-
čioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalį.

91. Pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime dėl šio pažeidimo pir-
miausia nurodė, jog jis buvo nustatytas ne vertinant techninę specifikaciją, bet Pirki-
mo sąlygų 11 priedą, kuriame techninės specifikacijos išvardijamos, bet nepateikiamos. 
Šie priedai Ūkio ministerijai nebuvo pateikti, Finansų ministerija savo sprendimą taip 
pat priėmė vadovaudamasi Agentūros 2012 m. rugsėjo 10 d. paaiškinimu, o ne doku-
mentais. Be to, viešojo pirkimo metu transformatorinės įrengimo darbų nebeliko, to-
dėl atestatas elektrotechnikos darbų atlikimui apskritai nebuvo reikalingas. Galiausiai, 
remdamasis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi, 22 straipsniu, Atestavimo tai-
syklėmis, patvirtintomis energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274,  
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1 priedu, Statybos įstatymo 10 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 15 straipsnio 3 dalimi, teismas 
sprendė, jog teisės aktai apskritai nenumatė įpareigojimo turėti atestato atlikti elektro-
technikos darbus iki 10 kV vykdant statybos darbus. Todėl šio reikalavimo įrašymas 
Pirkimo sąlygų 11.10 punkte jokių papildomų pareigų tiekėjams nesukėlė ir jų teisės 
dalyvauti konkurse neribojo. 

92. Pirkimo sąlygų 11.10 punktas numatė, jog tiekėjas privalo turėti Statybos įsta-
tymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikian-
čius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti visus pirkimo dokumentuose nurodytus darbus. 
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastai; susisiekimo komunikacijos: keliai 
(gatvės). Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; pastatų vidaus ir išorės van-
dentiekis bei nuotekų šalinimas, pastatų šildymas, vėdinimas; elektrotechnikos darbai 
(iki 10 kV įtampos). Projektavimo darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šil-
dymo, vėdinimo, elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo. 

93. Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalis inter alia įtvirtina, jog perkan-
čiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavi-
mai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo 
objektui, tikslūs ir aiškūs.

94. Išplėstinė teisėjų kolegija pritaria kertinei pirmosios instancijos teismo išvadai, 
jog konkrečiu atveju perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 11.10 punkte įtvirtino 
reikalavimą turėti atestatą atlikti elektrotechnikos darbus iki 10 kV įtampos vykdant 
statybos darbus, kurio nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai ir detaliai pirmo-
sios instancijos teismo aptartojo aktualaus teisinio reguliavimo – Energetikos įstatymo, 
Atestavimo taisyklių, Statybos įstatymo normų – šioje bylos plotmėje nekartoja. Ta-
čiau papildomai akcentuotina, jog, kaip matyti iš Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straips-
nio 2 dalies formuluotės, šios normos tikslas – išvengti dirbtinio konkurencijos ribo-
jimo viešuosiuose pirkimuose, įpareigojant perkančiąją organizaciją nustatyti tikslius, 
aiškius, pagrįstus ir proporcingus pirkimo objektui minimalius kandidatų ar dalyvių 
kvalifikacijos reikalavimus. Taigi, pažeidimo sudėtį įtvirtinančios normos dispozicija 
buvo ne formalioji, o materialioji, t. y. sietina su tam tikrų pasekmių kilimu (dirbtiniu 
konkurencijos apribojimu). Konkrečiu atveju perkančioji organizacija, nustatydama 
reikalavimą statybos darbų vykdymo metu turėti tokio pobūdžio atestatą, kurio kaip 
būtinosios sąlygos nenumatė imperatyvios teisės aktų normos ir kurie nebuvo įgaliotų-
jų institucijų išduodami, įtvirtino nepagrįstą reikalavimą. Tačiau savaime tai dirbtinai 
konkurencijos neapribojo, nes tiekėjai vis tiek galėjo dalyvauti konkurse (ką parodė ir 
faktinis konkurse dalyvavusių ūkio subjektų daugetas). Pagal bendrąjį teisės principą, 
teisė negali reikalauti to, kas yra neįmanoma (lot. – lex non cogit impossibilia), atitinka-
mai ir minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negalėjo įpareigoti 
konkurso dalyvių gauti ir pateikti neegzistuojančios rūšies, atitinkamų institucijų neiš-
duodamo atestato (atlikti elektrotechnikos darbus iki 10 kV įtampos).

95. Priėjus prie išvados, jog perkančiosios organizacijos Pirkimų sąlygų 
11.10 punkte įtvirtintas reikalavimas negalėjo dirbtinai apriboti konkurencijos, nes 
vienodai buvo neįmanomas visiems konkurse dalyvavusiems tiekėjams ir nė vieno 
iš jų nebuvo pateiktas, nebelieka būtinybės papildomai vertinti pirmosios instanci-
jos teismo argumentų dėl Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalies pažeidimo,  
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remiantis netiesioginiais duomenimis bei analizuotojo reikalavimo nereikalingumo, 
projekte nebelikus transformatorinės įrengimo darbų. 

Dėl perkančiosios organizacijos tiekėjo vertinimo ne pagal minimalius kvalifikacinius 
reikalavimus

96. Agentūros Pažeidimo tyrimo išvadoje taip pat konstatuota, kad UAB „Rasei-
nių statyba“, pateikdama komercinį pasiūlymą Nr. 577 nurodė, jog elektrotechnikos 
darbus iki 10 kV įtampos atliks jo pasitelktas subrangovas R. A. elektros paslaugų IĮ, 
o 2011 m. lapkričio 2 d. ketinimų protokole buvo nurodyta, jog šios individualiosios 
įmonės savininkas tvirtina, jog jo vadovaujama įmonė, kaip subrangovas, ketina atlikti 
konkurso elektros montavimo darbus iki 10 kV. Agentūra nustatė, jog ši įmonė turė-
jo tik teisę atlikti statinio dalies projektavimo darbus ir elektros tinklo ir įrenginių iki 
10 kV įtampos eksploatavimo darbus, kas rodė, jog subrangos deklaracija ir ketinimų 
protokolas buvo neteisingi. Todėl Agentūra sprendė, jog tiekėjas UAB „Raseinių sta-
tyba“ neatitiko Pirkimų sąlygų 11.10 punkte įtvirtinto reikalavimo turėti teisę atlikti 
elektrotechnikos darbus iki 10 kV įtampos, todėl perkančioji organizacija, vadovauda-
masi 72.1 punktu, turėjo atmesti pasiūlymą. To nepadariusi ji pažeidė Viešųjų pirkimo 
įstatymo 32 straipsnio 6 dalies nuostatas bei skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. 

97. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas administracinį ginčą pirmiausia pa-
žymėjo, jog teisės aktai nenumato pareigos turėti atestatą atlikti elektros montavimo 
darbus iki 10 kV, kadangi apskritai nenumato tokios rūšies atestato. Toliau nurodė, jog 
Agentūros Pažeidimo tyrimo išvadoje nėra nurodytas teisės aktas, kuriuo remdamasi 
Agentūra padarė išvadą dėl tokio atestato reikalingumo bei sprendė, jog Viešųjų pirki-
mų įstatymo 32 straipsnio 6 dalies bei skaidrumo ir lygiateisiškumo nuostatų pažeidi-
mas buvo konstatuotas nepagrįstai. 

98. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalis numato, jog perkančioji orga-
nizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija 
neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba 
jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų 
netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

99. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog, kaip nurodyta pirmiau, perkančiosios 
organizacijos reikalavimas tiekėjams turėti teisės aktų nenumatytos rūšies atestatą 
buvo nepagrįstas (neįmanomas išpildyti), todėl negalėjo nulemti ir perkančiosios or-
ganizacijos tiekėjo pasiūlymo atmetimo tuo pagrindu, jog jo kvalifikacija neatitiko pir-
kimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Darydama išvadą 
dėl šios veikos, atsispindinčią Pažeidimo tyrimų išvadoje, Agentūra prieštarauja pati 
sau, nes, viena vertus, nustato, jog reikalavimas, įtvirtintas Pirkimo sąlygų 11.10 punk-
te, yra perteklinis ir neproporcingas pirkimo objektui, kita vertus – nustato perkančio-
sios organizacijos padarytą viešųjų pirkimų pažeidimą, jai neįvertinus tiekėjo atitikties 
Pirkimų sąlygų 11.10 punktui. 

100. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis įtvirtina pareigą tinka-
mai motyvuoti priimamus individualius teisės aktus, t. y. individualus administracinis 
aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o 
taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant 
į pirmiau minėtą Agentūros Pažeidimo tyrimo išvados prieštaringumą, konstatuotina, 
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jog pareiga tinkamai motyvuoti administracinius aktus išpildyta nebuvo, kas tik įtvir-
tina nepagrįstą aptariamos veikos inkriminaciją.

VII.

101. Nagrinėjamoje byloje, apibendrinant pirmiau nurodytus argumentus, išplės-
tinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog Agentūros Pažeidimo tyrimo išvadoje nustatyti 
Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai nebuvo pagrįsti. Minėta, jog ši išvada sudarė pa-
grindą priimti kitus pareiškėjo teismui apskųstus aktus – ūkio ministro įsakymus ir Fi-
nansų ministerijos sprendimą. Todėl, kaip nurodyta anksčiau, siekiant pašalinti teisinį 
neaiškumą, kuris gali kilti panaikinus tik vieną vientisos administracinės procedūros 
aktą – Finansų ministerijos sprendimą, negali būti paliekami galioti ir ūkio ministro 
įsakymai.

102. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, daroma išvada, kad Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 4-783 „Dėl Europos Sąjungos fondų 
lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020 vykdytojai viešajai įstaigai Ra-
seinių hipodromas, grąžinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas 2012 m. 
rugpjūčio 2 d. Nr. 4-784 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 
28 d. įsakymo Nr. 4-937 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Są-
jungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiks-
mų programą, skyrimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 
25 d. sprendimas Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“ 
turi būti naikintini kaip neteisėti iš esmės, t. y. savo turiniu prieštaraujantys aukštesnės 
galios teisės aktams. 

103. Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė ginčo teisi-
nius santykius reglamentuojančius teisės aktus, tačiau atsižvelgiant į tai, jog apeliacinės 
instancijos teismas ex officio tikrino bei naikina ir pareiškėjo pirminiame skunde pra-
šytus panaikinti aktus, t. y. ūkio ministro įsakymus, Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2014 m. birželio 27 d. sprendimas yra keistinas (ABTĮ 140 str. 3 d.).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija:

n u t a r i a:

Atsakovo viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros apeliacinį skundą 
atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 27 d. sprendimą pa-
keisti, rezoliucinę dalį išdėstant taip:

„Pareiškėjo viešosios įstaigos Raseinių hipodromo skundą tenkinti.
Panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą 

Nr. 4-783 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-
01-V-01-020 vykdytojai viešajai įstaigai Raseinių hipodromas, grąžinimo“, Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro įsakymą 2012 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 4-784 „Dėl Lietuvos 
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Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 4-937 „Dėl finansavimo 
projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą 
pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ ir Lietuvos Respubli-
kos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1217234 
„Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“.

Nutartis neskundžiama.

2.10.2. Dėl įgyvendinančios institucijos teisės priimti sprendimą dėl savo pačios 
padarytų pažeidimų įsisavinant struktūrinę paramą

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu  
Nr. 1026 patvirtintų Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje 
taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) 8 ir 11 punktuose įtvirtintu teisiniu regu-
liavimu, galima teigti, kad kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pačios įgyvendinančios 
institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, tarpinė institucija atlieka ne tik pažeidimo tyri-
mą, bet ir priima sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir 
vykdo šių lėšų susigrąžinimą, t. y. tokiu atveju negalima įgalioti įgyvendinančiąją institu-
ciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą, kadangi priešingu 
atveju įgyvendinančioji institucija būtų įgaliojama priimti sprendimą dėl savo pačios pa-
darytų pažeidimų, kas prieštarautų konstituciniam gero administravimo (atsakingo valdy-
mo) principui ir Administravimo taisyklių tikslams.

Administracinė byla Nr. A-1266-624/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-08142-2013-4

Procesinio sprendimo kategorija 38

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 
2015 m. balandžio 1 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono (pranešėjas), ir Veslavos 
Ruskan, 

rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pa-
reiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 
14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės 
„Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymo panaikinimo. 
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Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 
(toliau – ir pareiškėjas, TRATC) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (to-
liau – ir atsakovas, APVA, Agentūra) direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymą „Dėl 
Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vyk-
dant projektą Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimas“, grąžinimo“ Nr. TI-187 (toliau – ir Įsakymas) (b. l. 1–5).

Pareiškėjas nesutiko su Įsakymu, kuriame nustatyta, kad projekto „Tauragės regi-
ono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 (toliau – ir Pro-
jektas) vykdytojas, vykdydamas pirkimą „Atliekų surinkimo įrangos didžiųjų atliekų 
aikštelėms Tauragėje, Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose tiekimas“ netinkamai panaudojo 
dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – techninių specifikaci-
jų 1–6 punktuose nurodė standartus, nenurodydamas, kad tiekėjai gali remtis nurody-
tiems standartams lygiaverčiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių 
standartizacijos institucijų patvirtintais normatyviniais dokumentais, ir taip pažeidė 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir Viešųjų pirkimų įstatymas) 
21 straipsnio 5 dalį, ir tuo pagrindu nurodė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas 
per 60 kalendorinių dienų nuo Įsakymo gavimo dienos į APVA sąskaitą privalo grąžin-
ti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas. Pareiškėjo teigimu, Įsakymas neatitinka 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administra-
vimo įstatymas) 8 straipsnio reikalavimų, nes jis priimtas neatlikus išsamaus įtariamo 
pažeidimo tyrimo, o tik remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau 
– ir Aplinkos ministerija) išvada, nepagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir jame 
nenurodyti teisės aktai, kuriais remiantis pareiškėjo grąžintinos lėšos pripažintos ne-
tinkamomis finansuoti. Įsakymo išvada prieštarauja Valstybės kontrolės bei Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos išvadoms, nes pagal 2004 m. lapkričio mėnesį tarp 
APVA ir pareiškėjo pasirašytos ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutarties 
dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp APVA ir pareiškėjo 4 straipsnio 1 punk-
tą, pareiškėjas buvo atsakingas už pirkimo dokumentų techninių specifikacijų kontro-
lę, t. y. jis buvo atsakingas už techninius reikalavimus, kuriuos turi atitikti perkamos 
prekės (minėtos sutarties 1 straipsnio 2 punktas), o APVA, kaip perkančioji organiza-
cija, buvo atsakinga už pirkimo sąlygų (in corpore) atitikimą Viešųjų pirkimų įstaty-
mo reikalavimams. Taigi, ne pareiškėjas, o būtent atsakovas, neįtraukdamas į konkurso 
sąlygas galimybės remtis nurodytiems standartams lygiaverčiais kitais Europos Sąjun-
gos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtintais normatyvi-
niais dokumentais, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Tokį teiginį patvirtina 
Valstybės kontrolės 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybinio audito ataskaitos projektas bei 
2013 m. spalio 30 d. Valstybinio audito ataskaita ir Aplinkos ministerijos 2013 m. rug-
pjūčio 23 d. Išvada dėl Projekto viešųjų pirkimų.

Atsakovas APVA atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
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Atsiliepime į skundą (b. l. 79–84) paaiškino, kad Įsakymas yra pagrįstas objek-
tyviomis aplinkybėmis ir teisės aktų normomis, atitinka Viešojo administravimo įsta-
tymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, todėl jį naikinti teisinio pagrindo nėra. 
Įsakyme yra nurodomi visi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. 
nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pa-
žeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 
(toliau – ir Taisyklės; Paramos grąžinimo taisyklės) 9 punkte išvardinti tokiam spren-
dimui privalomi elementai, tarp jų – teisinis bei faktinis lėšų grąžinimo pagrindas. 
Sprendimas susigrąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas yra išdėstytas ne 
tik Įsakyme, bet ir Aplinkos ministerijos išvadoje, siųstoje pareiškėjui 2013 m. rugpjū-
čio 23 d. raštu Nr. (15-l)-D8-7046, todėl minėta išvada yra neatskiriama Įsakymo dalis, 
kurioje nurodytos konkrečios pažeidimo aplinkybės bei išdėstyti motyvai dėl išlaidų 
netinkamumo finansuoti. Sprendžiant, ar APVA pagrįstai Įsakymu reikalauja iš pareiš-
kėjo grąžinti Projekte išmokėtas pinigines lėšas, turi būti vadovaujamasi specialiu teisi-
niu reglamentavimu, o pareiškėjo argumentai dėl to, kas vykdė viešojo pirkimo proce-
dūras ir kaip tarp pareiškėjo ir APVA buvo paskirstytos atsakomybės ribos, šioje byloje 
nėra teisiškai reikšmingi. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. 
spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintų Europos Sąjungos finansinės paramos nau-
dojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finan-
sinę paramą nustatymo taisyklių 1, 2, 6, 7, 12 punktų nuostatomis, pažeidimą gali pada-
ryti tiek projekto vykdytojas, tiek paramą administruojanti institucija, tačiau, nepaisant 
to, kas padarė pažeidimą, dėl šio pažeidimo neteisėtai išmokėtos lėšos visais atvejais 
turi būti susigrąžinamos iš galutinio paramos gavėjo (nagrinėjamu atveju – pareiškėjo). 
Pagal minėto teisės akto nuostatas, administruojančiai institucijai nustačius pažeidimą, 
kuris yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis lėšomis ir nusprendus susigrąžin-
ti lėšas, šios lėšos turi būti susigrąžinamos vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, kurio-
se numatyta, kad būtent projekto vykdytojas turi pareigą grąžinti paramos lėšas, nepri-
klausomai nuo to, dėl kokių asmenų veiksmų paramos lėšos buvo išmokėtos neteisėtai. 
Taigi, nepriklausomai nuo to, kas rengė viešojo pirkimo dokumentus, kas vykdė viešo-
jo pirkimo procedūras ir kas įtvirtino tam tikras nuostatas sutartyse, valstybė, atsaky-
dama prieš Europos Sąjungą už netinkamai įsisavintas lėšas, turi šias lėšas susigrąžinti 
iš projektų vykdytojų – galutinių paramos gavėjų, o šiuo atveju nėra ginčo dėl to, kad 
pareiškėjas ir yra galutinis paramos gavėjas ir kad Įsakyme nurodytos lėšos jam buvo 
išmokėtos. Teisės aktai Agentūrai priskiria įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, 
kurių vykdymu siekiama užtikrinti tinkamą finansinės paramos panaudojimą, todėl 
Agentūra, nepriklausomai nuo jos atliktų ankstesnių veiksmų, kaip valstybės institu-
cija, atsakinga už tinkamą lėšų panaudojimą, pati nustačiusi pažeidimus ar gavusi in-
formaciją apie jau nustatytus iš kitos institucijos (šiuo atveju – Aplinkos ministerijos), 
turi pareigą pareikalauti, kad pripažintos netinkamomis finansuoti lėšos būtų grąžin-
tos, kas nagrinėjamu atveju ir buvo padaryta priimant Įsakymą. Vadovaujantis 2010 m. 
vasario 23 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašte Nr. (4.79-08)-6K-1001730 
pateiktais paaiškinimais, taip pat Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklių 
8.3 punktu bei atsižvelgiant į tai, jog su įtariamu pažeidimu yra susijusi pati Agentūra, 
ji negalėjo atlikti įtariamo pažeidimo tyrimo, o priimdama Įsakymą privalėjo vado-
vautis Aplinkos ministerijos 2013 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. (15-l)-D8-7046 pateikta 
pažeidimo tyrimo išvada.
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II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu 
pareiškėjo UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą tenkino iš da-
lies. Panaikino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų val-
dymo agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo „Dėl Europos Sąjun-
gos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą  
Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, 
grąžinimo“ Nr. TI-187 dalį, kiek joje nustatyta, kad „projekto „Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/l 6/P/PE/004 projekto vykdytojas, vykdy-
damas pirkimą „Atliekų surinkimo įrangos didžiųjų atliekų aikštelės Tauragėje, Jurbar-
ke, Šilalėje ir Pagėgiuose tiekimas“ netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos pa-
ramos bei bendrojo finansavimo lėšų – techninių specifikacijų 1–6 punktuose nurodė 
standartus, nenurodydamas, kad tiekėjai gali remtis nurodytiems standartams lygiaver-
čiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų 
patvirtintais normatyviniais dokumentais, ir taip pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 21 straipsnio 5 dalį.“ Kitą skundo dalį atmetė.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Europos Komisija 2001 m. gruodžio 
13 d. sprendimu Nr. PH/2001/5360 Projektui skyrė paramą ir 2001 m. gruodžio 13 d. 
tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos buvo pasirašytas Finansinis memoran-
dumas dėl Projekto, ISPA Priemonės Nr. 2001/LT/16/P/PE/004. 2002 m. rugpjūčio 2 d. 
Tauragės miesto, Šilalės miesto, Jurbarko miesto ir Pagėgių miesto savivaldybių spren-
dimu buvo įsteigta bendra organizacija UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo cen-
tras“ ir šiai organizacijai buvo pavesta veikti savivaldybių vardu bei organizuoti Pro-
jekto įgyvendinimą. 2004 m. lapkričio 22 d. tarp APVA ir TRATC buvo sudaryta ISPA/
Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartis dėl užduočių ir atsakomybės paskirsty-
mo tarp APVA ir pareiškėjo (toliau – ir Sutartis). 2005 m. gruodžio 20 d. buvo suda-
ryta Pirkimo sutartis Nr. 2005/4/A/PT/LT „Atliekų surinkimo įrangos didžiųjų atlie-
kų aikštelėms Tauragėje, Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose tiekimas“ tarp APVA, TRATC 
ir UAB „Nota Bene“. Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2013 m. rugpjūčio 6 d. 
raštu Nr. (4.188-2409)-6K-1306772 pateikė prašymą Aplinkos ministerijai, APVA ir 
TRATC pateikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl Finansų ministerijai Valstybės kon-
trolės pateikto derinti Projekto 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybinio audito ataskaitos 
projekto. Projekto valstybinio audito ataskaitos projekto skiltyje APVA arba Aplinkos 
ministerija buvo prašoma pateikti įrodymus, kad APVA, kaip perkančioji organizaci-
ja užtikrino, kad būtų įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 2 ir 5 dalių 
reikalavimai, o tuo atveju, jei tokių įrodymų nėra, Aplinkos ministerijos buvo prašoma 
vadovaujantis Pažeidimų tyrimo taisyklėmis atlikti pažeidimo tyrimą siekiant įsitikin-
ti, ar vykdant viešąjį pirkimą buvo laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų bei 
įvertinti siūlomos finansinės korekcijos dydį. Aplinkos ministerija, atlikusi įtariamų pa-
žeidimų tyrimus dėl Projekto 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybinio audito ataskaitos pro-
jekto, parengė Išvadą dėl Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 
„Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ viešųjų pirkimų“ (toliau – ir 
Išvada), kurios dalyje „Pastebėjimas Nr. 3“, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 21 
straipsnio 2, 5 dalių nuostatomis konstatavo, kad APVA, neįtraukdama į konkurso są-
lygas galimybės remtis nurodytiems standartams lygiaverčiais kitais Europos Sąjungos 
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valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtintais normatyviniais 
dokumentais, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Aplinkos ministerija, 
atsižvelgdama į tai, kad tiekėjai viešojo pirkimo metu teikdami klausimus nepateikė 
prašymo naudoti kitokio standarto konteinerius, pirkimo dokumentus įsigijo 10 daly-
vių, iš kurių pirkime dalyvavo 2 dalyviai, o paskelbus laimėtoją nebuvo gauta preten-
zijų ir skundų, Išvadoje pasiūlė taikyti 5 proc. finansinę korekciją nuo EK deklaruotos 
130 084,45 eurų sutarties vertės, todėl vadovaujantis Finansinės paramos, išmokėtos ir 
(arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutari-
mu Nr. 590, UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ grąžintinų lėšų suma 
yra 22 457,77 Lt (iš jų 15 720,44 Lt ES lėšos ir 6 737,33 Lt valstybės biudžeto lėšos). 
Valstybės kontrolė 2013 m. spalio 30 d. pateikė Valstybinio audito ataskaitą dėl Projek-
to, kurios skyriaus „Viešieji pirkimai“ dalyje Nr. 2 „Didelės svarbos pastebėjimas“ kons-
tatuota, kad sutarties „Atliekų surinkimo įrangos didžiųjų atliekų aikštelėms Tauragėje, 
Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose tiekimas“ Nr. 2005/4/A/PT/LT techninių specifikacijų 
1-6 punktuose nurodant standartus, tačiau nenurodant, kad tiekėjai gali remtis nuro-
dytiems standartams lygiaverčiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių 
standartizacijos institucijų patvirtintais normatyviniais dokumentais, perkančioji orga-
nizacija APVA neužtikrino, kad būtų įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straips-
nio 2 ir 5 dalių reikalavimai, todėl taikytina Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, tai-
kytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, 
kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo COCOF 07/0037/03 1 priedo 
8 punkte nurodyta 5 proc. finansinė pataisa, t. y. 6 504,22 EUR finansinė pataisa. Agen-
tūra 2013 m. lapkričio 22 d. raštu „Dėl atlikto pažeidimo tyrimo“ Nr. APVA-3573 pra-
nešė pareiškėjui, kad atlikus pirminį tyrimą bei jį atnaujinus ir atlikus pakartotinį tyri-
mą buvo nustatyta, kad netinkamos finansuoti išlaidos yra 22 457,77 Lt (ES lėšos – 15 
720,44 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 6 737,33 Lt) ir šios lėšos bei Lietuvos Respubli-
kos biudžeto lėšomis apmokėta PVM dalis (4 042,40 Lt) turi būti grąžintos. Agentūros 
direktorius, vadovaudamasis 2011 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro įsakymu Nr. D1-349 ir Taisyklių 5.2.2. punktu bei siekdamas susigrąžinti ne-
teisėtai išmokėtas lėšas, Įsakymo 1-uoju punktu nustatė, kad Projekto vykdytojas, vyk-
dydamas pirkimą „Atliekų surinkimo įrangos didžiųjų atliekų aikštelės Tauragėje, Jur-
barke, Šilalėje ir Pagėgiuose tiekimas“ (toliau – ir Pirkimas) netinkamai panaudojo dalį 
Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – techninių specifikacijų 1-6 
punktuose nurodė standartus, nenurodydamas, kad tiekėjai gali remtis nurodytiems 
standartams lygiaverčiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių stan-
dartizacijos institucijų patvirtintais normatyviniais dokumentais, ir taip pažeidė Lietu-
vos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 5 dalį. Įsakymo 2-uoju punktu 
nurodė, kad projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsa-
kymo gavimo dienos į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 
valdymo agentūros sąskaitą privalo grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas 
22 457,77 Lt (ES lėšos – 15 720,44 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 6 737,33 Lt) bei 
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM 4 042,40 Lt, o pavėlavus grą-
žinti, mokėti ir 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas die-
ną. Įsakymo 3-iuoju punktu pavedė atsakingam pareigūnui ir APVA padaliniui atlikti 
šiuos veiksmus: per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos informuoti 
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Projekto galutinį paramos gavėją UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 
apie Įsakymu priimtą sprendimą, atlikti Įsakymo 2 punkto vykdymo kontrolę; pervesti 
gautas lėšas į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskai-
tą. Įsakymo 4-ajame punkte nurodė jo apskundimo tvarką.

Teismas rėmėsi Viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2004 m. liepos 
27 d. iki 2006 m. sausio 31 d.) 21 straipsnio 2 dalimi, 5 dalimi, Lietuvos Respublikos fi-
nansų ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisie-
kimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-054/D1-79/3-99 patvirtintos San-
glaudos fondo strategijos 2004-2006 metams (toliau – ir Strategija) 32, 33.1, 33.2, 34.1., 
34.2, 34.3, 34.4, 34.5 punktais, Taisyklių 2, 4, 5.1.4 ir 5.2.2, 9.1–9.10 punktais. Pažymėjo, 
jog Taisyklėse reglamentuojami atvejai, kai turi būti susigrąžinamos jau išmokėtos lė-
šos, o lėšas turi grąžinti projekto vykdytojas, nagrinėjamu atveju – pareiškėjas. Taip 
pat atsižvelgė į Finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintų 
Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo 
ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisykles (2010 m. 
birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-208 redakcija) (toliau – ir Pažeidimų nustatymo taisy-
klės), jų 2 punktą, 6-7 punktus. Konstatavo, jog pagal aukščiau paminėtų teisės aktų 
nuostatas, pažeidimą, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir / arba Euro-
pos Bendrijų biudžeto nuostolių, gali padaryti tiek projekto vykdytojas (šiuo atveju – 
pareiškėjas), tiek paramą administruojanti institucija (šiuo atveju – Agentūra), tačiau, 
nepaisant to, kas padarė pažeidimą, dėl šio pažeidimo neteisėtai išmokėtos lėšos visais 
atvejais turi būti susigrąžinamos iš galutinio paramos gavėjo (šiuo atveju – pareiškėjo). 
Nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. birželio 13 d. nu-
tartyje administracinėje byloje Nr. A822-800/2013 pažymėjo, kad sprendžiant klausimą 
dėl išmokėtų lėšų grąžinimo pagrįstumo yra svarbu nustatyti, kas yra atsakingas dėl to, 
kad dalis išmokėtos paramos sumos nėra tinkama finansuoti, todėl yra svarbu išsiaiš-
kinti Agentūrai tenkančios kontrolės funkcijos apimtį ir tai, ar Agentūra nėra taip pat 
atsakinga dėl to, kad dalis išmokėtos pramos sumos nėra tinkama finansuoti.

Nagrinėjamu atveju byloje nebuvo ginčo dėl to, kad pažeidžiant Viešųjų pirkimų 
įstatymo 21 straipsnio 2 ir 5 dalies reikalavimus sutarties „Atliekų surinkimo įran-
gos didžiųjų atliekų aikštelėms Tauragėje, Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose tiekimas“  
Nr. 2005/4/A/PT/LT techninių specifikacijų 1-6 punktuose buvo nurodyti standartai, 
tačiau nebuvo nurodyta, kad tiekėjai gali remtis nurodytiems standartams lygiaver-
čiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų 
patvirtintais normatyviniais dokumentais. Ginčas byloje kyla dėl to, kas – pareiškėjas 
ar atsakovas – turėjo pareigą užtikrinti, jog vykdant Pirkimą būtų įgyvendinti Viešųjų 
pirkimų įstatymo 21 straipsnio 2 ir 5 dalių reikalavimai. 

Nustatė, kad APVA, kaip institucija, atliekanti Projektą įgyvendinančios instituci-
jos funkcijas, pagal Sutarties 2 straipsnio 1 dalies nuostatas galutiniam paramos gavėjui 
TRATC delegavo dalį savo funkcijų ir atsakomybę už jų vykdymą. Teismas atsižvelgė į 
Sutarties 3 straipsnio, 4 straipsnio 1 dalies 1-5 punktų, 8 straipsnio 2 dalies nuostatas. 
Konstatavo, jog vadovaujantis Sutarties 2 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio ir 4 straips-
nio 1 dalies nuostatomis, pareiškėjas atsakė tik už tam tikrą, konkrečią, jam atsakovo 
deleguotą pirkimo konkursų organizavimo bei sutarčių sudarymo užduotį, ir, įgyven-
dindamas minėtą užduotį, jis buvo atsakingas už pirkimo dokumentuose nurodomų 
techninių specifikacijų – techninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti perkamos prekės, 
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paslaugos ar darbai – parengimo kontrolę, gi atsakovas, kaip institucija, atliekanti Pro-
jekto įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, t. y. kaip perkančioji organizacija, šiuo 
atveju buvo atsakingas už visų Projekto pirkimo konkursų organizavimą ir sutarčių su-
darymą, kas leido teismui daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju būtent APVA turėjo 
pareigą užtikrinti Projekto viešųjų pirkimų konkurso sąlygų visumos, tarp jų – ir tech-
ninių specifikacijų – atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams. Pažymėjo, kad 
analogiška išvada yra padaryta tiek 2013 m. spalio 30 d. Valstybės kontrolės Valstybi-
nio audito ataskaitoje, tiek ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Išvadoje.

Konstatavus, kad šiuo atveju būtent APVA turėjo pareigą užtikrinti Pirkimo tech-
ninių specifikacijų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams ir nustačius, kad 
Pirkimo sutarties „Atliekų surinkimo įrangos didžiųjų atliekų aikštelėms Tauragėje, 
Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose tiekimas“ Nr. 2005/4/A/PT/LT techninių specifikaci-
jų 1-6 punktuose buvo nurodyti standartai, tačiau nebuvo nurodyta, kad tiekėjai gali 
remtis nurodytiems standartams lygiaverčiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių 
nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtintais normatyviniais dokumentais, da-
ryta išvada, kad nagrinėjamu atveju būtent Agentūra tinkamai neatliko savo pareigų ir 
tokiais savo veiksmais pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 2 ir 5 dalių rei-
kalavimus. Todėl priimant sprendimą, įpareigojantį galutinį paramos gavėją, t y. pareiš-
kėją, grąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas, nagrinėjamu atveju tokio nurodymo teisiniu 
pagrindu turėjo būti ne Taisyklių 5.2.2. punktas, kuris taikomas tuomet, kai projekto 
vykdytojas nesilaiko ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir dėl to projekto 
vykdytojui išmokėta didesnė, nei priklauso, lėšų suma, tačiau 5.1.4 punktas, kuris tai-
komas nustačius, kad jog įgyvendinančioji institucija nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos 
Respublikos teisės aktų ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta di-
desnė nei priklauso lėšų suma. Atsižvelgiant į tai, daryta išvada, kad Įsakyme nurodo-
mas išmokėtų lėšų grąžinimo teisinis pagrindas – Taisyklių 5.2.2. punktas – yra nepa-
grįstas objektyviais duomenimis ir neatitinka teisės aktų reikalavimų.

Teismas sprendė, kad atsakovas nepagrįstai teigia, kad aplinkybės, kas nagrinėja-
mu atveju vykdė viešojo pirkimo procedūras ir kokiu būdu tarp pareiškėjo ir APVA 
buvo paskirstytos atsakomybės ribos, šioje byloje nėra teisiškai reikšmingos. 8-ajame 
Sutarties straipsnyje kaip tik ir buvo aptartos šios sutarties reikalavimų pažeidimo tei-
sinės pasekmės, kurios tiesiogiai priklauso nuo konkrečios Sutarties šalies kaltės. 

Atsakovo teigimu, ginčijamame Įsakyme yra visi Taisyklių 9 punkte išvardyti to-
kiam sprendimui privalomi elementai, tarp jų – teisinis bei faktinis lėšų grąžinimo pa-
grindas, o sprendimas susigrąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas yra išdės-
tytas ne tik Įsakyme, bet Aplinkos ministerijos Išvadoje, kurioje nurodytos konkrečios 
pažeidimo aplinkybės bei išdėstyti motyvai dėl išlaidų netinkamumo finansuoti, todėl 
Išvada yra neatskiriama Įsakymo dalis. Teismas pažymėjo, jog Aplinkos ministeri-
ja Išvadoje konstatavo, kad APVA, neįtraukdama į konkurso sąlygas galimybės remtis 
nurodytiems standartams lygiaverčiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių nacio-
nalinių standartizacijos institucijų patvirtintais normatyviniais dokumentais, pažeidė 
Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 2, 5 dalių reikalavimus ir tuo pagrindu pasiūlė 
taikyti 5 proc. finansinę korekciją nuo EK deklaruotos 130 084,45 eurų sutarties ver-
tės nustatant, kad UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ grąžintinų lėšų 
suma yra 22 457,77 Lt. Tačiau Agentūros direktorius, priimdamas Įsakymą, konstatavo, 
kad Projekto vykdytojas, t. y. pareiškėjas, vykdydamas Pirkimą, netinkamai panaudojo 



412

I. Administracinių teismų praktika

dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – techninių specifikaci-
jų 1-6 punktuose nurodė standartus, nenurodydamas, kad tiekėjai gali remtis nurody-
tiems standartams lygiaverčiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių 
standartizacijos institucijų patvirtintais normatyviniais dokumentais, ir taip pažeidė 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 5 dalies reikalavimus 
ir tuo pagrindu nurodė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas privalo grąžinti ne-
tinkamomis finansuoti pripažintas lėšas (22 457,77 Lt, iš jų: ES lėšos – 15 720,44 Lt, 
bendrojo finansavimo lėšos – 6 737,33 Lt). Atsižvelgiant į tai, kad Įsakyme nurody-
tas Projekto vykdytojo grąžintinų lėšų teisinis pagrindas iš esmės skiriasi nuo Išvadoje 
nurodomo grąžintinų lėšų teisinio pagrindo, teismas sprendė, kad Išvada negali būti 
laikoma neatsiejama ginčijamo individualus administracinio akto dalimi, kas taip pat 
sudaro pagrindą teigti, jog Įsakymas priimtas neatlikus faktinių aplinkybių tyrimo ir 
jų objektyviai neįvertinus. Nurodytos aplinkybės leido teismui daryti išvadą, kad Įsa-
kymas yra neteisėtas ir nepagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl neatitinka Viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytų individualaus administracinio akto 
turinio reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad nors formaliai Įsakymo turinys ir atitinka 
Taisyklių 9 punkte reikalavimus, t. y. jame yra nurodomi visi šiame punkte nustatyti 
privalomi sprendimo elementai, tačiau ši aplinkybė pati savaime nepagrindžia Įsaky-
mo pagrįstumo ir teisėtumo. 

Teismas konstatavo, kad Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentū-
ros direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymas „Dėl Europos Sąjungos finansinės para-
mos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 
„Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“ Nr. TI-187 nai-
kintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

III.

Pareiškėjas UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikė apeliacinį 
skundą (b. l. 151–154), prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teis-
mo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo dalį, kuria pareiškėjo skundas buvo atmestas ir 
pareiškėjo skundą tenkinti pilna apimtimi.

Nurodo, kad teismas visiškai nevertino pareiškėjo skunde nurodytų ir bylos na-
grinėjimo metu išsamiai išdėstytų aplinkybių, turėjusių esminės įtakos teisingo spren-
dimo priėmimui. Aplinkos ministerijos 2013 m. rugpjūčio 23 d. išvadoje dėl Projekto 
viešųjų pirkimų aplinkybė, ar Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 5 dalies reikala-
vimų nesilaikymas pripažintinas diskriminaciniu sutarties objekto aprašymu, apskritai 
nebuvo nagrinėjama ir vertinta. Byloje nėra duomenų, ar konkurso sąlygose nenuro-
dant, jog „tiekėjai gali remtis nurodytiems standartams lygiaverčiais kitais Europos Są-
jungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtintais normaty-
viniais dokumentais“ (Viešųjų pirkimų įstatymo 21 str. 5 d.), buvo atliktas pažeidimas 
„dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir/arba Europos bendrijos biudžeto 
nuostolių“ (Pažeidimų nustatymo taisyklių 6 p.). Į konkurso sąlygas tiesiogiai neper-
kėlus ir nenurodžius Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 5 dalies teksto, tai jokiu 
būdu neužkirto kelio ir neatėmė galimybės viešojo pirkimo dalyviams tiesiogiai vado-
vautis įstatymo nuostatomis. Skundžiamas Įsakymas buvo priimtas neatlikus išsamaus 
pažeidimo tyrimo. Atsakovas, kuriam yra priskiriamos įgyvendinančiosios institucijos 
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funkcijos, kurių vykdymu siekiama užtikrinti tinkamą finansinės paramos panaudoji-
mą, jokio tyrimo dėl galimo pažeidimo neatliko. 

Pažymi, jog Struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšos (išlaidos) yra atitinka-
mo laikotarpio Europos Sąjungos bendrojo biudžeto dalis, todėl šios bylos nagrinėjimo 
ribose yra aktualus Tarybos Reglamentas dėl Europos Bendrijų finansinių interesų ap-
saugos Nr. 2988/95, pagal kurį „pažeidimas“ – tai bet kuris Bendrijos teisės aktų nuos-
tatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmu ar neveikimu, dėl 
kurio bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala su-
mažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surink-
tų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas. Taigi, atsakovas, neatlikęs pažeidimo 
tyrimo, kurio metu būtų tinkamai, išsamiai ir objektyviai išnagrinėtas galimas pažeidi-
mas ir, jei pažeidimas būtų nustatytas, ar dėl jo atsirado ar galėjo atsirasti nacionalinio 
ir (ar) Europos Bendrijų biudžeto nuostolių (Reglamento 1 p., Pažeidimų nustatymo 
taisyklių 6 p.), neturėjo teisėto pagrindo nurodyti, jog pareiškėjas netinkamai panau-
dojo lėšas, o teismas, nustatęs byloje aplinkybes dėl APVA tyrimo neatlikimo ir nenu-
statęs aplinkybių dėl tariamo pažeidimo ir jo pasekmių (ne)egzistavimo, turėjo tenkinti 
pareiškėjo skundą pilna apimtimi.

Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdy-
mo agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 157–161) prašo pareiškėjo apeliacinį 
skundą atmesti.

Atsiliepime į apeliacinį skundą iš esmės pakartoja argumentus, išdėstytus atsilie-
pime į pareiškėjo skundą, teiktame pirmosios instancijos teismui.

Teisėjų kolegija

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

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo  
Nr. TI-187 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, 
išmokėtų vykdant projektą Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 „Tauragės regiono atliekų tvarky-
mo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“ teisėtumo ir pagrįstumo.

Nustatyta, kad skundžiamu Įsakymu Agentūros direktorius, vadovaudamasis 
2011 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-349 
„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant asignavimų valdytojo programas“ ir Taisyklių 
5.2.2. punktu bei siekdamas susigrąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas: 1) nustatė, kad pro-
jekto „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/l 6/P/PE/004 
projekto vykdytojas, vykdydamas pirkimą „Atliekų surinkimo įrangos didžiųjų atlie-
kų aikštelės Tauragėje, Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose tiekimas“ netinkamai panaudojo 
dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – techninių specifikaci-
jų 1–6 punktuose nurodė standartus, nenurodydamas, kad tiekėjai gali remtis nurody-
tiems standartams lygiaverčiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių 
standartizacijos institucijų patvirtintais normatyviniais dokumentais, ir taip pažeidė 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 5 dalį; 2) nurodė, kad 
projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo 
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dienos į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agen-
tūros sąskaitą privalo grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas 22 457,77 Lt 
(ES lėšos – 15 720,44 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 6 737,33 Lt) bei Lietuvos Res-
publikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM 4 042,40 Lt, o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 
0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną; 3) atsakin-
gam pareigūnui ir APVA padaliniui atlikti šiuos veiksmus: per 5 darbo dienas nuo šio 
įsakymo įsigaliojimo dienos informuoti Projekto galutinį paramos gavėją TRATC apie 
Įsakymu priimtą sprendimą, atlikti Įsakymo 2 punkto vykdymo kontrolę; pervesti gau-
tas lėšas į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą; 
4) nurodė Įsakymo apskundimo tvarką (b. l. 125).

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 14 d. sprendime 
konstatavo, jog nagrinėjamu atveju būtent Agentūra tinkamai neatliko savo pareigų ir 
tokiais savo veiksmais pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 2 ir 5 dalių rei-
kalavimus, todėl įpareigojimo galutinį paramos gavėją, t. y. pareiškėją, grąžinti neteisė-
tai išmokėtas lėšas pagrindu turėjo būti ne Taisyklių 5.2.2. punktas, tačiau 5.1.4 punk-
tas. Taip pat darė išvadą, jog Įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas byloje esančiais 
įrodymais, todėl neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytų 
individualaus administracinio akto turinio reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo 
skundą tenkino iš dalies ir panaikino Įsakymo dalį, kiek joje nustatyta, kad „projek-
to „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/l 6/P/PE/004 
projekto vykdytojas, vykdydamas pirkimą „Atliekų surinkimo įrangos didžiųjų atlie-
kų aikštelės Tauragėje, Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose tiekimas“ netinkamai panaudojo 
dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – techninių specifikaci-
jų 1–6 punktuose nurodė standartus, nenurodydamas, kad tiekėjai gali remtis nurody-
tiems standartams lygiaverčiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių 
standartizacijos institucijų patvirtintais normatyviniais dokumentais, ir taip pažeidė 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 5 dalį“ .

Pareiškėjas, tvirtindamas, kad jo skundą teismas turėjo tenkinti pilna apimtimi, 
padavė apeliacinį skundą, kuriame nurodė, kad Agentūra neturėjo teisėto pagrindo nu-
rodyti, jog pareiškėjas netinkamai panaudojo lėšas, kadangi Agentūra tyrimo neatliko 
ir nenustatė aplinkybių dėl tariamo pažeidimo bei jo pasekmių (ne)egzistavimo. 

Pažymėtina, kad šiuo atveju Agentūra skundžiamą Įsakymą pareiškėjui išsiuntė ir 
vadovaudamasi juo prašė pareiškėją ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo šio 
rašto gavimo dienos pervesti grąžintinų lėšų ir PVM lėšų dalį į Agentūros direktoriaus 
įsakyme nurodytą sąskaitą bei apie įvykdytą pavedimą informuoti Agentūrą 2013 m. 
lapkričio 22 d. raštu „Dėl atlikto pažeidimo tyrimo“ Nr. APVA-3573 (b. l. 126). Šiame 
rašte Agentūra pranešė pareiškėjui, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija at-
liko pažeidimo tyrimą pagal Valstybės kontrolės pastebėjimus dėl Projekto ir atlikus 
pirminį tyrimą bei jį atnaujinus ir atlikus pakartotinį tyrimą (išvados siųstos TRATC 
2013 m. rugpjūčio 23 d. ir 2013 m. rugsėjo 9 d. Aplinkos ministerijos raštais) buvo nu-
statyta, kad netinkamos finansuoti išlaidos yra 22 457,77 Lt (ES lėšos – 15 720,44 Lt, 
bendrojo finansavimo lėšos – 6 737,33 Lt) ir šios lėšos bei Lietuvos Respublikos biu-
džeto lėšomis apmokėta PVM dalis (4 042,40 Lt) turi būti grąžintos. 

Taigi, nagrinėjamoje situacijoje pažeidimo tyrimą atliko ir Išvadą dėl Sanglaudos 
fondo (ISPA) projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 „Tauragės regiono atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimas“ viešųjų pirkimų (b. l. 120–124) priėmė Aplinkos ministerija, o 
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Įsakymą priėmė Agentūros direktorius. Pareiškėjas laikosi pozicijos, jog Įsakymas ne-
atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, nes Agentūra, pri-
imdama Įsakymą, jokio tyrimo dėl galimo pažeidimo neatliko, Įsakymas nepagrįstas 
objektyviais duomenimis (faktais) ir jame nenurodyti teisės aktai. Atsakovas teigia, 
kad Įsakymas yra pagrįstas, kadangi jis priimtas vadovaujantis Aplinkos ministerijos 
2013 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. (15-l)-D8-7046 pateikta pažeidimo tyrimo Išvada.

Šiuo aspektu pažymėtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 da-
lyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais 
duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi 
būti motyvuotos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kar-
tą yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, 
jog viešojo administravimo subjekto priimtame individualiame teisės akte turi būti 
nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, 
kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; mo-
tyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su 
teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo 
veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų 
turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (2008 m. birželio 12 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A756-700/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A756-422/2009 ir kt.).

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, kad 
neretai susiklosto tokios faktinės situacijos, kai individualus administracinis aktas 
būna atitinkamo prieš tai atlikto darbo įteisinimas, kuriame formuluojamos visuome-
ninių-teisinių santykių dalyviams konkrečios teisės bei pareigos, sukeliančios teisinius 
padarinius. Toks dokumentas jau įgyja teisinę galią ir gali būti skundžiamas Adminis-
tracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, bet iki tokio akto priėmimo atliktas 
darbas, gauta informacija, įforminta bet kokios formos dokumente (ataskaitoje, patikri-
nime, išvadoje ir kt.), atspindintys individualiam administraciniam aktui priimti reika-
lingus duomenis, paprastai neskundžiama Administracinių bylų teisenos įstatymo nu-
statyta tvarka. Tai tik ištaka, tarnaujanti individualiam administraciniam aktui priimti. 
Pirminėje informacijoje atspindėti faktai nebūtinai turėtų būti perkėlinėjami į admi-
nistracinį aktą, tad priimant individualų administracinį aktą neretai pakanka padaryti 
nuorodą į atitinkamą šaltinį (2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A556-633/2008 ir kt.). Jei atitinkamas individualus administracinis aktas yra priima-
mas ankstesnių procedūrinių dokumentų pagrindu, tokiu atveju individualiame admi-
nistraciniame akte nėra būtina pakartoti tuose dokumentuose nustatytas aplinkybes. 
Tokiu atveju individualaus administracinio akto įžanginėje dalyje pakanka nurodyti 
tuos procedūrinius dokumentus, kurių pagrindu priimtas individualus administracinis 
aktas, ir juos pridėti prie individualaus akto. Administracinių teismų praktikoje tokie 
atvejai traktuojami, kad individualaus administracinio akto įžanginėje dalyje nurodyti 
procedūriniai dokumentai yra to individualaus akto sudėtinė (motyvuojamoji) dalis 
(2015 m. vasario 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-327-146/2015).

Nors nagrinėjamu atveju atsakovas tvirtina, kad Įsakymas priimtas vadovaujantis 
Aplinkos ministerijos Išvada, tačiau pačiame Įsakyme jokios nuorodos į šią išvadą nėra, 
iš Įsakymo turinio nėra matyti, kad Aplinkos ministerijos Išvada yra sudėtinė Įsakymo 
dalis ir kad Įsakymą pagrindžiantys motyvai yra išdėstyti Išvadoje. Be to, atkreiptinas 
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dėmesys, jog Išvados Pastebėjime Nr. 3 Aplinkos ministerija, vadovaudamasi Viešųjų 
pirkimų įstatymo 21 straipsnio 2 ir 5 dalių nuostatomis, darė išvadą, jog Agentūra, ne-
įtraukdama į konkurso sąlygas galimybės remtis nurodytiems standartams lygiaver-
čiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų 
patvirtintais normatyviniais dokumentais, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuosta-
tas. Tuo tarpu Įsakyme konstatuota, kad projekto vykdytojas, t. y. TRATC, vykdydamas 
Pirkimą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 5 dalį. Taigi, Įsakyme padary-
ta išvada iš esmės skiriasi nuo tos, kurią padarė Aplinkos ministerija. Todėl nėra jokio 
pagrindo laikyti, kad Aplinkos ministerijos Išvada yra ginčijamo Įsakymo sudėtinė da-
lis. Tuo tarpu Agentūra pati jokio tyrimo neatliko, Įsakyme jokių jo priėmimo motyvų 
nenurodė. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Įsakymas yra nemotyvuotas ir neati-
tinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, ke-
liamų individualiam administraciniam aktui. Viešojo administravimo subjekto priim-
to individualaus administracinio akto neatitikimas Viešojo administravimo įstatymo 
8 straipsnyje nustatytiems individualaus administracinio akto bendriesiems reikalavi-
mams yra pakankamas pagrindas pripažinti skundžiamą aktą nepagrįstu, neteisėtu ir jį 
panaikinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
89 straipsnio 1 dalies 1 punktu (aktas yra neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieš-
tarauja aukštesnės galios teisės aktams) (žr., pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A442-1223/2014).

Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos Sąjungos sanglaudos 
fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) 
8 punkte numatytos tarpinės institucijos funkcijos. Pagal Administravimo taisyklių 
8.3. punktą, įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie 
tai praneša įgyvendinančiajai institucijai, o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos 
gauta informacija susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirki-
mais, Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalini-
mo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 
(Žin., 2005, Nr. 127-4588) (toliau vadinama – Pažeidimų taisyklės), nustatyta tvarka 
atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato); įtarusi, kad pažei-
dimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo ir įgyvendinančiajai institucijoms. Re-
miantis Administravimo taisyklių 8.4. punktu, Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) 
panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biu-
džetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. 
nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570) (toliau vadinama – Lėšų 
grąžinimo taisyklės), nustatyta tvarka priima sprendimus dėl neteisėtai išmokėtų ir 
(arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, ir (arba) įgalioja įgy-
vendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrą-
žinimą. Tuo tarpu įgyvendinančiosios institucijos funkcijos nurodytos Administravimo 
taisyklių 11 punkte. Pagal Administravimo taisyklių 11.16. punktą, įgyvendinančioji 
institucija, įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, Pažei-
dimų taisyklėse nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba 
jų nenustato), o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su 
jos pačios atliktais viešaisiais pirkimais, apie tai praneša tarpinei institucijai; įtarusi, 
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kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nu-
sikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo ir tarpinei institucijoms. Pagal 
Administravimo taisyklių 11.17. punktą, įgyvendinančioji institucija tarpinės instituci-
jos įgaliojimu Lėšų grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka vykdo neteisėtai išmokėtų ir 
(arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą.

Apibendrinant minėtą teisinį reglamentavimą, galima teigti, kad kai įtariamas 
pažeidimas yra susijęs su pačios įgyvendinančios institucijos atliktais viešaisiais pir-
kimais, tarpinė institucija atlieka ne tik pažeidimo tyrimą, bet ir priima sprendimą dėl 
neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, 
t. y. tokiu atveju negali įgalioti įgyvendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokė-
tų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą, kadangi priešingu atveju įgyvendinančio-
ji institucija būtų įgaliojama priimti sprendimą dėl savo pačios padarytų pažeidimų, 
kas prieštarautų konstituciniam gero administravimo (atsakingo valdymo) principui ir 
Administravimo taisyklių tikslams. 

Nagrinėjamu atveju, pagal Sutarties 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą apibrėžimą  
(b. l. 11), Agentūra yra įgyvendinančioji institucija, o Aplinkos ministerija yra tarpinė 
institucija, kuri šiuo atveju ir turi vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų 
susigrąžinimą.

Pažymėtina, kad nagrinėjamas atvejis tik patvirtina, kad pažeidimui esant susi-
jusiam su pačios įgyvendinančios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, pastaroji 
institucija negali būti įgaliojama priimti sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) 
panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdyti šių lėšų susigrąžinimą: Agentūra, priimdama Įsa-
kymą, nesant tam jokio faktinio pagrindo, pakeitė Aplinkos ministerijos pažeidimo ty-
rimo metu padarytas išvadas tuo aspektu, kad konstatavo Viešųjų pirkimų įstatymo 
pažeidimą padarius ne Agentūrą, t. y. save, o projekto vykdytoją, Įsakyme nurodė kitą 
nei Išvadoje projekto vykdytojo grąžintinų lėšų teisinį pagrindą, tuo pažeisdama objek-
tyvumo principą (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 2 p.).

Todėl, atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pirmosios instancijos teismo spren-
dimas yra keičiamas ir yra panaikinamas visas Agentūros 2013 m. lapkričio 22 d. įsaky-
mas Nr. T1-187 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo 
lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 „Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija

n u t a r i a: 

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės regiono atliekų tvarkymo  
centras“ apeliacinį skundą patenkinti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą 
pakeisti.

Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų val-
dymo agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymą „Dėl Europos Sąjun-
gos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą  
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Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, 
grąžinimo“ Nr. TI-187.

Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendi-
mo dalį palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

2.11. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

2.11.1. Dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo

Iš Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo 
įstatymo (2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo Nr. X-1843 redakcija) (toliau – ir Kompen-
savimo įstatymas) matyti, jog prašymų kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą 
žalą ir prašymų avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą reglamen-
tuoja skirtingi šio įstatymo straipsniai, esantys skirtinguose įstatymo skirsniuose (atitin-
kamai – Kompensavimo įstatymo II skirsnyje „Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos 
kompensavimas“ esantis 5 straipsnis ir III skirsnyje „Smurtiniais nusikaltimais padarytos 
žalos kompensavimas avansu“ esantis 9 straipsnis). Taigi, minėtieji įstatymo straipsniai 
šiuos prašymus pagal rūšį ex lege diferencijuoja, nustatydami skirtingas juose nurodytinas 
aplinkybes ir kartu išvardydami su jais teiktinus dokumentus, bei pavesdami teisingumo 
ministrui patvirtinti šių prašymų formas (39 punktas).

Pareiškėjui pagal patvirtintą formą pateikus prašymą kompensuoti smurtiniu nu-
sikaltimu padarytą žalą Teisingumo ministerija neturėjo pagrindo šį prašymą nagrinėti 
kaip prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos avansą, todėl išnagri-
nėdama jį kaip būtent tokį prašymą ir visiškai nepasisakydama dėl tikrosios pareiškėjo 
valios – gauti smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimą – Teisingumo mi-
nisterija pažeidė savo, kaip viešojo administravimo subjekto, pareigą priimti motyvuotą ir 
objektyviais duomenimis pagrįstą administracinį aktą (48 punktas). 

Iš Kompensavimo įstatymo 2 straipsnio normų matyti, jog  smurtiniu nusikaltimu 
padarytos žalos kompensavimo ir tokios žalos kompensavimo avansu institutai yra taiko-
mi skirtingais atvejais. Žalos kompensavimas taikomas, kai smurtinį nusikaltimą padaręs 
asmuo ar už jo veiką atsakingas asmuo neatlygina priteistos žalos ar teismo patvirtintoje 
sutartyje dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo ar pašalinimo nurodytos 
žalos, o kompensavimas avansu taikomas, kai nėra teismo sprendimo dėl žalos atlyginimo. 
Iš to išplaukia, jog smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo ir tokios žalos 
kompensavimo avansu institutų taikymo atribojimui reikšminga aplinkybė – res judicata 
galią turinčio teismo sprendimo (sprendimų) priteisti nuo smurtinio nusikaltimo nuken-
tėjusiam asmeniui tokiu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą (ar teismo patvirtintos 
sutarties dėl žalos atlyginimo ar pašalinimo) buvimas (nebuvimas). Toks res judicata galią 
turintis teismo sprendimas dėl žalos priteisimo nukentėjusiam nuo smurtinio nusikalti-
mo asmeniui suteikia teisę pretenduoti į smurtinio nusikaltimu padarytos kompensavi-
mą, jei teismo priteista žala nėra atlyginta. Tuo tarpu smurtiniais nusikaltimais pada-
rytos žalos kompensavimo avansu raison d’être yra sudaryti nuo smurtinio nusikaltimo  
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nukentėjusiam asmeniui galimybę gauti bent dalį žalos atlyginimo tuo atveju, kai nėra 
teismo sprendimo dėl žalos atlyginimo iš smurtinį nusikaltimą padariusio asmens ar už 
jo veiką atsakingo asmens, tokiu būdu realizuojant Kompensavimo įstatymo 1 straipsnio 
1 dalies įstatymo tikslą ginti nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusių asmenų teises ir tei-
sėtus interesus (52 punktas).

Administracinė byla Nr. A-1433-146/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00459-2013-7

Procesinio sprendimo kategorija 38

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

2015 m. kovo 16 d.
Vilnius

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 

iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo, 
Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje ra-
šytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo 
K. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 
14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. J. skundą atsakovui Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijai dėl sprendimo panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas K. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos adminis-
tracinį teismą su skundu (b. l. 1–3), prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respu-
blikos teisingumo ministerijos (toliau – ir atsakovas, Teisingumo ministerija) 2013 m. 
sausio 4 d. sprendimo Nr. (1.34.)7R-199 dalį (toliau – ir Sprendimas), kuria pareiškėjui 
iš avansu kompensuojamos žalos atlyginimo sumos, sudarančios 9 100 Lt, buvo atimta 
7 500 Lt, ir priimti naują sprendimą – avansu kompensuoti pareiškėjui žalos atlygini-
mą 9 100 Lt, taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2. Pareiškėjas nurodė, jog Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 20 d. 
sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-114-800/2011 jam iš atsakovo R. R. (R. R.) priteisė 
6 000 Lt neturtinei žalai atlyginti bei 5 procentus procesinių palūkanų nuo bylos iškė-
limo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovui R. R. neturint 
turto ar uždarbio, pakankamo žalai atlyginti, priteisė ieškovui iš atsakovo (duomenys 
neskelbtini) mokyklos subsidiariai 3 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, nustatant, kad ši 
atsakovo (duomenys neskelbtini) mokyklos pareiga pasibaigia, kai atsakovas R. R. su-
laukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio 
pakanka žalai atlyginti. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi ci-
vilinėje byloje Nr. 2A-2006-343/2011 išnagrinėjęs pareiškėjo apeliacinį skundą jį pa-
tenkino iš dalies, t. y. pakeitė Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 20 d.  



420

I. Administracinių teismų praktika

sprendimo dalį, kuria išspręstas neturtinės žalos atlyginimo klausimas, ir iš atsakovo 
R. R. ieškovui priteistą neturtinės žalos atlyginimą padidino iki 15 000 Lt, iš atsakovo 
(duomenys neskelbtini) mokyklos subsidiariai priteistą neturtinės žalos atlyginimą padi-
dino iki 7 500 Lt, o likusią Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 20 d. spren-
dimo dalį paliko nepakeistą. Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 16 d. 
sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-332-358/2012 pareiškėjui iš R. R. priteisė 18 400 Lt 
turtinės žalos atlyginimą. 2012 m. rugpjūčio 16 d. antstolio A. N. išieškojimo negali-
mumo aktas Nr. B-12349 tik patvirtina, jog R. R. vardu banko sąskaitų nėra nustatyta, 
jokio nekilnojamojo ar kilnojamojo privalomai registruotino turto taip pat nėra, Vals-
tybinio socialinio draudimo fondo duomenimis R. R. nedirba. Tuo pagrindu vykdoma-
sis raštas buvo grąžintas išieškotojui. Pareiškėjui per savo atstovę pagal įgaliojimą R. J. 
(toliau – ir pareiškėjo atstovė) pateikus prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu 
padarytą žalą, Teisingumo ministerija 2013 m. sausio 4 d. raštu Nr. (1.34)7R-199 infor-
mavo pareiškėją (pareiškėjo atstovę), jog prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu 
padarytą žalą nuspręsta tenkinti iš dalies, t. y. išmokant pareiškėjui 1 600 Lt dydžio tur-
tinės ir neturtinės žalos kompensaciją. Pareiškėjas su skundo argumentais sutiko, nes, 
remiantis Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensa-
vimo įstatymo (toliau – ir Kompensavimo įstatymas) 11 straipsnio 2 dalimi ir 4 dalimi, 
avansu mokama kompensacija sudaro pusę Kompensavimo įstatymo 7 straipsnio 3 da-
lyje nustatytų dydžių, t. y. 3 900 Lt (7 800 Lt/2) turtinės žalos ir 5 200 Lt (10 400 Lt/2) 
neturtinės žalos, tačiau nagrinėjamu atveju pareiškėjui neaišku, kokiu pagrindu, net ir 
įvertinus tai, jog nėra Kompensavimo įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nustatytų kitų 
sąlygų dėl papildomai gautų kompensacijų ir išmokų iš kitų valstybės institucijų, Tei-
singumo ministerija priimdama sprendimą minusavo (duomenys neskelbtini) mokyklos 
atlygintą 7 500 Lt. 

3. Atsakovas Teisingumo ministerija atsiliepime į skundą (b. l. 37–38) prašė pa-
reiškėjo skundą atmesti. Atsiliepime akcentavo, jog Teisingumo ministerija, priimda-
ma sprendimą dėl žalos kompensavimo, privalo atsižvelgti į atlygintos, kompensuotos 
ir išieškotos žalos bendrą sumą ir kompensuoti tik tokio dydžio kompensaciją, kurios 
bendra suma neviršytų Kompensavimo įstatymo 7 straipsnyje nustatyto maksimalaus 
kompensuojamos žalos dydžio. Atsižvelgiant į tai, pabrėžė, jog Teisingumo ministerija, 
nuspręsdama kompensuoti 1 600 Lt, priėmė pagrįstą sprendimą.

II.

4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 14 d. sprendimu 
(b. l. 75–78) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

5. Pirmosios instancijos teismas aptarė byloje nustatytas faktines aplinkybes ir va-
dovavosi Kompensavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 
4 straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 2 dalimi, 7 straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 4 da-
limi, 7 straipsnio 3 dalimi. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pa-
reiškėjui Kauno teismų sprendimais galutinai buvo priteista 18 400 Lt turtinės žalos ir 
7 500 Lt neturtinės žalos. Byloje pateikta Mykolo Romerio universiteto teismo medici-
nos instituto Panevėžio skyriaus specialisto išvada Nr. G 269/09(05) patvirtina, jog pa-
reiškėjui buvo nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Vadinasi, sprendžiant kom-
pensuojamos turtinės žalos dydžio klausimą, pareiškėjui taikytinas Kompensavimo 
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įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punktas, kuriame nustatyta, jog kompensuojamos tur-
tinės žalos dydis negali viršyti 60 MGL (7 800 Lt), o sprendžiant kompensuojamos ne-
turtinės žalos dydžio klausimą taikytinas 7 straipsnio 3 dalies 3 punktas, t. y. kompen-
suojamos neturtinės žalos dydis neturi būti didesnis nei 80 MGL (10 400 Lt). Pritaikius 
Kompensavimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, avansu dėl turtinės žalos padarymo ga-
lėtų būti išmokama 3 900 Lt kompensacija (7 800/2, t. y. pusė sumos), o avansu dėl 
neturtinės žalos padarymo – 5 200 Lt kompensacija (10 400/2, pusė sumos). Vadinasi, 
pareiškėjui galėtų būti išmokėta iš viso 9 100 Lt žalos atlyginimas (3 900 Lt avansas dėl 
turtinės žalos + 5 200 Lt avansas dėl neturtinės žalos). Teismas išdėstė Kompensavimo 
įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas. Nurodė, kad byloje pateiktas Pane-
vėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto pirmojo policijos 
komisariato 2009 m. balandžio 27 d. nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą 
patvirtina, jog ikiteisminis tyrimas R. R. atžvilgiu buvo atsisakytas pradėti Baudžiamo-
jo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 3 straipsnio 4 punkto pagrindu, nes pastarasis 
nėra tokio amžiaus, nuo kurio atsiranda baudžiamoji atsakomybė, taip pat smurtinis 
nusikaltimas buvo padarytas Lietuvos Respublikos teritorijoje (duomenys neskelbtini) 
bendrabutyje) bei (duomenys neskelbtini) mokykla atlygino 7 500 Lt žalos atlyginimą 
(atlygintos žalos bendra suma nesiekia Kompensavimo įstatyme 7 straipsnyje nusta-
tyto maksimalaus kompensuojamos žalos dydžio, t. y. 9 100 Lt). Iš to darytina išva-
da, kad yra išpildytos visos sąlygos, reikalingos žalos kompensavimui avansu. Tačiau 
Teisingumo ministerija, kaip nustatyta Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 
3 punkto sąlygoje, spręsdama klausimą dėl žalos atlyginimo avansu, privalo atsižvelgti 
į jau kompensuotos ir išieškotos žalos bendrą sumą ir tokiu atveju bendra suma avan-
su galėtų būti atlyginama tik tokia, kuri bendrai neviršytų Kompensavimo įstatymo 
7 straipsnyje nustatyto maksimalaus kompensuojamo žalos dydžio, t. y., kaip šiuo atve-
ju – 9 100 Lt. Nagrinėjamu atveju svarbi aplinkybė yra ta, kad (duomenys neskelbtini) 
mokykla pareiškėjui yra atlyginusi 7 500 Lt, todėl atsižvelgiant į tai, jog Kompensavimo 
įstatymas imperatyviai reikalauja, kad avansu bendrai atlygintina žala (suma) negalėtų 
viršyti maksimalaus kompensuojamos žalos dydžio – 9 100 Lt, Teisingumo ministerija 
nagrinėdama prašymą teisingai nusprendė ir priėmė pagrįstą sprendimą – pareiškėjo 
atstovės prašymą tenkinti iš dalies ir išmokėti 1 600 Lt (9 100 Lt – 7 500 Lt) dydžio tur-
tinės ir neturtinės žalos kompensaciją. Kompensavimo įstatymas nenumato didesnės 
nei maksimalaus kompensuojamo žalos dydžio sumos atlyginimo. Teismas konstatavo, 
kad atsakovo veiksmai, priimant Sprendimą, nagrinėjamu atveju nelaikytini pažeidu-
siais pareiškėjo teises, todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

III.

6. Pareiškėjas apeliaciniame skunde (b. l. 81–83) Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują 
sprendimą – jo skundą patenkinti. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti iš atsakovo by-
linėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde iš esmės nurodė tas pačias aplinkybes, kaip 
ir skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai pažymėjo, jog ginčijamame teis-
mo sprendime apie Teisingumo ministerijos praleistus terminus visiškai nėra kalbama, 
nors pareiškėjas savo skunde buvo išdėstęs šiuos faktus. Rėmėsi Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 86 straipsnio 1 ir 3 dalimi 
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ir teigė, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, netyrė, 
neanalizavo pareiškėjo nurodytų faktų ir dėl imperatyviai įstatyme nurodytų terminų 
praleidimo nepasisakė. Nurodė Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalį. Rašytiniai 
įrodymai, esantys byloje, patvirtina faktą, jog R. R. neturi jokio turto ar uždarbio, teis-
mų sprendimais priteistos turtinės ir neturtinės žalos neatlygino. Rašytiniai įrodymai, 
esantys byloje, patvirtina faktą, jog (duomenys neskelbtini) mokykla atlygino 7 500 Lt 
neturtinę žalą, tačiau turtinė žala, priteista Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. ba-
landžio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-332-358/2012, nėra atlyginta. Todėl šiuo 
atveju nėra jokio teisinio pagrindo remtis Įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatomis, 
atskaitant atlygintą neturtinę žalą.

7. Atsakovas Teisingumo ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 91–93) 
su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutiko. Atsiliepime pažymėjo, jog pareiškėjas ne-
pagrįstai nurodė, kad Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostata 
yra taikytina tik sprendžiant dėl turtinės žalos kompensavimo dydžio. Atsižvelgiant į 
Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkto teleologinį, lingvistinį bei sis-
teminį teisės aiškinimo metodus, darytina išvada, kad asmeniui gali būti kompensuo-
ta turtinė ir (ar) neturtinė žala, jeigu asmens bendra gautų išmokų suma (atlygintos, 
kompensuotos ir išieškotos sumos) nesiekia Kompensavimo įstatymo 7 straipsnyje nu-
statytų maksimalių kompensuojamos žalos dydžių. Tuo atveju, jeigu nukentėjusiajam 
asmeniui dalis žalos jau yra atlyginta, Teisingumo ministerija gali kompensuoti tik dalį 
žalos, atsižvelgiant į nukentėjusiojo asmens gautos žalos bendrą sumą, t. y. iš maksima-
lios kompensacijos sumos atimant atlygintos žalos sumą. Pirmosios instancijos teismas 
teisingai taikė Kompensavimo įstatymo nuostatas bei padarė pagrįstas išvadas. Pažy-
mėjo, kad pareiškėjas visai nepagrįstai prašo atlyginti 5 200 Lt neturtinę žalą, kadangi 
jam priteistą neturtinę žalą visiškai atlygino (duomenys neskelbtini) mokykla. Atsakovo 
manymu, svarbu ir tai, jog 1983 m. lapkričio 24 d. Europos konvencijos dėl kompensa-
cijų smurtinių nusikaltimų aukoms 9 straipsnis nustato, kad, siekiant išvengti dvigu-
bo atlyginimo, valstybė arba kompetentinga institucija gali atskaityti iš kompensacijos 
pinigų sumą, kurią asmuo gavo iš pažeidėjo, socialinio draudimo ar draudimo, arba 
tiekiamos iš bet kokio kito šaltinio. Nurodė Kompensavimo įstatymo 10 straipsnio 3 
dalį. Kadangi su prašymu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą pareiškė-
jo atstovė visų dokumentų, kurie reikalingi sprendimui priimti, nepateikė, sprendimas 
negalėjo būti priimtas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Paaiškino, kad su 
2012 m. rugsėjo 3 d. prašymu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą nebu-
vo pateikti 2009 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 50-45-AP-0405-00 atsisakyti pradėti 
ikiteisminį tyrimą, taip pat Mykolo Romerio universiteto teismo medicinos instituto 
Panevėžio skyriaus 2009 m. kovo 6 d. specialisto išvada Nr. G 269/09 (05) apie pareiš-
kėjo sveikatos sužalojimo mastą. Minėtus dokumentus, Teisingumo ministerijai papra-
šius, pareiškėjo atstovė pateikė papildomai. Taip pat, nagrinėjant pareiškėjo prašymą, 
Teisingumo ministerija dėl papildomos informacijos gavimo kreipėsi į Panevėžio aps-
krities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto pirmąjį policijos komisariatą 
bei aiškindamasi, ar nėra Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punk-
tuose nurodytų aplinkybių, kreipėsi į Policijos departamentą prie Lietuvos Respubli-
kos vidaus reikalų ministerijos ir Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Be to, pareiškėjo prašymo nagrinėjimo termi-
nas užsitęsė ir dėl pateikto prašymo, kuris buvo užpildytas netinkama forma. Minėtu 
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atveju turėjo būti pateiktas prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą 
žalą avansu, tačiau buvo pateiktas prašymas kompensuoti žalą pagal įsiteisėjusį teismo 
sprendimą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog prašymo kompensuoti smurtiniu 
nusikaltimu padarytą žalą nagrinėjimas užsitęsė dėl objektyvių priežasčių.

IV.

8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. gegužės 23 d. sprendimu 
(b. l. 103–109) pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino, Vilniaus apygardos administraci-
nio teismo 2013 m. gegužės 14 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – 
pareiškėjo skundą patenkino. Panaikino Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
2013 m. sausio 4 d. sprendimą Nr. (1.34.)7R-199 bei įpareigojo atsakovą iš naujo išna-
grinėti pareiškėjo 2012 m. rugsėjo 3 d. prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu 
padarytą žalą ir priimti naują sprendimą dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos 
kompensavimo avansu. 

9. Teismas apžvelgė, jog ginčo teisinius santykius reglamentuojantis Kompensa-
vimo įstatymas nustato atvejus, kai iš specialaus valstybės fondo asmenims, nukentė-
jusiems nuo smurtinių nusikaltimų ir negavusių žalos atlyginimo iš už žalą atsakingų 
asmenų, kompensuojama turtinė ir (ar) neturtinė žala. Kartu Kompensavimo įstatyme 
yra nustatytos sąlygos asmenims, turintiems teisę į tokią kompensaciją ir apibrėžta jos 
gavimo tvarka.

10. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad atsakovas pripažįsta pareiškėjo teisę gauti 
turtinės ir neturtinės žalos, patirtos dėl smurtinio nusikaltimo padarymo, atlyginimą. 
Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, ginčas kyla dėl teisės aiškinimo bei taiky-
mo, t. y. pagrindinis klausimas, kuris buvo keliamas tiek ginčo nagrinėjimo pirmosios 
instancijos teisme metu, tiek apeliacinėje instancijoje yra tai, kokio dydžio turtinės ir 
neturtinės žalos atlyginimas išmokėtinas pareiškėjui, t. y. ar pagrįstai ginčijamu spren-
dimu nuspręsta pareiškėjui išmokėti 1 600 Lt, o ne 9 100 Lt kompensaciją avansu už 
patirtą neturtinę žalą.

11. Teisėjų kolegija nurodė, jog smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kom-
pensavimą reguliuoja Kompensavimo įstatymo antrasis skirsnis, o smurtiniais nusi-
kaltimais padarytos žalos kompensavimo avansu tvarką ir sąlygas įtvirtina trečiasis 
Kompensavimo įstatymo skirsnis. Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nu-
rodytas asmenų ratas, kurie turi teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir 
(ar) neturtinės žalos kompensaciją avansu šio įstatymo nustatyta tvarka: 1) nukentė-
ję asmenys, kuriems padaryti smurtiniai nusikaltimai; 2) nukentėjusių asmenų, kurių 
gyvybė buvo atimta smurtiniais nusikaltimais, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, tėvai, įtė-
viai ir išlaikytiniai. Minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad smurtiniais nusikaltimais 
padaryta žala šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims kompensuojama avansu, 
jeigu yra visos šios sąlygos: 1) vyksta baudžiamasis procesas dėl smurtinio nusikalti-
mo ir asmuo yra pripažintas civiliniu ieškovu arba įsiteisėjusiu teismo sprendimu nu-
statyta, kad buvo padarytas smurtinis nusikaltimas, tačiau nebuvo pareikštas ieškinys 
dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo ar ieškinys paliktas nenagri-
nėtas, arba nustatyta BPK 3 straipsnio 1 dalies 3, 4 ar 7 punkte nurodyta aplinkybė;  
2) smurtinis nusikaltimas padarytas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba laive ar or-
laivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais; 3) už žalą atsakingas  
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asmuo savanoriškai neatlygino turtinės žalos arba atlygintos, kompensuotos ir išieš-
kotos žalos bendra suma nesiekia šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyto maksimalaus 
kompensuojamos žalos dydžio. Teisė į smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kom-
pensavimą avansu neatsiranda, jeigu: 1) pradėtas nukentėjusio asmens baudžiamasis 
persekiojimas dėl smurtinio nusikaltimo padarymo; 2) nukentėjęs asmuo smurtinio 
nusikaltimo padarymo metu turėjo neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už smurtinį 
nusikaltimą; 3) smurtinio nusikaltimo padarymo metu nukentėjusiam asmeniui buvo 
taikomi teismo įpareigojimai pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą; 
4) asmuo piktnaudžiauja teise į smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimą 
avansu (Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis).

12. Teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms, 
jog, kaip teisingai nustatė atsakovas Sprendime, pareiškėjas atitinka visas Kompensavi-
mo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytas smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos 
kompensavimo avansu sąlygas, t. y. nustatyta BPK 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte nuro-
dyta aplinkybė (pirmoji sąlyga), smurtinis nusikaltimas pareiškėjui padarytas Lietuvos 
Respublikos teritorijoje (antroji sąlyga), atlygintos, kompensuotos ir išieškotos žalos 
bendra suma nesiekia šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyto maksimalaus kompensuoja-
mos žalos dydžio (trečioji sąlyga), bei nėra šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
aplinkybių (ketvirtoji sąlyga). Pažymėtina, kad pareiškėjas pagal Kompensavimo įsta-
tymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra tinkamas subjektas gauti tokią kompensaciją, 
kadangi, remiantis byloje neginčijamomis aplinkybėmis, jis yra nukentėjęs asmuo, ku-
rio atžvilgiu padarytas smurtinis nusikaltimas.

13. Teisėjų kolegija išdėstė, jog Kompensavimo įstatymo 11 straipsnis numato 
avansu mokamos kompensacijos dydį, o jo 2 ir 4 dalys įtvirtina, kad avansu tiek dėl 
turtinės, tiek dėl neturtinės žalos padarymo mokama kompensacija sudaro pusę šio 
įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyje nustatytų dydžių (išimtis dėl turtinės žalos atlygi-
nimo – Kompensavimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodyti atvejai). Pagal Kom-
pensavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir 3 dalies 3 punktą tais atvejais, 
kai smurtiniu nusikaltimu nesunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata, kompensuojamos 
turtinės žalos dydis negali viršyti 60 MGL, t. y. 7 800 Lt, o kompensuojamos netur-
tinės žalos dydis – 80 MGL, t. y. 10 400 Lt. Faktas, jog pareiškėjui smurtiniu nusikal-
timu buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, byloje neginčijamas, jis patvirtintas Mykolo 
Romerio universiteto teismo medicinos instituto Panevėžio skyriaus specialisto išvada  
Nr. G 269/09 (05) (b. l. 48–49). Sistemiškai aiškinant paminėtas nuostatas darytina iš-
vada, kad pareiškėjas, kuriam patirta neturtinė žala kompensuojama avansu, turi teisę 
gauti turtinės žalos atlyginimą, neviršijantį 30 MGL, t. y. 3 900 Lt., ir neturtinės žalos 
atlyginimą, neviršijantį 40 MGL, t. y. 5 200 Lt, iš viso – 9 100 Lt. 

14. Teisėjų kolegija akcentavo, kad Kompensavimo įstatymo 11 straipsnis nustato 
maksimalius avansu kompensuotinos smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos dydžius, 
tačiau Kompensavimo įstatymas imperatyviai nereikalauja, kaip nurodė pirmosios ins-
tancijos teismas, kad avansu bendrai atlygintina žala (tiek jau atlyginta, tiek kompen-
suotina avansu) negalėtų viršyti maksimalaus kompensuojamos žalos dydžio, t. y. kad 
pareiškėjui iš avansu kompensuojamos žalos atlyginimo sumos, sudarančios 9 100 Lt, 
turi būti atimta 7 500 Lt.

15. Teisėjų kolegija pritarė atsakovo teiginiui, kad priimdamas sprendimą dėl smur-
tiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo, jis privalo atsižvelgti į atlygintinos, 
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kompensuotos ir išieškotos žalos bendrą sumą. Vis dėlto atkreiptinas dėmesys į tai, 
kad Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte yra tiesiogiai nustatyta 
sąlyga, jog už žalą atsakingas asmuo turi būti savanoriškai neatlyginęs turtinės žalos 
arba atlygintos, kompensuotos ir išieškotos žalos bendra suma nesiektų šio įstatymo 
7 straipsnyje nustatyto maksimalaus kompensuojamos žalos dydžio. Taigi, kaip mi-
nėta, Kompensavimo įstatymo 8 straipsnis įtvirtina sąlygas, kurioms esant išmoka-
ma kompensacija avansu, tuo tarpu jos dydį nustato būtent Kompensavimo įstatymo 
11 straipsnis. Kitaip tariant, atlygintos, išieškotos ir kompensuotos žalos bendra suma 
negali viršyti ne Kompensavimo įstatymo 11 straipsnyje (byloje vertinamu atveju – 
9 100 Lt), o būtent 7 straipsnyje numatytos maksimalios kompensuotinos sumos (by-
loje vertinamu atveju – 18 200 Lt), kaip nurodyta Kompensavimo įstatymo 8 straips-
nio 2 dalies 3 punkte. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad Kompensavimo įstatymo 
11 straipsnyje nėra nuostatų, kurių pagrindu būtų galima atimti tam tikras jau sumo-
kėtas sumas, nežiūrint to, kad yra tenkinamos Kompensavimo įstatymo 8 straipsnyje 
įtvirtintos sąlygos gauti kompensaciją avansu.

16. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad (duomenys neskelbtini) mokykla pa-
reiškėjui yra sumokėjusi 7 500 Lt, ginčo dėl šios aplinkybės nėra. Pagal Kompensavimo 
įstatymo 8 ir 11 straipsnius pareiškėjas turi teisę gauti 9 100 Lt turtinės ir neturtinės 
žalos, patirtos dėl smurtinio nusikaltimo padarymo, kompensaciją avansu. Atsižvel-
giant į pirmiau nurodytas Kompensavimo įstatymo nuostatas ir bylos faktines aplin-
kybes, darytina išvada, kad tiek atlygintos, tiek avansu kompensuotinos žalos bendra 
suma, t. y. 16 600 Lt (7 500 Lt + 9 100 Lt), nesiekia Kompensavimo įstatymo 7 straips-
nyje nustatyto maksimalaus kompensuojamos žalos dydžio – 18 200 Lt. 

17. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai 
aiškino Kompensavimo įstatymo nuostatas ir netinkamai jas taikė faktinėms bylos 
aplinkybėms, todėl nepagrįstai atmetė pareiškėjo skundą. Todėl teismo sprendimą pa-
naikino, atitinkamai panaikindamas ir ginčo Sprendimą, o Teisingumo ministeriją įpa-
reigodamas pareiškėjo prašymą dėl turtinės ir neturtinės žalos, patirtos dėl smurtinio 
nusikaltimo padarymo, kompensavimo avansu išnagrinėti iš naujo.

18. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2012 m. 
vasario 23 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A602-1192/2012 ir pabrėžė, kad vie-
šojo administravimo subjektui įstatyme nustatytas terminas, per kurį turi būti priimtas 
administracinis sprendimas, yra instrukcinio pobūdžio, todėl šio termino pasibaigimas 
savaime nedaro negaliojančiu administracinio sprendimo, priimto pasibaigus šiam ter-
minui. Įstatyme nustatyto termino, per kurį turi būti priimtas administracinis sprendi-
mas, pasibaigimas nepaneigia viešojo administravimo subjekto kompetencijos ir parei-
gos priimti administracinį sprendimą ar atlikti kitus veiksmus, t. y. tiesiogiai nesukuria 
neigiamų teisinių pasekmių, tik prailgina administracinį procesą. Viešojo administravi-
mo subjektui praleidus įstatyme ar kitame teisės akte nustatytą administracinio spren-
dimo priėmimo terminą, galima konstatuoti viešojo administravimo subjekto neveiki-
mą, tai suteikia teisę asmeniui ginti savo teises kreipiantis su skundu dėl neveikimo.

19. Konstatavo, jog minėta praktika yra aktuali nagrinėjamam ginčui, nes konkre-
čiu atveju kyla klausimas ir dėl termino viešojo administravimo subjektui, per kurį turi 
būti priimtas tam tikras sprendimas, praleidimo pasekmių. Kadangi pagal LVAT prak-
tiką tokio termino praleidimas savaime nelemia priimto sprendimo neteisėtumo, nepa-
grįstais įvertino pareiškėjo argumentus, kad ginčijamo sprendimo neteisėtumą lėmė ir 
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tai, jog sprendimas dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu 
pagal Įstatymo nuostatas turėjo būti priimtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo 
ir reikiamų dokumentų gavimo. Kompensavimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje įtvir-
tinta, kad motyvuotas sprendimas dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompen-
savimo avansu – sprendimas avansu kompensuoti žalą (išmokėti piniginę kompensa-
ciją) arba sprendimas atsisakyti avansu kompensuoti žalą – priimamas ne vėliau kaip 
per mėnesį nuo prašymo avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir 
šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos. Teisėjų kolegija 
pažymėjo, kad nepriėmus sprendimo dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kom-
pensavimo avansu pareiškėjui per mėnesį, pareiškėjas nesikreipė su skundu dėl viešo-
jo administravimo subjekto neveikimo, nors būtent tokią teisę, o ne prašyti panaikin-
ti vėliau priimtą sprendimą, jam suteikia termino, nustatyto viešojo administravimo 
subjekto sprendimui priimti, praleidimas. Remiantis tuo, pareiškėjo argumentus dėl 
Kompensavimo įstatymo nustatyto vieno mėnesio termino praleidimo, kaip pagrindo 
konstatuoti viešojo administravimo subjekto priimtų sprendimų neteisėtumą, teismas 
atmetė kaip nepagrįstus.

20. Pareiškėjo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas teismas paliko nenagrinėtu, 
atsižvelgdamas į tai, jog pareiškėjas nenurodė konkrečiai, kokias bylinėjimosi išlaidas 
patyrė ir nepateikė įrodymų, kad faktiškai jas patyrė (išskyrus sprendimą dėl antrinės 
teisinės pagalbos teikimo). 

V.

21. Atsakovas Teisingumo ministerija pateikė Lietuvos vyriausiajam administra-
ciniam teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo (b. l. 125–126), prašydamas atnau-
jinti procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje  
Nr. A858-1180/2014, remdamasis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktu. 

22. Prašyme nurodė, kad LVAT netinkamai taikė Kompensavimo įstatymo 
8 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, netinkamai įvertino Kompensavimo įsta-
tymo turinį ir tikslus, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo 
mechanizmą.

23. Pažymėjo, jog Kompensavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pri-
teistos smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompen-
savimas ir smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kom-
pensavimas avansu. Pagal Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktą teisė 
į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensaciją 
avansu Kompensavimo įstatymo nustatyta tvarka turi asmenys, kuriems už žalą atsa-
kingas asmuo savanoriškai neatlygino turtinės žalos, arba atlygintos, kompensuotos ir 
išieškotos žalos suma nesiekia Kompensavimo įstatymo 7 straipsnyje nustatyto maksi-
malaus kompensacijos dydžio.

24. Atkreipė dėmesį, jog LVAT 2014 m. gegužės 23 d. sprendime nurodė, kad 
„Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 11 straipsnis 
numato avansu mokamos kompensacijos dydį, o jo 2 ir 4 dalys įtvirtina, kad avan-
su tiek dėl turtinės, tiek dėl neturtinės žalos padarymo mokama kompensacija suda-
ro pusę įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų dydžių (išimtis dėl turtinės žalos 
atlyginimo – Kompensavimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodyti atvejai). Pagal  
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Kompensavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir 3 dalies 3 punktą tais atvejais, 
kai smurtiniu nusikaltimu nesunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata, kompensuojamos 
turtinės žalos dydis negali viršyti 60 MGL, t. y. 7 800 Lt, o kompensuojamos neturtinės 
žalos dydis – 80 MGL, t. y. 10 400 Lt“. Taigi Kompensavimo įstatymo 8 straipsnis įtvir-
tina sąlygas, kurioms esant išmokama kompensacija avansu, o maksimalų kompensaci-
jos dydį, Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkto taikymo prasme, nu-
stato būtent Kompensavimo įstatymo 11 straipsnis. Todėl kompleksiškai ir sistemiškai 
vertinant ir taikant Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas 
bei sprendžiant dėl maksimalaus kompensacijos žalos dydžio avansu turi būti verti-
nami dydžiai, kurie nustatyti Kompensavimo įstatymu, kai smurtiniais nusikaltimais 
padaryta žala kompensuojama avansu (Kompensavimo įstatymo 11 straipsnio 4 da-
lis), o ne Kompensavimo įstatymo 7 straipsnyje nustatyti dydžiai, kaip nurodė LVAT 
2014 m. gegužės 23 d. sprendime. 

VI.

25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. lapkričio 5 d. nutartimi 
(b. l. 132–141) patenkino atsakovo Teisingumo ministerijos prašymą atnaujinti proce-
są bei jį atnaujino Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje 
Nr. A858-1180/2014 ir perdavė šią bylą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 
apeliacine tvarka nagrinėti iš naujo.

26. Teisėjų kolegija vadovavosi Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spa-
lio 28 d. sprendimu byloje Brumarescu prieš Rumuniją (pareiškimo Nr. 28342/95), 
2002 m. liepos 25 d. sprendimu byloje Sovtransavto Holding prieš Ukrainą (pareiškimo  
Nr. 48553/99), 2007 m. kovo 1 d. sprendimu byloje Sypchenko prieš Rusiją (pareiški-
mo Nr. 38368/04), 2007 m. kovo 15 d. sprendimu byloje Volkov prieš Rusiją (pareiš-
kimo Nr. 8564/02) bei LVAT 2009 m. liepos 7 d. nutartimi administracinėje byloje  
Nr. P502-119/2009 bei 2009 m. liepos 24 d. nutartimi administracinėje byloje  
Nr. P756-153/2009 ir apžvelgė su ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto taikymu susi-
jusią praktiką, be kita ko, pažymėdama, jog procesas šiuo pagrindu atnaujintinas tik 
tuomet, kai teisėjų kolegijai nelieka pagrįstų abejonių dėl klaidingo teisės normų aiški-
nimo ir taikymo. 

27. Teisėjų kolegija apžvelgė Kompensavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalį ir 
8 straipsnio 2 dalį, bei pažymėjo, jog šioje normoje yra įtvirtintos kumuliatyvios (tu-
rinčios egzistuoti kartu) sąlygos tam, kad Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 1 da-
lyje nurodyti asmenys turėtų teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kom-
pensavimą avansu. Tačiau nagrinėjamu atveju nebuvo išpildyta pirmoji sąlyga 
(Kompensavimo įstatymo 8 str. 2 d. 1 p.), nes smurtiniais nusikaltimais padaryta žala 
yra kompensuojama avansu, visų pirma, tik tuomet, kai nėra jokio teismo sprendimo, 
kuriuo nukentėjusiam asmeniui, kuriam padaryti smurtiniai nusikaltimai, ar nuken-
tėjusių asmenų, kurių gyvybė buvo atimta smurtiniais nusikaltimais, sutuoktiniams, 
vaikams, įvaikiams, tėvams, įtėviams ir išlaikytiniams jokiu teismo sprendimu nebuvo 
priteistas žalos atlyginimas. Nagrinėjamu atveju tokie teismo sprendimai yra priimti  
(b. l. 5–19), šie teismų sprendimai bei konkrečios priteistos sumos yra minimos ir admi-
nistracinių teismų sprendimuose, todėl manytina, kad apeliacinės instancijos teismas, 
priimdamas sprendimą, galimai nepagrįstai rėmėsi Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 
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2 dalimi bei atitinkamai taikė kitas minėto įstatymo trečiojo skirsnio nuostatas, re-
glamentuojančias smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės ža-
los kompensavimą avansu, t. y. galimai turėjo taikyti Kompensavimo įstatymo antrojo 
skirsnio „Smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kom-
pensavimas“ nuostatas. Pridūrė, jog atsižvelgiant į tai, kad LVAT 2014 m. gegužės 23 d. 
sprendimo administracinėje byloje Nr. A858-1180/2014 rezoliucinėje dalyje (b. l. 109), 
be kita ko, suformulavo reikalavimą atsakovui priimti naują sprendimą dėl smurtiniu 
nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu, yra pagrindas manyti, jog taikant 
prieš tai paminėtas Kompensavimo įstatymo nuostatas galimai buvo padarytas esminis 
materialinės teisės normų pažeidimas, kas galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą spren-
dimą, todėl atsakovo prašymas dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 
10 punkto pagrindu yra tenkinamas. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

28. Šioje byloje, kuri apeliacine tvarka nagrinėti buvo perduota iš naujo, ginčas 
kilo dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013 m. sausio 4 d. sprendimo 
Nr. (1.34.)7R-199 panaikinimo.

29. Ginčo Sprendimas buvo priimtas pareiškėjui 2012 m. rugsėjo 3 d. kreipusis 
į Teisingumo ministeriją ir prašius kompensuoti jam smurtiniu nusikaltimu, kuriuo 
buvo nesunkiai sutrikdyta jo sveikata, padarytą žalą. Žalos dydį pareiškėjas grindė 
teismų procesiniais sprendimais, priimtais civilinėse bylose dėl žalos atlyginimo, t. y. 
Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi, kuria pareiškėjui iš atsa-
kovo R. R., įvykdžiusio prieš jį smurtinį nusikaltimą, tuomet nepilnamečio, priteista 
15 000 Lt, o iš atsakovo (duomenys neskelbtini) mokyklos subsidiariai 7 500 Lt neturti-
nės žalos atlyginimas, taip pat Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 16 d. 
sprendimu, kuriuo K. J. iš atsakovo R. R. buvo priteista 18 400 Lt turtinės žalos atlygi-
nimo. Nurodė, kad pagal šiuos teismų sprendimus jis gavo 7 500 Lt neturtinės žalos 
atlyginimą iš (duomenys neskelbtini) mokyklos.

30. Teisingumo ministerija Sprendimu pareiškėjui avansu nusprendė kompensuoti 
ne visą, tačiau tik dalį – 1 600 Lt – jo prašytos turtinės ir neturtinės žalos. Savo poziciją 
atlyginti tik dalį pareiškėjo prašytos kompensuoti žalos atsakovas pirmiausia grindė 
Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstaty-
mo (ginčui aktuali redakcija, galiojusi nuo 2008 m. lapkričio 14 d. iki 2009 m. kovo 
1 d.) 7 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 7 straipsnio 3 dalies 3 punkte įtvirtintomis nuos-
tatomis, jog kompensuojamos žalos dydis negali viršyti 60 MGL (7 800 Lt), o kompen-
suojamos neturtinės žalos dydis – 80 MGL (10 400 Lt), jeigu smurtiniu nusikaltimu 
nesunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata. Šiuos maksimalius dydžius Teisingumo minis-
terija laikydama atskaitiniais, vadovaudamasi Kompensavimo įstatymo 11 straipsnio 2 
ir 4 dalimis, padalino per pusę ir iš gautosios 9 100 Lt sumos ((7 800 Lt + 10 400 Lt)/2 =  
9 100 Lt) atėmė 7 500 Lt pareiškėjui subsidiariai (duomenys neskelbtini) mokyklos jau 
atlygintos neturtinės žalos. 

31. Pareiškėjas skunde administraciniam teismui išdėstė nesutinkąs su tuo, kad  
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atsakovas, priimdamas Sprendimą dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompen-
savimo avansu, išskaitė 7 500 Lt, kuriuos jis gavo iš (duomenys neskelbtini) mokyklos. 
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 14 d. sprendimu jo skun-
dą atmetė, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, bylą išnagrinėjęs apeliacine 
tvarka, šį pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir įpareigojo atsakovą iš 
naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą ir priimti naują sprendimą dėl smurtiniu nusi-
kaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu. 

32. Atsakovas pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo byloje, kuris Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartimi buvo patenkin-
tas. Procesas atnaujintas remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 10 punktu, apeliacinės instancijos 
teismui nurodžius, jog galimai padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas 
jas taikant, galėjęs turėti įtakos neteisėto sprendimo priėmimui. Iš procesą atnaujinu-
sios teisėjų kolegijos nutarties ratio decidendi (lot. – sprendimo pagrindas, motyvacija) 
matyti, jog toks galimai padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas pasi-
reiškė tuo, jog nebuvo atsižvelgta į teisinę reikšmę turinčią aplinkybę – teismų sprendi-
mų, kuriais pareiškėjui priteista turtinė ir neturtinė žala, buvimą byloje, kaip (išpildžius 
kitas Kompensavimo įstatyme numatytas sąlygas) lemiantį žalos kompensavimo insti-
tuto (Kompensavimo įstatymo antrasis skirsnis) taikymą, o ne žalos kompensavimo 
avansu (Kompensavimo įstatymo trečiasis skirsnis) taikymą ginčo teisiniams santy-
kiams. Taigi, galbūt nepagrįstai remtasi Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 
įtvirtinančia žalos kompensavimo avansu sąlygas, ir atitinkamai suklysta taikant kitas 
minėto įstatymo trečiojo skirsnio nuostatas. 

Dėl pakartotinio bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų

33. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, 
jog bylos, kurioje procesas atnaujintas, ypatybė yra ta, kad nagrinėjant tokias bylas, 
būtina atsižvelgti į nutartyje atnaujinti procesą apibrėžtas proceso atnaujinimo ribas  
(žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės tei-
sėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/2010 (Administracinė ju-
risprudencija Nr. 20, 2010) ir joje nurodytą teismų praktiką; 2012 m. liepos 23 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A552-2747/2012 (Admi-
nistracinė jurisprudencija Nr. 24, 2012); 2014 m. vasario 12 d. išplėstinės teisėjų kolegi-
jos nutartį administracinėje byloje Nr. A438-993/2014 ir kt.).

34. Atnaujinus procesą byloje, teismas bylą iš naujo nagrinėja neperžengda-
mas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teismas patikrina teis-
mo 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 admi-
nistracinėje byloje Nr. A438-993/2014).

35. Pažymėtina, jog aukštesnių teismų teisė peržiūrėti sprendimą turėtų būti įgy-
vendinama 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 
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svarių ir įtikinamų aplinkybių (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. liepos 24 d. 
sprendimą byloje Ryabykh prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 52854/99, 52 par.; 2013 m. lap-
kričio 12 d. sprendimą byloje Varnienė prieš Lietuvą, pareiškimoNr. 42916/04, 38 par.).

36. Vadovaudamasi nurodytomis procesinėmis taisyklėmis, taip pat atsižvelg-
dama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartyje 
administracinėje byloje Nr. P438-118/2014 nurodytą proceso atnaujinimo pagrindą bei 
apibrėžtą bylos dalies, kurioje atnaujintas procesas, apimtį, išplėstinė teisėjų kolegi-
ja konstatuoja, jog šioje byloje spręstina, kaip minėtoje nutartyje įvardytos aplinkybės 
– teismų sprendimų, kuriais pareiškėjui priteista turtinė ir neturtinė žala, buvimas – 
galėjo paveikti priimto teismo sprendimo teisėtumą. Tuo tarpu Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2014 m. gegužės 23 d. sprendime, bylą pirmą kartą nagrinėjant 
apeliacine tvarka, suformuluota, Kompensavimo įstatymo normų aiškinimu grindžia-
ma, principinė pozicija (tiek kiek ji nedaro įtakos bylos, kurioje atnaujintas procesas, 
apimčiai) pakartotinai nepersvarstytina, nes proceso atnaujinimo institutas, šioje bylos 
dalyje neįžvelgus akivaizdaus esminės materialinės teisės normos taikymo pažeidimo 
ir vien egzistuojant alternatyvioms ginčui aktualių teisės normų interpretacijos gali-
mybėms, negali būti naudojamas, siekiant revizuoti res judicata (lot. – teismo išspręsta 
byla) galią turintį sprendimą. 

Dėl viešojo administravimo subjekto pareigos motyvuoti administracinius aktus ir 
juos priimti, remiantis objektyviais duomenimis

37. Minėta, jog ginčo Sprendimas buvo priimtas pareiškėjui 2012 m. rugsėjo 3 d. 
kreipusis į Teisingumo ministeriją ir paprašius kompensuoti jam smurtiniu nusikalti-
mu, kuriuo buvo nesunkiai sutrikdyta jo sveikata, padarytą turtinę ir neturtinę žalą. 

38. Teisingumo ministerijai arba jos įgaliotai institucijai, vadovaujantis Kompen-
savimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, yra pavesta nagrinėti asmenų prašymus kom-
pensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ir priimti sprendimus dėl tokio po-
būdžio žalos kompensavimo, o likusios šio straipsnio dalys įtvirtina konkrečią tokių 
prašymų nagrinėjimo tvarką. 

39. Kompensavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šis įstatymas nu-
stato priteistos smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos 
kompensavimą ir smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos 
kompensavimą avansu. Iš Kompensavimo įstatymo struktūros matyti, jog prašymų 
kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir prašymų avansu kompensuoti 
smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą reglamentuoja skirtingi šio įstatymo straipsniai, 
esantys skirtinguose įstatymo skirsniuose (atitinkamai – Kompensavimo įstatymo  
II skirsnyje „Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimas“ esantis 
5 straipsnis ir III skirsnyje „Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimas 
avansu“ esantis 9 straipsnis). Taigi, minėtieji įstatymo straipsniai šiuos prašymus pa-
gal rūšį ex lege diferencijuoja, nustatydami skirtingas juose nurodytinas aplinkybes ir 
kartu išvardydami su jais teiktinus dokumentus, bei pavesdami teisingumo ministrui 
patvirtinti šių prašymų formas. Minėtas įstatymų leidėjo pavedimas buvo įvykdytas 
2009 m. kovo 2 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-61 „Dėl prašymo kompensuoti 
smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir prašymo avansu kompensuoti smurtiniu nu-
sikaltimu padarytą žalą formų patvirtinimo“ (ginčui aktuali redakcija, galiojusi nuo 



431

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

2009 m. kovo 1 d. iki 2015 m. sausio 1 d.). Šiuo poįstatyminiu teisės aktu buvo patvir-
tinta Prašymo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą forma, kurioje išdės-
tyti Kompensavimo įstatymo 5 straipsnio reikalavimus atitinkantys prašymo turinio 
rekvizitai, bei Prašymo avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą for-
ma, kurioje išdėstyti Kompensavimo įstatymo 9 straipsnio reikalavimus atitinkantys 
prašymo turinio rekvizitai.

40. Pareiškėjas, kreipdamasis į Teisingumo ministeriją, pateikė prašymą kompen-
suoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, kaip tai suprastina Kompensavimo įstaty-
mo 5 straipsnio 1 dalies prasme, ką rodo ne tik tai, kad pareiškėjas užpildė 2009 m. 
kovo 2 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-61 patvirtintą formą „Prašymas kom-
pensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą“, bet ir pareiškėjo įrašyti į šią formą duo-
menys bei pateikti priedai (b. l. 17–20). Pareiškėjo prašyme, užpildant atitinkamas 
patvirtintos prašymo formos skiltis, buvo pateiktos minėtoje įstatymo normoje priva-
lomomis įvardyti nurodytos aplinkybės, inter alia – nurodyti konkretūs teismų spren-
dimai, kuriais buvo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala; nurodyta atlygintos 
žalos dalis (7 500 Lt), kurią atlygino už žalą atsakingas asmuo – (duomenys neskelbtini) 
mokykla (b. l. 18), prie prašymo pridėti reikalaujami priedai (įsiteisėję teismų spren-
dimai, kuriais priteistas žalos atlyginimas; antstolio surašyti išieškojimo iš skolininko 
R. R. negalimumo aktai). Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, iš pareiškėjo pateikto 
prašymo formos ir joje nurodytų aplinkybių bei prašymo priedų galima spręsti apie 
tikrąją pareiškėjo valią, kuri buvo nukreipta siekiant gauti smurtiniu nusikaltimu pa-
darytos žalos, priteistos teismų sprendimais, kompensavimą. 

41. Kompensavimo įstatymo 6 straipsnis numato specialią prašymų kompensuo-
ti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą nagrinėjimo tvarką (mutatis mutandis tokia 
tvarka Kompensavimo įstatymo 10 straipsnyje įtvirtinta ir prašymų avansu kompen-
suoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą nagrinėjimui). Iš šio straipsnio 3 dalies 
lingvistinės ir loginės konstrukcijos inter alia matyti, jog įstatymų leidėjas šioje įsta-
tymo normoje įtvirtino reikalavimą priimti motyvuotą sprendimą dėl smurtiniu nu-
sikaltimu padarytos žalos kompensavimo – sprendimą kompensuoti žalą (išmokėti 
kompensaciją) arba sprendimą atsisakyti kompensuoti žalą. Analogiškas reikalavimas 
priimti motyvuotą sprendimą mutatis mutandis įtvirtintas ir Kompensavimo įstatymo 
10 straipsnio 3 dalyje dėl žalos kompensavimo avansu. 

42. Be Kompensavimo įstatyme įtvirtintos prašymų kompensuoti ginčui aktualią 
žalą nagrinėjimo tvarkos, kurioje įtvirtintas reikalavimas priimti motyvuotą sprendi-
mą, Teisingumo ministerija, kaip viešojo administravimo subjektas, turi vadovautis ir 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis tiek, kiek tai ne-
prieštarauja specialioms įstatyme įtvirtintoms prašymų nagrinėjimo taisyklėms. 

43. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 ir 4 punktai įtvirtina, jog vie-
šojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, vadovaujasi objektyvumo ir 
nepiktnaudžiavimo valdžia principais. Objektyvumo principas viešojo administravi-
mo subjektų veikloje reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti ofici-
alūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs, o ne-
piktnaudžiavimo valdžia principas suponuoja, jog viešojo administravimo subjektams 
draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta 
tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius spren-
dimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų.
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44. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis savo ruožtu numato, jog 
individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (fak-
tais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės <...> turi būti motyvuo-
tos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog 
ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo 
administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų spren-
dimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr. Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A756-700/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A756-422/2009; 2010 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010 
ir kt.). Visiškai nesilaikant minėtosios nuostatos ar tai darant tik iš dalies <...> paprastai 
kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgali-
nanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto in-
dividualų administracinį aktą panaikinti (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008; 2008 m. 
gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008 ir kt.). 

45. Kaip nurodyta pirmiau, pareiškėjas savo tikrąją valią gauti žalos kompensavi-
mą išreiškė pateikdamas atitinkamos formos prašymą ir jame nurodydamas aplinky-
bes, reikšmingas atitinkamos rūšies administracinei išdavai pasiekti (Kompensavimo 
įstatymo 5 str. 1 d. 1–7 p.), inter alia – teismų sprendimus, kuriais jam buvo priteista 
smurtiniu nusikaltimu padaryta žala. Atsakovas priėmė ginčo Sprendimą dėl smurti-
niu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu (b. l. 22–24). Iš šio Sprendimo 
turinio matyti, jog nors Teisingumo ministerija pirmuoju sakiniu ir pripažino pareiš-
kėją pateikus būtent prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, ji šį 
prašymą išnagrinėjo kaip prašymą dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kom-
pensavimo avansu (ką, kaip minėta, suponuoja ir Sprendimo pavadinimas), remdama-
si Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 8 straipsnio 2 dalimi, t. y. 
įstatymo normomis, kurios reglamentuoja smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos 
kompensavimą avansu. Iš to paties Sprendimo turinio suprastina, jog prašymo išnagri-
nėjimą kaip prašymą dėl žalos kompensavimo avansu nulėmė aplinkybė, jog Panevėžio 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto pirmasis policijos komi-
sariatas 2009 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 50-45-AP-0405-00 atsisakė pradėti iki-
teisminį tyrimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
(toliau – ir BPK) 3 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kuriame nustatyta, kad baudžiamasis 
procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas asmeniui, kuris nusi-
kalstamos veikos padarymo metu dar nebuvo tokio amžiaus, nuo kurio jis atsako pagal 
baudžiamuosius įstatymus, o tai atitinka vieną iš Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 
2 dalyje įtvirtintų žalos kompensavimo avansu sąlygų. 

46. Išplėstinė teisėjų kolegija vertina, jog toks prašymo perkvalifikavimas, iš esmės 
nepriimant vieno iš Kompensavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatytų sprendi-
mų – žalą kompensuoti arba atsisakyti žalą kompensuoti – prilygsta pirmiau minėtose 
nuostatose įtvirtintos pareigos motyvuoti priimamus administracinius aktus pažeidi-
mui, todėl administracinis aktas negali būti laikomas teisėtu (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.). 
Kaip mutatis mutandis yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, jei 
viešojo administravimo subjektui yra pateiktas konkretus prašymas priimti tam tikrą 
administracinį sprendimą, tai šis subjektas ir turi priimti tokį administracinį sprendimą 
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(teigiamą arba neigiamą), kaip jį įpareigojo įstatymų leidėjas, o ne vietoje to priimti 
kitos rūšies administracinį sprendimą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2013 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-658/2013). 

47. Be to, ginčo Sprendimas nėra suderinamas ir su minėtu, Viešojo administra-
vimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu, objektyvumo principu, kadangi jis buvo 
grįstas ne objektyviais duomenimis ir tikrosios, aiškiai išreikštos pareiškėjo valios, pai-
symu, bet subjektyviu atsakovo situacijos vertinimu, pasireiškusiu, kaip minėta, išna-
grinėjant kitokios, nei pareiškėjo teiktos, formos ir joje išdėstytų rekvizitų, atitinkančių 
numatytuosius Kompensavimo įstatymo 5 straipsnyje, prašymą. Pridurtina, jog subjek-
tyvumas ginčo Sprendime atsispindėjo ne vien šiuo aspektu (subjektyviu situacijos ir 
pareiškėjo valios teisiniu kvalifikavimu), bet ir subjektyviu faktinių aplinkybių pertei-
kimu (iškraipymu) Sprendime. Antai iš pareiškėjo prašymo aiškiai matyti, jog pareiš-
kėjas prašė kompensuoti 18 400 Lt turtinę žalą ir 7 500 Lt neturtinę žalą (žr. prašymo 
9 punktą), taigi subsidiariai iš (duomenys neskelbtini) mokyklos atlygintos kitos netur-
tinės žalos dalies – taip pat 7 500 Lt – atlyginti Teisingumo ministerijos jis net neprašė, 
tačiau nustatant atskaitinį neturtinės žalos dydį ši suma (kaip pareiškėjo prašoma atly-
ginti suma) buvo padidinta iki maksimalaus Kompensavimo įstatyme leidžiamo atly-
ginti neturtinės žalos dydžio – 80 MGL (10 400 Lt) (Kompensavimo įstatymo 7 str. 3 d. 
3 p.). Kitais žodžiais tariant, pareiškėjo neturtinės žalos faktiškai prašyta kompensuoti 
suma skaičiavimuose buvo pakeista Teisingumo ministerijos iniciatyva. 

48. Remiantis tuo, kas nurodyta, darytina išvada, jog Teisingumo ministerija ne-
turėjo pagrindo pareiškėjo teikto prašymo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu pada-
rytą žalą nagrinėti kaip prašymo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos 
avansu, todėl išnagrinėdama jį kaip būtent tokį prašymą ir visiškai nepasisakydama dėl 
tikrosios pareiškėjo valios – gauti smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensa-
vimą – pažeidė savo, kaip viešojo administravimo subjekto, pirmiau nurodytą pareigą 
priimti motyvuotą ir objektyviais duomenimis pagrįstą administracinį aktą. 

Dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo ir tokios žalos kom-
pensavimo avansu atribojimo 

49. Minėta, jog nepaisant to, kad pareiškėjas nagrinėjamoje byloje Teisingumo 
ministerijai teikė prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, toks jo 
prašymas buvo išnagrinėtas kaip prašymas dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos 
kompensavimo avansu. Procesą byloje atnaujinusi teisėjų kolegija konstatavo, jog gali-
mai buvo suklysta taikant šiuos du Kompensavimo įstatymo reguliuojamus institutus, 
akcentuodama teisinę reikšmę turinčią aplinkybę, jog yra priimti teismų sprendimai, 
kuriais pareiškėjui, nukentėjusiam nuo smurtinio nusikaltimo asmeniui, yra priteistas 
turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas, o tai reiškia, kad ginčo atveju galimai turėjo 
būti taikomos Kompensavimo įstatymo antrojo skirsnio normos. Atsižvelgdama į tai, 
išplėstinė teisėjų kolegija mano esant būtina pasisakyti dėl smurtiniu nusikaltimu pa-
darytos žalos kompensavimo (Kompensavimo įstatymo antrasis skirsnis) atribojimo 
nuo tokios žalos kompensavimo avansu (Kompensavimo įstatymo trečiasis skirsnis). 

50. Kompensavimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog šio įstatymo pa-
skirtis – ginti nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusių asmenų teises ir teisėtus inte-
resus, o šio straipsnio 2 dalis numato, jog įstatymas nustato: 1) priteistos smurtiniais  
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nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą, ir 2) smurti-
niais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą avansu.

51. Šių dvejų sąvokų apibrėžimai yra pateikti Kompensavimo įstatymo 2 straips-
nyje. Šio straipsnio 5 punkte nurodyta, kad smurtiniais nusikaltimais padarytos ža-
los kompensavimas – smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės 
žalos kompensavimas iš specialiosios Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo 
programos, kai smurtinį nusikaltimą padaręs asmuo ar už jo veiką atsakingas asmuo 
neatlygina priteistos žalos ar teismo patvirtintoje sutartyje dėl smurtiniu nusikaltimu 
padarytos žalos atlyginimo ar pašalinimo nurodytos žalos. Kompensavimo įstatymo 
2 straipsnio 6 punktas apibrėžia, kad smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kom-
pensavimas avansu – smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės 
žalos kompensavimas iš specialiosios Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo 
programos, kai nėra teismo sprendimo dėl žalos atlyginimo iš smurtinį nusikaltimą 
padariusio asmens ar už jo veiką atsakingo asmens.

52. Iš šių definicinių Kompensavimo įstatymo normų, pateikiančių analizuojamų 
teisinių kategorijų požymius, matyti, jog skiriasi smurtiniu nusikaltimu padarytos ža-
los kompensavimo ir tokios žalos kompensavimo avansu institutų prigimtis. Nors abu 
žalos kompensavimo būdai apima tiek turtinės, tiek neturtinės žalos atlyginimą iš spe-
cialiosios Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos ginant nuo smurti-
nių nusikaltimų nukentėjusiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, jie taikomi skirtin-
gais atvejais: žalos kompensavimas taikomas, kai smurtinį nusikaltimą padaręs asmuo 
ar už jo veiką atsakingas asmuo neatlygina priteistos žalos ar teismo patvirtintoje sutar-
tyje dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo ar pašalinimo nurodytos ža-
los, o kompensavimas avansu taikomas, kai nėra teismo sprendimo dėl žalos atlyginimo 
<...>. Iš to išplaukia, jog smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo ir 
tokios žalos kompensavimo avansu institutų taikymo atribojimui reikšminga aplinky-
bė – res judicata galią turinčio teismo sprendimo (sprendimų) priteisti nuo smurtinio 
nusikaltimo nukentėjusiam asmeniui tokiu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą (ar 
teismo patvirtintos sutarties dėl žalos atlyginimo ar pašalinimo) buvimas (nebuvimas). 
Res judicata galią turintis sprendimas priteisti žalos atlyginimą Kompensavimo įstaty-
mo kontekste reiškia patvirtinimą, kad yra nustatytas žalą nukentėjusiam nuo smurti-
nio nusikaltimo padaręs ar / ir už ją atsakingas asmuo, taip pat teismo yra nustatytas 
tokios žalos (turtinės ir /ar neturtinės) dydis pinigine išraiška. Toks res judicata galią 
turintis teismo sprendimas dėl žalos priteisimo nukentėjusiam nuo smurtinio nusikal-
timo asmeniui suteikia teisę pretenduoti į smurtinio nusikaltimu padarytos kompen-
savimą, jei teismo priteista žala nėra atlyginta. Tuo tarpu smurtiniais nusikaltimais pa-
darytos žalos kompensavimo avansu raison d’être (pranc. – buvimo prasmė, protingas 
pagrindas) yra sudaryti nuo smurtinio nusikaltimo nukentėjusiam asmeniui galimybę 
gauti bent dalį žalos atlyginimo tuo atveju, kai nėra teismo sprendimo dėl žalos atlygi-
nimo iš smurtinį nusikaltimą padariusio asmens ar už jo veiką atsakingo asmens, tokiu 
būdu realizuojant Kompensavimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalies įstatymo tikslą ginti 
nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusių asmenų teises ir teisėtus interesus. 

53. Analizuojamų žalos kompensavimo institutų atskirtį detalizuoja Kompensavi-
mo įstatymo 3 straipsnio 1 dalis bei 8 straipsnio 1 dalis, įtvirtinančios teisės į smurti-
niu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo ir tokios žalos kompensavimą avansu 
atsiradimą subjektų atžvilgiu. Kompensavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalis numato, jog 
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teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensa-
vimą šio įstatymo nustatyta tvarka turi nukentėję asmenys, kuriems teismas priteisė 
smurtiniu nusikaltimu padarytą turtinę ir (ar) neturtinę žalą arba patvirtino sutartį 
dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo. Tuo tarpu Kompensavimo įstatymo 8 straips-
nio 1 dalis numato, jog teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) ne-
turtinės žalos kompensaciją avansu šio įstatymo nustatyta tvarka turi: 1) nukentėję 
asmenys, kuriems padaryti smurtiniai nusikaltimai; 2) nukentėjusių asmenų, kurių gy-
vybė buvo atimta smurtiniais nusikaltimais, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, tėvai, įtėviai 
ir išlaikytiniai. Taigi, Kompensavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalis teisę gauti visą, t. y. 
Kompensavimo įstatymo 7 straipsnyje nustatytų maksimalių dydžių neviršijantį, ža-
los kompensavimą susieja su subjektą kvalifikuojančia aplinkybe – teismo smurtiniais 
nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos jam priteisimu (sutarties dėl 
tokios žalos patvirtinimu) iš smurtinį nusikaltimą padariusio ar už jo veiką atsakingo 
asmens.

54. Taip pat analizuojamų teisinių kategorijų atribojimui reikšmingomis laikyti-
nos Kompensavimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei Kompensavimo įstatymo 
8 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintos smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompen-
savimo ir tokios žalos kompensavimo avansu atsiradimo sąlygos (tarp jų – ir nega-
tyviosios sąlygos, įtvirtinančios atvejus, kuomet žala nekompensuojama arba teisė į 
žalos kompensavimą avansu neatsiranda). Kompensavimo įstatymo 4 straipsnio 1 da-
lis įtvirtina tris kumuliatyvias (turinčias egzistuoti kartu) sąlygas, kurios turi būti iš-
pildytos, kad šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims būtų kompen-
suojama smurtiniais nusikaltimais padaryta žala: 1) smurtinis nusikaltimas padarytas  
Lietuvos Respublikos teritorijoje arba laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar 
skiriamaisiais ženklais; 2) teismo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala ar teis-
mo patvirtintoje sutartyje nurodyta smurtiniu nusikaltimu padaryta žala neatlyginta;  
3) prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą pateiktas ne vėliau kaip 
per 10 metų nuo teismo sprendimo, kuriuo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta 
žala ar patvirtinta sutartis dėl jos atlyginimo, įsiteisėjimo, išskyrus atvejus, kai šis ter-
minas praleistas dėl svarbių priežasčių. Tuo tarpu Kompensavimo įstatymo 8 straips-
nio 2 dalis įtvirtina tokias kumuliatyvias sąlygas, reikalingas smurtiniais nusikalimais 
to paties straipsnio 1 dalyje numatytiems subjektams padarytos žalos kompensavimui 
avansu: 1) vyksta baudžiamasis procesas dėl smurtinio nusikaltimo ir asmuo yra pripa-
žintas civiliniu ieškovu arba įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyta, kad buvo pada-
rytas smurtinis nusikaltimas, tačiau nebuvo pareikštas ieškinys dėl smurtiniu nusikal-
timu padarytos žalos atlyginimo ar ieškinys paliktas nenagrinėtas, arba nustatyta BPK 
3 straipsnio 1 dalies 3, 4 ar 7 punkte nurodyta aplinkybė; 2) smurtinis nusikaltimas 
padarytas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės 
vėliava ar skiriamaisiais ženklais; 3) už žalą atsakingas asmuo savanoriškai neatlygi-
no turtinės žalos arba atlygintos, kompensuotos ir išieškotos žalos bendra suma nesie-
kia šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyto maksimalaus kompensuojamos žalos dydžio;  
4) nėra nustatyta šio straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių.

55. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pirmiau apžvelgtų sąlygų visuma (ypač 
– konkrečiam ginčui aktualūs Kompensavimo įstatymo 4 str. 1 d. 2 p. ir 8 str. 2 d. 1 p.) 
taip pat pagrindžia smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo ir tokios ža-
los kompensavimo avansu takoskyrą, pirmąjį institutą taikant esant teismo priteistoms 



436

I. Administracinių teismų praktika

turtinės ir (ar) neturtinės žalos sumoms, o antrąjį – kai nėra teismo sprendimo dėl 
žalos priteisimo, tačiau suteikiant asmeniui galimybę jų pagrindu nuo smurtinio nu-
sikaltimo nukentėjusiam asmeniui gauti kompensaciją už dalį smurtiniu nusikaltimu 
padarytos žalos.

56. Be šių institutų sąvokų, subjektų ir atsiradimo sąlygų skirtumų, jie skiriasi ir 
savo taikymu (materialine išraiška): kadangi, kaip minėta, avanso prigimtis suponuo-
ja tai, jog atlyginama tik tam tikra dalis būsimų mokėjimų pagrindu, Kompensavimo 
įstatymo 11 straipsnio 2 ir 4 dalys įtvirtina principinę taisyklę, jog avansu dėl turtinės 
ir neturtinės žalos padarymo mokama kompensacija sudaro pusę atitinkamų maksi-
malios turtinės ir neturtinės žalos dydžių (Kompensavimo įstatymo 7 straipsnio 2 ir 
3 dalys). Vadovaujantis šiomis nuostatomis, kaip minėta, pareiškėjui taip pat buvo ap-
skaičiuota pusė jo prašytų kompensuoti žalos dydžio sumų. 

57. Kaip nurodyta pirmiau, viena vertus, ginčo Sprendime inter alia buvo konsta-
tuota Kompensavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punkte įvardyta (viena iš) žalos 
kompensavimą avansu visumos sąlygų – BPK 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta 
aplinkybė. Ginčo sprendime atsakovas nurodė, kad Panevėžio apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Panevėžio miesto pirmasis policijos komisariatas 2009 m. balandžio 
27 d. nutarimu Nr. 50-45-AP-0405-00 atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą prieš veiką 
padariusį nepilnametį asmenį R. R., vadovaudamasis BPK 3 straipsnio 1 dalies 4 punk-
tu. Minėtame ikiteisminio tyrimo institucijos nutarime, priimtame BPK nustatyta tvar-
ka, nurodyta, kad surinktų duomenų pakanka išvadoms, jog R. R., gimusio (duomenys 
neskelbtini), 2009 m. kovo 5 d. smurtinė veika prieš K. J. yra nusikaltimas sveikatai, ta-
čiau jis neturi BK 13 straipsnyje nurodyto amžiaus, nuo kurio atsiranda baudžiamoji 
atsakomybė, todėl atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą. Kita vertus, atsakovas nustatė 
ir ginčo sprendime nurodė ir tas aplinkybes, kad pirmiau minėtais teismų sprendimais 
(Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis ir Kauno rajono apylinkės 
teismo 2012 m. balandžio 16 d. sprendimas) iš R. R. K. J. yra priteistos atitinkamos su-
mos turtinei ir neturtinei žalai atlyginti (b. l. 9–16). Iš Kauno rajono apylinkės teismo 
2011 m. birželio 20 d. sprendimo, kuris buvo iš dalies pakeistas Kauno apygardos teis-
mo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi atitinkamai padidinant priteistos žalos atlyginimo 
sumas, matyti, kad minėtoje civilinėje byloje buvo nagrinėjamas K. J. ieškinys atsako-
vams R. R., (duomenys neskelbtini) mokyklai ir kt. dėl neturtinės žalos atlyginimo, kuri 
buvo siejama su minėtame ikiteisminio tyrimo institucijos 2009 m. balandžio 27 d. nu-
tarime Nr. 50-45-AP-0405-00 atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nustatytu 2009 m. 
kovo 5 d. įvykiu. Priteisiant iš R. R. žalos atlyginimą buvo remtasi CK 6.276 straipsnio 
1 dalies nuostatomis, kad nepilnametis nuo 14 iki 18 metų už savo padarytą žalą atsa-
ko bendraisiais pagrindais. Be to, atsižvelgiant į tai, kad smurtinės veikos padarymo 
metu už nepilnametį buvo atsakingi (duomenys neskelbtini) mokyklos treneriai, žalos 
atlyginimas buvo priteistas subsidiariai (CK 6.276 str. 2 d.). Kauno rajono apylinkės 
teismo 2012 m. balandžio 16 d. sprendimo priėmimo metu R. R. buvo sulaukęs pil-
nametystės ir turtinės žalos atlyginimas (išmuštų dantų protezavimo kaštai) ieškovui 
K. J. buvo priteistas tik iš šio atsakovo. Iš minėtų res judicata galią turinčių teismo pro-
cesinių sprendimų matyti, kad atsakovui priimant ginčui aktualų sprendimą smurti-
niu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimas K. J. buvo priteistas ir likusi neatlyginta 
teismo priteista iš R. R. žala, nes atsakingas asmuo (duomenys neskelbtini) iš jo priteis-
tą žalos atlyginimą nukentėjusiajam sumokėjo. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, 
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būtent ta aplinkybė, kad yra res judicata galią turintys teismų sprendimai dėl žalos at-
lyginimo, Kompensavimo įstatymą aiškinant sistemiškai ir teleologiškai (pagal įsta-
tymo tikslą), turėjo nulemti žalos kompensavimo instituto taikymą ginčo teisiniams 
santykiams. Šių res judicata galią turinčių teismo sprendimų buvimas atsakovui pri-
imant nagrinėjamam ginčui aktualų sprendimą, kaip ir teismo priteistos žalos neat-
lyginimas (išskyrus subsidiariai (duomenys neskelbtini) mokyklos atlygintus 7 500 Lt), 
pagrįstas byloje esančiais antstolio išieškojimo negalimumo aktais (b. l. 28–29), byloje 
iš esmės nebuvo ginčijamas (ginčytas tik (duomenys neskelbtini) mokyklos išmokėto 
žalos atlyginimo išskaitymo iš pareiškėjui apskaičiuotos kompensacijos už smurtiniu 
nusikaltimu padarytą žalą avansu pagrįstumas). Tačiau nagrinėjant bylą nebuvo atsi-
žvelgta į tai, kad pareiškėjas kreipėsi į atsakovą su prašymu kompensuoti smurtiniu 
nusikaltimu padarytą žalą, o atsakovas, nepriimdamas dėl šio pareiškėjo prašymo mo-
tyvuoto sprendimo, t. y. nepaneigdamas, kad pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės 
atitinka Kompensavimo įstatymo antrojo skirsnio taikymo sąlygas, priėmė sprendimą 
tokiu klausimu, dėl kurio pareiškėjas į jį nesikreipė. Tokiu būdu pareiškėjo prašymo 
nagrinėjimui buvo pritaikytos ne Kompensavimo įstatymo antrojo skirsnio nuostatos, 
bet vadovautasi šio įstatymo trečiuoju skirsniu. Suabsoliutinus aplinkybę (taip ginčo 
sprendimo priėmimo atveju pasielgė atsakovas), jog remiantis BPK 3 straipsnio 1 da-
lies 4 punktu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, kas, kaip matyti iš Kompen-
savimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punkto normos formuluotės, yra viena iš žalos 
kompensavimo avansu sąlygų, šio įstatymo normos nebūtų taikomos sistemiškai. Be 
kita ko, remiantis tokiu įstatymo aiškinimu ir taikymu būtų iškreipta žalos kompensa-
vimo avansu instituto prasmė, nes, nepaisant to, jog res judicata galią turinčiais teismų 
sprendimais pareiškėjui yra priteista kompensuotina žala, taikant smurtiniu nusikalti-
mu padarytos žalos kompensavimo avansu institutą, jis galėtų gauti atitinkamai ma-
žesnę kompensaciją – pusę sumos tam tikslui iš specialiosios Nukentėjusių nuo nusi-
kaltimų asmenų fondo programos skirtinų lėšų. Priėmus tokį sprendimą liktų neaišku, 
kokiomis dar sąlygoms egzistuojant, kai yra res judicata galią turintis teismo sprendi-
mas dėl žalos atlyginimo, pareiškėjui būtų kompensuojama padaryta žala, neviršijant 
pagal Kompensavimo įstatymą galimų kompensacijos dydžių (ginčo atveju atitinkamai 
60 MGL ir 80 MGL). Tokiu būdu avansas virstų visišku žalos kompensavimu, kas, kon-
krečiu atveju iškreipia jo kaip tam tikros dalies pinigų sumos išmokėjimo būsimojo 
mokėjimo pagrindu prasmę ir esmę. Taigi atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjo prašy-
mą, faktinėms aplinkybėms pritaikė klaidingą teisinį kvalifikavimą, tokiu būdu pažeis-
damas teisės aktus ir sukeldamas pareiškėjui neigiamas pasekmes, t. y. ribodamas jo, 
kaip nuo smurtinio nusikaltimo nukentėjusio asmens, galimos gauti kompensacijos 
apimtį. 

58. Minėta, jog bylą perdavus iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, nagrinėjama tik 
ta dalis, kurioje, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkri-
čio 5 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P438-118/2014 išdėstytais motyvais, buvo 
atnaujintas procesas. Iš naujo apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą išplėstinė teisėjų 
kolegija konstatuoja, jog remiantis pirmiau išdėstytų motyvų visuma, šiuo konkrečiu 
atveju Kompensavimo įstatymo nuostatos ginčo teisiniams santykiams buvo taikomos 
netinkamai, kas šioje dalyje lėmė iš dalies neteisėto teismo sprendimo priėmimą. Iš-
nagrinėjus bylą apeliacine tvarka iš naujo, nėra pagrindo naikinti Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo 2014 m. gegužės 23 d. sprendimą ta apimtimi, kuria buvo  
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panaikintas pareiškėjo skundžiamas atsakovo 2013 m. sausio 4 d. sprendimas ir atsako-
vas įpareigotas iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2012 m. rugsėjo 3 d. prašymą, tačiau re-
miantis pirmiau išdėstytų motyvų visuma, turi būti panaikintas įpareigojimas priimti 
naują sprendimą dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu. 

59. Nors pareiškėjas į teismą, be kita ko, kreipėsi prašydamas panaikinti dalį ginčo 
Sprendimo, kuria jam iš kompensuotinos sumos buvo išskaičiuota subsidiariai atlygin-
tos neturtinės žalos dalis, tačiau atsižvelgdama į ankstesnėje pastraipoje nurodytos nu-
tarties ratio, šiame sprendime išdėstytus motyvus bei administracinio proceso prigimtį 
(ABTĮ 81 str.), teisėjų kolegija konstatuoja, kad turi būti naikinamas visas Sprendimas. 
Priešingu atveju, t. y. panaikinus jo dalį, administracinio akto neteisėtumas nebūtų pa-
šalintas. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo konkrečiu atveju nelaikyti-
na, jog buvo pažeistas non ultra petitia proceso principas. 

60. Dėl nurodytų aplinkybių pripažintina, jog yra pagrindas pakeisti Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį dėl Teisingumo 
ministerijai nustatytino įpareigojimo, įpareigoti iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2012 m. 
rugsėjo 3 d. prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir priimti 
sprendimą. 

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

n u s p r e n d ž i a:

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 23 d. sprendimą pa-
keisti, rezoliucinę dalį išdėstant taip:

„Pareiškėjo K. J. skundą tenkinti iš dalies.
Panaikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013 m. sausio 4 d. 

sprendimą Nr. (1.34.)7R-199 bei įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti K. J. 2012 m. 
rugsėjo 3 d. prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir priimti 
sprendimą dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo“. 

Sprendimas neskundžiamas. 

2.12. Administracinių bylų teisena

2.12.1. Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimo įpareigoti televizijos 
programų retransliuotojus laikinai sustabdyti tam tikrų programų retransliavimą 
Lietuvos Respublikoje, kaip individualaus teisės akto

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) sprendimu, kuriuo televizi-
jos programų retransliuotojai laikinai įpareigoti sustabdyti tam tikrų programų retranslia-
vimą Lietuvos Respublikoje, konkrečioje situacijoje įgyvendintos Visuomenės informavimo 
įstatymo 19 straipsnyje, 341 straipsnio 11 dalyje ir 48 straipsnio 1 dalies 16 punkte įtvirtin-
tos teisės normos dėl nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolės ir, Komisijai nusprendus, 
kad buvo padaryti tam tikri Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimų pažeidimai, 
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taikytos konkrečios ir pakankamai apibrėžtos priemonės (įpareigojimai) atitinkamiems su-
bjektams, o ne sukurtos naujos elgesio taisyklės. Pagal savo teisinę prigimtį toks Komisijos 
sprendimas yra teisės taikymo aktas, kuris, savo ruožtu, nereikalauja tolimesnių (papildo-
mų) įgyvendinamųjų priemonių (tolimesnio ir (ar) papildomo įgyvendinimo individua-
liuose teisiniuose santykiuose) ir tiesiogines teisines pasekmes adresatams sukelia savaime. 
Komisijos sprendimas neturi norminiams teisės aktams būdingo normatyvinio požymio 
(27 punktas).

Komisijos sprendimas savo pobūdžiu atitinka Administracinių bylų teisenos įstaty-
mo 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtintus individualaus teisės akto požymius: tai vienkartinis 
teisės taikymo aktas, kuriuo už tam tikrų Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimų 
pažeidimų padarymą nustatyta konkreti, pakankamai apibrėžta priemonė (įpareigojimas) 
televizijos programų retransliuotojams (28 punktas). 

Administracinė byla Nr. AS-714-624/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01141-2015-8

Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1

N U T A R T I S

2015 m. birželio 8 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Arūno Dirvono (pranešėjas), Artūro Drigoto, Ramūno 
Gadliausko ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BALTIC MEDIA 
ALLIANCE LTD atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2015 m. vasario 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo BALTIC  
MEDIA ALLIANCE LTD skundą atsakovui Lietuvos radijo ir televizijos komisijai dėl 
sprendimo panaikinimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD (toliau – ir pareiškėjas, Bendro-
vė) pateikė teismui skundą (b. l. 1–29), kuriame prašė panaikinti Lietuvos radijo ir tele-
vizijos komisijos (toliau – ir Komisija) 2015 m. sausio 12 d. sprendimą Nr. KS-12 „Dėl 
programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ekonominės erdvės valstybių ir kitų 
Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, 
sudarančių televizijos programą „Ren TV Baltic“, laikino retransliavimo sustabdymo“ 
(toliau – ir Sprendimas Nr. KS-12).
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II.

2. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 23 d. nutartimi  
(b. l. 85–87) atsisakė priimti skundą.

3. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Komisija Sprendimu Nr. KS-12 nu-
sprendė: „Įpareigoti televizijos programų retransliuotojus, skleidžiančius televizijos 
programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos Respublikoje, laikinai, 3 mėnesiams nuo šio spren-
dimo įsigaliojimo dienos, sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, 
Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizi-
jos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren TV 
Baltic“, retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje“. 

4. Teismas nustatė, kad administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Nubo.tv“ 
skundą Komisijai (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02377-2014-9) buvo nagrinėjamas 
ginčas dėl Komisijos Sprendimo Nr. KS-46, kuriuo nuspręsta „įpareigoti Lietuvos juris-
dikcijai priklausančius televizijos programų retransliuotojus laikinai, 3 mėnesius nuo 
šio sprendimo įsigaliojimo dienos, sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos vals-
tybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją 
dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos progra-
mą „NTV Mir Lithuania“, retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje“, teisėtumo 
ir pagrįstumo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įsiteisėjusioje 2014 m. lap-
kričio 12 d. nutartyje inter alia konstatavo, kad Sprendimas Nr. KS-46 yra norminio 
teisinio pobūdžio, nes šis teisės aktas atitinka pagrindinius norminių administracinių 
aktų požymius (administracinė byla Nr. AS438-1200/2014). Todėl, įvertinęs ginčijamo 
Sprendimo Nr. KS-12 ir minėto Sprendimo Nr. KS-46 turinį, teismas konstatavo, kad 
jie iš esmės yra analogiškos teisinės prigimties, tai yra: Sprendimu Nr. KS-12 sukurta 
elgesio taisyklė – teisės norma („sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos valstybių 
narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl 
televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą 
„Ren TV Baltic“, retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje“), visuotinai privalo-
ma individualiais požymiais neapibūdintam subjektų ratui (visiems televizijos progra-
mų retransliuotojams, skleidžiantiems televizijos programą „Ren TV Baltic“ Lietuvos 
Respublikoje), orientuota į ateitį (galioja 3 mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo 
dienos) ir skirta taikyti daug kartų; jį priėmė viešojo administravimo subjektas (Komi-
sija), tiesiogiai realizuodamas valstybės valią ir nustatydamas elgesio taisykles, visuoti-
nai privalomas tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams (Visuomenės informavimo 
įstatymo 341 str. 11 d. ir 48 str. 1 d. 16 p.); šio sprendimo norminio administracinio 
pobūdžio nekeičia tai, kad byloje nėra duomenų, jog jis būtų paskelbtas laikantis nor-
minių teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos.

5. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, darė išvadą, kad ginčijamas 
Sprendimas Nr. KS-12 yra norminio teisinio pobūdžio, nes šis administracinis aktas 
atitinka pagrindinius norminių administracinių aktų požymius ir nėra pagrindo nu-
krypti nuo įsiteisėjusioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 
12 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. AS438-1200/2014, įtvirtinto prece-
dento, pagal kurį iš esmės analogiškos teisinės prigimties Sprendimas Nr. KS-46 yra 
pripažintas norminio teisinio pobūdžio aktu. Tai konstatavus, pareiškėjo skunde nuro-
dytas teiginys, kad ginčijamas Sprendimas Nr. KS-12 yra individualus administracinis 
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aktas, taip pat argumentai, kuriais siekiama šį teiginį pagrįsti, atmesti kaip nepagrįsti ir 
vertinti kritiškai. Šiame kontekste teismas taip pat pabrėžė, kad Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog teisinės valstybės principas supo-
nuoja jurisprudencijos tęstinumą (žr., pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 
12 d., 2003 m. gegužės 30 d. nutarimus, 2004 m. vasario 13 d. sprendimą, 2004 m. gruo-
džio 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimus).

6. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog įstatymų leidėjas yra nustatęs dvi 
administracinių teisės aktų teisėtumo patikrinimo rūšis: abstraktų prašymą ištirti nor-
minio administracinio akto teisėtumą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau 
– ir ABTĮ) 110 str.) bei prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ry-
šium su individualia byla (ABTĮ 111 str.). Pagal ABTĮ 110 straipsnio 1 dalį privatiems 
fiziniams ar juridiniams asmenims nesuteikta teisė kreiptis į teismą su abstrakčiu pra-
šymu ištirti atitinkamo norminio administracinio akto teisėtumą. Atsižvelgiant į iš-
dėstytus argumentus ir konstatavus, kad Sprendimas Nr. KS-12 yra norminis adminis-
tracinis aktas, daryta išvada, kad, prašydama panaikinti šį sprendimą, Bendrovė teikia 
abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, nors ji nepatenka 
į subjektų, turinčių teisę paduoti abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio 
akto teisėtumą, ratą. Todėl pareiškėjo skundą atsisakyta priimti kaip nenagrinėtiną 
teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 1 d. 1 p.).

III.

7. Pareiškėjas BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD pateikė atskirąjį skundą  
(b. l. 91–109), kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2015 m. vasario 23 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti 
iš naujo. Taip pat prašo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu 
išaiškinti, ar Lietuvos Respublika tinkamai įgyvendino Audiovizualinių paslaugų di-
rektyvos 2010/13/ES nuostatas, užduodant Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ats-
kirajame skunde nurodytus klausimus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais 
motyvais:

7.1. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis yra nemotyvuota ir tai 
yra pagrindas ją panaikinti. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje at-
kreipiamas dėmesys į tai, jog sprendžiant, kokio pobūdžio yra skundžiamas adminis-
tracinis aktas, visada turi būti vertinama teisės aktą apibūdinančių požymių visuma. 
Nors pareiškėjas skunde detaliai pagrindė, jog Komisijos sprendimas yra individualus 
administracinis aktas, kuris pareiškėjui sukelia (sukėlė) konkrečias teisines pasekmes ir 
kuriuo būtent jam buvo pritaikytos poveikio priemonės, tačiau teismas šios aplinkybės 
nevertino ir dėl jos apskritai net nepasisakė, pateikdamas tik nuorodą į kitą Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtą administracinę bylą bei joje suformuotą 
praktiką. Nors pareiškėjas savo teisę į teisminę gynybą bei teisės kreiptis į teismą gin-
čijant Komisijos sprendimą atsiradimo teisinius pagrindus tiesiogiai kildino iš 2010 m. 
kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audio-
vizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (toliau – ir Audiovizualinių pas-
laugų direktyva, Direktyva 2010/13/ES) 3 straipsnio 1 dalies ir 4 dalies a punkto bei Vi-
suomenės informavimo įstatymo 11 straipsnio nuostatų, teismas dėl šių teisės normų 
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reikšmės nagrinėjamam ginčui apskritai nepasisakė ir net nenurodė jokių teisinių prie-
žasčių, dėl ko atsisako jas taikyti (jomis vadovautis).

7.2. Ginčijamas Komisijos sprendimas atitinka visus Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo praktikoje ir teisės doktrinoje pripažįstamus individualaus admi-
nistracinio akto požymius. Viešojo administravimo subjektų sprendimai dėl poveikio 
priemonių ūkio subjektams taikymo (pvz., ekonominių sankcijų skyrimo, veiklos ap-
ribojimų (suvaržymų) nustatymo ir pan.) Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo praktikoje visuomet bei vienareikšmiškai buvo ir yra pripažįstami individualiais 
administraciniais aktais. Pareiškėjas skunde buvo detaliai paaiškinęs ir pagrindęs, kad 
Komisijos priimtas sprendimas sukėlė konkrečių administracinių teisinių santykių at-
siradimą pareiškėjui ir buvo privalomas vykdyti, o jį įvykdė pats pareiškėjas, šis spren-
dimas sudarė prielaidas bei sąlygas, kad būtų pakeistos pareiškėjo subjektinės teisės 
teisiniuose santykiuose, juo buvo nustatytos pareiškėjo pareigos ir nurodytos poveikio 
priemonės, dėl kurių pareiškėjas patyrė daugiau kaip 800 000 Eur dydžio žalą. Admi-
nistracinėse bylose dėl Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų ir jose numatytų 
poveikio priemonių taikymo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat lai-
kėsi vieningos nuoseklios pozicijos ir administracinius aktus, kuriais buvo sprendžia-
mas atitinkamų administracinio poveikio priemonių taikymas, pripažindavo individu-
aliais administraciniais aktais.

7.3. Pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo užkirstas kelias bylos eigai ir pa-
žeista pareiškėjo teisė į teisminę gynybą, kurią garantuoja nacionalinė teisė – Visuo-
menės informavimo įstatymo 11 straipsnio nuostatos, nenustatančios jokių formalių 
papildomų administracinių reikalavimų asmeniui (visuomenės informavimo paslaugų 
skleidėjui), besikreipiančiam į teismą dėl pažeistų teisių, o teismas į jas neatsižvelgė ir 
jų netaikė. Be to, teismo nutartimi užkirtus kelią bylos eigai ir pripažinus Komisijos 
sprendimą norminiu aktu, buvo pažeista Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teisėje įtvir-
tinta pareiškėjo, kaip audiovizualinių paslaugų teikėjo, teisė laisvai teikti paslaugas ES 
teritorijoje. Ginčijamos nutarties priėmimas yra nesuderinamas su Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktika, pagal kurią negali būti atvejų, kurie priskirtini Sąjungos 
teisei, tačiau kurių atžvilgiu netaikomos ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintos tei-
sės, įskaitant teisę į veiksmingą teisminę gynybą. Teismo nutartimi užkirtus kelią by-
los eigai, buvo pažeista pareiškėjo teisė į teisminę (teisinę) gynybą, garantuojama tarp-
tautiniuose teisės aktuose (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 
10 str., 6 str. 1 d., 13 str., Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 str.); buvo 
pažeista ES teisės pareiškėjui garantuojama veiksminga jo teisių, numatytų Audiovizu-
alinių paslaugų direktyvoje, gynyba teisme.

7.4. Yra pagrindas kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu 
priimti prejudicinį sprendimą dėl Audiovizualinių paslaugų direktyvos 2010/13/ES 
nuostatų išaiškinimo. Direktyvos 2010/13/ES nuostatos privalo būti aiškinamos kaip 
nustatančios pareiškėjo teisę į teisminę gynybą dėl bet kokių jo, kaip audiovizuali-
nių paslaugų teikėjo, laisvę teikti paslaugas varžančių nacionalinių institucijų spren-
dimų. Todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas privalo kreiptis į ESTT dėl 
prejudicinio sprendimo priėmimo ir Direktyvos 2010/13/ES nuostatų išaiškinimo bei 
užduoti tokius klausimus: „1) Ar pareiškėjo teikiama paslauga, „REN TV BALTIC“ 
transliavimas iš Jungtinės Karalystės į Lietuvos Respubliką, yra „audiovizualinės žinias-
klaidos paslauga“ pagal 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
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2010/13/ES 1 straipsnio a punktą; 2) ar 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Ta-
rybos direktyvos 2010/13/ES 3 straipsnis draudžia valstybėms narėms riboti savo te-
ritorijoje audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų priėmimo laisvę, kai audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugos yra perduodamos iš kitų valstybių narių, išskyrus imperatyviai 
pačioje direktyvoje numatytus atvejus; 3) ar 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2010/13/ES yra įtvirtinta galimybė riboti savo teritorijoje audiovi-
zualinių žiniasklaidos paslaugų priėmimo laisvę, kai audiovizualinės žiniasklaidos pa-
slaugos yra perduodamos iš kitų valstybių narių, jei per televizijos programą yra kurs-
toma neapykanta ne ES valstybei narei ir tos valstybės tautai; 4) ar 2010 m. kovo 10 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/13/ES yra įtvirtinta galimybė riboti 
savo teritorijoje audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų priėmimo laisvę, kai audiovizu-
alinės žiniasklaidos paslaugos yra perduodamos iš kitų valstybių narių, jei per televizi-
jos programą yra kurstoma karui su ne ES valstybe nare; 5) ar Direktyvos 2010/13/ES 
nuostatos (preambulės 8, 16 p., 3 str. 1 d.) nustato pareigą ES valstybei narei užtikrinti 
audiovizualinių paslaugų teikėjams teisę į teisminę gynybą dėl bet kokių jų laisvę teikti 
šias paslaugas varžančių nacionalinių institucijų sprendimų?“.

8. Lietuvos radijo ir televizijos komisija paaiškinimuose dėl atskirojo skundo  
(b. l. 116–123) nurodo, kad, Komisijos nuomone, pareiškėjo atskirasis skundas yra ne-
pagrįstas. Savo poziciją Komisija grindžia šiais esminiais argumentais: 

8.1. Komisijos sprendimas savo turiniu bei teisine prigimtimi yra norminio po-
būdžio administracinis teisės aktas. Norminį sprendimo pobūdį patvirtina šį teisės 
aktą priėmusio viešojo administravimo subjekto statusas, turinys ir juo nustatytų nau-
jų bendro pobūdžio elgesio taisyklių taikymas laiko atžvilgiu bei rūšiniais požymiais 
apibrėžtų adresatų atžvilgiu. Sprendimas yra nukreiptas į retransliavimo veiklos regu-
liavimą nuo konkrečia data apibrėžto momento ir jo galiojimo laikotarpiu aktualioje 
teisinių santykių srityje suinteresuotiems asmenims įgyvendinant savo teises ir parei-
gas, numatytas taikyti neapibrėžtą skaičių kartų, tai yra kiekvieną kartą, kai retrans-
liuojamoje televizijos programoje „Ren TV Baltic“ yra transliuojamos programos iš ne 
Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Europos 
Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių valstybių.

8.2. Administracinėje byloje Nr. AS438-1200/2014 Lietuvos vyriausiasis administra-
cinis teismas išaiškino, kad Komisijos priimtas administracinis aktas dėl kitą televizijos 
programą sudarančių programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos eko-
nominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų 
ratifikavusių Europos valstybių laikino retransliavimo sustabdymo yra norminis admi-
nistracinis aktas. Esant esminiam minėtoje ir nagrinėjamoje byloje vertinamų Komisi-
jos sprendimų turinio ir teisinės prigimties panašumui, nurodytoje byloje Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo priimta nutartis, sprendžiant klausimą dėl Sprendimo 
teisinio pobūdžio, yra vertintina kaip teisės šaltinis. 

8.3. Pareiškėjas nėra subjektas, turintis teisę kreiptis į administracinį teismą, pra-
šant ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, ir neturi teisės ginčyti Komisijos 
Sprendime įtvirtinto retransliavimo veiklos teisinio reguliavimo. Be to, Komisijos tai-
kyti retransliavimo veiklos apribojimai yra skirti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje 
televizijos programų retransliavimo rinkoje veikiantiems subjektams. Pareiškėjas re-
transliavimo veiklos nevykdo. 

8.4. Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. 
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nutartis atitinka ABTĮ 87 straipsnio 4 dalyje numatytus reikalavimus, keliamus teismo 
sprendimo ar nutarties motyvuojamajai daliai.

9. Pareiškėjas papildomuose paaiškinimuose (b. l. 126–130) nurodo, kad byloje  
Nr. AS438-1200/2014 buvo sprendžiamas klausimas dėl Komisijos sprendimo, kuris 
buvo adresuotas neapibrėžtam subjektų ratui (visiems televizijos programą retransliuo-
jantiems subjektams, nes ir pareiškėjas šioje byloje buvo retransliuotojo statusą turintis 
subjektas). Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje situacija yra kitokia – šiuo konkrečiu atveju 
nėra jokio ginčo, kad ginčijamą atsakovo sprendimą įvykdė konkrečiai tik vienas su-
bjektas, t. y. pareiškėjas, pats pertvarkęs Komisijos sprendimu apribotos televizijos pro-
gramos „REN TV Baltic“ turinį, o retransliuotojai (kiti subjektai) apskritai neatliko ir 
net objektyviai negalėjo atlikti jokių kitų papildomų veiksmų, susijusių su šio sprendi-
mo vykdymu. Pažymi, jog ginčo situacijoje pareiškėjo teisę į teisminę gynybą tiesiogiai 
užtikrina Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnis, todėl 
nacionalinio valstybės įstatymo – ABTĮ 110 ir 111 straipsnių – nuostatos nėra ir nega-
li būti laikomos šią jo teisę ribojančiomis specialiomis normomis (lex specialis), kaip 
teigia atsakovas. Be to, nors pareiškėjo teikiamos paslaugos ir yra reglamentuojamos 
Direktyvos 2010/13/ES nuostatomis, pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas pri-
imti skundą, nesuteikė pareiškėjui veiksmingos teisminės apsaugos, kaip to reikalauja 
Direktyva 2010/13/ES ir jos taikymą nustatančios ES teisės normos.

10. Pareiškėjas 2015 m. balandžio 21 d. pateikė prašymą (b. l. 131–133), kuriame 
prašo įpareigoti atsakovą pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius, jog atsakovas 
informavo Europos Komisiją bei Jungtinės Karalystės įgaliotą instituciją (OFCOM) 
apie byloje ginčijamo Komisijos 2015 m. sausio 12 d. sprendimo Nr. KS-12 priėmimą 
(įpareigoti pateikti susirašinėjimo su Europos Komisija bei Jungtinės Karalystės įga-
liota institucija (OFCOM) dokumentus); ir atidėti 2015 m. balandžio 22 d. numaty-
tą bylos nagrinėjimą bei teismo posėdį, kol atsakovas įvykdys teismo įpareigojimą dėl 
įrodymų išreikalavimo ir pateiks nurodytus dokumentus (įrodymus). 

11. Pareiškėjas 2015 m. gegužės 15 d. pateikė rašytinius paaiškinimus, prašydamas: 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį bei 
perduoti šią bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui; ir kreiptis į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar Lietuvos Respublika tinkamai 
įgyvendino Audiovizualinių paslaugų direktyvos 2010/13/ES nuostatas, užduodant Eu-
ropos Sąjungos Teisingumo Teismui pareiškėjo atskirojo skundo 168 punkte nurodytus 
klausimus.

Išplėstinė teisėjų kolegija

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

12. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD atskiraja-
me skunde skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. 
nutartį, kuria pareiškėjo skundą atsisakyta priimti kaip nenagrinėtiną teismų adminis-
tracinio proceso tvarka. 

13. Pareiškėjas BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD kreipėsi į Vilniaus apygardos 
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 
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2015 m. sausio 12 d. sprendimą Nr. KS-12 „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos vals-
tybių narių ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl tele-
vizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren 
TV Baltic“, laikino retransliavimo sustabdymo“. Šiuo sprendimu Komisija, vadovau-
damasi Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, 
341 straipsnio 11 dalimi ir 48 straipsnio 1 dalies 16 punktu, nusprendė įpareigoti tele-
vizijos programų retransliuotojus, skleidžiančius televizijos programą „Ren TV Baltic“ 
Lietuvos Respublikoje, laikinai, 3 mėnesiams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, 
sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės er-
dvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavu-
sių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren TV Baltic“, retransliavi-
mą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO 
duomenimis, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 15 d. nutarti-
mi (administracinė byla Nr. I-6300-484/2015) patenkino Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos 2015 m. sausio 12 d. prašymą Nr. S-12 ir sankcionavo ginčijamą Lietuvos 
radijo ir televizijos komisijos 2015 m. sausio 12 d. sprendimą Nr. KS-12 „Dėl programų 
iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų 
Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, 
sudarančių televizijos programą „Ren TV Baltic“, laikino retransliavimo sustabdymo“, 
padaręs išvadą, jog Komisijos 2015 m. sausio 12 d. sprendimas Nr. KS-12 yra teisėtas ir 
pagrįstas, o pritaikyta poveikio priemonė – proporcinga padarytam pažeidimui.

14. Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiama 2015 m. vasario 23 d. 
nutartimi nusprendė, kad Komisijos sprendimas Nr. KS-12, kurį pareiškėjas prašė pa-
naikinti, yra norminis administracinis aktas ir, konstatavęs, jog pareiškėjas neturi tei-
sės teikti abstraktaus prašymo dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, 
pareiškėjo skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso 
tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.). Šią nutartį teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respubli-
kos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies bei ABTĮ 13 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio 
3 dalies nuostatomis, priėmė atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-1200/2014. Šio-
je – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 12 d. – nutartyje 
konstatuota, jog Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2014 m. kovo 19 d. sprendimas 
Nr. KS-46 „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės 
erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavu-
sių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „NTV Mir Lithuania“, laikino 
retransliavimo sustabdymo“, kuriuo nuspręsta „įpareigoti Lietuvos jurisdikcijai pri-
klausančius televizijos programų retransliuotojus laikinai, 3 mėnesius nuo šio spren-
dimo įsigaliojimo dienos, sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, 
Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televi-
zijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „NTV 
Mir Lithuania“, retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje“, yra norminio teisinio 
pobūdžio, nes atitinka pagrindinius norminių administracinių aktų požymius: sukuria 
elgesio taisyklę – teisės normą („sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos valsty-
bių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją 
dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos progra-
mą „NTV Mir Lithuania“, retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje“), visuotinai 



446

I. Administracinių teismų praktika

privalomą individualiais požymiais neapibūdintam subjektų ratui (visiems Lietuvos 
jurisdikcijai priklausantiems televizijos programų retransliuotojams), yra orientuotas į 
ateitį (galiojo 3 mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos) ir skirtas taikyti daug 
kartų; šį teisės aktą priėmė viešojo administravimo subjektas (Lietuvos radijo ir televi-
zijos komisija), tiesiogiai realizuodamas valstybės valią ir nustatydamas elgesio taisy-
kles, visuotinai privalomas tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams (Visuomenės 
informavimo įstatymo 341 straipsnio 11 dalis ir 48 straipsnio 1 dalies 16 punktas); nors 
nebuvo duomenų, kad šis sprendimas būtų paskelbtas laikantis norminių teisės aktų 
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos, ši aplinkybė, teismo vertinimu, nekeitė jo norminio 
administracinio pobūdžio.

15. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. 
nutartį skundžia teigdamas, jog ginčijamas Komisijos sprendimas Nr. KS-12 yra ne 
norminis, o individualus administracinis aktas. Taigi konstatuotina, jog nagrinėjamu 
atveju klausimas yra kilęs dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. sausio 
12 d. sprendimo Nr. KS-12 pobūdžio, o būtent – ar šis sprendimas yra norminis admi-
nistracinis aktas, ar individualus teisės aktas. Ši išvada savo ruožtu lemia, kiek tai ak-
tualu susiklosčiusioje situacijoje, galimybės ginčyti tokį administracinį aktą teismine 
tvarka įgyvendinimo procesinę tvarką.

16. Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, pri-
imdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų 
teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose; 
<...> teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės 
aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik 
tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Vienodą administracinių 
teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str. 3 d.). Kaip jau minėta, 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. lapkričio 12 d. nutartyje, priim-
toje administracinėje byloje Nr. AS438-1200/2014, konstatavo, kad Lietuvos radijo ir te-
levizijos komisijos 2014 m. kovo 19 d. sprendimas Nr. KS-46 „Dėl programų iš ne Eu-
ropos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos 
Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių 
televizijos programą „NTV Mir Lithuania“, laikino retransliavimo sustabdymo“, kuriuo 
Lietuvos jurisdikcijai priklausantys televizijos programų retransliuotojai laikinai, 3 mė-
nesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, įpareigoti sustabdyti programų iš ne Eu-
ropos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos 
Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių 
televizijos programą „NTV Mir Lithuania“, retransliavimą Lietuvos Respublikos terito-
rijoje, yra norminio teisinio pobūdžio. Kita vertus, Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo praktikoje ginčai dėl iš esmės analogiškų savo pobūdžiu Lietuvos radijo ir 
televizijos komisijos sprendimų, t. y. dėl visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų teikimo laisvės apribojimų, yra nagrinėjami pagal Administra-
cinių bylų teisenos įstatyme įtvirtintas bendrąsias administracinių bylų teisenos taisy-
kles, reguliuojančias ginčų dėl inter alia individualių administracinių aktų nagrinėjimo 
tvarką, o ne vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo šešioliktame skirs-
nyje įtvirtinta tik norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo procesui nustaty-
ta specialiąja tvarka (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. 
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birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-620/2014, 2015 m. sausio 14 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2284/2014).

17. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad admi-
nistracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Viešasis 
administravimas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį yra 
įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, 
skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų pri-
ėmimas, įstatymų ir administracijų sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nusta-
tytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir 
viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. Administracinis aktas Admi-
nistracinių bylų teisenos įstatyme apibrėžtas kaip vykdant administravimo funkcijas 
administravimo subjekto priimtas teisės aktas (ABTĮ 2 str. 15 d.). Pagal Administra-
cinių bylų teisenos įstatymo 13 dalį, norminis teisės aktas – tai įstatymas, administra-
cinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais 
neapibūdintų subjektų grupei, o individualus teisės aktas pagal šio straipsnio 14 dalį 
– tai vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais po-
žymiais apibūdintų subjektų grupei. Analogiškai nurodytos sąvokos apibrėžtos ir Lie-
tuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (šio įstatymo 2 str. 1 d., 8 d., 9 d., 
10 d.). Nagrinėjamu atveju keliamo klausimo kontekste pažymėtina ir tai, jog pagal 
Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, administracinis reglamentavimas 
– viešojo administravimo subjekto veikla, apimanti norminių administracinių aktų 
priėmimą įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti. Atsižvelgiant į nurodytas 
teisės aktų nuostatas, konstatuotina, jog administraciniai aktai, atsižvelgiant į jų turinio 
pobūdį, skirstomi (kiek tai aktualu nagrinėjamoje byloje) į individualius administraci-
nius aktus ir norminius administracinius aktus. 

18. Teisės doktrinoje bei teismų praktikoje pripažįstama, kad norminiai teisės ak-
tai – tai rašytine forma išreikšti teisėkūros subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai 
dokumentai), kuriuose yra teisės normų. Juose įtvirtinami bendro pobūdžio nurody-
mai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numa-
tyti taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti neapibrėžtam asmenų ratui arba adresuoti 
ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. Jie visada abstraktūs ir jungia tipinėmis, 
rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius, toliau veikia po realizavimo 
individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje (pvz., Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2003 m. kovo 24 d. plenarinės sesijos sprendimas administra-
cinėje byloje Nr. A502-63/2003; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A444-1406/2010; 2013 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I858-7/2013 
ir kt.). Savo ruožtu individualiu teisės aktu nustatomos konkrečios teisės ir pareigos 
konkretiems subjektams, jis sukelia konkrečių administracinių teisinių santykių atsi-
radimą, pasikeitimą ar pasibaigimą ir pasižymi vienkartinio taikymo pobūdžiu. Pažy-
mėtina, kad teisės akto pobūdžio ir teisinės prigimties nustatymas lemia, be kita ko, 
išvadą dėl taikytinos tokio akto teisėtumo tyrimo procesinės tvarkos, pasireiškiančios 
tuo, jog skiriasi subjektų, turinčių teisę kreiptis į administracinį teismą, siekiant ginčy-
ti atitinkamą teisės aktą (prašant ištirti jo teisėtumą), ratas, tokios teisės įgyvendini-
mo forma, akto panaikinimo (pripažinimo neteisėtu) teisinės pasekmės ir pan. (pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 19 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. I403-3/2007; 2010 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje  
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Nr. AS525-340/2010; 2014 m. birželio 9 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A492-451/2014 ir kt.). 

19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas minėtus individua-
laus teisės akto bei norminio teisės akto požymius, savo praktikoje nuosekliai pažymi, 
jog daugelis jų yra vertinamieji, todėl kiekvienu atveju teismas, spręsdamas, ar teisės 
aktas, dėl kurio teisėtumo ištyrimo yra kreiptasi į administracinį teismą, gali būti pri-
pažintas norminiu administraciniu aktu ar individualiu administraciniu aktu, turi išsi-
aiškinti šiame teisės akte įtvirtintų elgesio taisyklių pobūdį, subjektų, kuriems taikomas 
aktas, ratą, aktą priėmusio subjekto statusą bei kitas akto priėmimo aplinkybes (pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. kovo 16 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A8-78/2006; 2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. I1-1/2007; 2011 m. kovo 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-3/2011 ir 
kt.). 

20. Vienas iš norminio administracinio akto požymių yra jį priėmusio subjekto 
statusas – pagal Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalį (2010 m. gruo-
džio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija) tik viešojo administravimo institucijos turi 
teisę priimti norminius administracinius aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems tei-
sės aktams įgyvendinti. Būtent atitinkami viešojo administravimo įgaliojimai, įstaty-
mų suteikti viešojo administravimo subjektams (institucijoms), suteikia teisę jiems 
savo administraciniais aktais išreikšti valstybės valią ir nustatyti inter alia teisės nor-
mas – elgesio taisykles, privalomas neapibrėžtam asmenų ratui (žr., pvz., Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 19 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. I1-1/2007).

21. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, 
jog sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo ginčijamo administracinio akto pobūdžio, pir-
miausia būtina apžvelgti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos statusą bei įstatymų jai 
pavestas funkcijas, tarp jų – susijusias su įgaliojimais priimti atitinkamus administraci-
nius sprendimus. 

22. Viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešo-
sios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų ir jų veiklą reglamentuojan-
čių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Visuomenės informavimo 
įstatymas. Šio įstatymo V skyrius įtvirtina nuostatas dėl viešosios informacijos rengėjų 
ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijų, tarp jų – Lietuvos radi-
jo ir televizijos komisijos, kuri pagal įstatymo 47 straipsnio 1 dalį yra nepriklausoma 
Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televi-
zijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir kontroliuojanti 
institucija. Komisija pagal minėtą nuostatą dalyvauja formuojant valstybės audiovizu-
alinę politiką, yra Seimo ir Vyriausybės ekspertė radijo, televizijos programų translia-
vimo ir retransliavimo bei užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų klausimais, ir, atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendi-
mus jos kompetencijai priklausančiais klausimais, yra nepriklausoma (Visuomenės in-
formavimo įstatymo 47 str. 1 d.). Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 47 straips-
nio 2 dalį, Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo 
ir kitais įstatymais bei teisės aktais, taip pat Seimo patvirtintais Komisijos nuostatais. 

23. Vertinant Lietuvos radijo ir televizijos komisijos kompetenciją, įtvirtintą  
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Visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnyje, pastebėtina, jog Komisijai yra pa-
vestos funkcijos, susijusios tiek su tam tikrų taisyklių nustatymu – pavyzdžiui, nusta-
tyti užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų 
teikėjų registravimo tvarką (48 str. 1 d. 5 p.); nustatyti įstatymų ir Europos Sąjungos 
teisės aktų reikalavimų, keliamų radijo ir (ar) televizijos programų sandarai ir turiniui, 
komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, visuome-
nės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atski-
rų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarką, pagal 
savo kompetenciją priimti kitus įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus dėl šio ir kitų 
įstatymų nuostatų įgyvendinimo (48 str. 1 d. 9 p.) ir pan., kas vertintina kaip atitinka-
mi įgaliojimai administracinio reglamentavimo srityje, tiek ir susijusios su konkrečių 
priemonių (sprendimų), vykdant įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo kontrolę 
Komisijos kompetencijos srityje, priėmimu – pavyzdžiui, išduoti transliavimo, retrans-
liavimo licencijas (48 str. 1 d. 2 p.); radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojams, 
retransliuotojams, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemo-
nėmis paslaugų teikėjams, taip pat kitiems asmenims, elektroninių ryšių tinklais trans-
liuojantiems ar retransliuojantiems audiovizualinius ir (ar) garso kūrinius, pažeidu-
siems Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, 
šio įstatymo reikalavimus ar licencijų sąlygas, nevykdantiems Komisijos priimtų spren-
dimų ar įpareigojimų, įstatymų nustatyta tvarka taikyti šias poveikio priemones: pa-
reikšti įspėjimą, ne ilgiau kaip 3 mėnesiams sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti 
licencijos galiojimą, skirti Administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodytas nuo-
baudas, kreiptis į teismą dėl informacinės visuomenės informavimo priemonių veiklos 
sustabdymo ar nutraukimo šio įstatymo nustatyta tvarka (48 str. 1 d. 13 p.) ir pan.

24. Nagrinėjamoje byloje skundžiamas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 
2015 m. sausio 12 d. sprendimas Nr. KS-12, kaip matyti iš jo motyvuojamosios da-
lies, priimtas vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 
3 punktu, 2 dalimi, 341 straipsnio 11 dalimi ir 48 straipsnio 1 dalies 16 punktu.

25. Visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio (2010 m. rugsėjo 30 d. įsta-
tymo Nr. XI-1046 redakcija) 1 dalies 16 punkte nustatyta viena iš Komisijos funkcijų 
– šio įstatymo nustatyta tvarka sustabdyti užsienio valstybių visuomenės informavimo 
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų parengtų paslaugų teikimą Lietuvos 
Respublikos teritorijoje. Visuomenės informavimo įstatymo 341 straipsnio, įtvirtinan-
čio visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo laisvę 
ir apribojimus, 11 dalyje nustatyta, kad iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Euro-
pos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be 
sienų ratifikavusių Europos valstybių televizijos programų ir (ar) atskirų programų, ir 
(ar) katalogų laisvas priėmimas Lietuvos Respublikoje gali būti sustabdytas Komisijos 
sprendimu, jeigu tokios valstybių televizijos programos ir (ar) atskiros programos, ir 
(ar) katalogai pažeidžia šio įstatymo 17 arba 19 straipsnių reikalavimus; Komisija savo 
sprendime nurodo, kokios priemonės ir nuo kada bus taikomos, siekiant sustabdyti 
minėtų televizijos programų ir (ar) atskirų programų, ir (ar) katalogų priėmimą Lietu-
vos Respublikos teritorijoje; numatomos taikyti priemonės turi būti proporcingos pa-
darytiems pažeidimams. Minėtame Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnyje 
nustatyta neskelbtina informacija, numatant, jog visuomenės informavimo priemonė-
se draudžiama skelbti informaciją, kurioje inter alia kurstomas karas ar neapykanta, 
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tyčiojimasis, niekinimas, kurstymas diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su 
žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, 
etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 
tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu (19 str. 1 d. 3 p.), taip pat numatyta, 
jog draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, 
žeminančią jo garbę ir orumą (19 str. 2 d.). Taigi, kaip matyti iš skundžiamo sprendimo 
teisinio pagrindo bei cituotų Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, byloje skun-
džiamą administracinį aktą Komisija priėmė vadovaudamasi Visuomenės informavimo 
įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 16 punktu, kuriuo jai pavesta viena iš funkcijų, susiju-
sių su šio įstatymo reikalavimų įgyvendinimo kontrole, bei šio įstatymo 341 straipsnio 
11 dalimi, kurioje įtvirtinta Komisijos teisė taikyti atitinkamą priemonę (priemones), 
konstatavus šio įstatymo 17 arba 19 straipsnių reikalavimų pažeidimą, kas leidžia da-
ryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju ginčijamas sprendimas priimtas įgyvendinant įga-
liojimus, nesusijusius su administraciniu reglamentavimu.

26. Minėta, kad norminis administracinis aktas įtvirtina bendro, abstraktaus, nein-
dividualizuoto pobūdžio normas – elgesio taisykles, nustatančias atitinkamų įstatymų 
ar kitų teisės aktų normų įgyvendinimo tvarką ir sąlygas. Šis norminio administracinio 
akto požymis, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, yra vienas iš esminių kriterijų, lei-
džiančių atskirti norminius administracinius aktus ir individualius administracinius 
aktus. Be to, norminis teisės aktas yra orientuojamas į ateitį, t. y. skirtas taikyti daug 
kartų, ir, įtvirtinus atitinkamą teisinį reguliavimą (atitinkamas teisės normas) šiame 
akte, jis toliau veikia ir yra realizuojamas individualiuose santykiuose bei konkrečių 
asmenų elgesyje. Ir priešingai – individualus aktas pasižymi vienkartiniu pobūdžiu. 

27. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamo Komisijos 2015 m. sausio 
12 d. sprendimo Nr. KS-12 turinį bei pobūdį, pažymi, jog nėra pagrindo išvadai, kad 
šiame teisės akte Komisija įtvirtino bendro pobūdžio ir abstrakčias elgesio taisykles. 
Priešingai – būtent šiuo aktu konkrečioje situacijoje įgyvendintos Visuomenės in-
formavimo įstatymo 19 straipsnyje, 341 straipsnio 11 dalyje ir 48 straipsnio 1 dalies 
16 punkte įtvirtintos teisės normos dėl nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolės ir, 
Komisijai nusprendus, kad buvo padaryti tam tikri Visuomenės informavimo įstaty-
mo reikalavimų pažeidimai, taikytos konkrečios ir pakankamai apibrėžtos priemonės 
(įpareigojimai) atitinkamiems subjektams, o ne sukurtos naujos elgesio taisyklės. Tai-
gi pagal savo teisinę prigimtį skundžiamas aktas yra teisės taikymo aktas, kuris, savo 
ruožtu, nereikalauja tolimesnių (papildomų) įgyvendinamųjų priemonių (tolimesnio 
ir (ar) papildomo įgyvendinimo individualiuose teisiniuose santykiuose) ir tiesiogines 
teisines pasekmes adresatams sukelia savaime. Minėti argumentai leidžia daryti išvadą, 
jog Komisijos 2015 m. sausio 12 d. sprendimas Nr. KS-12 neturi norminiams teisės ak-
tams būdingo normatyvinio požymio.

28. Atsižvelgdama į nurodytų argumentų visumą, išplėstinė teisėjų kolegija kons-
tatuoja, kad pareiškėjo ginčijamas administracinis aktas – Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos 2015 m. sausio 12 d. sprendimas Nr. KS-12 „Dėl programų iš ne Europos Są-
jungos valstybių narių ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją 
dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą 
„Ren TV Baltic“, laikino retransliavimo sustabdymo“ – savo pobūdžiu atitinka Admi-
nistracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtintus individualaus teisės 



451

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

akto požymius: tai vienkartinis teisės taikymo aktas, kuriuo už tam tikrų Visuomenės 
informavimo įstatymo reikalavimų pažeidimų padarymą nustatyta konkreti, pakanka-
mai apibrėžta priemonė (įpareigojimas) televizijos programų retransliuotojams. 

29. Pripažinus, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo ginčijamas 
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas yra norminis administracinis aktas, 
kas atitinkamai lėmė teismo sprendimą atsisakyti priimti pareiškėjo skundą kaip nena-
grinėtiną teismų administracinio proceso tvarka, yra nepagrįsta, konstatuotina, kad yra 
pagrindas atskirąjį skundą tenkinti – panaikinti Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį ir pareiškėjo BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD 
skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

30. Konstatavus, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. sausio 12 d. 
sprendimas Nr. KS-12 „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ekono-
minės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų rati-
fikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren TV Baltic“, laikino 
retransliavimo sustabdymo“ yra individualus teisės aktas, kiti pareiškėjo BALTIC ME-
DIA ALLIANCE LTD ir Komisijos procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai, 
susiję su ginčijamos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. 
nutarties teisėtumu / neteisėtumu ir pagrįstumu / nepagrįstumu, nebėra reikšmingi 
sprendžiant klausimą, ar skundas nagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka, 
todėl dėl jų atskirai nepasisakoma. Be to, nenagrinėtini ir pareiškėjo BALTIC MEDIA 
ALLIANCE LTD prašymai dėl įrodymų išreikalavimo ir kreipimosi į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą, kadangi konstatavus, jog Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 
2015 m. sausio 12 d. sprendimas Nr. KS-12 „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos vals-
tybių narių ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl tele-
vizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „Ren 
TV Baltic“, laikino retransliavimo sustabdymo“ yra individualaus teisės aktas, šie klau-
simai, kiek tai aktualu procese dėl atskirojo skundo nagrinėjimo, nebėra reikšmingi. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
151 straipsnio 4 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD atskirąjį skundą tenkinti iš dalies. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį panai-

kinti ir perduoti pareiškėjo BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD skundo priėmimo klau-
simą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. 

Nutartis neskundžiama. 
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2.12.2. Dėl bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į prašymą dėl proceso atnaujinimo 
atlyginimo

Pagal šiuo metu galiojantį Administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 
14 d. įstatymo redakcija Nr. VIII-1029, su atitinkamais pakeitimais galiojanti nuo 2001 m. 
sausio 1 d.) reguliavimą, teisė ar pareiga administracinio proceso šalims, nepateikusioms 
prašymo dėl proceso atnaujinimo, pateikti rašytinę poziciją (atsiliepimą į prašymą) proce-
so atnaujinimo klausimu nėra įtvirtinta, todėl tokią rašytinę poziciją (atsiliepimą į pra-
šymą) pateikusi administracinio proceso šalis veikia savo nuožiūra ir rizika. Išlaidos, pa-
tirtos rengiant atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo, pagal šiuo metu įtvirtiną 
teisinį reguliavimą nelaikytinos su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis, tokių išlaidų 
priteisimas taip pat neatitinka bylinėjimosi išlaidoms keliamo būtinumo ir privalomumo 
kriterijaus. Todėl proceso šaliai, pateikusiai atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujini-
mo, dėl tokio procesinio dokumento parengimo patirtų išlaidų atlyginimą nėra pagrindo  
priteisti (52 punktas).

Tai, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme ekplicitiškai nėra numatyta teisė ar 
pareiga administracinio proceso šalims, nepateikusioms prašymo dėl proceso atnaujinimo, 
išdėstyti savo rašytinę poziciją proceso atnaujinimo klausimu, t. y. pateikti atsiliepimą į 
prašymą dėl proceso atnaujinimo, nereiškia, jog administracinio proceso šalys tokios pozi-
cijos neturi teisės pateikti ar tokia teisė yra ribojama. Vien tik tuo pagrindu, jog įstatymų 
leidėjas nenumatė teisės ar pareigos administracinio proceso šaliai, nepadavusiai prašymo 
dėl proceso atnaujinimo, pateikti rašytinę poziciją proceso atnaujinimo klausimu, teismas 
prašymo dėl proceso atnaujinimo nepadavusio asmens rašytinės pozicijos negali nepriimti. 
Tokia situacija nebūtų pateisinama proceso šalių lygiateisiškumo, teisės į teisingą ir neša-
lišką teismą aspektu (53 punktas). Tačiau tokią rašytinę poziciją (atsiliepimą į prašymą 
dėl proceso atnaujinimo) pateikusi proceso šalis, kiek tai susiję su teismo išlaidų atlygini-
mu, veikia savo nuožiūra ir rizika (55 punktas).

Administracinė byla Nr. P858-104/2014
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00093-2013-1

Procesinio sprendimo kategorija 59

N U T A R T I S

2015 m. birželio 9 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio 
(pranešėjas), Dainiaus Raižio, Arūno Sutkevičiaus, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės 
ir Dalios Višinskienės,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akci-
nės bendrovės „G4S Lietuva“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje 
byloje Nr. P858-104/2014 pagal pareiškėjų akcinės bendrovės DNB banko, uždarosios 
akcinės bendrovės „G4S Lietuva“, akcinės bendrovės SEB banko, akcinės bendrovės 
„Swedbank“ skundus atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems 
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suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Eurocash1“, uždarajai akcinei 
bendrovei „First Data Lietuva“ dėl nutarimo dalių panaikinimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „G4S Lietuva“ (toliau – ir UAB „G4S Lie-
tuva“) su skundu (I t., b. l. 192–247) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teis-
mą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir 
Konkurencijos taryba) 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 2S-15 (toliau – ir Nutari-
mas, nutarimas Nr. 2S-15).

2. Pareiškėjas akcinė bendrovė SEB bankas (toliau – ir AB SEB bankas) skunde 
(VI t., b. l. 1–108) prašė panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą ta apimtimi, 
kuria pareiškėjas AB SEB bankas pripažintas pažeidęs Lietuvos Respublikos konkuren-
cijos įstatymo (toliau – ir KĮ) 5 straipsnio 1 dalį bei Sutarties dėl Europos Sąjungos vei-
kimo (toliau – ir SESV) 101 straipsnio 1 dalį, taip pat panaikinti Nutarimo rezoliucinės 
dalies 2.1 punktą, kuriuo pareiškėjui AB SEB bankas skirta 24 808 200 Lt dydžio bauda.

3. Pareiškėjas akcinė bendrovė „Swedbank“ (toliau – ir AB „Swedbank“) skunde 
(IX t., b. l. 1–66) prašė panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 ir 2.2 punktus ta ap-
imtimi, kuria pareiškėjas AB „Swedbank“ pripažintas pažeidęs KĮ 5 straipsnio 1 dalį 
bei SESV 101 straipsnio 1 dalį ir jam skirta 14 243 600 Lt dydžio bauda.

4. Pareiškėjas akcinė bendrovė DNB bankas (toliau – ir AB DNB bankas) skunde 
(XII t., b. l. 1–98) prašė panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą ta apimtimi, 
kuria pareiškėjas AB DNB bankas pripažintas pažeidęs KĮ 5 straipsnio 1 dalį ir SESV 
101 straipsnio 1 dalį, bei Nutarimo rezoliucinės dalies 2.3 punktą, kuriuo AB DNB 
bankui skirta bauda už inkriminuojamą pažeidimą.

5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 18 d. sprendimu 
(XX t., b. l. 134–186) pareiškėjų AB DNB banko, UAB „G4S Lietuva“, AB SEB banko 
bei AB „Swedbank“ skundus patenkino iš dalies. Pakeitė Konkurencijos tarybos Nuta-
rimo 2 punktą ir AB DNB bankui skyrė 3 452 080 Lt baudą, UAB „G4S Lietuva“ skyrė 
8 494 020 Lt baudą, AB SEB bankui skyrė 9 923 280 Lt baudą, AB „Swedbank“ skyrė 
5 697 440 Lt baudą.

6. Pareiškėjas AB SEB bankas apeliaciniame skunde (XXI t., b. l. 50–157) prašė 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą 
ir priimti naują sprendimą – tenkinti pareiškėjo skundą ir panaikinti Nutarimo rezo-
liucinės dalies 1 punktą ta apimtimi, kuria pareiškėjas AB SEB bankas pripažintas pa-
žeidęs KĮ 5 straipsnio 1 dalį ir SESV 101 straipsnio 1 dalį, taip pat panaikinti Nutarimo 
2.1 punktą. 

7. Pareiškėjas AB DNB bankas apeliaciniame skunde (XXII t., b. l. 33–115) prašė 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą 
ir priimti naują sprendimą – tenkinti pareiškėjo skundą.

8. Pareiškėjas AB „Swedbank“ apeliaciniame skunde (XXII t., b. l. 134–196) pra-
šė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d. spren-
dimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti pareiškėjo skundą ir panaikinti Nutarimo  



454

I. Administracinių teismų praktika

rezoliucinės dalies 1 punktą ir 2.2 punktą ta apimtimi, kuria pareiškėjas AB „Swed-
bank“ pripažintas pažeidęs KĮ 5 straipsnio 1 dalį ir SESV 101 straipsnio 1 dalį bei jam 
skirta 14 243 600 Lt dydžio bauda. 

9. Pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ apeliaciniame skunde (XXIII t., b. l. 29–106) 
prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d. 
sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Nutarimą. 

10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio 8 d. nutarti-
mi pareiškėjų AB DNB banko, AB SEB banko, AB „Swedbank“ apeliacinius skundus 
tenkino, UAB „G4S Lietuva“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Atsakovo Konkuren-
cijos tarybos apeliacinį skundą atmetė. Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2013 m. birželio 18 d. sprendimą pakeitė. Pareiškėjų AB DNB banko, AB SEB banko ir  
AB „Swedbank“ skundus tenkino, pareiškėjo UAB „G4S Lietuva“ skundą tenkino iš da-
lies. Panaikino Konkurencijos tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 2S-15 1, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 punktus ir grąžino bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui 
atlikti. Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d. spren-
dimo dalį paliko nepakeistą.

II.

11. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2014 m. liepos 8 d. pa-
teikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą atnaujinti procesą 
administracinėje byloje Nr. A502-253/2014 (XXVII t., b. l. 142–156), remdamasis Lie-
tuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių 
bylų teisenos įstatymas, ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodytu pagrindu.

12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi 
(XXIX t., b. l. 1–39) atsisakė atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-253/2014 
pagal pareiškėjų AB DNB banko, UAB „G4S Lietuva“, AB SEB banko, AB „Swedbank“ 
ir atsakovo Konkurencijos tarybos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos admi-
nistracinio teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pa-
reiškėjų AB DNB banko, UAB „G4S Lietuva“, AB SEB banko, AB „Swedbank“ skundus 
atsakovui Konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Euro-
cash1“, UAB „First Data Lietuva“ dėl nutarimo dalių panaikinimo. 

13. Pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ prašymu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį admi-
nistracinį teismą dėl teismo išlaidų atlyginimo. Pareiškėjas prašo priteisti 18 403,70 Eur 
išlaidų, kurias patyrė rengdamas ir raštu pateikdamas atsiliepimą į atsakovo Konkuren-
cijos tarybos prašymą dėl proceso atnaujinimo ir prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo 
priemonių taikymo.

14. Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepime į UAB „G4S Lietuva“ prašymą dėl 
išlaidų atlyginimo nurodė, kad UAB „G4S Lietuva“ nurodytos bylinėjimosi išlaidos yra 
neproporcingos, atsižvelgus į prašyme dėl proceso atnaujinimo nagrinėtus klausimus, 
atsiliepimo į prašymą dėl proceso atnaujinimo apimtį bei turinį. Be to, UAB „G4S Lie-
tuva“ nepagrindė bylos sudėtingumo ir tokių bylinėjimosi išlaidų būtinybės, o už pra-
šymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių rengimą patirtos išlaidos išvis neturėtų 
būti priteisiamos. 
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Išplėstinė teisėjų kolegija

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

15. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ kreipėsi 
į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl 18 403,70 Eur teismo išlaidų atlygini-
mo, kurias jis patyrė rengdamas ir raštu pateikdamas atsiliepimą į atsakovo Konkuren-
cijos tarybos prašymą dėl proceso atnaujinimo ir prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo 
priemonių taikymo.

16. Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamoje byloje yra keliami aktualūs teisės aiški-
nimo klausimai, turėsiantys reikšmės tolimesniam administracinių teismų praktikos 
vystymui, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo nutarta šioje byloje 
sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją. 

17. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, susijusi su teismo išlai-
domis ir jų atlyginimu, buvo gausiai plėtojama ir vystoma, todėl, išplėstinės teisėjų ko-
legijos vertinimu, šioje byloje, prieš pasisakant dėl administracinės bylos esmės, visų 
pirma yra tikslinga apžvelgti šiai bylai reikšmingą Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo praktiką, suformuotą aptariant teismo išlaidų atlyginimo sąlygas, kurioms 
esant tokios išlaidos paprastai yra atlygintinos, bei teismo išlaidų atlyginimo prielaidas 
(ABTĮ 44–45 str.).

IV.

18. Kreipimasis į teismą siekiant apginti savo galbūt pažeistas teises, teisėtus inte-
resus ar įstatymų saugomus interesus yra subjektyvi tarptautinių ir nacionalinių teisės 
aktų garantuota asmens teisė, kuri yra laikoma viena iš fundamentalių žmogaus tei-
sių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 30 str. 1 d., Lietuvos 
Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str., Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių 
pakto 2 str. 3 d.). Nors bylos inicijavimas yra tik vienas iš teisės į teisminę gynybą as-
pektų, tačiau pats kreipimasis į teismą savaime nėra savitikslis dalykas, t. y. tokiu krei-
pimusi yra siekiama atkurti savo pažeistas ar ginčijamas teises arba apginti įstatymo 
saugomus interesus (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1975 m. vasario 21 d. 
sprendimą byloje Golder prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 4451/70), be kita ko, 
gauti teismo sprendimą, kuriuo kilęs ginčas būtų išsprendžiamas galutinai (žr., pvz., 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimą byloje Brumărescu 
prieš Rumuniją (pareiškimo Nr. 28342/95). 

19. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai pabrėžiama, 
jog teisė į teisminę gynybą nėra vien procesinio pobūdžio teisė, kuri galėtų būti tapa-
tinama su teise kreiptis į teismą. Teisė į teisminę gynybą apima ir byloje dalyvaujančių 
asmenų teisę, kad teismas priimtų procesinį sprendimą, atitinkantį tarp šalių susiklos-
čiusius materialinius teisinius santykius ir procesinę padėtį byloje (žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 25 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008; 2013 m. rugpjūčio 29 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2374/2013). Atsižvelgiant į tai, 
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jog teisminės gynybos prieinamumas yra tiesiogiai susijęs su teises ginančių asmenų 
galimybėmis pakelti bylinėjimosi išlaidų naštą ir galimybėmis pagrįstas, racionalias iš-
laidas susigrąžinti, įvertinta, jog šiuo tikslu įstatymų leidėjas administracinėje teiseno-
je yra įtvirtinęs bylinėjimosi išlaidų institutą, kuris reglamentuojamas ABTĮ VI skirs-
nio nuostatų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 
2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2374/2013; 2014 m. 
spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-884/2014; 2015 m. gegužės 15 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS-816-438/2015 ir kt.).

20. Primintina, jog sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo admi-
nistracinė byla nėra sprendžiama iš esmės. Bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimai 
taip pat nėra tarp šalių vykstančio materialinio teisinio pobūdžio ginčo dalis, kita ver-
tus, šie klausimai yra glaudžiai susiję, nes administracinės bylos baigtis dėl tarp šalių 
vykstančio materialinio teisinio pobūdžio ginčo nulemia bylinėjimosi išlaidų priteisi-
mą ir jų paskirstymą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų 
kolegijos 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2374/2013). 
Teisiniai santykiai dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo yra procesinių bylos, kurioje iš-
laidos patirtos, santykių tąsa. Reikalavimai priteisti bylinėjimosi išlaidas yra procesinio 
teisinio pobūdžio, todėl iš esmės yra susiję su teismo sprendimu, kuriuo buvo spren-
džiami byloje pateikti materialinio teisinio pobūdžio reikalavimai (Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013). 

21. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, bylinėjimosi išlaidų paskirs-
tymas turi įtakos viso proceso teisingumui (2006 m. balandžio 6 d. sprendimas byloje 
Stankewicz prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 46917/99). Šis klausimas yra svarbus verti-
nant, ar procesas atitiko Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
6 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Pagal šio Teismo praktiką procesas dėl bylinėjimo-
si, nors ir pradedamas atskirai, privalo būti vertinamas kaip bylos nagrinėjimo iš es-
mės tąsa, ir dėl to tai yra sprendimas dėl asmens „civilinio pobūdžio teisių ir pareigų“ 
(1997 m. rugsėjo 23 d. sprendimas byloje Robins prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo 
Nr. 22410/93); 2005 m. kovo 29 d. sprendimas byloje Macková prieš Slovakiją (pareiški-
mo Nr. 51543/99).

22. Administracinių bylų teisenos įstatymas proceso šaliai, kurios naudai buvo 
priimtas sprendimas, suteikia teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą (44 str. 
1 d.). Ši norma išreiškia Lietuvos administraciniame procese vyraujančią bendrąją by-
linėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklę „pralaimėjęs moka“ (žr., pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. rug-
sėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008; 2013 m. gegužės 9 d. iš-
plėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. 
liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013; 2013 m. rugpjūčio 29 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2374/2013 ir kt.). 
ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje minima formuluotė „kurios naudai priimtas sprendimas“ 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje aiškinama kaip reiškianti, kad 
išlaidos priteisiamos tai šaliai, kuri laimi bylą, t. y. kurios atžvilgiu priimtas teismo bai-
giamasis aktas yra palankus (patenkinti materialiniai reikalavimai). Be to, toks laimė-
jimas siejamas su kitos šalies veiksmų (neveikimo) neteisėtumo pripažinimu (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartis administracinėje  
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byloje Nr. AS822-485/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 
2010 m., 500–503 p.). Plėtodamas šią praktiką teismas yra pažymėjęs, jog toks įtvir-
tintas teisinis reguliavimas lemia, kad administracinę bylą laimėjusioji šalis faktiškai 
atgauna visas turėtas išlaidas ar patirtus nuostolius, susijusius su bylos nagrinėjimu 
teisme, išskyrus tam tikrus atvejus, kai išlaidos neatitinka teisės aktų numatytų reika-
lavimų, yra nebūtinos, nepagrįstos. Tokia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso ša-
lims taisyklė užtikrina, kad laimėjusiai bylą šaliai bus kompensuotos jos teisių gynybai 
išleistos lėšos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisė-
jų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 
2013 m. rugpjūčio 29 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje 
Nr. A662-2374/2013). 

23. Taigi vien tik ta aplinkybė, kad tam tikros išlaidos yra priskirtos prie išlaidų, 
susijusių su bylos nagrinėjimu, kategorijos, dar nereiškia, jog tokios išlaidos turi būti 
priteisiamos atitinkamą prašymą pateikusiam asmeniui. Išlaidos atlyginamos tik tokiai 
proceso šaliai, kurios naudai yra priimtas teismo sprendimas (ABTĮ 44 str. 1 d. ir 6 d.). 
Vadinasi, jei sprendimas nėra priimamas šalies naudai, išlaidos yra neatlyginamos (Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 
9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013; 2013 m. spalio 2 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. AS261-592/2013; 2015 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS-28-858/2015 ir kt.). 

24. Pagal ABTĮ 44 straipsnį šalis, dėl kurios priimtas nepalankus teismo sprendi-
mas, laikytina pralaimėjusia šalimi, kuri neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, 
ir kuriai atitinkamai gali tekti atlyginti proceso šalies, kurios naudai priimtas teismo 
sprendimas, patirtas bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS525-201/2013).

25. Taisyklė, pagal kurią pralaimėjusi bylą šalis turi padengti ne tik savo, bet ir 
kitos šalies turėtas bylinėjimosi išlaidas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktikoje buvo plėtojama išaiškinant, jog ji saugo nuo nepagrįstų skundų ar atsi-
kirtimų į skundus pareiškimo ir skatina siekti atkurti taiką tarp šalių alternatyviais 
neteisminiais būdais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų 
kolegijos 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2374/2013). 
Rizika apmokėti kitos šalies išlaidas atlieka svarbų prevencinį vaidmenį, atgraso nuo 
nepagrįsto ir ilgo bylinėjimosi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėsti-
nės teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-
375/2008; 2013 m. gegužės 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje 
byloje Nr. AS525-201/2013). Tokiu būdu, be kita ko, yra reguliuojamas byloje dalyvau-
jančių asmenų elgesys, atgrasoma nuo piktnaudžiavimo administraciniu procesu, ska-
tinamas sąžiningas ir tinkamas materialiųjų teisinių pareigų vykdymas, užtikrinama 
pagarba teisei (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegi-
jos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013). 

26. Taip pat primintina, jog bylinėjimosi išlaidos (kitaip dar vadinamos – teismo 
išlaidos) – tai pinigai, kurie sumokami už teismo darbą, procesinius veiksmus ir pas-
laugas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Iš ABTĮ šeštojo skirsnio nuostatų galima išskir-
ti dvi pagrindines tokių išlaidų rūšis: 1) žyminis mokestis; 2) kitos išlaidos, susijusios 



458

I. Administracinių teismų praktika

su bylos nagrinėjimu. Prie kitų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų priskiriamos su-
mos, išmokėtos liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms, taip 
pat išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimo laiko ir vietos paskelbimu spaudoje (ABTĮ 
43 str. 1 d.), kitos proceso šalių išlaidos, įtvirtintos ABTĮ 44 straipsnyje.

27. ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 6 dalys numato, jog kai sprendimas priimtas pareiš-
kėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas 
dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; 
transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už lai-
ką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus 
gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas; atstovavimo išlaidas. To paties 
gali reikalauti atlyginti ir tretieji suinteresuoti asmenys, kai išnagrinėjus bylą yra pa-
tenkinamos ar apginamos jų teisės (ABTĮ 44 str. 5 d.; šiuo klausimu taip pat žr. Lietu-
vos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 
29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2374/2013). 

28. Atsakovas atitinkamai gali reikalauti atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengda-
mas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagri-
nėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje 
išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taiko-
mojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas; atstovavimo 
išlaidas (ABTĮ 44 str. 4 ir 6 d.). 

29. Teisės į teisingą teismą įgyvendinimas yra labai glaudžiai susijęs su teise byloje 
naudotis profesionaliu atstovavimu, kad asmuo galėtų tinkamai ginti pažeistas ar gin-
čijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus (Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. AS525-201/2013). Dėl šių priežasčių ABTĮ numato, kad proceso šaliai, kurios 
naudai buvo priimtas teismo sprendimas, atlyginamos atstovavimo išlaidos. Atstovavi-
mo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.). Vado-
vaujantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato 
ar advokato padėjėjo pagalba, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietu-
vos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirminin-
ku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos advokatų tarybos 
2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. ba-
landžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 buvo patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylo-
se priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą 
(paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) (nuo 2015 m. kovo 20 d. 
galioja nauja redakcija). 

30. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, 
kad teismas, spęsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atitinkamoje byloje, 
turi kompleksiškai įvertinti, ar bylinėjimosi išlaidos buvo pagrįstos, būtinos, realios, pri-
teisdamas atstovavimo išlaidas turi atsižvelgti į Rekomendacijose numatytus maksima-
lius dydžius, Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, įvertinti šalių patirtas išlai-
das bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, taip pat į 
tai, ar procesiniame dokumente, už kurio parengimą yra prašoma priteisti bylinėjimosi 
išlaidas, iš esmės yra atkartojami argumentai, pateikti pirmosios instancijos teismui, ar 
kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis ir yra 
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pateikiami argumentai dėl pirmosios instancijos teismo atliktų atitinkamų aplinkybių 
aiškinimo ir vertinimo, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar proceso šalys savo pro-
cesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perte-
klinis (ABTĮ 53 str. 3 d.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisė-
jų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 
2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013; 2013 m. spalio 
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-726/2013; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS-816-438/2015 ir kt.).

31. Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio 
už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudė-
tingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį 
(pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota 
advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobū-
dį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo 
laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes.

32. Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi išlaidoms tai-
komi ir bendrieji teisės principai – jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningu-
mo principus, reikalaujančius, be kita ko, kad asmenys, prašantys jų atlyginimo, elgtųsi 
apdairiai, rūpestingai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų 
kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 
2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013; 2014 m. balan-
džio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-346/2014; 2014 m. rugpjūčio 20 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-707/2014 ir kt.).

33. Kaip matyti iš Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų, skirtų iš-
laidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu reguliuoti, jose tiksliai ir išsamiai nenu-
matyta, kokio pobūdžio išlaidos turėtų būti priteisiamos kaip išlaidos, susijusios su 
administracinės bylos nagrinėjimu, ir kiekvienu atveju toks įvertinimas paliekamas 
administracinio teismo prerogatyvai. Teismas, atsižvelgęs į bylos faktines aplinkybes, 
turi nustatyti konkretų išlaidų ryšį su byla ir pripažinti arba atsisakyti pripažinti ati-
tinkamas išlaidas susijusiomis su administracinės bylos nagrinėjimu (Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. gegužės 16 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. AS146-393/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS858-211/2013).

34. Plėtodamas praktiką dėl pagrįstų ir suinteresuotos šalies realiai turėtų bylinė-
jimosi išlaidų priteisinimo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir toliau pa-
brėžia, jog ne visos faktiškai šalių sumokėtos bylinėjimosi išlaidos teismo yra ir turi 
būti atlyginamos, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies iš-
laidavimo. Be to, ne visų išlaidų atlyginimas gali būti pateisinamas proceso išlaidų atly-
ginimo instituto paskirtimi ir esme. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstu-
mo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. 
Kaip išlaidavimo nuostoliai, jie liktų neatlyginti juos patyrusiai šaliai. Priešingu atveju, 
pareikalavus nerealaus, nepagrįsto dydžio bylinėjimosi išlaidų, o teismui jas priteisus, 
gali būti paneigta bylinėjimosi išlaidų atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu už-
darbiavimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 
2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013). Tokiu būdu 
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas suformavo taisyklę, kad, administraci-
niam teismui sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ar jų dydžio, kyla pareiga 
būti aktyviam, ex officio atsižvelgti į tai, kad tarp nagrinėjamos administracinės bylos 
ir bylinėjimosi išlaidų būtų tam tikras priežastinis ryšys (Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. gegužės 16 d. nutartis administracinė-
je byloje  Nr. AS146-393/2013; 2013 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS444-542/2013; 2015 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS-28-858/2015).

35. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat toliau laiko-
masi nuostatos, kad administraciniame procese turi būti ieškoma pusiausvyros, jog by-
linėjimosi išlaidų paskirstymas taptų teisę į teisminę gynybą užtikrinančia, o ne ribo-
jančia priemone (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-774/2011), kad būtų užtikrinamas proceso 
šalių lygiateisiškumas, apsaugoma nuo piktnaudžiavimo administraciniu procesu (Lie-
tuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 
25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008; 2013 m. gegužės 9 d. išplėsti-
nės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013).

V.

36. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas, ar proceso šalis, pateikusi atsiliepi-
mą į prašymą dėl proceso atnaujinimo proceso atnaujinimo stadijoje, turi teisę į dėl 
tokio procesinio dokumento parengimo patirtų išlaidų atlyginimą. Išplėstinės teisėjų 
kolegijos vertinimu, prieš atsakant į šį klausimą taip pat yra būtina įvertinti ir aptarti 
proceso atnaujinimo institutą, kaip administracinės bylos nagrinėjimo stadiją, kurioje 
tokio pobūdžio išlaidos patiriamos, ir jo prasmę administraciniame procese. 

37. ABTĮ 153 straipsnyje nurodyta, jog bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo spren-
dimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas šiame skirsnyje nustatytais pagrin-
dais ir tvarka (1 d.), o procesas gali būti atnaujinamas esant šio straipsnio 2 dalyje iš-
dėstytiems pagrindams (2 d.). ABTĮ 154 straipsnyje yra nurodyti subjektai, turintys 
teisę paduoti prašymą atnaujinti procesą, 155 straipsnyje aptariama prašymo dėl pro-
ceso atnaujinimo pateikimo tvarka, 156 straipsnyje yra išdėstyti prašymo dėl proceso 
atnaujinimo padavimo terminai, 157 straipsnyje yra aptartas prašymo dėl proceso at-
naujinimo turinys, o ABTĮ 158 straipsnyje yra numatyta prašymo dėl proceso atnauji-
nimo nagrinėjimo tvarka. ABTĮ 159 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu prašymas 
paduotas nepraleidus įstatymo nustatytų terminų ir yra pagrįstas įstatymo numatytais 
proceso atnaujinimo pagrindais, teismas priima nutartį dėl proceso atnaujinimo, ku-
rioje nurodo, koks teismas nagrinės bylą iš esmės.

38. Teismų praktikoje laikomas nuostatos, jog proceso atnaujinimo 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 padėti išvengti galimo neteisėto teismo 
procesinio sprendimo teisinių pasekmių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-159/2010; 2012 m. sausio 
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261-20/2012; 2015 m. gegužės 8 d. nutartis 
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administracinėje byloje Nr. P-26-261/2015; 2015 m. balandžio 22 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. P-63-662/2015 ir kt.).

39. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad pro-
ceso atnaujinimo institutas pagal savo paskirtį ir tikslus, kurių siekė įstatymų leidė-
jas, yra išimtinė procedūra, kuri taikoma tik ypatingais atvejais, siekiant pašalinti tam 
tikrus akivaizdžius ir esminius pažeidimus, padarytus bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu 
teismo priimtu baigiamuoju aktu, griežtai laikantis ABTĮ IV skyriuje nustatytų pro-
ceso atnaujinimo sąlygų bei tvarkos, ir negali būti tapatinamas su apeliaciniu proce-
su, kuris reglamentuotas ABTĮ III skyriaus normomis (2015 m. gegužės 19 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. P-52-520/2015; 2015 m. gegužės 8 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. P-33-552/2015; 2015 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. P-64-261/2015 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kad proceso atnaujinimo stadija galima tik 
esant įsiteisėjusiam teismo procesiniam sprendimui ir siekiant, kad nebūtų trikdomas 
įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių sta-
bilumas, įstatymų leidėjas proceso atnaujinimo stadiją sukūrė ne kaip įprastinę, o kaip 
išimtinę teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formą, apsaugančią visos 
teisėtvarkos darną ir pastovumą (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. P146-17/2012; 2013 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P556-157/2013; 
2014 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-59/2014; 2015 m. balandžio 
1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P-20-525/2015). 

40. Griežtai apibrėžtų proceso atnaujinimo pagrindų nustatymas (ABTĮ 153 str. 
2 d. 1–12 p.) nėra savitikslis, jis būtinas siekiant apsaugoti teisinių santykių stabilumą, 
įgyvendinti teisinio saugumo bei teisinės valstybės principus, nes kitaip susidarytų si-
tuacija, kai proceso atnaujinimas faktiškai taptų dar viena įprasta bylos nagrinėjimo 
teisme stadija, o tai prieštarautų Lietuvoje egzistuojančios administracinių teismų siste-
mos sampratai bei tikslams, sumenkintų galutinio teismo sprendimo (nutarties) pras-
mę (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. P858-177/2010; 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. P438-134/2011; 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-44/2012; 
2015 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P-47-822/2015 ir kt.).

41. Taigi proceso atnaujinimas nėra pakartotinė bylos peržiūra. Teisinis regla-
mentavimas, pagal kurį procesas tampa susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendi-
mo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl 
įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio 
bylos nagrinėjimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 
5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P492-183/2011; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. P552-177/2013; 2014 m. balandžio 30 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. P492-71/2014; 2015 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. P-26-261/2015 ir kt.).

42. Dėl proceso atnaujinimo instituto, kaip išimtinės procedūros, pasisakė ir Euro-
pos Žmogaus Teisių Teismas, kuris savo praktikoje yra pripažinęs, kad sprendimo per-
žiūrėjimo 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 tai nulemia ypatingos ir įtikinamos aplinkybės (žr. 2013 m. 
lapkričio 12 d. sprendimą byloje Varnienė prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 42916/04); 
2003 m. liepos 24 d. sprendimą byloje Ryabykh prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 52854/99) 



462

I. Administracinių teismų praktika

ir kt.). Nukrypimai nuo res judicata principo pateisinami tik tais atvejais, kai jų būtiny-
bę lemia esminio ir įtikinamo pobūdžio aplinkybės (žr. 2007 m. sausio 18 d. sprendimą 
byloje Kot prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 20887/03). Aukštesnių teismų galia panaikinti 
ar pakeisti privalomus ir vykdytinus teisminius sprendimus turėtų būti įgyvendinama, 
siekiant ištaisyti esminius trūkumus (2008 m. liepos 31 d. sprendimas byloje Protsenko 
prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 13151/04). Be to, teisėtas galutinio ir įsiteisėjusio sprendi-
mo panaikinimas peržiūros procese reiškia nukrypimą nuo teisinio apibrėžtumo prin-
cipo. Atitinkamas sprendimas gali būti panaikintas tik siekiant ištaisyti klaidą, iš tiesų 
turinčią esminę reikšmę teisminei sistemai (žr. 2011 m. kovo 29 d. sprendimą byloje 
Shchurov prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 40713/04).

43. Administracinių bylų teisenos įstatymo proceso atnaujinimo stadiją reguliuo-
jančios normos, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo praktika patvirtina, kad proceso atnaujinimas savo pobūdžiu ir 
prigimtimi yra fakultatyvi ir išimtinė stadija, kurios metu byla nėra nagrinėjama iš es-
mės, tačiau pagal asmens prašymą dėl proceso atnaujinimo, laikantis ABTĮ IV skyriu-
je nustatytų proceso atnaujinimo sąlygų bei tvarkos, patikrinama, ar egzistuoja ABTĮ 
153 straipsnio 2 dalyje išdėstyti proceso atnaujinimo pagrindai.

44. Šiame kontekste primintina, jog reikalavimai priteisti bylinėjimosi išlaidas yra 
procesinio teisinio pobūdžio, todėl iš esmės yra susiję su teismo sprendimu, kuriuo 
buvo sprendžiami byloje pateikti materialinio teisinio pobūdžio reikalavimai (pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegu-
žės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013). Kaip minėta anksčiau, na-
grinėjant prašymą dėl proceso atnaujinimo byla iš esmės nėra nagrinėjama, t. y. ginčas 
dėl materialiosios teisės ar įstatymų saugomo intereso nėra sprendžiamas, todėl išlai-
dų dėl atsiliepimo į prašymą dėl proceso atnaujinimo parengimo proceso atnaujinimo 
stadijoje nėra pagrindo vertinti kaip pagrindinio ginčo dėl materialiosios teisės ar įsta-
tymų saugomo intereso tąsos. 

45. Atsižvelgus į šios nutarties 44 punkte išdėstytus argumentus, šioje byloje nėra 
pagrindo taikyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, suformuotos 
išlaidų, patirtų teikiant atsiliepimus į atskiruosius skundus, atlyginimo srityje. Tiesa, 
jog proceso įstatymas numato galimybę tam tikrus procesinius veiksmus, susijusius su 
administracinio ginčo užbaigimu, atlikti jau po teismo sprendimo įsiteisėjimo, taip pat 
sudaro prielaidas dėl to kilti atitinkamiems ginčams. Kitaip tariant, administracinė byla 
ne visais atvejais visa apimtimi užsibaigia priėmus teismo sprendimą. Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas suformavo praktiką, jog išlaidos, susijusios su atsiliepimu 
į atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties atlyginti išlaidas pagal pra-
šymą, paduotą po bylos išnagrinėjimo iš esmės, yra priskirtinos kitoms išlaidoms, susi-
jusioms su bylos nagrinėjimu, t. y. patenka į skirstytinas išlaidas, kurios gali būti atlygi-
namos šalims (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 
2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013). Tačiau, prie-
šingai nei atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl bylinėjimosi išlaidų, atsiliepimo į prašymą 
dėl proceso atnaujinimo parengimas ir dėl to patirtos išlaidos proceso atnaujinimo sta-
dijoje nelaikytinos pagrindinio ginčo dėl materialiosios teisės ar įstatymų saugomo in-
tereso tąsa, t. y. jos nėra susijusios su bylos išnagrinėjimu iš esmės. Išdėstytų aplinkybių 
pagrindu sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo už atsiliepimo į pra-
šymą dėl proceso atnaujinimo parengimo proceso atnaujinimo stadijoje nėra pagrindo 
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vadovautis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 
2013 m. gegužės 9 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013 suformuota 
praktika.

VI.

46. Kita vertus, siekiant nustatyti, ar proceso šalis, pateikusi atsiliepimą į prašymą 
dėl proceso atnaujinimo, turi teisę į dėl tokio procesinio dokumento parengimo pa-
tirtų išlaidų atlyginimą, Administracinių bylų teisenos įstatymo IV skyriaus nuostatas, 
reguliuojančias prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo tvarką, yra būtina iša-
nalizuoti ABTĮ 44 straipsnio, numatančio su bylos nagrinėjimu susijusių proceso šalių 
išlaidų atlyginimą, kontekste.

47. Kaip minėta anksčiau, ABTĮ 158 straipsnyje yra aptarta procesinio dokumen-
to – prašymo dėl proceso atnaujinimo – nagrinėjimo tvarka: prašymą dėl proceso at-
naujinimo nagrinėja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sudaryta 
teisėjų kolegija rašytinio proceso tvarka, nekviesdama į posėdį bylos proceso dalyvių 
(1 d.); nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas 
paduotas nepraleidus nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas įstatymų numatytais proceso 
atnaujinimo pagrindais. Prireikus teismas turi teisę pareikalauti iš prašymą padavusio 
asmens papildomų įrodymų minėtais klausimais (2 d.).

48. ABTĮ IV skyriaus „Proceso atnaujinimas“ teisės normų (153–162 str.) analizė 
patvirtina, jog įstatymų leidėjas šiuo metu galiojančiu teisiniu reguliavimu jokių kitų 
procesinio pobūdžio dokumentų pateikimo, išskyrus prašymą dėl proceso atnaujinimo, 
administracinio proceso atnaujinimo stadijoje nenumatė, t. y. įstatymų leidėjas nedeta-
lizavo kitų administracinio proceso šalių, nepateikusių prašymo dėl proceso atnaujini-
mo, teisės ar pareigos proceso atnaujinimo stadijoje pateikti kitokio pobūdžio proce-
sinius dokumentus, nei prašymas dėl proceso atnaujinimo. Taigi Administracinių bylų 
teisenos įstatymo nuostatos suponuoja, jog pagal šiuo metu įstatymų leidėjo įtvirtintą 
proceso atnaujinimo modelį, kitų byloje dalyvaujančių asmenų, išskyrus prašymą dėl 
proceso atnaujinimo padavusį asmenį, teisė ar pareiga pateikti rašytinę poziciją, t. y. 
atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo, paaiškinimą, atsikirtimą ar kitus proce-
sinius dokumentus, kuriuose būtų išdėstyta prašymo dėl proceso atnaujinimo nepada-
vusio asmens pozicija ir argumentai proceso atnaujinimo klausimu, nėra numatyta. 

49. Kaip jau buvo pažymėta anksčiau, ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatyta, 
jog galimas tik išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimas. Tai, ar išlaidos turė-
tų būti priteisiamos kaip išlaidos, susijusios su administracinės bylos nagrinėjimu, kie-
kvienu atveju įvertina teismas, atsižvelgęs į bylos faktines aplinkybes (Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. gegužės 16 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. AS146-393/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS858-211/2013). Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, ABTĮ neįtvirtinus teisės ar 
pareigos administracinio proceso šalims pateikti rašytinę poziciją (atsiliepimą) proce-
so atnaujinimo klausimu, išlaidos, patirtos rengiant tokią poziciją, laikytinos su admi-
nistracinės bylos nagrinėjimu nesusijusiomis išlaidomis. 

50. Šio pobūdžio išlaidos neatitinka bylinėjimosi išlaidoms keliamo būtinumo 
ir privalomumo kriterijaus. Minėta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
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nuosekliai laikosi pozicijos, kad priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos ša-
lies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. AS146-460/2009; 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS525-34/2011; 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). 
Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, taip pat turi būti atsižvelgia-
ma į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso 
šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis (ABTĮ 53 str. 3 d.) (Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS858-211/2013; 2013 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-726/2013; 
2015 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-816-438/2015 ir kt.).

51. Taip pat dėmesys atkreiptinas į tai, jog ekonomiškumo principas suponuoja 
byloje dalyvaujančių asmenų pareigą procesinius veiksmus atlikti racionaliai, taupyti 
savo ir kitų proceso dalyvių lėšas. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tai, jog ABTĮ 
nenustatyta prašymo dėl proceso atnaujinimo nepadavusios administracinio proceso 
šalies teisė ar pareiga pateikti atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo, rodo, kad 
šiandien įstatymų leidėjas prioritetą suteikia siekiui įtvirtinti efektyvų, prieinamą ir ne-
brangų proceso atnaujinimo institutą. 

52. Išplėstinė teisėjų kolegija apibendrina, jog pagal šiuo metu galiojantį Adminis-
tracinių bylų teisenos įstatymo reguliavimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 
1999 m. sausio 14 d. redakcija Nr. VIII-1029, su atitinkamais pakeitimais galiojanti nuo 
2001 m. sausio 1 d.), teisė ar pareiga administracinio proceso šalims, nepateikusioms 
prašymo dėl proceso atnaujinimo, pateikti rašytinę poziciją (atsiliepimą į prašymą) 
proceso atnaujinimo klausimu nėra įtvirtinta, todėl tokią rašytinę poziciją (atsiliepimą 
į prašymą) pateikusi administracinio proceso šalis veikia savo nuožiūra ir rizika. Išlai-
dos, patirtos rengiant atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo, pagal šiuo metu 
įtvirtintą teisinį reguliavimą nelaikytinos su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis, 
tokių išlaidų priteisimas taip pat neatitinka bylinėjimosi išlaidoms keliamo būtinumo 
ir privalomumo kriterijaus. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatuoja, jog proceso šaliai, pateikusiai atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujini-
mo, dėl tokio procesinio dokumento parengimo patirtų išlaidų atlyginimą pagal šiuo 
metu galiojantį teisinį reguliavimą nėra pagrindo priteisti.

VII.

53. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog tai, kad Administracinių bylų 
teisenos įstatyme ekplicitiškai nėra numatyta teisė ar pareiga administracinio proceso 
šalims, nepateikusioms prašymo dėl proceso atnaujinimo, išdėstyti savo rašytinę pozi-
ciją proceso atnaujinimo klausimu, t. y. pateikti atsiliepimą į prašymą dėl proceso at-
naujinimo, nereiškia, jog administracinio proceso šalys tokios pozicijos neturi teisės 
pateikti ar tokia teisė yra ribojama. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, vien tik tuo 
pagrindu, jog įstatymų leidėjas nenumatė teisės ar pareigos administracinio proceso 
šaliai, nepadavusiai prašymo dėl proceso atnaujinimo, pateikti rašytinę poziciją pro-
ceso atnaujinimo klausimu, teismas prašymo dėl proceso atnaujinimo nepadavusio as-
mens rašytinės pozicijos negali nepriimti. Tokia situacija nebūtų pateisinama proceso 
šalių lygiateisiškumo, teisės į teisingą ir nešališką teismą aspektu. 
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54. Tokį aiškinimą, be kita ko, pagrindžia tarptautiniai įsipareigojimai, kylantys 
iš Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Šiuo požiūriu Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktikoje akcentuojama, kad bylos dalyviai turi teisę žinoti 
ir pateikti savo komentarus dėl visų teismui pateiktų paaiškinimų, galinčių daryti po-
veikį teismo sprendimui. Šios išvados negali pakeisti net tai, kad pateikti paaiškinimai 
yra neutralūs dėl teismo spręstino klausimo (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teis-
mo 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimą byloje Zagrebačka banka D. D. prieš Kroatiją 
(pareiškimo Nr. 39544/05); 2005 m. liepos 21 d. sprendimą byloje Milatová ir kt. prieš 
Čekiją (pareiškimo Nr. 61811/00) ir kt.). Be to, tik ginčo šalys gali nuspręsti, ar pateikti 
atsiliepimą dėl tam tikro dokumento. Čia svarbus bylos šalių pasitikėjimas teisingu-
mo vykdymu, kuris inter alia grindžiamas įsitikinimu, jog jos turi galimybę pateikti 
savo nuomonę dėl kiekvieno bylos dokumento (1997 m. vasario 18 d. sprendimas by-
loje Nideröst-Huber prieš Šveicariją (pareiškimo Nr. 18990/91); 2001 m. birželio 28 d. 
sprendimas byloje F. R. prieš Šveicariją (pareiškimo Nr. 37292/97); 2001 m. liepos 20 d. 
sprendimas byloje Pellegrini prieš Italiją (pareiškimo Nr. 30882/96). Teisingumas reika-
lauja apie gautus bylos dokumentus šalims pranešti tam, kad jos, jei pageidautų, galėtų 
pateikti paaiškinimus (2002 m. liepos 11 d. sprendimas byloje Göç prieš Turkiją (pa-
reiškimo Nr. 36590/97).

55. Taigi aiškinimas, jog ABTĮ nenumačius administracinio proceso šaliai, ne-
padavusiai prašymo dėl proceso atnaujinimo, teisės ar pareigos pateikti atsiliepimą į 
prašymą dėl proceso atnaujinimo, prašymo dėl proceso atnaujinimo nepadavusi šalis 
neturi teisės pateikti rašytinę poziciją proceso atnaujinimo klausimu, būtų nesuderi-
namas su proceso šalių lygiateisiškumo principu bei Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktika. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta, konstatuoja, jog prašy-
mo dėl proceso atnaujinimo nepadavusi šalis turi teisę pateikti rašytinę poziciją proce-
so atnaujinimo klausimu, tačiau tokią rašytinę poziciją (atsiliepimą į prašymą dėl pro-
ceso atnaujinimo) pateikusi proceso šalis, kiek tai susiję su teismo išlaidų atlyginimu, 
veikia savo nuožiūra ir rizika. 

VIII.

56. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ siekia teismo išlaidų, pa-
tirtų rengiant atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo ir prašymą taikyti reika-
lavimo užtikrinimo priemones, atlyginimo.

57. Bylos duomenys patvirtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. P858-104/2014 išnagrinė-
jo atsakovo Konkurencijos tarybos prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje 
Nr. A502-253/2014 pagal pareiškėjų AB DNB banko, UAB „G4S Lietuva“, AB SEB banko, 
AB „Swedbank“ ir atsakovo Konkurencijos tarybos apeliacinius skundus dėl Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimo administracinėje 
byloje pagal pareiškėjų AB DNB banko, UAB „G4S Lietuva“, AB SEB banko, AB „Swed-
bank“ skundus atsakovui Konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asme-
nims UAB „Eurocash1“, UAB „First Data Lietuva“ dėl nutarimo dalių panaikinimo, ir 
prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkino bei proceso minėtoje administracinėje 
byloje neatnaujino (XXIX t., b. l. 1–39). 

58. Pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ pateikė atsiliepimą į atsakovo Konkurencijos 
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tarybos prašymą dėl proceso atnaujinimo (XXVIII t., b. l. 143–160), kuriame prašė pra-
šymą dėl proceso atnaujinimo atmesti ir atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje 
byloje Nr. A502-253/2014.

59. Taip pat pareiškėjas UAB „G4 Lietuva“ buvo pateikęs prašymą dėl reikalavimo 
užtikrinimo priemonių taikymo – uždrausti Konkurencijos tarybai priimti nutarimus 
dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo (Konkurencijos įstatymo 30 str.) Konkuren-
cijos tarybos byloje Nr. 09/14/2/1/59/24/107 iki Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas išspręs Konkurencijos tarybos prašymą dėl proceso atnaujinimo (XXVIII t.,  
b. l. 1–11). 

60. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi 
administracinėje byloje Nr. P858-104/2014 pareiškėjo UAB „G4 Lietuva“ prašymo dėl 
reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkino (XXVIII t., b. l. 119–121).

61. Pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ prašymu dėl teismo išlaidų atlyginimo  
(XXIX t., b. l. 104–109) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 18 403,70 Eur išlaidas, 
kurias patyrė rengdamas ir raštu pateikdamas atsiliepimą į atsakovo Konkurencijos ta-
rybos prašymą dėl proceso atnaujinimo ir prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo prie-
monių taikymo.

62. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjo atsiliepimas į prašymą dėl proceso 
atnaujinimo buvo priimtas ir tokiu būdu pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ pateikė nesu-
tikimo su prašymu dėl proceso atnaujinimo argumentus bei taip išreiškė savo raštiš-
ką poziciją proceso atnaujinimo klausimu. Kadangi pagal šiuo metu galiojantį ABTĮ 
reguliavimą teisė ar pareiga administracinio proceso šalims, nepateikusioms prašymo 
dėl proceso atnaujinimo, pateikti rašytinę poziciją (atsiliepimą į prašymą) proceso at-
naujinimo klausimu nėra įtvirtinta, išlaidos, patirtos rengiant atsiliepimą į prašymą dėl 
proceso atnaujinimo, nelaikytinos su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis, tokių 
išlaidų priteisimas taip pat neatitinka bylinėjimosi išlaidoms keliamo būtinumo ir pri-
valomumo kriterijaus, todėl pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“, pateikdamas atsiliepimą 
į prašymą atnaujinti procesą, veikė savo nuožiūra ir rizika, o išlaidų, patirtų rengiant 
atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo, nėra pagrindo priteisti. 

63. Pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ taip pat pateikė prašymą priteisti išlaidų atly-
ginimą už prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo parengimą. Pra-
šymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ pa-
teikė prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo stadijoje ir šio prašymo Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi administracinėje 
byloje Nr. P858-104/2014 netenkino. Taigi šiuo atveju pareiškėjo UAB „G4S Lietuva“ iš-
laidų, patirtų dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nėra pagrindo 
priteisti ABTĮ 44 straipsnio 1 dalies pagrindu.

64. Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, pareiškėjo prašymas priteisti 
18 403,70 Eur proceso išlaidų atlyginimą, kurias jis patyrė rengdamas ir raštu pateik-
damas atsiliepimą į atsakovo Konkurencijos tarybos prašymą dėl proceso atnaujinimo 
ir prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, netenkintinas. 
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
159 straipsnio 1 dalimi ir 44 straipsniu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „G4S Lietuva“ prašymo dėl teismo iš-
laidų, patirtų parengiant atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo administraci-
nėje byloje Nr. P858-104/2014 ir prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, 
netenkinti.

Nutartis neskundžiama. 
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Lina Gudeliauskienė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

Teisinės analizės ir informacijos departamento konsultantė 

Diskriminacijos draudimo principas ir jo taikymas Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje

Šiuolaikinė demokratinė valstybė ir jos vertybėmis puoselėjami visuomeniniai 
santykiai jau neįsivaizduojami be nediskriminavimo idėjos. Draudimo diskriminuoti, 
kaip fundamentalaus asmenų lygiateisiškumo garanto, įtvirtinimas įvairiose teisinio 
reguliavimo srityse sudaro prielaidas Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje 
skelbiamos atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės sukū-
rimui ir plėtojimui. Įvairialypių socialinių pokyčių, augančio visuomenės sanglaudos 
poreikio akivaizdoje kinta ir diskriminacijos samprata, plečiasi draudimo diskriminuo-
ti ribos. Viršnacionalinių žmogaus teisių apsaugos sistemų koegzistencijos pagrindu 
taip pat vystosi nauji nediskriminavimo standartai, iškeliami vis kiti nediskriminavimo 
principo taikymo ir aiškinimo aspektai. Dėl šios priežasties valstybėms ir jų instituci-
joms tenka didelis iššūkis adekvačiai ir efektyviai įgyvendinti nediskriminavimo prin-
cipo keliamus reikalavimus.

Administraciniai teisiniai santykiai, apimdami labai įvairias visuomeninio gyve-
nimo sritis, yra itin ,,jautrūs“ diskriminacijos apraiškoms. Valstybės ar vietos valdžios 
institucija, savo veiksmais pažeidusi nediskriminavimo nuostatas, pakenkia ne tik tie-
siogiai diskriminaciją patyrusio asmens teisėms, bet kartu menkina valstybės, kaip vi-
suomenės saugumo ir asmens teisių gynėjo, autoritetą, silpnina viešojo intereso užti-
krinti lygias galimybes pripažinimą. Todėl administracinėje teisėje nediskriminavimo 
principas pripažįstamas vienu iš kertinių viešojo administravimo institucijų veiklos, 
priimtų teisės aktų (tiek norminių, tiek individualių) teisėtumo kriterijų, administraci-
nės diskrecijos ribojimo pagrindų.

Vykdant viešojo administravimo įgaliojimus, praktikoje gali kilti sunkumų, deri-
nant konkretaus subjekto elgesį su nediskriminavimo principo keliamais reikalavimais 
ar identifikuojant diskriminacinius veiksmus. Administraciniams teismams, kaip spe-
cializuotoms teisminėms institucijoms, sprendžiančioms ginčus tarp asmenų ir viešo-
jo administravimo institucijų, vykdančioms norminių teisės aktų teisėtumo teisminę 
kontrolę, tenka svarbus vaidmuo ir pareiga vykdant teisingumą patikrinti, ar viešojo 
administravimo srityje paisoma šio principo, garantuoti, kad asmens teisių pažeidimai, 
nesilaikant nediskriminavimo imperatyvo, būtų pašalinti. Visa tai aktualizuoja porei-
kį pasiremiant tarptautine, Europos Sąjungos ir Lietuvos nacionaline teise, susistemin-
tai atskleisti diskriminacijos draudimo principo sampratą, pateikti nediskriminavimo 
nuostatas ir jų taikymo bei aiškinimo pavyzdžius. Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo (toliau – ir LVAT) vaidmuo aukščiausiu instanciniu lygmeniu formuoti ir 
užtikrinti administracinių teismų jurisprudencijos vientisumą papildomai motyvuoja  
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išanalizuoti, kaip diskriminacijos draudimo principas taikomas ir aiškinamas šio teis-
mo praktikoje.

Siekiant šių tikslų, šioje publikacijoje visų pirma glaustai atskleidžiama diskrimi-
nacijos draudimo principo samprata (I dalis); pateikiama susisteminta informacija apie 
pagrindinius teisės aktus, įtvirtinančius nediskriminavimo nuostatas, nurodomi kai 
kurie jų taikymą ir aiškinimą iliustruojantys teisminės praktikos pavyzdžiai (II dalis); 
tiriami teismų praktikoje suformuoti diskriminacijos draudimo principo pažeidimo 
nustatymo ypatumai (III dalis); taip pat atskleidžiama nagrinėjamo teisės principo pa-
žeidimo įrodinėjimo teismo procesuose specifika (IV dalis). Remiantis loginės-sistemi-
nės analizės, palyginimo, apibendrinimo ir kitais metodais, straipsnyje tiriami pagrin-
diniai administracinės teisės šaltiniai: nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktika, kai kurios aktualios Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo nagrinėtos bylos, remiamasi su 
aptariama tema susijusia teisine literatūra.

I. Diskriminacijos draudimo principo samprata

Pačia bendriausia prasme diskriminacija [lot. discriminatio – (at)skyrimas] – tai 
teisių sumažinimas arba atėmimas tam tikrai kategorijai asmenų dėl kokių nors požy-
mių1. Diskriminavimas – kam nors taikymas diskriminacijos, diskriminuoti – taiky-
ti kam nors diskriminaciją; elgtis su vienais blogiau nei su kitais2. Tačiau profesinio 
diskurso aspektu diskriminacijos sąvoka yra kur kas turiningesnė. Diskriminacija gali 
būti nagrinėjama ne tik kaip  teisės, bet ir kaip sociologijos teorijos kategorija, todėl  
atskleidžiant jos sampratą, abi šias prasmes reikalinga pažymėti. Sociologine prasme 
diskriminacija suprantama kaip visuomenėje nepriimtinas, neteisingas elgesys, kai 
apribojamos ar atimamos žmogaus teisės. Sociologijoje manoma, kad diskriminaciją, 
kaip visuomenėje egzistuojantį reiškinį, gali sąlygoti įvairios priežastys. Pirmiausia tam 
tikra visuomenės dalis gali atsidurti nelygiavertėje padėtyje dėl atskirų asmenų nuos-
tatų, susiformavusių stereotipų, tačiau didelę įtaką daro ir tam tikros visuomenėje susi-
klosčiusios taisyklės, institucijų elgesio normos3. Dažniausiai asmenys diskriminuojami 
dėl tam tikrų įgimtų ar įgytų savybių ar požymių – lyties, rasės, amžiaus, tautinės ar 
socialinės priklausomybės, religinių ar politinių įsitikinimų, gimimo vietos ir kt., tačiau 
gali būti vertinama ir pagal kitus aspektus: priklausymo šeiminei padėčiai, darbinės 
veiklos ar net išvaizdos. Diskriminacijos atveju būtent konkreti asmeniui ar asmenų 
grupei būdinga savybė ar požymis tampa vienintele priežastimi išskirti šį asmenį ar 
asmenų grupę iš kitų ir elgtis su juo (ja) mažiau palankiai nei su kitais. Taigi diskri-
minacijos terminą galima sieti su elgesiu asmens atžvilgiu, kai dėl skirtingų asmens 
savybių taikomos ne tokios palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis būtų tai-
komos kitam asmeniui4.

Atskleidžiant aptariamo principo esmę teisėje, pažymėtina, kad diskrimina-
cijos sąvoka paprastai siejama su lygių galimybių, lygiateisiškumo pažeidimu, o  
1 Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius, 2011, p. 173.
2 Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius, 2004, p. 235.
3 Beresnevičiūtė V., Leončikas T. Diskriminacijos suvokimas Lietuvos visuomenėje. Filosofija. 

Sociologija, 2009, t. 20, Nr. 4.
4 Ibid.
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nediskriminavimas – su asmenų lygaus traktavimo, lygių galimybių realizavimo ka-
tegorijomis. Sutinkant su V. Milašiūte, plačiau nagrinėjusia diskriminacijos ir lygybės 
koncepcijų santykį, lygybė suprantama kaip vertybė, kurios apsaugą siekiama užtikrin-
ti nustatant diskriminacijos draudimą5. Pripažįstama, kad diskriminacija kartu panei-
giama ir pati žmogaus teisių esmė – jų universalumas, kuris remiasi analogija: vieno-
dų žmogaus teisių standartų taikymas lemia panašius rezultatus panašiose situacijose, 
skirtingas pasekmes – skirtingose situacijose6.

Analizuojant Lietuvos Respublikos oficialios konstitucinės doktrinos nuostatas, 
matyti, kad konstitucinė diskriminacijos samprata atskleidžiama, pasiremiant Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 29 straipsniu, kuriame numatyta, kad ,,Įstatymui, teismui ir 
kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs” (1 dalis) ir nurodo-
ma, kad ,,žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrin-
du” (2 dalis). Pasak Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – Konstituci-
nis Teismas), asmenų lygybės principas7 yra konstitucinės žmogaus prigimtinės teisės 
būti traktuojamam vienodai garantija. Šis principas įpareigoja vienodus faktus teisiš-
kai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skir-
tingai8. Konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui principas pažeidžiamas, kai tam 
tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios 
normos adresatais, yra kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir 
tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinti-
nas9. Asmenų lygybės principas iš esmės reiškia diskriminacijos draudimą, o diskrimi-
nacija dažniausiai suprantama, kaip žmogaus teisių varžymas ar tam tikrų privilegijų10 
teikimas atsižvelgiant į lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėji-
mo, įsitikinimų ar pažiūrų požymius11.

Panašiai diskriminacija suprantama ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijos (toliau – ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencija, Konvencija, EŽTK) pagrindu sukurtoje žmogaus teisių apsaugos sistemoje: 
diskriminacija laikomi tokie atvejai, kai asmenys traktuojami skirtingai analogiškose 
ar labai panašiose situacijose, nepateikiant objektyvaus tokio traktavimo pagrindimo12, 
taip pat pažeidimu laikoma situacija, kai be objektyvaus pagrindimo skirtingose situa-
cijose esantys asmenys nėra traktuojami skirtingai13. 

5 Milašiūtė V. Diskriminacijos draudimo principas tarptautinėje teisėje: diskriminacijos fakto nustatymo 
kriterijai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007.

6 Vidrinskaitė S. Asmenų lygybės principas: lygiateisiškumas ir lygios galimybės. Jurisprudencija, 2004,  
t. 56 (48).

7 A. Abramavičiaus nuomone, Konstitucijos 29 straipsnio prasme tikslesnis yra asmenų lygiateisiškumo 
terminas, išreiškiantis ne asmenų lygybę, o jų teisę turėti lygias teises. Žr. Abramavičius A. Kai kurie 
teoriniai ir praktiniai konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo aspektai. Teisė, 2004, Nr. 50.

8 Inter alia Konstitucinio Teismo 1996 m. sausio 24 d. nutarimas.
9 Inter alia Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d. nutarimas.
10 Privilegija – tai išimtinė teisė arba lengvata, suteikiama asmeniui, organizacijai, kitam subjektui 

(Konstitucinio Teismo 1995 m. balandžio 20 d. nutarimas).
11 Inter alia Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimas.
12 EŽTT 1993 m. birželio 23 d. sprendimas byloje Hoffmann prieš Austriją (pareiškimo Nr. 12875/87),  

31 p.
13 Inter alia EŽTT 2000 m. balandžio 6 d. sprendimas byloje Thlimmenos prieš Graikiją (pareiškimo  

Nr. 34369/97), 44 p.
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Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teisėje diskriminacijos samprata ir ją drau-
džiančios nuostatos vystėsi Europos Sąjungos Teisingumo Teismui14 (toliau – ir ESTT) 
nagrinėjant konkrečias bylas, susijusias su lygaus traktavimo, vienodo požiūrio taiky-
mu, pirmiausia siekiant visiškai ekonominių tikslų – vidaus rinkos, įgyvendinant laisvą 
prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimą, sukūrimo. Kaip teigia D. Gumbrevičie-
nė-Kuzminskienė, antidiskriminacinės teisės raida Europoje, skirtingai nei tarptauti-
niame lygmenyje, pradėjo vystytis ne visuotiniu nediskriminavimo principo įtvirtini-
mu, bet fragmentiniu savarankiškų diskriminavimo pagrindų draudimu konkrečiose 
srityse: pilietybės, lyties, vėliau rasės ir kitais15. Palaipsniui reikalavimas laikytis vieno-
do požiūrio išsivystė iki socialinio pobūdžio kategorijos, kol tapo vienu iš svarbiausių 
ES bendrųjų teisės principų, fundamentalia asmens teise. ES antrinės teisės aktuose, 
draudžiančiuose diskriminaciją konkrečiose srityse, nurodyta, kad vienodo požiūrio 
principas reiškia, kad dėl kurios nors ES teisės aktuose nurodytos priežasties nėra jo-
kios tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos16.

Šiuo metu ES nediskriminavimo teisė taip pat apima kelis turinio aspektus: dis-
kriminacijos draudimo principas gali būti suprantamas ir kaip rinkos reguliavimo 
priemonė (ekonominė), ir kaip fundamentali teisė, bendrasis ES teisės principas17. To-
dėl diskriminacijos turinys ir aiškinimo ribos pagal ES teisę glaudžiai priklauso nuo 
srities, kurioje siekiama lygaus traktavimo (vidaus rinkos laisvių įgyvendinimo sritis 
ar asmens teisių apsaugos sritis), taip pat nediskriminavimo teisės evoliucijos Europos 
Sąjungoje tarpsnio. Diskriminacijos draudimo principo sampratos pagal ES teisę rai-
dai svarbu ir tai, kad, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjungos pagrindinių tei-
sių chartija oficialiai tapo ES pirminės teisės šaltiniu, o ES prisijungimas prie Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos tapo teisiškai pagrįsta pers-
pektyva. Galima teigti, jog bendriausia prasme nediskriminavimo principas ES teisėje 
lemia, kad panašios aplinkybės negali būti vertinamos skirtingai, o skirtingos aplinky-
bės – vienodai, jeigu toks požiūris nėra pateisinamas objektyviomis priežastimis18.

Administracinėje teisėje diskriminacijos draudimo principas sudaro sąlygas užti-
krinti asmenų lygiateisiškumą viešojo administravimo srityje. Kaip įtvirtinta bendruo-
sius viešojo administravimo teisinius santykius reglamentuojančiame Viešojo adminis-
travimo įstatyme, lygiateisiškumas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas šiuo 
atveju turi atsižvelgti į tai, kad įstatymui visi asmenys lygūs, ir negali varžyti jų teisių 
ar teikti jiems privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir tur-
tinės padėties, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, 
gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių (Įstatymo 3 str. 9 p.). Administracinių teismų  

14 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo terminas vartojamas kalbant ir apie Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismą. 

15 Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė D. Lygių galimybių principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir 
Lietuvos darbo teisėje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01S). Vilnius: Mykolo Romerio 
universitetas, 2011.

16 Pvz., 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios  vienodo požiūrio 
užimtumo ir profesinėje srityje pagrindus, 2 straipsnio 1 dalis.

17 Kavalnė S., Valančius V. Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas Lietuvos administracinėje teisėje. 
Registrų centras, Vilnius, 2009, p. 137; Milašiūtė V. Diskriminacijos draudimo principas pagal Europos 
Sąjungos teisę žmogaus teisių apsaugos požiūriu. Teisės problemos, 2010. Nr. 3(69); Groussot X. 
General Principles of Community Law, 2006, p. 165.

18 Pvz., ESTT 1997 m. liepos 7 d. sprendimas byloje The Queen prieš Minister for Agriculture, Fisheries and 
Food, C-354/95, 2003 m. spalio 2 d. sprendimas byloje Carlos Garcia Avello prieš Etat belge, C-148/02.
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jurisprudencijos nuostatose, laikantis konstitucinės nediskriminavimo principo sam-
pratos, paprastai teigiama, kad teisė reikalauja, jog pagrindinės teisės ir pareigos būtų 
įtvirtintos visiems vienodai, kad teisėkūros subjektas negali nustatyti tokio teisinio re-
guliavimo, pagal kurį asmenims, esantiems vienodoje padėtyje, teisės ar pareigos būtų 
suteikiamos nevienodai. Diskriminacija suprantama kaip asmens ar asmenų grupės 
padėties kitų asmenų atžvilgiu pakeitimas be objektyviai pateisinamo pagrindo19. 

Aiškindamas nediskriminavimo principo turinį, LVAT savo praktikoje paprastai 
atsižvelgia į konstitucinę diskriminacijos sampratą ir Europos teismų praktiką šiuo 
klausimu. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-574-858/2015 vertindamas kon-
krečius skundžiamus veiksmus tiek tiesiogiai Konvencijos 14 straipsnio pažeidimo, tiek 
nacionalinių lygiateisiškumo nuostatų pažeidimo požiūriu, LVAT laikėsi nuostatos, kad 
Konvencijos 14 straipsnis saugo asmenis, kurie yra analogiškose situacijose, nuo dis-
kriminuojamai skirtingo jų traktavimo. Ši Konvencijos nuostata, pasak LVAT, reguliuo-
ja situacijas, kai su asmenimis panašiose situacijose yra elgiamasi skirtingai be pateisi-
namos priežasties20. Administracinėje byloje Nr. I261-16/2013, be kitų Europos Žmogaus 
Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) jurisprudencijos nuostatų, LVAT rėmėsi Zarb Adami 
prieš Maltą byloje21 pateikta diskriminacijos samprata ir nurodė, kad diskriminacija 
pagal EŽTT praktiką reiškia, kad analogiškose ar labai panašiose situacijose vieni as-
menys yra vertinami palankiau nei kiti ir kad šis atskyrimas neturi jokio objektyvaus 
ir pagrįsto pateisinimo.

Glaustai atskleidžiant diskriminacijos draudimo principo esmę, taip pat reikia pa-
žymėti, kad nediskriminavimo teisėje tradiciškai skiriamos dvi diskriminacijos formos: 
tiesioginė diskriminacija ir netiesioginė diskriminacija. Dėl ESTT praktikos formuo-
jant diskriminacijos sampratą, tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos kategorijos 
labiausiai išvystytos ES teisėje22. Tiesiogiai šios sąvokos vartojamos nediskriminavimo 
nuostatas įtvirtinančiose direktyvose23 ir jas įgyvendinančiuose nacionaliniuose įstaty-
muose. Pavyzdžiui, Lygių galimybių įstatymo24 2 straipsnio 7 dalyje tiesioginė diskri-
minacija apibrėžiama, kaip elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kil-
mės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, 
negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios 
sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui. 
Panaši tiesioginės diskriminacijos sąvoka pateikiama ir Moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymo25 2 straipsnio 4 dalyje. Taigi tiesioginė diskriminacija apima situacijas, kai dėl 

19 Pvz., LVAT 2013 m. spalio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-1503/2013. 
20 Pvz., LVAT 2015 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-574-858/2015.
21 EŽTT 2006 m. birželio 20 d. sprendimas byloje Zarb Adami prieš Maltą (pareiškimo Nr. 17209/02),  

71-73 p.
22 Pvz., ESTT 1974 m. vasario 12 d. sprendimas byloje Giovanni Maria Sotgiu prieš Deutsche Bundespost, 

Nr. 152/73, ESTT 1976 m. balandžio 8 d. sprendimas byloje Gabrielle Defrenne prieš Société anonyme 
belge de navigation aérienneSabena, Nr. 43/75, ESTT 2005 m. kovo 10 d. sprendimas byloje Vasiliki 
Nikoloudi prieš Organismos Tilepikoinonion Ellados AE, C-196/02 ir kt.  

23 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą 
asmenims, nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos 
direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje pagrindus, 2006 m. 
liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo.

24 Valstybės žinios, 2003, Nr. 114-5115; 2008, Nr. 76-2998.
25 Valstybės žinios, 2008, Nr. 112-3100.
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bet kurios priežasties, esančios diskriminacijos pagrindu, su vienu asmeniu elgiamasi 
mažiau palankiai nei panašioje situacijoje elgiamasi su kitu asmeniu. Pavyzdžiui, at-
sisakymas priimti į pareigas dėl lyties, religijos ar kitu pagrindu, atsisakymas mokėti 
našlio pensiją asmeniui, sudariusiam partnerystę su tos pačios lyties asmeniu, atsisaky-
mas suteikti vaiko priežiūros atostogas vyrams, apribojimai užsieniečiams vyrams susi-
tuokti su teisėtai šalyje gyvenančiomis sužadėtinėmis, leidimas atsisakyti alternatyvios 
civilinės tarnybos tik kai kurių religijų atstovams ir panašūs atvejai gali būti vertinami 
kaip tiesioginė diskriminacija.

Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad netiesioginė dis-
kriminacija – tai veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaiz-
džiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar 
pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba pri-
vilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, soci-
alinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, 
etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės nor-
mą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo sie-
kiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Tai išoriškai (formaliai) neutrali prakti-
ka ar reikalavimas, nepasireiškiantis skirtingu palyginamų asmenų traktavimu, tačiau 
faktiškai galintis daryti ar darantis nepalankaus vertinimo poveikį. Todėl, skirtingai 
nei tiesioginės diskriminacijos atveju, rengiant tam tikrus teisės aktus ar priimant 
sprendimus, būtina atsižvelgti į asmenų skirtumus, t. y. vadinamąsias ,,ginamas savy-
bes“ (lytį, amžių, tautybę ir kt.) tam, kad šią savybę turinčių asmenų grupė nepatektų 
tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį. Kitaip tariant, diskriminacijos draudimo prin-
cipas šiuo atveju reikalauja, kad su asmenimis, kurie yra skirtingose padėtyse, neturi 
būti elgiamasi vienodai, o reikalauja su tokiais asmenimis elgtis skirtingai tam, kad jie, 
kaip ir kiti, galėtų įgyvendinti savo teises ar pasinaudoti tam tikromis galimybėmis26. 
Pavyzdžiui, reikalavimas pretendentui į konkrečias pareigas būti atlikusiam karo prie-
volę yra neutralus reikalavimas, taikomas visiems asmenims, norintiems užimti tam ti-
kras pareigas. Tačiau faktinė situacija yra tokia, kad karo prievolės dažniausiai neatlie-
ka moterys ir neįgalūs asmenys, todėl dėl taikomo reikalavimo sumažėja jų galimybės 
įgyvendinti teisę į darbą ir jų atžvilgiu tokia nuostata yra diskriminacinė. Panašiai gali 
būti vertinamas reikalavimas darbo vietoje dėvėti tam tikrus darbo rūbus (netiesiogi-
nė diskriminacija religijos, rasės, etninės kilmės, negalios ir kitais pagrindais), lengvatų, 
susijusių su santuoka, nustatymas (netiesioginė diskriminacija dėl seksualinės orien-
tacijos), šventinių dienų nustatymas, atsižvelgiant tik į katalikų tikėjimą (netiesioginė 
diskriminacija dėl religijos) ir pan. Pažymėtina, kad dažniausiai netiesioginė diskrimi-
nacija paliečia ne vieno asmens (nežiūrint to, kad galbūt neteisėtu elgesiu skundžiasi 
tik vienas asmuo), bet kelių asmenų ar net asmenų grupės interesus27. 

Minėta, kad tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos  išskyrimas daugiau-
siai  plėtojamas Europos Sąjungos teisminių institucijų praktikoje, todėl ESTT bylos 
geriausiai iliustruoja skirtingų diskriminacijos formų įtvirtinimą teisėje. Netiesioginės 

26 Handbook on European Non-discrimination law. European Union Agency for Fundamental Rights, 
Council of Europe, 2010, p. 29.

27 Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė D. Lygių galimybių principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir 
Lietuvos darbo teisėje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01S). Vilnius: Mykolo Romerio 
universitetas, 2011.
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diskriminacijos atvejai ESTT praktikoje daugiausiai buvo susiję su nevienodu darbo 
užmokesčiu vyrams ir moterims. Pavyzdžiui, Ursula Voβ28 byloje ESTT konstatavo, 
kad nacionaliniai teisės aktai, pagal kuriuos už ne visą darbo dieną dirbančių valstybės 
tarnautojų viršijant jų individualiuose darbo grafikuose nustatytas valandas išdirbtus 
viršvalandžius, neviršijant įprastos darbo visą dieną trukmės, mokama mažiau nei už 
visą darbo dieną dirbančių valstybės tarnautojų išdirbtas valandas, sukelia nevienodą 
požiūrį į šias dvi valstybės tarnautojų kategorijas, taigi pažeidžiamos dirbančiųjų ne 
visą darbo dieną teisės. Jeigu šis nevienodas požiūris labiau paveiktų moteris nei vyrus 
ir jei neegzistuotų objektyvūs kriterijai, neturintys nieko bendra su diskriminacija dėl 
lyties, kurie galėtų pateisinti minėtą nevienodą požiūrį, tai reikštų, kad tokia situacija 
parodo aiškų diskriminacijos dėl lyties buvimą.

Konvencijos 14 straipsnio taikymo požiūriu taip pat pripažįstama, kad diskrimi-
nacijos draudimo principas apima ir tokius skirtingo traktavimo atvejus, kai tam tikri 
neutraliai apibrėžti veiksmai arba priemonės daro faktinį neproporcingai žalingą po-
veikį konkrečiai asmenų grupei29. D.H. prieš Čekiją byloje EŽTT vertino, kad faktiškai 
susidariusi situacija, kai į specialias intelektualiai silpnesniems vaikams skirtas moky-
klas patenka didesnis skaičius romų tautybės vaikų, reiškė diskriminaciją, draudžiamą 
pagal Konvencijos 14 straipsnį. EŽTT pozicija dėl valstybių pareigos, atsižvelgiant į as-
menų skirtumus, susijusius su tam tikra savybe ar požymiu, nustatyti diferencijuotą 
teisinį reguliavimą, taip pat atsispindi Thlimmenos prieš Graikiją byloje30, kurioje buvo 
kvestionuojama nacionalinės teisės nuostata, draudžianti nuteistiesiems dirbti buhal-
terio darbą. Pareiškėjas nagrinėtu atveju buvo nuteistas už tai, kad karo tarnybos metu 
dėl religinių įsitikinimų atsisakė dėvėti karinę uniformą. EŽTT konstatavo, kad toks 
absoliutus draudimas, kai nedaroma išimčių, susijusių su teistumo priežastimi (nusi-
kalstamos veikos pobūdžiu), nelemiančia pasitikėjimo ir sąžiningumo atliekant buhal-
terio pareigas, praradimo, pažeidė Konvencijos 9 straipsnį, įtvirtinantį religijos laisvę, 
taikomą kartu su diskriminacijos draudimu. 

Pastebėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje minėtų 
diskriminacijos formų atskyrimas šiuo metu yra gana retas reiškinys31, tačiau įvertinus 
vis didėjančią Europos teisės įtaką minėto principo aiškinimui nacionaliniuose teis-
muose, pagrįstai gali būti teigiama, kad administracinių teismų praktika šioje srityje 
bus plėtojama ateities bylose.

Siekiant uždrausti kuo įvairesnes diskriminacijos formas, ES teisė ir jas įgyven-
dinantys Lietuvos nacionaliniai įstatymai expressis verbis draudžia priekabiavimą 
(angl. harassment)32, seksualinį priekabiavimą (angl. sexual harassment)33 ir nurodymą  

28 ESTT 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimas byloje Ursula Voβ prieš Land Berlin, C-300/06, 37-38 p., 42 p.
29 EŽTT 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimas byloje D.H. prieš Čekiją (pareiškimo Nr. 57325/00). 
30 EŽTT 2000 m. balandžio 6 d. sprendimas byloje Thlimmenos prieš Graikiją (pareikšimo Nr. 34369/97).
31 Pvz., LVAT 2012 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1570/2012.
32 Priekabiavimas suprantamas, kaip diskriminacija, jei dėl bet kurio įstatyme nurodyto diskriminacijos 

pagrindo nepageidaujamu elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti 
arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka (Užimtumo direktyvos 2 str.  
3 d., Lygių galimybių įstatymo 2 str. 5 d., Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 str. 7 d.).

33 Seksualinis priekabiavimas apibrėžiamas, kaip  nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu 
veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis 
pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką. 
Pastebėtina, kad pagal Lyčių lygybės direktyvą diskriminacija lyties pagrindu apima ir mažiau palankų 
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diskriminuoti (angl. instruction to discriminate)34. Pažymėtina, kad nurodymo diskri-
minuoti sudėtį faktiškai pripažįsta ir EŽTT, tačiau nurodymo diskriminuoti veiksmais 
turi būti padaroma žala kitos Konvencijos ginamos teisės įgyvendinimui. Pavyzdžiui, 
byloje Paraskeva prieš Bulgariją35EŽTT pripažino Konvencijos 6 straipsnio, ginančio 
teisę į teisingą teismą, taikomo kartu su Konvencijos 14 straipsniu, pažeidimą, nusta-
tęs, kad teismai, atmetę prokuroro prašymą atidėti bausmės vykdymą nuteistam romų 
kilmės piliečiui, savo sprendimą argumentavo tuo, jog realus bausmės įvykdymas būtų 
tinkamas pavyzdys į nusikalstamumą linkusios tautinės romų mažumos nariams.

Taigi nediskriminavimo teisė šiuo metu vystosi diskriminacijos sampratos plėto-
jimo linkme, pripažindama esant dar naujesnes diskriminacijos formas (diskriminaci-
ja dėl ryšių, diskriminacija dėl menamos charakteristikos, daugialypė diskriminacija ir 
kt.). Visuotinai pripažįstant diskriminacijos draudimo principą ir jį taikant, sudaromos 
sąlygos efektyviai įgyvendinti asmenų lygiateisiškumo imperatyvus ir garantuoti žmo-
gaus teisių universalumą. Apibendrintai galima teigti, kad nediskriminavimo principu 
iš esmės siekiama pašalinti situacijas, kada tokioje pat ar panašioje padėtyje esantys 
asmenys ar asmenų grupės vien tik dėl tam tikros savybės ar požymio yra vertinami 
skirtingai ir dėl to jie netenka galimybės pasinaudoti suteiktomis teisėmis arba šių tei-
sių įgyvendinimas nėra toks visapusiškas ir efektyvus, nei kitų asmenų.

II. Nediskriminavimo nuostatų įtvirtinimas teisinėse sistemose

2.1. Diskriminaciją draudžiančios nuostatos tarptautinėje teisėje

Nediskriminavimo nuostatų ištakos pirmiausia siejamos su žmogaus teisių idėjos 
raida ir istorinių įvykių padiktuotu poreikiu garantuoti jų apsaugą. Amerikos Nepri-
klausomybės Deklaracija (1776 m.) ir Didžiosios prancūzų revoliucijos žmogaus ir pi-
liečio teisių deklaracija (1789 m.) jau buvo pagrįstos idėja, kad visi žmonės yra sukurti 
lygūs ir turi tam tikras prigimtines ir neatskiriamas teises36. Tarptautinės teisės požiū-
riu pirmuoju tarptautiniu dokumentu, realiai įtvirtinusiu diskriminacijos draudimo 
principą, laikoma 1945 m. Jungtinių Tautų chartija37, turėjusi sudaryti žmogaus teisių 
ir laisvių įtvirtinimo ir tarptautinės apsaugos pagrindus38. Jungtinių Tautų Chartijoje 
numatyta, kad visos narės, bendradarbiaudamos su Jungtinėmis Tautomis, įsipareigoja 
imtis bendrų ir individualių veiksmų, siekdamos, kad visada būtų gerbiamos žmogaus 
teisės bei pagrindinės laisvės ir jų laikomasi, nepaisant skirtingos rasės, lyties, kalbos ar 
religijos (Jungtinių Tautų chartijos 55, 56 str.). Tačiau žmogaus teisių apsaugos raidai 
reikšmingesne pripažįstama Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos paskelbta 1948 m. 

požiūrį dėl to, kai asmuo priekabiavimu ar seksualiniu priekabiavimu pasireiškiantį elgesį laiko 
netinkamu arba paklūsta jam (2 str. 2 d. a) p.).

34 Nurodymo diskriminuoti sąvoka teisės aktuose nėra apibrėžta, tačiau tokia pozicija iš esmės 
grindžiama siekiu uždrausti bet kokius veiksmus, kurie gali pasireikšti kaip privilegijų teikimas ar 
kitoks paskatinimas už diskriminacinių veiksmų atlikimą tam tikrų asmenų atžvilgiu.

35 EŽTT 2010 m. birželio 25 d. sprendimas byloje Paraskeva prieš Bulgariją (pareiškimo Nr. 37193/07).
36 Vadapalas V. Tarptautinė teisė. Vilnius, 2006, p. 264.
37 Valstybės žinios, 2002, Nr. 15-557.
38 Jočienė D. Diskriminacijos draudimo principo aiškinimas ir taikymas tarptautinėje teisėje. Teisė, 2003, 

Nr. 46.
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Visuotinė žmogaus teisių deklaracija39, pirmą kartą universaliu mastu apibrėžusi žmo-
gaus teises ir tapusi postūmiu daugeliui pasaulio šalių prigimtines teises, pavadinus jas 
žmogaus teisėmis, įtvirtinti nacionaliniuose teisės aktuose, kituose regioniniuose, tarp-
tautiniuose dokumentuos40. Diskriminacijos draudimo principas formuluojamas šios 
deklaracijos 2 straipsnyje: ,,Kiekvienas turi teisę naudotis visomis šioje Deklaracijoje 
paskelbtomis teisėmis ir laisvėmis be jokių skirtumų, pavyzdžiui, dėl rasės, odos spal-
vos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės 
kilmės, turtinės, gimimo ar kitokios padėties“.

Šiuo metu diskriminacijos draudimo principą įtvirtina nemaža dalis reikšmingų 
tarptautinės teisės aktų. Be jau minėtų pirmųjų tarptautinės teisės dokumentų, numa-
tančių draudimą skirtingai, diskriminuojančiais pagrindais įgyvendinti žmogaus teises, 
prie universalių tarptautinių sutarčių šiuo aspektu priskirtini Jungtinių Tautų priimti 
1966 m. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas bei 1966 m. Tarptautinis eko-
nominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas41. Tarptautiniame pilietinių ir politinių 
teisių pakte (2 str.) aiškiai numatyta valstybių – paktų dalyvių pareiga laikytis juose 
įtvirtintų įsipareigojimų: ,,1. Kiekviena valstybė, šio Pakto Šalis, įsipareigoja gerbti ir 
visiems esantiems jos teritorijoje bei priklausantiems jos jurisdikcijai asmenims užti-
krinti teises, pripažįstamas šiame Pakte, be jokių skirtumų, tokių kaip rasė, odos spalva, 
lytis, kalba, religija, politiniai arba kiti įsitikinimai, tautinė ar socialinė kilmė, turtinė 
padėtis, gimimas ar koks nors kitas požymis. <...> 3. Valstybės, šio Pakto šalys, įsipar-
eigoja užtikrinti vyrams ir moterims lygias teises naudotis visomis šiame Pakte išvar-
dytomis pilietinėmis ir politinėmis teisėmis“42. Įsipareigojimas ,,gerbti“ reikalauja, kad 
pati valstybė susilaikytų nuo bet kokių teisių pažeidimų ir kad valstybė yra atsakinga 
už bet kokius veiksmus arba neveikimą, kuriuos įvykdys pareigūnai ir kiti asmenys, už 
kuriuos valstybė atsako pagal tarptautinę teisę. Įsipareigojimas ,,užtikrinti“ apima par-
eigą užkirsti kelią tokiems privačių asmenų pasikėsinimams į teises, už kuriuos vals-
tybė kitais atvejais neatsakytų43. Pažymėtina, kad valstybės, šio pakto dalyvės, ratifika-
vusios papildomą protokolą (taip pat ir Lietuva), pripažįsta Žmogaus Teisių Komiteto 
kompetenciją priimti ir nagrinėti asmenų, siekiančių minėtame tarptautiniame do-
kumente ginamų pilietinių ir politinių teisių efektyvaus įgyvendinimo, skundus prieš 
valstybę pakto dalyvę. Iš esmės labai panašios nediskriminavimo garantijos, tik susi-
jusios su ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių lygiateisišku įgyvendinimu, įtvir-
tintos ir Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte. Tiesa, šiame 
pakte valstybių dalyvių įsipareigojimai įgyvendinant jame pripažįstamas teises, nėra 
formuluojami taip griežtai: ,,Kiekviena valstybė, šio Pakto Šalis, įsipareigoja tiek savo 
39 Valstybės žinios, 2006, Nr. 68-2497.
40 Baublys L., Beinoravičius D., Kaluina A. Teisės teorijos įvadas. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, 

2010, p. 100.
41 Prie abiejų Paktų Lietuvos Respublika prisijungė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos  

1991 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. I-1136. Lietuvos aidas, 1991, Nr. 52-0.
42 Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte galima rasti ir kitų nuostatų, susijusių su 

diskriminacijos draudimu, įgyvendinant šiame pakte numatytas teises (pvz., 24 str., 25 str. ir kt.). 
Pažymėtinas Pakto 26 straipsnis, kuriame įtvirtinta, kad visi žmonės yra lygūs įstatymui ir turi teisę 
į vienodą, be jokios diskriminacijos įstatymo apsaugą. Šiuo atžvilgiu įstatymas turi drausti bet kokią 
diskriminaciją ir užtikrinti visiems vienodą ir veiksmingą apsaugą nuo diskriminacijos rasės, odos 
spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių arba kokių nors kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, 
turtinės padėties, gimimo ar kokio nors kito požymio pagrindu.

43 Vadapalas V. Tarptautinė teisė. Vilnius, 2006, p. 269.
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pastangomis, tiek pasinaudodama tarptautine pagalba ir bendradarbiavimu, ypač eko-
nomikos ir technikos srityse, imtis, kiek daugiausia leidžia jos ištekliai, visų atitinkamų, 
svarbiausia, teisinių priemonių, kad šiame Pakte pripažįstamos teisės palaipsniui būtų 
visiškai įgyvendintos” (2 str. 1 d.).

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja taip pat yra priėmusi 1965 m. Tarptautinę 
konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo44, 1979 m. Konvenciją 
dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims45 ir kitas svarbias tarptautines 
konvencijas. Skirtingose žmogaus teisių srityse taikomų nediskriminavimo nuostatų 
yra ir kitose tarptautinėse sutartyse, pavyzdžiui, 1996 m. Europos socialinėje chartijo-
je46, 1997 m. Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijoje47, Tarptautinės darbo orga-
nizacijos dokumentuose48 ir kt.

Nepaisant tarptautinių teisės aktų gausos, iš administracinių teismų praktikos ma-
tyti, kad didžiausią reikšmę diskriminacijos draudimo principo aiškinimui ir taikymui 
turi Europos Tarybos sudaryta 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencija49, kurią papildo 16 protokolų50. Diskriminacijos draudimą įtvir-
tina Konvencijos 14 straipsnis ir Konvencijos Protokolas Nr. 12 (toliau – Dvyliktasis 
protokolas). Konvencijos 14 straipsnyje skelbiama, kad ,,naudojimasis šioje Konvenci-
joje nustatytomis teisėmis ir laisvėmis yra užtikrinamas be jokios diskriminacijos dėl 
asmens lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės 
ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais pa-
grindais“. Ši nuostata reiškia, kad visos Konvencijoje garantuojamos teisės ir laisvės turi 
būti įgyvendinamos nediskriminuojant dėl savybių, numatytų Konvencijos 14 straips-
nyje, o taikant ir aiškinant Konvenciją, būtina vadovautis šiame straipsnyje išreikštu 
nediskriminavimo principu. Pagal Konvenciją, valstybėms narėms adresuojama parei-
ga tai užtikrinti, imantis aktyvių veiksmų (leidžiant įstatymus, palaikant teisėtvarką ir 
pan.)51. Valstybės narės aktyvūs veiksmai turi apsaugoti ne tik nuo valstybinių institu-
cijų, bet ir nuo privačių asmenų diskriminacinių veiksmų52.

Pažymėtina, kad diskriminacijos draudimas pagal Konvencijos 14 straipsnį nėra 
savarankiškas, o taikomas tik kartu su kitu materialiąją teisę ar laisvę numatančiu Kon-
vencijos straipsniu53.Todėl peticijos autoriui nepakanka apeliuoti vien tik į Konvencijos 
14 straipsnio pažeidimą, nesiejant jo su kitų Konvencijos arba jos protokolų straipsnių, 

44 Valstybės žinios, 1998, Nr. 108-2954.
45 Valstybės žinios, 1995, Nr. 76-1764.
46 Valstybės žinios, 2001, Nr. 49-1704. 
47 Valstybės žinios, 2002, Nr. 97-4258.
48 Lietuvos Respublika Tarptautinės darbo organizacijos narė yra nuo 1921 m. Narystė šioje 

organizacijoje atnaujinta nuo 1991 m. spalio 4 d.
49 Lietuvos Respublikoje Konvencija ratifikuota 1995 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. I-865. Valstybės 

žinios, 1995, Nr. 37-913. EŽTK, iš dalies pakeista Protokolais Nr. 11 ir Nr. 14, Valstybės žinios, 2011, Nr. 
156-7390.

50 Lietuvos Respublika nėra protokolo Nr. 12 dalyvė. Protokolai Nr. 15 ir Nr. 16 šiuo metu dar nėra 
įsigalioję.

51 Vadapalas V. Tarptautinė teisė. Vilnius, 2006, 281 p.
52 D. J. Harris, M. O‘boyle, E. P. Bates & C. M. Buckley. Law of the European Convention on Human 

Rights, p. 786. 
53 Milašiūtė V. Naujausių EŽTT praktikos diskriminacijos bylose tendencijų analizė doktrinos požiūriu. 

Teisė, 2007, Nr. 64.
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garantuojančių konkrečias teises ar laisves, pažeidimu54. Tai lemia, kad EŽTT, nustatęs 
Konvencijos straipsnio, įtvirtinančio konkrečią asmens teisę ar laisvę, pažeidimą, pa-
prastai diskriminacijos klausimo nebenagrinėja, nebent būna akivaizdžiai matyti, kad 
skirtingo traktavimo klausimas sudaro bylos esmę55. Kita vertus, net jeigu konkreti na-
cionalinė nuostata atitinka konkrečiame Konvencijos straipsnyje numatytos teisės įgy-
vendinimo reikalavimus, tačiau yra diskriminacinio pobūdžio, tai sudarytų Konvenci-
jos pažeidimą56 57.

Konvencijos Dvyliktojo protokolo 1 ir 2 straipsniuose numatytas bendrasis dis-
kriminacijos draudimas, pagal kurį ,,naudojimasis bet kuria įstatyme įtvirtinta teise 
yra užtikrinamas be jokios diskriminacijos dėl lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, reli-
gijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausimo tautinei 
mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitokios padėties“ (1 d.), ,,niekas negali būti diskri-
minuojamas jokios viešosios valdžios nė vienu 1 dalyje paminėtu pagrindu“ (2 d.). 
Dvyliktasis protokolas buvo priimtas, siekiant išplėsti diskriminacijos draudimo prin-
cipo taikymo ribas, nesiejant jų vien tik su Konvencijoje ginamų teisių bei laisvių įgy-
vendinimu58. Todėl Dvyliktajame protokole numatytas diskriminacijos draudimas tai-
komas ,,visoms teisėms, įtvirtintoms įstatyme“. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad prie 
šio protokolo yra prisijungusios ne visos valstybės dalyvės (neprisijungusi ir Lietuva), 
o EŽTT praktika taikant nurodytas nuostatas nėra gausi, diskriminacijos draudimas 
pagal Dvyliktąjį protokolą žmogaus teisių apsaugos sistemos plėtojimuisi didelės įtakos 
kol kas nedaro.

Europos Tarybos Ministrų Komiteto parengtos rekomendacijos vertintinos taip 
pat kaip autoritetingas šaltinis, pateikiantis visuotinai priimtino viešosios valdžios el-
gesio standartus, sprendimų, priimamų asmens teisių įgyvendinimo srityje, gaires. Dis-
kriminacijos draudimo požiūriu paminėtina Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1980 
m. kovo 11 d. rekomendacija R (80) 2 dėl viešojo administravimo subjektų diskrecijos 
teisės įgyvendinimo, kurioje atsižvelgiant į labai plačią tokių institucijų veiklos sritį ir 
įgaliojimus rekomenduojama, įgyvendinant diskrecijos teisę, laikytis lygiateisiškumo 
principo ir vengti neteisėtos diskriminacijos (II dalis, 3 punktas). 

54 Vadapalas V. Tarptautinė teisė. Vilnius, 2006, p. 283.
55 Pvz., EŽTT 1981 m. spalio 22 d. sprendimas byloje Dudgeon prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo  

Nr. 7525/76), 67 p., 2004 m. rugsėjo 22 d. sprendimas byloje Aziz prieš Kiprą (pareiškimo  
Nr. 69949/01), 35 p.

56 EŽTT 1968 m. liepos 23 d. sprendimas byloje Belgian Linguistic (pareiškimo Nr. 1474/62), 9 p.
57 Aptartą Konvencijos 14 straipsnio taikymo savybę savo praktikoje yra pažymėjęs ir LVAT. 

Administracinėje byloje Nr. A858-2894/201 pareiškėjas, ginčydamas atsakovo sprendimą panaikinti 
leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, savo 
poziciją dėl patirtos diskriminacijos grindė, be kita ko, Konvencijos 14 straipsnio pažeidimu. LVAT 
nurodė, kad EŽTK 14 straipsnio taikymo apimtis siejama su jos ginamomis teisėmis ir laisvėmis, jame 
nėra įtvirtintas universalus, visaapimantis diskriminacijos draudimo principas. Kadangi pareiškėjas 
nenurodė, kokią EŽTK garantuojamą teisę ar laisvę priimdamas ginčytą sprendimą pažeidė atsakovas, 
diskriminacija šiuo pagrindu negalėjo būti konstatuota. Išsamiau žr. LVAT 2012 m. gruodžio 20 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A552-314/2013.

58 Explanatory report on Protocol No. 12 [interaktyvus]. Council of Europe [žiūrėta 2015 m. rugsėjo  
15 d.]. Internetinė prieiga: [http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177].
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2.2. Nediskriminavimo nuostatos Europos Sąjungos teisėje

Nediskriminavimas – viena iš kertinių ES politikos ir teisės ašių, vienas iš strate-
ginių tikslų, deklaruojamų Europos Sąjungos pirminės teisės59 lygmenyje. Europos Są-
jungos sutarties60 2 straipsnyje įtvirtinta, kad ,,Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybė-
mis: 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“. 
Pažymėtina, kad ES nediskriminavimo teisės vystymosi pradžioje diskriminacijos 
draudimas apėmė tik siaurą – įdarbinimo ir socialinės apsaugos – sritį ir draudė dis-
kriminaciją tik keliais – lyties ir pilietybės – pagrindais. Šiuo metu ES teisė draudžia 
diskriminaciją netgi tokiose srityse, kaip prekių ir paslaugų tiekimas ir apima daug 
daugiau nediskriminavimo pagrindų. Taigi ES nediskriminavimo teisės turinys yra 
platus ir segmentuotas. Atskirai galima kalbėti apie nediskriminavimo principą pagal 
ES steigimo sutartis ir jas įgyvendinančius antrinius teisės aktus, apie nediskriminavi-
mo principą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ar kaip ES bendrųjų 
teisės principų dalį, taip pat į atskirus ES nediskriminavimo teisės subinstitutus išskir-
ti nediskriminavimą pilietybės pagrindu, ES lyčių lygybę, nediskriminavimą socialinės 
apsaugos, užimtumo srityje ir pan. 

ES pirminės teisės nuostata, kurios pagrindu Europos Sąjungos institucijos, siek-
damos kovoti su diskriminacija tam tikrose srityse, gali priimti specialius teisės aktus 
(ES antrinės teisės aktus) laikytina Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo61 (toliau – 
ir SESV) 19 straipsnio1 dalis (buvęs EB sutarties 13 straipsnis), numatanti, kad ,,nepa-
žeisdama kitų Sutarčių nuostatų ir neviršydama Sąjungai jomis suteiktų įgaliojimų, Ta-
ryba spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir Europos Parlamentui pritarus, 
gali vieningai imtis atitinkamų veiksmų, siekdama kovoti su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos“.

Prie ES pirminės teisės nediskriminavimo nuostatų galima priskirti ir SESV  
18 straipsnį (buvęs EB sutarties 12 straipsnis), kuriame teigiama, jog ,,sutarčių taikymo 
srityje, nepažeidžiant jose esančių specialių nuostatų, draudžiama bet kokia diskrimi-
nacija dėl pilietybės“ (1 dalis). Šis SESV straipsnis iš esmės veikia, kaip vidaus rinkos 
laisves grindžiantis ES materialinės teisės principas, tačiau sukūrus Europos Sąjungos 
pilietybės institutą, minėtą straipsnį ESTT pradėjo aiškinti kaip skirtą siekti ne tik eko-
nominės integracijos, bet ir geresnės ES piliečių teisių apsaugos62. Panašios prigimties 
laikytinas ir diskriminacijos dėl lyties darbo užmokesčio srityje draudimas, įtvirtintas 
SESV 157 straipsnyje (buvęs EB sutarties 141 straipsnis): ,,Kiekviena valstybė narė už-
tikrina, kad būtų taikomas principas už vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių 

59 Šiuo metu ES pirminei teisei priskiriamos ES steigimo sutartys (Europos Sąjungos sutartis, Sutartis dėl 
Europos Sąjungos veikimo, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (Euratom) ir ES 
pagrindinių teisių chartija.

60 OL C 326 (2012).
61 OL C 326 (2012).
62 Milašiūtė V. Diskriminacijos draudimo principas pagal Europos Sąjungos teisę žmogaus teisių 

apsaugos požiūriu. Teisės problemos, 2010, Nr. 3 (69).
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darbuotojams mokėti vienodą užmokestį“ (1 dalis). Šiuo draudimu taip pat buvo sie-
kiama pirmiausia ekonominių tikslų, tačiau vėliau ESTT praktikoje lyčių lygybė pripa-
žinta, kaip turinti savarankišką reikšmę63, prilygstančią bendrųjų ES teisės principų sta-
tusui. ES steigimo sutartyse yra ir kitų skirtingo pobūdžio lygybės, nediskriminavimo 
vertybes ir siekius išreiškiančių nuostatų, pvz., SESV 8 straipsnis (buvusi EB sutarties  
3 str. 2 d.), įtvirtinantis, kad visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti moterų ir 
vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę, arba Europos Sąjungos sutarties 3 straips-
nio 3 dalis (buvęs ES sutarties 2 str.), numatanti, kad ES ,,kovoja su socialine atskirtimi 
ir diskriminacija bei skatina <...> moterų ir vyrų lygybę <...>“.

Europos Sąjungos steigimo sutartyse numatytos nediskriminavimo nuostatos re-
alizuojamos antrinės teisės aktuose. SESV 19 straipsnyje numatytu teisiniu pagrindu 
priimta 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo 
požiūrio principą asmenims, nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomy-
bės64 (toliau – ir Rasių lygybės direktyva), ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 
2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje pagrindus65 
(toliau – ir Užimtumo direktyva). Šiomis direktyvomis siekiama įtvirtinti minimalius 
būtinus reikalavimus, kuriuos valstybės turi įgyvendinti, neatimdamos galimybės įtvir-
tinti dar palankesnę apsaugą nuo diskriminacijos arba ją toliau taikyti, taip pat nepa-
blogindamos jau egzistuojančios (Užimtumo direktyvos preambulės 28 p., Rasių ly-
gybės direktyvos preambulės 25 p.). Abi nediskriminavimo direktyvos adresuojamos  
privačiam ir  valstybiniam sektoriui, įskaitant valstybines įstaigas, tačiau direktyvų tai-
kymo sritis yra ribota. Tiek Užimtumo direktyva, tiek Rasių lygybės direktyva draudžia 
diskriminaciją nurodytais pagrindais šiose srityse:

- įsidarbinant, savarankiškai įsidarbinant ar darbo sąlygoms, įskaitant atrankos 
kriterijus ir priėmimo į darbą sąlygas, visoms veiklos rūšims ir visais profesinės karje-
ros etapais, įskaitant paaukštinimą;

- galimybei gauti visų rūšių ir visų lygių profesinį orientavimą, profesinį mokymą, 
sudėtingesnį profesinį mokymą ir perkvalifikavimą, įskaitant praktinę darbo patirtį;

- įdarbinimui ir darbo sąlygoms, įskaitant atleidimą iš darbo ir atlyginimą;
- narystei ir dalyvavimui darbuotojų ar darbdavių organizacijose ar kitose orga-

nizacijose, kurių nariai turi tam tikrą profesiją, įskaitant tokių organizacijų teikiamą 
naudą.

Rasių lygybės direktyva papildomai taikoma šiose srityse:
- socialinei apsaugai, įskaitant socialinį draudimą ir sveikatos priežiūrą;
- socialiniams privalumams66;
- švietimui;
- galimybei gauti visuomenei prieinamas prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpini-

mą būstu, bei jų tiekimą. 

63 Ibid. 
64 OL L 180, 2000.
65 OL L 303, 2000.
66 Socialiniai privalumai suprantami, kaip tam tikra kultūrinės, ekonominės kilmės nauda, kurią 

valstybėje narėje suteikia viešieji ar privatūs subjektai (pvz., nuolaidos naudotis viešuoju transportu, 
lankyti kultūrinius ar kitokius renginius, nuolaidos vaikų iš nepasiturinčių šeimų maitinimui ir pan.). 
Žr.: Commission of the European Communities proposal for a Council directive implementing 
the principle of equal treatment between persons irrespective racial or ethnic origin (Brussels,  
25.11.1999 COM(1999) 566 final).  
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Lyčių lygybės klausimu užimtumo bei profesinės veiklos srityje SESV 157 straips-
nį detalizuoja 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB 
dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo 
bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo67 (toliau – ir Lyčių lygybės di-
rektyva). Šioje direktyvoje numatytas draudimas diskriminuoti adresuojamas taip pat 
tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui. Reikalavimai, įgyvendinant vienodą požiūrį į 
moteris ir vyrus, taikomi: vienodo užmokesčio srityje; profesinėse socialinės apsaugos 
sistemose;įsidarbinimo, profesinio mokymo, paaukštinimo ir darbo sąlygų srityse.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (toliau – ir Chartija)68 laikomas 
svarbiausiu žmogaus teisių apsaugos rašytiniu dokumentu ES teisėje, formuojančiu 
žmogaus teisių apsaugos pagrindus Europos Sąjungoje69. Kaip pažymima Komisijos 
ataskaitoje70, Chartija yra priemonė, padedanti užtikrinti, kad valstybės narės laikytų-
si pagrindinių teisių. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai71, Chartija 
įgijo tokią pačią teisinę galią, kaip ir ES steigimo sutartys72, todėl tapo privaloma, įgy-
vendinant ES teisę. Chartijos 20 straipsnyje skelbiamas lygybės principas: ,,Prieš įsta-
tymą visi lygūs“, o 21 straipsnyje įtvirtinama, kad ,,draudžiama bet kokia diskrimina-
cija, ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių 
bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei 
mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos“ (1 da-
lis); ,,Sutarčių taikymo srityje ir nepažeidžiant konkrečių jų nuostatų draudžiama bet 
kokia diskriminacija dėl asmens pilietybės“ (2 dalis)73. Chartijos 21 straipsnio 1 dalis 
adresuojama ES institucijoms, šioms vykdant ES steigimo sutartimis pavestus įgalioji-
mus, taip pat valstybėms narėms, kai jos įgyvendina ES teisę. Todėl ES teisės ir ES teise 
pagrįstos nacionalinės nuostatos turi būti aiškinamos nuosekliai atsižvelgiant į jų ryšį 
su Chartijoje nustatytais įpareigojimais, siekiant, kad būtų garantuojamos joje nusta-
tytos teisės, inter alia teisė būti nediskriminuojamam. Kita vertus, Chartijos taikymas 
yra ribotas, ir šis ribotumas pasireiškia tuo, kad valstybės narės nacionalinės nuosta-
tos ginčijimas Chartijos 21 straipsnio 1 dalies pažeidimo pagrindu nėra galimas, jeigu 
ta nacionaline nuostata nėra įgyvendinama ES teisė, t. y. nacionalinė nuostata priimta 
ne ES kompetencijos srityje ar reguliavimo apimtyje. Pažymėtina, kad ligšiolinė ESTT 
praktika parodė, jog Chartijos 21 straipsniu dažniau remiamasi, kvestionuojant ES ins-
titucijų veiksmus, ES teisės normas, o tais atvejais, kai byla susijusi su nacionalinės tei-
sės norma ar praktika, palyginus su kitais alternatyviais fundamentalių teisių šaltiniais, 
šiam Chartijos straipsniui nėra teikiama ypatinga reikšmė74.

Lyginant Chartijoje ir SESV įtvirtintas nediskriminavimo nuostatas, matyti, kad 

67 OL L 204, 2006.
68 OL C 326 (2012).
69 Jočienė D. Pagrindinių teisių apsauga pagal Europos Žmogaus teisių konvenciją ir Europos Sąjungos 

teisę. Jurisprudencija, 2010, t. 3 (121).
70 Komisijos 2014 m. ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui (Briuselis, 2015 05 08 
COM(2015) 191 final.

71 OL C 306 (2007).
72 Europos Sąjungos sutarties 6 str. 1 d.
73 Diskriminacijos draudimas pilietybės pagrindu daugumoje šaltinių vertinamas, kaip atskiras režimas 

Europos Sąjungos teisėje.
74 Peers S., Hervey T., Kenner J., Ward A. The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary. 

Oxford and Portland, Oregon, 2014, p. 600.
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Chartijos 21 straipsnio 1 dalyje, skirtingai nei SESV 19 straipsnyje, pateiktas neišsa-
mus diskriminacijos pagrindų sąrašas – draudžiamas ,,bet koks diskriminavimas“. Ta-
čiau manoma, kad platesnis diskriminacijos pagrindų numatymas Chartijoje neišple-
čia ES institucijų kompetencijos reglamentuojant asmenų lygybės principo taikymą 
kovoje su diskriminacija SESV nenumatytais pagrindais. Chartija, skirtingai nei SESV  
19 straipsnis, nėra teisinis pagrindas diskriminacijos draudimą detalizuoti kituose ES 
teisės aktuose ar harmonizuoti valstybių narių teisę šioje srityje75. Chartijos įteisinimas 
– pažangus reiškinys žmogaus teisių apsaugos srityje, tačiau atsižvelgiant, be kita ko, į 
lakonišką Chartijos 21 straipsnio formuluotę, taip pat ES teisėje veikiančias kitas nedis-
kriminavimo principo užtikrinimo priemones, Chartijoje įtvirtintas nediskriminavimo 
principas kol kas nėra labai dažnai taikomas.

Diskriminacijos draudimas pagal ES teisę neatsiejamas nuo Europos žmogaus tei-
sių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje apibrėžto diskriminacijos draudimo 
turinio. Be to, kad po Lisabonos sutarties įsigaliojimo atsirado teisinis pagrindas ES 
prisijungti prie EŽTK, Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad 
pagrindinės teisės, kurias garantuoja Konvencija ir kurios kyla iš valstybėms narėms 
bendrų konstitucinių tradicijų, sudaro ES teisės bendruosius principus. Apibrėžiant 
Chartijoje ir Konvencijoje numatytų teisių santykį, Chartijos 52 straipsnio 3 dalyje 
įtvirtinta, kad Chartijoje nurodytų teisių, atitinkančių Konvencijos garantuojamas tei-
ses, esmė ir taikymo sritis yra tokia, kaip nustatyta toje Konvencijoje, tačiau ES teisė 
gali numatyti didesnę apsaugą. Jokia Chartijos nuostata negali būti aiškinama taip, kad 
ribotų ar nepalankiai veiktų Konvencijoje numatytas teises ir laisves (Chartijos 53 str.). 
Išdėstytos nuostatos įpareigoja Europos Sąjungos teisėje įtvirtintas nediskriminavimo 
nuostatas taikyti ir aiškinti taip, kad jos ,,užtikrintų bent jau tokį apsaugos nuo dis-
kriminacijos lygį, kokį užtikrina Konvencija“76. Taigi Konvencijoje numatytos diskri-
minacijos draudimo nuostatos ir jį aiškinanti EŽTT jurisprudencija, kaip minimalus 
Europos Sąjungoje užtikrinamo lygiateisiškumo standartas, yra integrali ES nediskri-
minavimo teisės dalis (šaltinis).

Kaip nurodyta anksčiau, pagal Europos Sąjungos sutartį, pagrindinėms teisėms, 
kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų, taip pat suteiktas ben-
drųjų principų statusas. Tai reiškia, kad bet kuri nacionalinė nuostata, susijusi su ES 
teisės reglamentuojama sritimi, turi būti taikoma ir aiškinama taip, kad atitiktų žmo-
gaus teisėmis ir garantijomis grindžiamų bendrųjų principų turinį. Nediskriminavimo 
principui ES bendrojo teisės principo statusas aiškiai buvo suteiktas ESTT nagrinėtoje 
byloje Mangold prieš Rudiger Helm77, kurioje buvo aiškinamasi, ar ES teisės požiūriu 
galima nacionalinės teisės nuostata, numatanti kitokį nei reikalavo direktyva darbuo-
tojo amžių, nuo kurio leidžiama iš esmės be apribojimų sudaryti terminuotas darbo 
sutartis. ESTT konstatavo, kad nacionalinis teismas privalo visiškai užtikrinti bendro 
nediskriminavimo dėl amžiaus principo taikymą, nesiremdamas nei viena prieštarau-
jančia nacionalinės teisės akto nuostata, net jei nėra pasibaigęs direktyvos perkėlimo 
terminas.

Taigi nežiūrint to, kad ES nediskriminavimo teisė yra fragmentiška ir labiau har-

75 Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights. OL C 303, 2007.
76 Milašiūtė V. Diskriminacijos draudimo principas pagal Europos Sąjungos teisę žmogaus teisių 

apsaugos požiūriu. Teisės problemos, 2010, Nr. 3 (69).
77 ESTT 2005 m. lapkričio 22 d. sprendimas byloje Mangold prieš Rudiger Helm, C-144/04.
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monizuota ribotose srityse (užimtumo, įdarbinimo, profesinio socialinio draudimo ir 
kt.), išsamios diskriminacijos draudimo taisyklės, pagrindinių žmogaus teisių katalogo 
įteisinimas Chartijoje, pažangi ESTT praktika ir palaipsniui realizuojamas siekis prisi-
derinti prie minimalų žmogaus teisių apsaugos standartą formuojančios EŽTK sudaro 
sąlygas aukšto lygio apsaugos nuo diskriminacijos įgyvendinimui Europos Sąjungoje.

2.3. Nacionalinės nediskriminavimo nuostatos administracinėje teisėje

Nediskriminavimo nuostatos, kuriomis vadovaujantis reguliuojami administraci-
niai teisiniai santykiai, taikomos šiuos santykius reglamentuojančios teisės normos ir 
sprendžiami ginčai Lietuvos administraciniuose teismuose, pirmiausia įtvirtintos, kaip 
minėta, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje. Viešojo administravimo, 
kaip ir bet kurioje kitoje visuomeninių teisinių santykių srityje, Konstitucija draudžia 
varžyti žmogaus teises ar teikti jam privilegijas dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kil-
mės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Konstitucijoje yra ir 
kitų nuostatų, išreiškiančių reikalavimą nediskriminuoti atskirose visuomeninių santy-
kių srityse, patenkančiose į administracinės teisės reguliavimo dalyką (pvz., Konstituci-
jos 50 straipsnio nuostata, kad visos profesinės sąjungos turi lygias teises; 33 straipsnio 
nuostata, kad piliečiai turi teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valsty-
binę tarnybą ir kt.). Konstitucinis draudimo diskriminuoti principas sietinas ir su kito-
mis – asmens teises ir laisves įtvirtinančiomis Konstitucijos nuostatomis. Pripažįstama, 
kad iš esmės visas asmens teises ir laisves galima vertinti ir lygiateisiškumo aspektu: 
,,Visi asmenys turi lygias teises konstitucinių vertybių apsaugos požiūriu ir šių teisių 
negalima varžyti diskriminaciniais pagrindais“78. 

Konstitucinis nediskriminavimo principas konkretinamas įstatymuose, kuriuos 
taikant įgyvendinamos iš administracinių teisinių santykių kylančios teisės ir parei-
gos79. Reglamentuojant administracinius teisinius santykius, be kita ko, vadovaujamasi 

78 Abramavičius A. Kai kurie teoriniai ir praktiniai konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo 
aspektai. Teisė, 2004, Nr. 50. 

79 Aptariamo principo universalumas lemia, kad jo taikymui konkretaus ginčo teisiniams santykiams, sa-Aptariamo principo universalumas lemia, kad jo taikymui konkretaus ginčo teisiniams santykiams, sa-
vaime nėra būtina jį apibrėžti ginčui teisiogiai aktualiame teisės akte. LVAT praktikoje nuosekliai laikosi 
požiūrio, kad valdžios (tiek valstybinių institucijų ir įstaigų, tiek savivaldybės institucijų ir įstaigų) galių 
viešojo administravimo srityje ribojimai kyla ne tik tiesiogiai iš įstatymuose suformuluotų įpareigoji-
mų, bet ir iš bendrųjų administracinės teisės principų, inter alia – lygiateisiškumo. Nediskriminavimo 
principo, kaip bendrojo teisės principo, pobūdį LVAT yra pripažinęs ne vienoje administracinėje bylo-
je. Pavyzdžiui, LVAT yra nurodęs, kad vietos valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimų suteikimas 
savivaldybės tarybai, be kita ko, reiškia ir tai, kad savivaldybės taryba, pagal kompetenciją priimdama 
norminius administracinius aktus, turi vadovautis bendraisiais administracinės teisės principais (teisė-
tumo, teisinės valstybės, asmenų lygybės ir kt.) bei specialiaisiais principais (kompetencijos nustatymo 
ir diferencijavimo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kt.) (LVAT 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A-1235-146/2015). Kitoje – mokestinėje byloje LVAT taip pat nurodė, kad įgyvendinda-
mas jam suteiktą diskreciją dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo išdėstymo (atidėjimo), mokesčių 
administratorius, kaip viešojo administravimo subjektas, turi įvertinti mokesčių surinkimo ir mokestinės 
nepriemokos išdėstymo tikslus, atsižvelgti į aktualius sprendžiamu klausimu teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus, bendruosius teisės (draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, kt.) ir gero 
administravimo (objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, kt.), apmokestinimo teisi-
nio reglamentavimo ir taikymo (mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo ir visuotinio privalomumo, kt.) 
principus (LVAT 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1918-575/2015). 
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Teisėkūros pagrindų įstatymu80, kurio 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintas impe-
ratyvus reikalavimas teisėkūroje laikytis pagarbos asmens teisėms ir laisvėms princi-
po. Asmenų lygiateisiškumo garantija, teisė nebūti diskriminuojamiems patenka į re-
glamentuojamą asmens teisių ir laisvių katalogą, todėl minėtas Teisėkūros pagrindų 
įstatymo reikalavimas apima viešojo administravimo institucijų pareigą vykdant tei-
sėkūros veiklą (priimant norminius administracinius teisės aktus) nepažeisti lygiatei-
siškumo ir draudimo diskriminuoti. LVAT nagrinėjamų bylų dėl valstybinio ir vietos 
savivaldos administravimo subjektų priimtų norminių administracinių aktų teisėtu-
mo specifika pasireiškia tuo, kad teismui administracinio reglamentavimo veiklą tenka 
vertinti, atsižvelgiant ir į specialius konkrečią visuomeninių teisinių santykių (bet ne-
būtinai išimtinai administracinių teisinių santykių) sritį reglamentuojančius įstatymus, 
vienokiu ar kitokiu aspektu įtvirtinančius šių santykių dalyvių lygiateisiškumą ir drau-
dimą juos diskriminuoti (pvz., Švietimo įstatymas, Sveikatos sistemos įstatymas, Darbo 
kodeksas ir kt.).

Viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami įstatymus ir kitus teisės aktus, 
viešojo administravimo veikloje pirmiausia vadovaujasi Viešojo administravimo įsta-
tymu81. Viešojo administravimo subjektas šiuo atveju turi atsižvelgti į tai, kad įstaty-
mui visi asmenys lygūs, ir negali varžyti jų teisių ar teikti jiems privilegijų dėl jų lyties, 
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, religinių ar 
politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių 
(Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 9 p.82). Minėtame įstatyme įtvirtintą bendro 
pobūdžio pareigą užtikrinti, kad įstatymui visi asmenys lygūs savo praktikoje pažymi 
ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas83.

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas bei Lygių galimybių įstatymas – vieni iš 
pagrindinių teisės aktų, užtikrinančių lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus 
nacionalinėje teisėje. Šie įstatymai priimti, siekiant tinkamai įgyvendinti Konstitucijos 
29 straipsnio nuostatas ir ES nediskriminavimo direktyvas (Užimtumo direktyvą, Ra-
sių lygybės direktyvą ir Lyčių lygybės direktyvą).

Administracinių teisinių santykių srityje šie įstatymai aktualūs, visų pirma, dėl 
juose įtvirtintų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigų užtikrinant ly-
gias galimybes. Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte, Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas bendro pobūdžio 
įpareigojimas viešojo administravimo subjektams priimant norminius ir individu-
alius administracinius teisės aktus nepažeisti lygiateisiškumo. Taip pat atskirai regla-
mentuojamos valstybės ir savivaldybių institucijų pareigos valstybės tarnyboje (Lygių 
galimybių įstatymo 7 str., Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 5 str.), švietimo 
(Lygių galimybių įstatymo 6 str., Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 str.), soci-
alinės apsaugos (Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 53, 73 str.) sistemose. Nuro-
dyti įstatymai draudžia diskriminaciją lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės  

80 Valstybės žinios, 2012, Nr. 110-5564.
81 Valstybės žinios, 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975.
82 Pažymėtina, kad lygiateisiškumo principas vykdant viešojo administravimo įgaliojimus Viešojo 

administravimo įstatyme įtvirtintas tik 2014 m. birželio 12 d. įstatymu Nr. XII-935 (TAR, 2014,  
Nr. 2014-09160).  

83 Pvz., LVAT 2015 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1120-858/2015.
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padėties84, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etni-
nės priklausomybės, religijos pagrindais. Pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo  
6 straipsnį, moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu laikomi bet kokie veiksmai ar kitoks 
elgesys, kuriais asmuo diskriminuojamas dėl lyties, išskyrus įstatyme konkrečiai api-
brėžtus atvejus. Lygių galimybių pažeidimu pagal Lygių galimybių įstatymo 10 straips-
nį, laikomas šiame įstatyme nustatytų pareigų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas 
bei draudimų nesilaikymas.

Pastebėtina, kad administracinės bylos dėl šių įstatymų nuostatų taikymo pasi-
žymi tam tikra specifika. Administraciniuose teismuose lygių galimybių užtikrinimo 
prasme gali būti vertinami ir privačių subjektų veiksmai (pvz., privataus juridinio as-
mens veiksmai įdarbinant asmenis ar sudarant jiems vienodas darbo sąlygas, ar įmonės 
veiksmai vienodomis sąlygomis tiekiant prekes ar teikiant paslaugas), taip pat valsty-
bės ar savivaldybės institucijų ar įstaigų sprendimai, priimti ne viešojo administravimo 
srityje. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-825/200885 ginčas kilo dėl lygių ga-
limybių kontrolieriaus pažymos, kurioje konstatuota, jog darbdavys, organizuodamas 
darbą, sukūrė darbuotojai blogesnes darbo sąlygas ir taip padarė Moterų ir vyrų ly-
gių galimybių įstatymo pažeidimą, teisėtumo. LVAT, atsižvelgęs į Moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymo 23 straipsnio 1 dalies nuostatas, numatančias, ką turi išsiaiškinti 
lygių galimybių kontrolierius tirdamas skundą, konstatavo, kad tyrimo baigiamajame 
dokumente turi būti konstatuoti darbdavio organizaciniai veiksmai, kuriais darbuoto-
jui dėl jo lyties buvo sukurtos blogesnės ar geresnės darbo sąlygos, taip pat turi būti 
konstatuotos darbuotojui sukurtos geresnės ar blogesnės darbo sąlygos, nurodyta, kuo 
pasireiškia jų išskirtinumas. Nei šių, nei seksualinio priekabiavimo aplinkybių byloje 
nenustatyta. Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį, kad lygių galimybių kontrolieriui atlikus 
skundo tyrimą, turi būti pateikiamas tik skundžiamų veiksmų ir (ar) sprendimų teisi-
nis įvertinimas nurodytuose įstatymuose įtvirtintų reikalavimų atžvilgiu, tokiu tyrimu 
ir pateikiamu atitinkamų skundžiamų veiksmų ar (ir) sprendimų teisiniu įvertinimu 
nėra siekiama išspręsti tarp inter alia darbdavio ir darbuotojo kilusių tarnybinių gin-
čų86. Tuo metu plačios lygių galimybių kontrolieriaus tyrimo ribos, suponuojamos itin 
daug apimančių įstatymų nuostatų taikymo, gali būti būtinos ir yra pateisinamos, sie-
kiant patvirtinti ar paneigti diskriminacinio pažeidimo buvimą.

Teisės normų, įtvirtinančių diskriminacijos draudimą, gausu ne tik bendrojo po-
būdžio klausimus reglamentuojančiuose teisės aktuose, bet ir specialiose administraci-
nėse teisės srityse priimtuose teisės aktuose. 

Kiek tai susiję su savivaldybių institucijų priimamais teisės aktais ir sprendimais, 
Vietos savivaldos įstatymo87 4 straipsnio 13 punktas taip pat numato, kad vietos savi-
valdos teisinių santykių srityje, be kita ko, turi būti užtikrinamos žmogaus teisės ir lais-
vės ir nepažeidžiamos lygios galimybės. Kaip šios normos taikymo pavyzdys paminė-
tina administracinė byla Nr. A662-1354/201088, kurioje pareiškėjai, ginčydami Klaipėdos 
miesto savivaldybės sprendimą, kuriuo įvedama vietinė rinkliava automobiliams staty-
ti, teigė, kad asmenims, kurie dirba apmokestinamoje zonoje, darbas tampa finansiškai 

84 Socialinė padėtis, kaip draudžiamas diskriminacijos pagrindas, ES nediskriminavimo direktyvose nėra 
įtvirtintas.

85 LVAT 2008 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-825/2008.
86 LVAT 2013 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-730/2013.
87 Valstybės žinios, 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290.
88 LVAT 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1354/2010.
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nuostolingu. Be to, tai, kad rinkliavos lengvatos taikomos tik vienam asmeniui, dekla-
ravusiam gyvenamąją vietą tame pačiame gyvenamojo namo bute, be kita ko, prieš-
tarauja Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintam lygių galimybių imperatyvui. Įvertinęs 
ginčo aplinkybes, LVAT minėtos įstatymo nuostatos pažeidimo nepripažino. Anot bylą 
nagrinėjusios teisėjų kolegijos, pati rinkliavos lengvatos paskirtis lemia tai, kad tam ti-
kra teisinių santykių subjektų kategorija yra išskiriama iš kitų teisinių santykių subjek-
tų rato, jiems taikant palankesnes teisinio reguliavimo sąlygas, todėl skundžiamų Klai-
pėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų nuostatos negali būti vertinamos kaip 
per se ribojančios atskirų gyventojų teises ir teisėtus interesus.

 LVAT praktikos pavyzdžiai rodo, kad vietos savivaldos institucijoms nagrinėjamo 
principo suponuojamų imperatyvų laikytis pavyksta ne visada. Administracinėje bylo-
je Nr. A602-597/201389 konstatuota, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priimtame 
teisės akte įtvirtinta priėmimo į savivaldybės mokyklas sąlyga – asocijuotos mokyklos 
sutarties buvimas – nebuvo numatytas aukštesnės galios teisės akte, todėl netenkino 
ne tik teisės aktų hierarchijos reikalavimų, bet ir lygių galimybių švietimo sistemoje 
principo. Remdamasis bylai aktualiomis konstitucinėmis normomis, LVAT vertino, kad 
valstybė (jos institucijos) turi pareigą užtikrinti, kad visi asmenys iki 16 metų turėtų 
realias galimybes įgyti nemokamą išsilavinimą valstybinėse arba savivaldybių bendro-
jo lavinimo, profesinėse ar aukštesniosiose mokyklose, kad mokymas šiose įstaigose 
turi būti prieinamas visiems vienodai. Tuo tarpu pagal byloje ginčytą teisinį regulia-
vimą, žemesnės ugdymo pakopos mokyklos, sudariusios asocijuotos mokyklos sutartį 
su atitinkamos aukštesnės pakopos ugdymo įstaiga, moksleiviai atsiduria palankesnėje 
padėtyje nei moksleiviai, pretenduojantys patekti į aukštesnės pakopos ugdymo įstaigą, 
tačiau nesimokę minėtoje asocijuotoje mokykloje. Taigi viena asmenų grupė, įgyven-
dindama teisę į išsilavinimą, teisinio reguliavimo pagrindu įgyja neteisėtą pranašumą 
kitos asmenų grupės atžvilgiu. Teisės aktų hierarchijos ir nediskriminavimo principai 
paraleliai buvo taikyti ir administracinėje byloje Nr. A520-1503/201390. Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Mažmeninės prekybos alkoholiniais gė-
rimais ribojimo taisyklės numatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos di-
rektoriaus įsakymu sudaryta komisija gali nutarti nerengti savivaldybės tarybos spren-
dimo projekto dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo, jei nustato, kad 
asmuo, pateikęs skundą apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, patalpas pas-
tate, kuriame prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įsigijo tuo metu, kai įmonės viešai 
skelbiamu prekybos laiku prekyba alkoholiniais gėrimais jau buvo vykdoma. Ginčytos 
nuostatos diskriminuojantis pobūdis, LVAT požiūriu, pasireiškė tuo, kad jos pagrindu 
buvo suteikta teisė nerengti projekto, vien tik atsižvelgiant į tai, kada asmuo įsigijo pa-
talpas. Tuo tarpu aukštesnės galios teisės aktai asmenų skundų nagrinėjimo adminis-
tracinės procedūros tvarkos pagal nurodytą kriterijų nediferencijavo. Atsižvelgus, be 
kita ko, į tai, nurodytas teisinis reguliavimas pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijos 
29 straipsnio 1 daliai.

Valstybės tarnybos teisinių santykių srityje draudimo diskriminuoti principas iš-
reikštas Valstybės tarnybos įstatyme91, numatančiame, kad Lietuvos Respublikos vals-
tybės tarnyba grindžiama inter alia lygiateisiškumo principais (3 str. 1 d.), o valstybės 

89 LVAT 2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-597/2013.
90 LVAT 2013 m. spalio 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-1503/2013.
91 Valstybės žinios, 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708.
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tarnautojas savo veikloje, be kita ko, privalo vadovautis pagarbos pagrindinėms žmo-
gaus teisėms ir laisvėms principais (2 str. 1 p.). LVAT tam tikrose tarnybinių gin-
čų bylose be minėtų įstatyminių nuostatų taip pat vadovaujasi konstitucine nuosta-
ta, užtikrinančia asmens teisę lygiomis sąlygomis užimti pareigas valstybės tarnyboje 
(Konstitucijos 33 str. 1 d.). Ši teisė, anot LVAT, yra neatsiejama nuo draudimo tiesio-
giai ar netiesiogiai diskriminuoti asmenį dėl Konstitucijoje ir įstatymuose nurodytų 
priežasčių92.

Tarnybinės atsakomybės srityje Lietuvos Respublikos įstatymai numato specialias 
nuostatas, susijusias su draudimu diskriminuoti valstybės tarnautojus, vidaus tarny-
bos ar kitus valstybės pareigūnus dėl jų dalyvavimo ar veiklos profesinėse sąjungose. 
Pavyzdžiui, Vidaus tarnybos statuto93 43 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad profesinių 
sąjungų nariams negali būti taikomos tarnybinės nuobaudos ir atleidimas iš vidaus 
tarnybos dėl jų narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo profesinių sąjungų na-
riams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose. Papildoma apsauga nuo diskriminacijos, 
tokiems asmenims skiriant tarnybines nuobaudas, išskyrus tarnybinę nuobaudą – at-
leidimą iš vidaus tarnybos, numatyta, įtvirtinant reikalavimą gauti išankstinį profesi-
nės sąjungos renkamojo organo sutikimą. Vertinant būtent šių normų pagrindu priim-
tų profesinių sąjungų renkamųjų organų atsisakymus suteikti leidimą skirti tarnybines 
nuobaudas pareigūnams, LVAT tenka nagrinėti galimos diskriminacijos situacijas. 
Nuosekliai laikomasi pozicijos, kad profesinė sąjunga, spręsdama prašymą dėl išanksti-
nio sutikimo skirti pareigūnui tarnybinę nuobaudą, privalo įvertinti nuobaudos teisė-
tumą ir pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda pareigūnui nėra skiriama 
dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinės sąjungos nariams arba 
dėl veiklos profesinėje sąjungoje94. 

Taikant bausmių vykdymo įstatymus, taip pat vadovaujamasi nediskriminavimo 
principu, teigiančiu, kad visi nuteistieji lygūs nepaisant jų kilmės, lyties, socialinės ar 
turtinės padėties, tautybės ar rasės, politinių pažiūrų ir partiškumo, išsilavinimo, kal-
bos, religinių ar kitokių įsitikinimų, genetinių savybių, neįgalumo, seksualinės orien-
tacijos, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų nenumatytų Lietuvos 
Respublikos įstatymuose aplinkybių (Bausmių vykdymo kodekso95 6 str.). Pavyzdžiui, 
atitikimo šiai nuostatai požiūriu administracinėje byloje Nr. A-138-438/201596 buvo 
vertinamas pataisos įstaigos sprendimas nebeskirti pareiškėjui pataisos priemonės – 
dirbti pataisos įstaigoje. LVAT nustatė, kad sprendimas priimtas, atsižvelgus į pareiškė-
jo darbo kokybę, kuri buvo prastesnė nei kitų asmenų, likusių dirbti pataisos įstaigoje, 
kas yra objektyviai pateisinama. Atsižvelgiant į tai, diskriminacinių veiksmų konsta-
tavimas nebuvo galimas97. Diskriminacija nebuvo nustatyta ir administracinėje byloje, 
kurioje ginčytas pataisos įstaigos sprendimas atsisakyti leisti ne artimai giminaitei per-
duoti kalinčiam pareiškėjui MP3 grotuvą, kas pareiškėjo teigimu, diskriminavo jį kitų 
nuteistųjų, kurie turi juos lankančius artimus giminaičius, atžvilgiu. LVAT konstatavo, 
kad Bausmių vykdymo kodekso nuostata nagrinėtu atveju buvo taikoma vienodai tiek 

92  Pvz., LVAT 2012 m. gegužės 31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-1570/2012.
93  Valstybės žinios, 2003, Nr. 42-1927.
94  Pvz., LVAT 2006 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-748/2006, 2011 m. kovo 28 d. 

nutartis administracinėje byloje Nr. A662-954/2011.
95  Valstybės žinios, 2002, Nr. 73-3084.
96  LVAT 2015 m. vasario 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-138-438/2015.
97  LVAT 2015 m. vasario 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-138-438/2015.
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pareiškėjui, tiek kitiems nuteistiesiems, o vien tik aplinkybė, jog pareiškėjo artimi gi-
minaičiai jo nelanko, neleidžia teigti, jog egzistavo diskriminacija98.

Konkurencijos teisės reguliuojamuose teisiniuose santykiuose atskirų ūkio su-
bjektų nediskriminavimas ir neprivilegijavimas užtikrina konstitucinę sąžiningos 
konkurencijos laisvę99. Todėl ūkinės veiklos srityje priimami viešojo administravimo 
subjektų teisės aktai taip pat negali pažeisti diskriminacijos draudimo principo: ,,vie-
šojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendi-
mus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir 
dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje 
konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąly-
gų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus“ (Konku-
rencijos įstatymo100 4 str. 2 d.). Nusistovėjusi LVAT praktika, taikant ir aiškinant Kon-
kurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas, rodo, kad viešojo administravimo subjekto 
veiksmais diskriminacijos draudimas pagal konkurencijos teisę pažeidžiamas tada, kai 
nustatomos šios sąlygos: 1) valstybės valdymo ar savivaldos institucijos teisės aktas ar 
sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes; 
2) dėl tokio sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitin-
kamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams; 3) skirtingos konkurencijos sąly-
gos nėra sąlygotos Lietuvos Respublikos įstatymų vykdymu101. Pritaikant konstitucinę 
diskriminacijos draudimo sampratą, laikomasi pozicijos, kad privilegijų teikimas arba 
atskirų ūkio subjektų ar jų grupių diskriminavimas sąžiningos konkurencijos konteks-
te sietinas su nevienodų ūkinės veiklos vykdymo sąlygų užtikrinimu102.

Draudimo diskriminuoti principą išreiškiančių nuostatų yra ir kituose įstaty-
muose, kurių reglamentavimo sritis visiškai ar iš dalies susijusi su administraciniais 
teisiniais santykiais, iš kurių kylantys teisiniai ginčai sprendžiami administraciniuose 
teismuose (pvz., Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties103 3 str. 2 d., Mokesčių admi-
nistravimo įstatymo1047 str.105, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo106  
3 str. 1 p. ir kt.). 

Taigi visose viešojo administravimo srityse teisės aktai reikalauja, kad kiekvie-
na valstybės ar savivaldybės institucija ir įstaiga, vykdydama viešojo administravimo 
įgaliojimus, nepažeistų asmenų teisės į lygiateisiškumą ir laikytųsi nediskriminavimo 
principo.

98 LVAT 2014 m. spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1489/2014.
99 Konstitucijos 46 str. 4 d.
100 Valstybės žinios, 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041.
101 Inter alia LVAT 2015 m. birželio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje  

Nr. A-1581-502/2015, 2011 m. kovo 31 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje 
Nr. A822-2563/2011, 2009 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-762/2009.

102 Pvz., LVAT 2009 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-441/2009.
103 Valstybės žinios, 2004, Nr. 73-2539.
104 Valstybės žinios, 2004, Nr. 63-2243.
105 Mokesčių mokėtojų lygybės principo taikymo bei aiškinimo praktikos klausimais žr. Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant mokesčių administravimą reglamentuojančias 
teisės normas, apibendrinimo I dalį. Administracinė jurisprudencija, Nr. 21, 2011.

106 Valstybės žinios, 2000, Nr. 30-827; 2005, Nr. 18-572; 2013, Nr. 54-2675.
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III. Diskriminacijos draudimo principo pažeidimas

Teisiniu požiūriu ne kiekvienas asmens ar asmenų grupės išskyrimas iš kitų 
yra draudžiamas. Kaip yra pažymėjęs EŽTT, ne kiekviena diferenciacija per se 
pažeidžia Konvencijos 14 straipsnį. Skirtingas traktavimas asmeniui ar asme-
nų grupei turi lemti palankesnę padėtį palyginus su analogiškoje ar labai pa-
našioje situacijoje esančiu asmeniu ar asmenų grupe, bei neturėti objektyvaus 
ir pagrįsto pateisinimo107. Taigi teisėje draudžiamas tik toks skirtingas asmenų 
traktavimas, kuris atitinka konkrečiame teisės akte įtvirtintus ar teismų prak-
tikos pripažįstamus kriterijus. Juos atitinkantis teisinis reguliavimas ar elgesys 
kvalifikuojamas kaip diskriminacija108. Tiek iš Europos viršnacionalinių teismi-
nių institucijų109, tiek iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos 
matyti, kad paprastai tam, kad būtų konstatuotas diskriminacijos draudimo 
principo pažeidimas, būtina nustatyti šias sąlygas: 1) patį diskriminacijos fak-
tą, t. y. kad skirtingai vertinami vienodose ar labai panašiose padėtyse esantys 

107 EŽTT 2006 m. birželio 20 d. sprendimas byloje Zarb Adami prieš Maltą (pareiškimo Nr. 17209/02), 
71-73 p.

108 Kartais vartojami ,,draudžiamos diskriminacijos“, ,,neleistinos diskriminacijos“ ir kiti panašūs 
terminai turėtų būti suprantami, kaip diskriminacijos, atitinkančios nustatytus uždrausto skirtingo 
asmenų vertinimo kriterijus (arba tiesiog diskriminacijos), sinonimai.

109 Tikslumo dėlei reikia pažymėti, kad EŽTT praktikoje visų pirma vertinama, ar diskriminuojama 
įgyvendinant Konvencijoje ar jos protokoluose ginamą teisę ar laisvę. Ši sąlyga reiškia, kad valstybėms 
narėms nėra draudžiama skirtingai taikyti teises ar laisves, kurios nėra ginamos pagal Konvenciją. 
Kita vertus, vertinimas, ar diskriminacija vyksta dėl Konvencijoje garantuojamos teisės ar laisvės 
įgyvendinimo, negali būti pernelyg formalus. EŽTT iš esmės sutinka, kad Konvencijos 14 straipsnis 
gali būti taikomas, jeigu bylos faktai patenka į vienos ar daugiau Konvencijos nuostatų veikimo 
sritį: ,,Konvencijos 14 straipsnis draudžia diskriminaciją, įgyvendinant ne tik teises ir laisves, kurias 
užtikrinti pagal Konvenciją pavesta valstybėms narės, bet ir tas papildomas teises, kurios paprastai 
patenka į bet kurio Konvencijos straipsnio veikimo sritį ir kurių užtikrinimo pareigą valstybės narės 
savanoriškai prisiima“ (pvz., EŽTT 2010 m. kovo 16 d. sprendimas byloje Carson ir kiti prieš Jungtinę 
Karalystę (pareiškimo Nr. 42184/05), 68 p.). Belgian Linguistic byloje, susijusioje su kalbos vartojimu 
valstybės kuriamoje švietimo sistemoje, EŽTT iš esmės konstatavo, kad Konvencija neįpareigoja 
valstybių dalyvių pasirinkti konkrečios švietimo sistemos, tačiau valstybės pasirinkta švietimo sistema 
negali būti įgyvendinama diskriminuojant atskirus visuomenės narius (D. J. Harris, M. O‘boyle, E. P. 
Bates & C. M. Buckley. Law of the European Convention on Human Rights, p. 787). Stummer prieš 
Austriją byloje EŽTT taip pat nurodė, kad nors Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnis neapima teisės 
gauti konkrečios formos socialinio aprūpinimo, tačiau valstybės dalyvės pasirinkta socialinių pašalpų 
schema negali būti įgyvendinama diskriminaciniais pagrindais (EŽTT 2011 m. liepos 7 d. sprendimas 
byloje Stummer prieš Austriją (pareiškimo Nr. 37452/02), 83 p). ES teisės požiūriu diskriminacija 
taip pat pirmiausia turi būti nustatoma įgyvendinant tas teises, kurių apsaugą numato ES teisės 
aktai ir tik toje apimtyje, kuri patenka į ES kompetencijos sritį. ESTT savo sprendimuose paprastai 
pirmiausia įvertina, ar pateiktai situacijai gali būti taikoma ES teisė, ar konkretus klausimas patenka 
į ES teisės materialiąją taikymo sritį. Pavyzdžiui, Maruko byloje ESTT pažymėjo, kad nors civilinės 
būklės reglamentavimas priskiriamas valstybių narių kompetencijai, atsižvelgiant į tai, kad Užimtumo 
direktyva siekiama užimtumo ir profesinėje srityje kovoti su diskriminacija, byloje nagrinėtų išmokų 
(našlio pensijų) mokėjimo klausimas galėjo būti vertinamas diskriminacijos draudimo pagal ES teisę 
požiūriu (ESTT 2008 m. balandžio 1 d. sprendimas byloje Tadao Maruko prieš Versorgungsanstalt der 
deutschen Bühnen, C-267/06).
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asmenys (asmenų grupės) numatytais diskriminacijos pagrindais ir toks skir-
tingas vertinimas yra mažiau palankus ,,ginamą savybę“ turinčiam asmeniui ar 
asmenų grupei; 2) skirtingas vertinimas negali būti pateisinamas objektyviais ir 
pagrįstais kriterijais.

3.1. Diskriminacijos fakto nustatymas

3.1.1. Diskriminacijos pagrindai

Kaip minėta, nediskriminavimo principas draudžia tokį skirtingą teisinį regulia-
vimą ar elgesį, kuris grindžiamas vien tik tam tikra teisės ginama asmens savybe, pvz., 
lytimi, amžiumi, religija, įsitikinimais ir kt. Pareiškėjai, kurie remiasi diskriminacijos 
draudimo principo pažeidimu, paprastai patys nurodo, kokia jų savybe remiantis dis-
kriminacija kaltinamas asmuo juos išskiria iš kitų asmenų. Tai sudaro geresnes prielai-
das bylą nagrinėjančiam teismui identifikuoti palyginamąsias asmenų grupes, su kurio-
mis galbūt elgiamasi skirtingai. Pastebėtina, kad Europos teisėje nėra vienos pozicijos 
dėl diskriminacijos pagrindų sąrašo.

Konvencijos 14 straipsnyje pateikiamas nebaigtinis draudžiamos diskriminacijos 
pagrindų sąrašas: draudžiama diskriminuoti dėl lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, re-
ligijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei 
mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais. Šis sąrašas yra pavyzdinis ir prak-
tikoje gali būti plečiamas, įtraukiant kitus pagrindus110. Pavyzdžiui, EŽTT yra taikęs 
Konvencijos 14 straipsnį bylose, kuriose buvo diskriminuojama tokiais minėtame są-
raše neišvardytais pagrindais, kaip seksualinė orientacija, motinystė, sveikata, amžius, 
karininko statusas, gimimas ne santuokoje, rezidavimas, narystė profesinėje sąjungoje, 
pilietybė ir kt.111. 

Dėl diskriminacijos priežasties (,,ginamos savybės“) sąlygos ES teisėje pažymė-
tina, kad ji (išskyrus Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją) įtvirtina baigtinį 
diskriminacijos pagrindų sąrašą ir jis negali būti aiškinamas plečiamai, pavyzdžiui, 
diskriminacijos draudimą pagal analogiją pritaikant kitoms diskriminacijos rūšims112. 
Naujus diskriminacijos pagrindus į šį sąrašą gali įtraukti tik teisės aktų leidžiamoji, bet 
ne teisminė valdžia113. Nediskriminavimo direktyvos reglamentuoja, kad draudžiama 
diskriminuoti dėl jose nurodytų priežasčių: pagal Rasių lygybės direktyvą – dėl ra-
sės ar etninės priklausomybės; pagal Užimtumo direktyvą – dėl religijos, įsitikinimų, 
negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos; pagal Lyčių lygybės direktyvą – dėl lyties. 
Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad pagal ES teisę draudžiamos diskriminacijos pa-
grindu esančios savybės ar požymiai yra ES teisės kategorijos, formaliai pripažįstamų  

110 Milašiūtė V. Kiek gali būti plečiamas draudžiamos diskriminacijos pagrindų sąrašas pagal Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Teisė, 2006, Nr. 61. 

111 Ibid. Taip pat D. J. Harris, M. O‘boyle, E. P. Bates & C. M. Buckley. Law of the European Convention 
on Human Rights, p. 791.

112 ESTT 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas byloje Fag og Arbejde prieš Kommunernes Landsforening, 
C-354/13.

113 Milašiūtė V. Kiek gali būti plečiamas draudžiamos diskriminacijos pagrindų sąrašas pagal Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Teisė, 2006, Nr. 61.
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diskriminacijos pagrindų turinio apimtis iš esmės priklauso nuo minėtų kategorijų 
aiškinimo ESTT praktikoje. Pavyzdžiui, Chacón Navas114 byloje siekiant išsiaiškinti, ar 
Užimtumo direktyvoje nustatyti bendri kovos su diskriminacija dėl negalios pagrindai 
užtikrina apsaugą asmeniui, kurį darbdavys atleidžia iš darbo dėl ligos, ESTT konstata-
vo, kad ,,negalios“ sąvoka yra ES teisės sąvoka, kurią reikia aiškinti autonomiškai ir vie-
nodai ir kad ši sąvoka turi būti suprantama, kaip apimanti apribojimą, kurį ypač lemia 
fiziniai, protiniai arba psichiniai sutrikimai ir kuris apsunkina asmens dalyvavimą pro-
fesiniame gyvenime, be to, toks apribojimas turi būti ilgalaikis. Kitoje byloje, plečiamai 
aiškindamas minėtos direktyvos ratione personae, ESTT konstatavo, kad joje įtvirtintas 
tiesioginės diskriminacijos dėl negalios draudimas taikomas ne tik neįgaliam darbuo-
tojui, bet ir darbuotojui, kuris pats nėra neįgalus, tačiau negalią turi jo vaikas, kuriam 
reikalinga tokio darbuotojo priežiūra115. 

Vis dėlto nacionalinėje teisėje diskriminacijos pagrindų aiškinimas artimesnis 
EŽTT praktikai. Nors pagal Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalį, diskriminacijos drau-
dimas taikomas ribotam pagrindų sąrašui (lytis, rasė, tautybė, kalba, kilmė, socialinė 
padėtis, tikėjimas, įsitikinimai, pažiūros), oficialioji konstitucinė jurisprudencija leidžia 
teigti, jog formaliai ribotas diskriminacijos pagrindų sąrašas neužkerta kelio nekons-
tituciniu pripažinti ir kitokiais pagrindais nustatytą diferencijuotą teisinį reguliavimą. 
Konstitucinis Teismas 1995 m. sausio 24 d. išvadoje dėl Europos žmogaus teisių ir pa-
grindinių laisvių apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsnių ir jos Ketvirtojo protokolo 
2 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai EŽTK 14 straipsnyje pateiktą 
diskriminacijos pagrindų sąrašą, kuris yra atviras, laiko neprieštaraujančiu Konstituci-
jai. Be to, savo nutarimuose Konstitucinis Teismas, atsižvelgdamas į bendrą nuostatą dėl 
visų asmenų lygybės (Konstitucijos 29 str. 1 d.), neapsiriboja tik Konstitucijoje tiesio-
giai nurodytais diskriminacijos pagrindais. Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2000 m. 
vasario 23 d. nutarime diskriminacijos draudimo požiūriu vertintas teisinis regulia-
vimas, pagal kurį skirtingai traktuotos įmonės, turinčios teisę prekiauti importuotais 
alkoholiniais gėrimais, ir įmonės, turinčios teisę prekiauti tik Lietuvoje pagamintais gė-
rimais. Konstitucinio Teismo 2012 m. liepos 3 d. nutarime diskriminacijos pagrindu 
laikyta aplinkybė, susijusi su priėmimo į valstybės tarnybą momentu. Šiame nutarime 
konstatuota, kad teisinis reguliavimas, pagal kurį vien pagal priėmimo į Lietuvos Res-
publikos valstybinę tarnybą datą yra skirtingai reguliuojamas vienodoje padėtyje esan-
čių valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir socialinės garantijos, nesuderinamas su 
Konstitucija. Taigi matyti, kad pagal Konstituciją asmenys negali būti diskriminuojami 
arba jiems negali būti teikiamos privilegijos nei Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalyje 
expressis verbis nurodytais, nei kitais konstituciškai nepateisinamais pagrindais116. 

Plataus ir neformalaus požiūrio į diskriminacijos pagrindus laikomasi ir LVAT 
praktikoje. Iš esmės pripažįstama, kad bet kuri priežastis, dėl kurios atsiranda diskri-
minacija, jeigu ji negali būti paaiškinama objektyviomis aplinkybėmis ir pagrindžiama 
objektyviais kriterijais, yra draudžiama117.
114 ESTT 2006 m. liepos 11 d. sprendimas byloje Sonia Chasón Navas prieš Eurest Colectividades SA, 

C-13/05. 
115 ESTT 2008 m. liepos 17 d. sprendimas byloje S. Coleman prieš Attridge Law, Steve Law, C-303/06. 
116 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio13 d. nutarimas.
117 Pvz., LVAT 2012 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1570/2012, 2013 m. 

spalio 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-1503/2013, 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A858-1241/2013.
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3.1.2. Palyginimo elementas

Norint įrodyti diskriminaciją, reikia įrodyti, kad vieno asmens traktavimas yra 
mažiau palankus nei kito panašioje situacijoje esančio asmens vien tik dėl to, kad pir-
masis asmuo turi tam tikras savybes, esančias diskriminacijos pagrindu118. Taigi pati 
diskriminacijos esmė lemia, kad galbūt diskriminuojamo asmens ar asmenų grupės pa-
dėtis turi būti lyginama su kitu asmeniu ar asmenų grupe, kurie yra analogiškoje arba 
labai panašioje padėtyje. 

Nustatant skirtingo traktavimo aplinkybę, EŽTT praktikoje paprastai vertinama: 
a) ar pareiškėjas, besiskundžiantis Konvencijos pažeidimu, patiria mažiau palankų el-
gesį, nei kitas (kiti) analogiškoje ar labai panašioje padėtyje esantis asmuo (esanti as-
menų grupė); b) ar palyginamos situacijos (asmenų padėtys) iš tiesų yra vienodos ar 
labai panašios. Pavyzdžiui, Burden ir Burden prieš Jungtinę Karalystę byloje119 EŽTT 
sprendė, kad negali būti lyginama seserų (brolių), gyvenusių kartu visą gyvenimą, situ-
acija su vedusių ar sudariusių civilinę partnerystę asmenų situacija, nustatant prievolę 
mokėti paveldėjimo mokestį, vienai iš seserų (brolių) mirus. Carson prieš Jungtinę Ka-
ralystę byloje120, EŽTT požiūriu, negalėjo būti lyginama rezidentų ir nerezidentų pa-
dėtis, skiriant jiems Jungtinėje Karalystėje nustatytas pensijas. Mokslinėje literatūroje 
pastebima, kad EŽTT praktikoje dažnai kyla sunkumų, vertinant, ar situacijos yra pa-
našios, todėl kartais į šią aplinkybę paprasčiausiai nėra atsižvelgiama121.

Tai, kokius konkrečius kriterijus atitinkantis elgesys ar teisinė priemonė laiko-
ma draudžiama diskriminacija pagal ES teisę, priklauso nuo diskriminacijos formos. 
Tiesioginės diskriminacijos atveju asmuo turi būti vertinamas nepalankiai, palyginus 
su asmenų, esančių panašioje situacijoje, buvusiu, esamu ar būsimu vertinimu ir tokio 
vertinimo priežastimi yra viena iš asmens ,,ginamų savybių“ (diskriminacijos pagrin-
das, įtvirtintas ES teisėje). Netiesioginės diskriminacijos atveju pirmiausia vertinama, ar 
tam tikras elgesys, teisės norma ar kriterijus yra formaliai vienodi, neutralūs visiems as-
menims. Vėliau vertinama, ar tas neutralus elgesys, teisės norma ar kriterijus daro fak-
tinį neigiamą poveikį ,,ginamą savybę“ turinčiai asmenų grupei, palyginus su panašioje 
padėtyje esančia asmenų grupe122. Tačiau atsižvelgiant į ES teisėje pripažįstamą diskri-
minacijos sąvoką, abiem atvejais nustatant diskriminacijos faktą, svarbiausiu elementu 
laikomas situacijų sugretinimo klausimas. Nustačius, kad lyginamų asmenų faktinė ir 
teisinė padėtis neturi esminių skirtumų, galima konstatuoti, kad skirtingai vertinami 
asmenys yra vienodose arba labai panašiose situacijose. Pasak ESTT, lygaus trakta-
vimo principas yra pažeidžiamas, kai dvi kategorijos asmenų, kurių faktinė ir teisinė 
padėtis neturi esminių skirtumų, yra traktuojami skirtingai, arba skirtingos situacijos 

118 Gumbrevičienė-Kuzminskienė D. Tiesioginės diskriminacijos samprata pagal Rasių lygybės, 
Užimtumo lygybės ir Lyčių lygybės direktyvas. Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 3 (7).

119 EŽTT 2008 m. balandžio 29 d. sprendimas byloje Buren ir Burden prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo 
Nr. 13378/05).

120 EŽTT 2010 m. kovo 16 d. sprendimas byloje Carson ir kiti prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo  
Nr. 42184/05).

121 D. J. Harris, M. O‘boyle, E. P. Bates & C. M. Buckley. Law of the European Convention on Human 
Rights, p. 790.

122 Handbook on European Non-discrimination law. European Union Agency for Fundamental Rights, 
Council of Europe, 2010, p. 22, 29.
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yra traktuojamos taip pat123. Pavyzdžiui, C. D.prieš S. T.byloje124, sprendžiant dėl mo-
tinų, kurioms vaikas gimė pagal surogatinės motinystės sutartis, teisės į atostogas, ly-
giavertes motinystės ar įvaikinimo atostogoms, buvo lyginamos tokių motinų ir dar-
buotojų, kurios buvo nėščios ir pagimdė kūdikį, padėtys. Diskriminacijos dėl negalios 
bylose lyginami asmenys su negalia ir asmenys, neturintys negalios ir pan.125 .

Diskriminacijos sąvokos konstrukcija ,,negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo 
ar būtų taikomos kitam asmeniui“ suponuoja, kad asmenys neprivalo įrodyti faktinės 
diskriminacijos. Tai, kad nagrinėjant diskriminacijos bylas, galima lyginti ne tik realias, 
bet ir hipotetines situacijas, patvirtina ir ESTT praktika. Vienoje iš bylų konstatuota, 
jog neatsižvelgiant į tai, kad į darbą nepretenduoja darbuotojas vyras, besilaukiančios 
moters, kurios dalykinės savybės bei kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus, ne-
priėmimas į darbą vertintina, kaip tiesioginė diskriminacija dėl lyties126.

Siekiant nustatyti diskriminacijos faktą, pagal ES teisę taip pat reikalinga įvertinti, 
ar skirtingas asmenų traktavimas (netiesioginės diskriminacijos atveju vienodas asme-
nų traktavimas) buvo nepalankus ,,ginamą savybę“ turinčiam asmeniui arba jis (jie) 
faktiškai atsidūrė mažiau palankioje padėtyje. Šiuo atveju taikomas ,,vienintelės išskir-
tinės savybės kriterijus“127, kuris parodo, ar asmuo būtų taip pat nepalankiai vertina-
mas, jeigu jam netaikytume išskirtinės savybės, esančios šio asmens diskriminacijos 
pagrindu.

EŽTT jurisprudencijoje ir ES teisėje taikomas diskriminacijos nustatymo kriteri-
jus naudojamas ir LVAT praktikoje. Nagrinėjant konkrečias bylas, paprastai atliekamas 
asmenų ar jų grupių palyginimas ir patikrinama, ar dviejų (grupių, kategorijų) asmenų 
traktavimas yra skirtingas ir ar faktinė bei teisinė šių asmenų padėtis neturi esminių 
skirtumų (t. y. gretinami labai panašiose padėtyse esantys asmenys arba jų grupės). As-
menų grupių palyginimo būtinybė LVAT praktikoje pirmiausia kildinama iš oficialios 
konstitucinės doktrinos nuostatos, kad konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui 
principas būtų pažeistas, jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės 
norma, palyginus su kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors 
tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas 
traktavimas būtų objektyviai pateisinamas128. 

Nagrinėjant administracines bylas, kuriose kvestionuojamas norminio administra-
cinio akto teisėtumas, pirmiausia vertinama, ar konkrečios teisės normos diferencijuo-
tai reguliuoja dvi asmenų grupes. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A4-191/2003129 
LVAT teisėjų kolegija nustatė, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 
patvirtinta atleidimo nuo užmokesčio už vaiko išlaikymą Alytaus ikimokyklinėse  
123 ESTT 1994 m. balandžio 14 d. sprendimas byloje A. prieš Komisiją, T-10/93, 42 p.
124 ESTT 2014 m. kovo 18 d. sprendimas byloje C. D. prieš S. T., C-167/12.
125 Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ESTT praktika šiuo klausimu nėra visiškai nuosekli, sunku būtų išskirti 

kriterijų, kuris leistų vienareikšmiškai identifikuoti tinkamą palyginimą diskriminacijos bylose. Plačiau 
žr. Gumbrevičienė-Kuzminskienė D. Tiesioginės diskriminacijos samprata pagal Rasių lygybės, 
Užimtumo lygybės ir  Lyčių lygybės direktyvas. Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 3 (7).

126 ESTT 1990 m. lapkričio 8 d. sprendimas byloje Elisabeth Johanna Pacifica Dekker prieš Stichting 
Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus, C-77/88, 17 p.

127 Gumbrevičienė-Kuzminskienė D. Tiesioginės diskriminacijos samprata pagal Rasių lygybės, 
Užimtumo lygybės ir  Lyčių lygybės direktyvas. Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 3(7).

128 Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarimas, 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas, 2010 m. 
birželio 29 d., 2011 m. vasario 14 d. nutarimai.

129 LVAT 2003 m. gegužės 2 d. plenarinės sesijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-191/2003. 
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įstaigose tvarka diferencijavo dvi asmenų grupes: Alytaus miesto savivaldybės teritori-
joje ir ne šio miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų tėvus. Pirmoji asmenų 
kategorija, skirtingai nei antroji asmenų grupė, buvo visiškai atleista nuo užmokesčio 
už vaiko ugdymą Alytaus papildomo ugdymo įstaigose. LVAT požiūriu, vaiko gyve-
namoji vieta negali būti siejama su jokiomis objektyviomis tokią diferenciaciją patei-
sinančiomis aplinkybėmis, todėl skirtingas šių grupių traktavimas diskriminacijos 
draudimo principo požiūriu, negali būti pateisinamas130. Vaikų ugdymo sąlygų dife-
renciacija priklausomai nuo gyvenamosios vietos pripažinta neteisėta ir administraci-
nėje byloje Nr. A858-1241/2013131. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, 
pagal kurią registruoti kitose savivaldybėse vaikai į Šiaulių miesto savivaldybės mo-
kyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, priimami, jeigu sudaryta 
sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą apmokėjimo, taip pat pagal 
kurią užmokestis už neformaliojo švietimo programas buvo didesnis ne Šiaulių miesto 
savivaldybėje registruotiems vaikams, LVAT nuomone, nesuderinama su principu, kad 
švietimo sistema turi būti organizuojama vadovaujantis inter alia lygių galimybių prin-
cipu. Savivaldybei nepagrindus, kad tokio teisinio reguliavimo tikslas pateisina skirtin-
gą asmenų kategorijų vertinimą, taip pat nepateikus objektyvių kriterijų, pateisinančių 
vaikų teisių ribojimą, LVAT konstatavo diskriminacinį teisinio reguliavimo pobūdį.

Tuo tarpu administracinėse bylose Nr. eA-2143-502/2015132 ir Nr. A552-234/2014133 
diferencijuoto teisinio reguliavimo aplinkybė apskritai nebuvo nustatyta. Pirmoje iš jų 
LVAT teisėjų kolegija pripažino pagrįstomis Konkurencijos tarybos išvadas dėl atskirų 
ūkio subjektų neprivilegijavimo ir nediskriminavimo, nustačiusi, kad savivaldybės ta-
rybos patvirtintuose nuostatuose visiems ūkio subjektams numatyta vienodo dydžio 
rinkliava, kurios konkretus dydis diferencijuojamas pagal visiems vienodai taikomus 
kriterijus (reklamos plotas ir laikotarpis). Kitoje byloje ginčas kilo dėl Konkurencijos 
tarybos atsisakymo pradėti tyrimą dėl galbūt diskriminacinio susisiekimo ministro 
nustatyto teisinio reguliavimo, įtvirtinusio skirtingus techninius reikalavimus į Lietuvą 
įvežamoms naudotoms transporto priemonėms iš trečiųjų šalių ir naujoms transpor-
to priemonėms iš ES valstybių narių. Pareiškėjo manymu, ginčo teisinis reguliavimas 
sukelia diskriminaciją tarp ūkio subjektų, nes transporto priemonės gamintojas, kuris 
gamina transporto priemonę Europos Sąjungos rinkai, turi užtikrinti, kad ši transporto 
priemonė atitiktų Pagrindų direktyvos 2007/46/EB reikalavimus, o transporto priemo-
nės gamintojas, kuris gamina transporto priemonę ne Europos Sąjungos rinkai, nepri-
valo užtikrinti šios gaminamos transporto priemonės atitikimo Pagrindų direktyvos 
reikalavimams, todėl Europos Sąjungos rinkai skirtos transporto priemonės gamybos 
kaštai yra didesni. LVAT, remdamasis oficialios konstitucinės doktrinos nuostata, kad 
Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas lygiateisiškumo principas nėra pažeidžiamas, 
jei įstatyme nustatytos sąlygos skiriasi pagal teisinio reguliavimo objekto, o ne teisės 
subjekto požymius (pvz., Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimas), 
priėjo prie išvados, kad numatytas teisinis reguliavimas ,,savaime nereiškia apelianto 
atstovaujamų naujų transporto priemonių, skirtų ES rinkai, importuotojų diskrimina-
cijos ar nenaujų transportų priemonių iš trečiųjų šalių importuotojų privilegijavimo.  

130 Taip pat žr. LVAT 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-1489/2013.
131 LVAT 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1241/2013.
132 LVAT 2015 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2143-502/2015.
133 LVAT 2014 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-234/2014.
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Pagrindų direktyva, Aprašas ir Taisyklės neišskiria apelianto atstovaujamų importuo-
tojų pagal kokius nors kriterijus. Taisyklės ir Aprašas yra tiesiogiai taikomos impor-
tuojamam objektui – transporto priemonėms. Nustatytas reglamentavimas savaime 
nepašalina bei nepagrįstai neapsunkina galimybės bet kuriam importuotojui užsiimti 
naujų transporto priemonių, skirtų ES rinkai ar kitai rinkai, importavimu arba nenau-
jų transporto priemonių iš ES ar trečiųjų šalių importavimu“.

Panašių situacijų palyginimo klausimas buvo kilęs ir administracinėje byloje 
Nr. I261-16/2013134. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama, ar švietimo ir moks-
lo ministro įsakymu reglamentuojamos Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzami-
no programos nuostata, įtvirtinanti nevienodą rašinio žodžių skaičių lietuvių kalba ir 
tautinių mažumų kalba besimokantiems mokiniams, nepažeidžia konstitucinio nedis-
kriminavimo principo, lygino lietuvių kalba bei tautinių mažumų kalba besimokančių 
mokinių padėtis. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, kad ,,siekiant įvertinti moks-
leivių padėties skirtumus [ginčyto teisinio] reguliavimo požiūriu, visų pirma turėjo 
būti įvertinta tai, ar moksleivių grupės turėjo skirtingas galimybes pasirengti lietuvių 
kalbos ir literatūros egzaminui, bei kokia apimtimi šios galimybės skyrėsi. <...> skirtin-
go reguliavimo pateisinamumas turi būti vertinamas būtent skirtingų galimybių pa-
sirengti egzaminui, o ne faktiškai turimų nevienodų žinių pagrindu. Priešingu atveju 
būtų iškreipiama pati egzamino paskirtis – objektyviai patikrinti ir įvertinti moksleivių 
žinias“. LVAT argumentacija iš esmės rėmėsi aplinkybe, jog atlikus palyginimo testą, 
nebuvo nustatyti tokie lietuvių kalba ir tautinių mažumų kalba besimokančių asmenų 
teisinės ir faktinės padėties, besirengiant valstybiniam lietuvių kalbos brandos egzami-
nui, skirtumai, kad būtų galima pagrįstai ir adekvačiai taikyti diferencijuotą požiūrį į 
šias asmenų grupes, koks buvo nustatytas paminėtoje administracinėje byloje.

Palyginimo kriterijaus reikšmę, nustatant galimą diskriminacijos faktą, patvirti-
na ne tik paminėtos administracinės bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtu-
mo, bet ir administracinių teismų praktika dėl ginčijamų individualių administracinių 
sprendimų. Administracinėje byloje Nr. A858-2894/2012135 pareiškėjas Seimo narys, ku-
riam panaikintas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, teigė patyręs 
diskriminaciją, kadangi be objektyvaus ir pagrįsto pateisinimo su juo buvo elgiamasi 
mažiau palankiai, kai jam, skirtingai nei kitiems asmenims, padariusiems analogiškus 
teisės pažeidimus, buvo atimta teisė dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija. LVAT 
nustatė, kad lyginamų asmenų situacijos nebuvo identiškos, kadangi tik pareiškėjo ne-
teisėti veiksmai buvo įvertinti Konstitucinio Teismo išvadoje, konstatuojant, kad jis 
šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė Seimo nario priesaiką. 

Iš LVAT nagrinėtų bylų matyti, kad palyginamumo kriterijus iš tiesų yra taiko-
mas labai plačiai. Šiame kontekste paminėtinos ir administracinės bylos dėl neturti-
nės žalos, patirtos laikant asmenis laisvės atėmimo vietose netinkamomis sąlygomis, 
atlyginimo, kuriose pareiškėjai skundžiasi patyrę diskriminaciją, paprastai remdamie-
si Konvencijos 14 straipsniu. Pareiškėjai neretai apeliaciniuose skunduose nurodo ar-
gumentą, kad Lietuvos teismai, priteisdami mažesnį neturtinės žalos atlyginimo dydį 
nei EŽTT ar kitos valstybės, pažeidžia nediskriminavimo principą. LVAT tokiais atve-
jais paprastai remiasi EŽTT praktika ir laikosi pozicijos, kad žmogaus teisių apsaugos  

134 LVAT 2013 m. birželio 18 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje  
Nr. I261-16/2013.

135 LVAT 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2894/2012.
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sistema, numatyta EŽTK, yra grindžiama subsidiarumo principu, reiškiančiu, kad par-
eiga užtikrinti žmogaus teises, jų laikymąsi pirmiausia tenka nacionalinėms valstybės 
institucijoms. Vertinimo laisvė yra suteikta ne tik nacionaliniam įstatymų leidėjui, bet 
ir teisės aiškinimo ir taikymo organams, taip pat ir teismams. Teismui, kaip nacionali-
nei ginčą nagrinėjančiai institucijai, suteikta teisė įvertinti patirtos žalos dydį, atsižvel-
giant į nacionalinį teisinį reguliavimą ir jame įtvirtintus tokios žalos dydžio nustatymo 
kriterijus. EŽTT neformuoja jokių bendrų, išsamių atlygintinų sumų kriterijų ir nenu-
stato fiksuoto žalos atlyginimo dydžio, kuriais turėtų vadovautis bendrai visų valstybių 
nacionaliniai teismai. Kiekvienas žalos atlyginimo atvejis yra individualus, kiekvieną 
kartą atsižvelgiama į faktinių aplinkybių, nustatytų konkrečioje administracinėje by-
loje, visumą. LVAT nuomone, dėl šių priežasčių tokių pareiškėjų padėtis negali būti ly-
ginama su kitų asmenų, kuriems jų valstybių nacionaliniai teismai priteisia neturtinę 
žalą, padėtimi, kas nepagrindžia diskriminacijos fakto buvimo136.

Nepaisant aptariamo kriterijaus universalaus pobūdžio, ko gero, labiausiai situaci-
jų palyginimo aspektas plėtojamas valstybės tarnybos bylose. Administracinėse bylose 
Nr. A858-2690/2013137, Nr. A556-2693/2013138, Nr. A662-527/2014139 LVAT nesutiko su pa-
reiškėjų teiginiais, kad iš jiems priklausiusios išeitinės kompensacijos išskaičiuoto gy-
ventojų pajamų mokesčio nepriteisimas diskriminuotų juos kitų policijos pareigūnų, 
kuriems gyventojų pajamų mokestis atleidžiant iš vidaus tarnybos tuo pačiu pagrindu 
nebuvo išskaičiuotas, atžvilgiu. Anot LVAT, pareiškėjai nepagrįstai savo padėtį lygino 
su asmenų, kuriems buvo taikytas anksčiau galiojęs teisinis reguliavimas, nenumatęs 
išeitinių kompensacijų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu galimybės, padė-
timi. Grįsdami savo reikalavimus, pareiškėjai savo padėtį turėtų lyginti su asmenims, 
kurie yra atleidžiami tuo pačiu įstatyminiu pagrindu, galiojant tam pačiam teisniam 
reguliavimui.

Kitoje administracinėje byloje Nr. A492-2042/2012140, iškilus klausimui dėl nely-
giavertiško teisinio reguliavimo, susijusio su kompensacijos už tarnybos metu patirtą 
sveikatos sutrikdymą išmokėjimo sąlygomis, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, 
kad skirtingų teisės aktų (Kalėjimų departamento statuto ir Vidaus tarnybos statuto) 
pagrindu funkcijas atliekančių pareigūnų situacijos nėra vienodos, todėl, atsižvelgus į 
Konstitucinio Teismo išaiškinimus141, kad valstybės tarnybos sistemos vieningumas ne-
paneigia galimybės tam tikrus valstybės tarnybos santykius reguliuoti diferencijuotai, 
konstatuotas galimas skirtingas pareigūnų teisės į atitinkamą kompensaciją reglamen-
tavimas. Tačiau lygindamas dviejų asmenų grupių – darbuotojų ir valstybės tarnau-
tojų – teisinės padėties ypatumus, atleidžiant šiuos asmenis iš darbo dėl organizaci-
nių pertvarkymų socialinių garantijų taikymo požiūriu, LVAT administracinėje byloje  
Nr. A143-756/2011142 pripažino, kad tarp šių asmenų grupių nėra tokio pobūdžio skirtumų, 

136 Pvz., LVAT 2015 m. birželio 15 d. nutartis administracinėse bylose Nr. A-837-858/2015,  
Nr. A-866-858/2015, Nr. A-850-858/2015, 2015 m. liepos 23 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A-1068-858/2015, 2015 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2350-520/2015 ir kt.

137 LVAT 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2690/2013.
138 LVAT 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2693/2013.
139 LVAT 2014 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-527/2014.
140 LVAT 2012 m. gruodžio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje  

Nr. A492-2042/2012.
141 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas.
142 LVAT 2011 m. vasario 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-756/2011.
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kad valstybės tarnautojams būtų galima taikyti mažiau palankų režimą, nei nustatytąjį 
Darbo kodekse.

Administracinėse bylose, kuriose ginčijami institucijų, įstaigų sprendimai atleisti 
tarnautoją iš pareigų dėl organizacinių pertvarkymų, taip pat neretai keliamas diskri-
minacijos klausimas. Tokiose bylose paprastai tenka lyginti dėl pareigybių naikinimo 
ar pareigybių skaičiaus mažinimo atleisto iš tarnybos asmens ir palikto eiti pareigas 
ar priimto naujo asmens kvalifikaciją ir įvertinti, ar įstaiga (institucija) tinkamai, t. y. 
nepažeisdama asmens teisių inter alia teisės nebūti diskriminuojamam, įgyvendino 
savo diskrecijos teisę pasirinkti vieną iš kandidatų, ar konkretus darbdavio sprendi-
mas nėra paremtas subjektyviais, diskriminaciniais motyvais. Administracinėje byloje 
Nr. A492-1570/2012143, kurioje buvo ginčijamas atsakovo sprendimas atleisti pareiškė-
ją iš pareigų, sumažinus įstaigoje esančių pareigybių skaičių, LVAT, palyginęs pareiš-
kėjos kvalifikaciją su asmens, palikto eiti pareiškėjos užimtas pareigas, kvalifikacija, 
iš esmės nustatė, kad pareiškėja dėl didesnės darbo patirties profesinės kvalifikacijos 
požiūriu buvo tinkamesnė kandidatė, todėl jos atleidimas iš pareigų vertintas kaip 
diskriminacinis.

Administracinėje byloje Nr. eA-1799-662/2015144 ginčas kilo dėl tarnybinės vei-
klos vertinimo rezultatų. Pareiškėjas teigė patyręs diskriminaciją, kai palyginus su ki-
tais vertintais valstybės tarnautojais, jam buvo suteikta ne aukštesnė kvalifikacinė klasė, 
o tik padėka. Teismas, atlikęs lyginamąją tarnybinės veiklos vertinimo išvadų analizę, 
nustatė, kad pareiškėjas pasiekė netgi geresnių tarnybinės veiklos rezultatų, nei kiti 
vertinti valstybės tarnautojai, todėl laikė, kad esant toms pačioms tarnybinėms veiklos 
užduotims ir taikant tuos pačius vertinimo kriterijus, blogesnių veiklos rezultatų pa-
siekę valstybės tarnautojai negali būti vertinami geriau nei valstybės tarnautojai, pasie-
kę geresnių tarnybinės veiklos rezultatų. Toks skirtingas ir mažiau palankus pareiškėjo 
veiklos vertinimas pripažintas neleistina pareiškėjo diskriminacija. 

Nagrinėjant konkurencijos bylas neleistinos diskriminacijos požiūriu, palyginimo 
momentas reikalauja nustatyti, ar ūkio subjektai apskritai konkuruoja tarpusavyje (ar 
jie veikia toje pačioje rinkoje) ir palyginti jų teisinę bei faktinę padėtį vykdant eko-
nominę veiklą145. Administracinėje byloje Nr. I444-5/2006146 LVAT išaiškino, kad būtina 
sąlyga diskriminacijai nustatyti yra asmenų buvimas sulyginamose situacijose. Skirtin-
gą asmenų teisinę padėtį gali nulemti tiek objektyvūs šių asmenų skirtumai, tiek įs-
tatyminio reguliavimo skirtumai. Byloje konstatuota, kad nors elektros energetikos ir 
gamtinių dujų ūkiai priklauso vienai energetikos sistemai, tačiau dėl skirtingų savybių, 
charakteristikų, techninių duomenų juos reglamentuoja skirtingi teisės aktai, numatan-
tys skirtingus kainodaros pagrindus, todėl negalima kalbėti apie dujų įmonių diskrimi-
navimą elektros energetikos įmonių atžvilgiu.

Pastebėtina, kad palyginimo metodas LVAT praktikoje įgyja vis ekstensyvesnį po-
būdį, teismas jį taiko ir ex officio, ypač tais atvejais, kai siekiama ne formaliai išaiškinti 
administraciniam ginčui išspręsti aktualią teisės normą. Pavyzdžiui, administracinėje 
byloje Nr. A575-1061/2010 buvo vertinama, ar Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų 

143 LVAT 2012 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1570/2012. 
144 LVAT 2015 m. gegužės 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-1799-662/2015.
145 Pvz., ESTT 2015 m. sausio 14 d. sprendimas byloje The Queen, Eventech Ltd prieš Parking Adjudicator, 

C-518/13.
146 LVAT 2006 m. spalio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje  

Nr. I444-5/2006.
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įstatymo (2007 m. balandžio 6 d. redakcija) nuostata, kad į tarnybos laiką pensijai skirti 
taip pat įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose 
vidurinėse mokyklose laiko, jeigu jas baigę asmenys iš karto paskirti pareigūnais, tai-
kytina ir tais atvejais, kai asmuo tarnybą pradeda iki mokymosi įstaigos baigimo. LVAT 
teisėjų kolegija, atsižvelgusi į šios normos paskirtį, iš esmės nutarė, kad pažodinis minė-
to teisinio reguliavimo aiškinimas lemtų, jog iš teisės normos adresatų būtų eliminuoti 
asmenys, kurie pradėjo tarnybą iki mokymosi įstaigos baigimo dienos, o tai, lyginant su 
asmenimis, paskirtais pareigūnais iškart po mokslo įstaigos baigimo, nepagrįstai juos 
diskriminuotų147. Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas išmokėjimo srityje LVAT 
nediskriminavimo argumentą taip pat yra panaudojęs, kaip teisės normos tikrosios 
prasmės suvokimo, atskleidimo būdą. Administracinėje byloje Nr. A-1137-143/2015148  
ginčas kilo dėl ypatingomis darbo sąlygomis dirbto laikotarpio apskaičiavimo. Pagal 
byloje aktualias teisinio reguliavimo nuostatas, teisę į kompensaciją už ypatingas dar-
bo sąlygas turėjo moterys, išdirbusios iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų 
darbus, įtrauktus į buvusios TSRS Ministrų Tarybos nutarimu patvirtintą sąrašą. By-
loje išsiskyrus pozicijoms dėl atostogų vaiko priežiūrai ir mokslo atostogų laiko ne-
įskaičiavimo į minėtomis sąlygomis dirbtą laikotarpį, LVAT teisėjų kolegija, atsižvel-
gusi į tai, jog teisinis reguliavimas šiuo aspektu nenumatė jokių išimčių, o tam tikri su 
darbuotojų teisių apribojimais siejami atvejai turi būti aiškiai nustatyti įstatyme, priėjo 
prie išvados, kad įstatymo nuostatos dėl darbo ypatingomis sąlygomis trukmės negali 
būti aiškinamos siaurinamai, kadangi, be kita ko, socialinio teisingumo požiūriu situ-
acija, kai vaiko priežiūros atostogos neįskaitomos į darbo ypatingomis sąlygomis laiką 
diskriminuotų šioms atostogoms išėjusius asmenis, palyginus su kitais tokį patį darbą 
dirbusiais asmenimis.

Pristatyti teisminės praktikos pavyzdžiai parodo, kad, siekiant nustatyti, ar kon-
krečiu atveju nebuvo pažeistas diskriminacijos draudimo principas, situacijų ir asmenų 
padėčių palyginimo klausimas kiekvieną kartą nuodugniai ištiriamas, o nustatymas, 
kad skirtingai vertinami asmenys yra tapačiose arba labai panašiose situacijose, yra 
vienas iš esminių diskriminacijos sampratos elementų.

3.2. Diskriminacijos pateisinimas ir diskriminacijos draudimo išimtys

Siekiant pripažinti, kad buvo pažeistas diskriminacijos draudimo principas, ne-
pakanka nustatyti diskriminacijos fakto aplinkybę. Nediskriminavimo principo pažei-
dimo konstatavimui būtinos ir kitos sąlygos, susijusios su galimybe pateisinti diskri-
minacinį elgesį ar teisinę priemonę. Šiame kontekste pažymėtina, kad diskriminacijos 
(padaryto nediskriminavimo principo pažeidimo) pateisinimas nėra visiškai tas pats, 
kas diskriminacijos išimtis. Diskriminacijos pateisinimas – tai bendro pobūdžio gali-
mybė paaiškinti priežastį, kodėl diskriminaciniai veiksmai neturėtų būti vertinami 
kaip neteisėti. Diskriminacija kaltinamas asmuo turi pagrįsti savo elgesį teisėtu tikslu ir  
 

147 LVAT 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1061/2010.
148 LVAT 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1137-143/2015.
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parodyti ryšį tarp tikslo ir priemonių, kurių buvo imtasi149. Tuo tarpu diskriminacijos 
išimtys siejamos su atvejais, kai reikalavimas laikytis nediskriminavimo apskritai nėra 
taikomas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad nei teisinėje literatūroje, nei praktikoje papras-
tai nėra griežto šių dviejų kategorijų atskyrimo, kartais šie abu atvejai įvardijami dis-
kriminacija kaltinamo asmens (atsakovo) gynimosi priemonėmis.

Remiantis EŽTT praktika, Konvencijos 14 straipsnyje įtvirtintas nediskriminavi-
mo principas nedraudžia skirtingo asmenų traktavimo, jeigu tai daroma siekiant tei-
sėto tikslo ir yra protingo proporcingumo santykis tarp priemonės (pasireiškiančios 
diferenciacija) ir jomis siekiamo tikslo150. Tačiau pažymėtina, kad tikslų teisėtumo ver-
tinimas EŽTT praktikoje yra kintantis. Ankstesnė EŽTT praktika teisėtais pripažino 
tik tokius tikslus, kurie sutapdavo su tinkamo teisių ir laisvių įgyvendinimo poreikiais. 
Vėlesnėje EŽTT praktikoje tikslų teisėtumas vertinamas laisviau: tikslai pripažįstami 
teisėtais, jeigu juos pateisina viešasis interesas151. Tačiau bet kuriuo atveju gali būti rei-
kalaujama, kad valstybė pagrįstų tikslo realumą, t. y. tai, kad nurodomas tikslas iš ti-
krųjų nulėmė diferencijuoto elgesio būdą.

Riba tarp leidžiamos diferenciacijos ir Konvencijos 14 straipsnyje draudžiamos 
diskriminacijos brėžiama, įvertinant, kaip minėta, ir taikomos priemonės proporcingu-
mą. EŽTT praktika nepateikia aiškių proporcingumo įvertinimo gairių. Vienais atvejais 
EŽTT interesų derinimo klausimus iš esmės palieka valstybių dalyvių diskrecijai, kitais 
atvejais – taiko ,,labai svarių priežasčių“ kriterijų152. ,,Labai svarių priežasčių“ kriterijus, 
kaip pastebima literatūroje, paprastai taikomas ,,svarbiose“ diskriminacijos bylose, ku-
rių ,,jautrumas“ gali priklausyti nuo diskriminacijos pagrindo (pvz., diskriminacija dėl 
lyties) arba teisės, kuria naudojantis patiriami elgesio skirtumai, pobūdžio153. Vertinant 
priemonės proporcingumą, dažnai atsižvelgiama į valstybei dalyvei suteiktos Konven-
cijoje įtvirtintos teisės įgyvendinimo diskrecijos ribas (angl. margin of appreciation). 
Valstybės dalyvės vertinimo laisvės apimtis pagal Konvencijos 14 straipsnį priklauso 
nuo bylos aplinkybių, taip pat nuo to, ar yra bendra pozicija susitariančiųjų valstybių 
įstatymuose nagrinėjamu aspektu154.

Diskriminacijos pateisinimo galimybė pagal ES teisę (inter alia pagal nediskrimi-
navimo direktyvas), skirtingai nei Konvencijos požiūriu, priklauso nuo to, kuri diskri-
minacijos forma konkrečiu atveju nustatoma. Esant tiesioginei diskriminacijai, skirtin-
gas nepalankus požiūris gali būti pateisinamas tik išimtiniais, tiesiogiai teisės aktuose 
nurodytais ir konkrečiai apibrėžtais atvejais (angl. specific defence), o rėmimasis bendro 
pobūdžio pateisinimu yra ypatingai ribotas. Pavyzdžiui, tiesioginė diskriminacija dėl 
lyties apmokėjimo už darbą srityje (t. y. situacijose, kurias reguliuoja SESV 157 str.)  

149 Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė D. Lygių galimybių principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir 
Lietuvos darbo teisėje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01S). Vilnius: Mykolo Romerio 
universitetas, 2011.

150 Pvz., EŽTT 2006 m. birželio 20 d. sprendimą byloje Zarb Adami prieš Maltą (pareiškimo  
Nr. 17209/02), 72 p.

151 Milašiūtė V. Naujausių EŽTT praktikos diskriminacijos bylose tendencijų analizė doktrinos požiūriu. 
Teisė, 2007, Nr. 64.

152 Ibid.
153 Griežto pagrindimo buvo reikalaujama, pavyzdžiui, Schmidt prieš Vokietiją byloje (pareiškimo  

Nr. 13580/88), Gaygusuz prieš Austriją byloje (pareiškimo Nr. 17371/90) ir kt.
154 EŽTT 1984 m. lapkričio 28 d. sprendimas byloje Rasmussen prieš Daniją (pareiškimo Nr. 8777/79),  

40 p.
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nustatoma, paprastai net nenagrinėjant pateisinimo klausimo155. Nediskriminavimo 
direktyvose pateiktas tiesioginės diskriminacijos apibrėžimas, expressis verbis nenuma-
tantis pateisinimo sąlygos, patvirtina, kad ES teisė šiuo požiūriu iš esmės įtvirtina abso-
liutų tiesioginės diskriminacijos draudimą, nebent skirtingas asmenų traktavimas ati-
tinka konkrečius tiesiogiai nediskriminavimo direktyvose įtvirtintus elgesio kriterijus.

Netiesioginės diskriminacijos pateisinimo galimybės pagal ES teisę yra daug pla-
tesnės. Šiuo atveju galima remtis bendro pobūdžio aplinkybe, kad siekiant teisėtų tikslų 
buvo būtina imtis tinkamų ir proporcingų priemonių. Apibrėžiant netiesioginės diskri-
minacijos sąvoką, nediskriminavimo direktyvose expressis verbis įtvirtinta, kad diskri-
minaciniai veiksmai, teisės norma ar kriterijus gali būti pateisinti, jeigu tinkamomis 
ir būtinomis priemonėmis siekiama teisėto tikslo. Pavyzdžiui, Bilka-Kaufhaus GmbH 
byloje156 buvo ginčijama darbdavio atlyginimų sistema, diferencijavusi ne visą darbo 
dieną ir visą darbo dieną dirbusius darbuotojus. Kadangi paprastai ne visą darbo die-
ną dirbo moterys, įmonė buvo kaltinama netiesiogine diskriminacija lyties pagrindu. 
ESTT nurodė, kad tokia sistema galėtų būti pateisinama ir laikoma nepažeidžiančia 
diskriminacijos draudimo, jeigu ja būtų siekiama patenkinti realiai egzistuojantį porei-
kį ir jeigu ji būtų tinkama ir būtina priemonė šiam tikslui pasiekti. Būtinumo elemen-
tas reikalauja rinktis mažiausiai ribojančias poveikio priemones, tinkamumo – pasi-
rinkti priemonę, kuri būtų tinkama (ar tikėtina, kad tinkama) tikslui pasiekti157. 

Prie griežtai apibrėžtų tiesioginės diskriminacijos išimčių priskiriamas tam tikrų 
specialių reikalavimų ar sąlygų, susijusių su reguliuojamų santykių ypatumais, nusta-
tymas ir taikymas. Šių reikalavimų taikymas, pavyzdžiui, kiek tai susiję su tam tikrų 
pareigų užėmimu, leidžia darbdaviui diferencijuoti asmenis pagal diskriminacijos pa-
grindu esančią ,,ginamą savybę“, kuri būtina siekiamoms pareigoms užimti. Pavyzdžiui, 
valstybės, vidaus ar karo tarnyboje dirbantiems asmenims, siekiant, kad būtų tinkamai 
atliktos darbo funkcijos ar keliant kitus teisėtus tikslus, gali būti reikalaujama atitikti 
specialius reikalavimus, susijusius su asmens sveikata, lytimi, pilietybe ir pan.

Specialių profesinių reikalavimų taikymo galimybė numatyta nediskriminavimo 
direktyvose bei šias direktyvas įgyvendinančiuose nacionaliniuose įstatymuose (Mote-
rų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 6 str. 5 p., Lygių galimybių įstatymo 2 str. 7 d. 7 p.). 
Pagal šiuos teisės aktus, skirtingas požiūris, remiantis su rase ar etnine priklausomy-
be, religija ar įsitikinimais, negalia, amžiumi, seksualine orientacija ar lytimi susijusia 
savybe, nebūtų laikomas diskriminacija, jeigu dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių 
pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tokia savybė yra įprastas ir lemiantis profesinis 
reikalavimas, šis tikslas yra teisėtas, o reikalavimas proporcingas. Pavyzdžiui, ESTT by-
loje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūziją158 pateisino reikalavimą asmens lyčiai, 
einant kalėjimo, kuriame kali tik moterys arba tik vyrai, prižiūrėtojo pareigas, tačiau 

155 Milašiūtė V. Diskriminacijos draudimo principas pagal Europos Sąjungos teisę žmogaus teisių 
apsaugos požiūriu. Teisės problemos, Nr. 3 (69).

156 ESTT 1986 m. gegužės 13 d. sprendimas byloje Bilka - Kaufhaus GmbH prieš Karin Weber von Hartz, 
Nr. 170/84, 37 p.

157 Antanaitytė A., Danėlienė I. Lietuvos administracinių teismų dalyvavimas, integruojantis į Europos 
Sąjungos teisės sistemą: bendrųjų teisės principų reikšmė administraciniuose teisiniuose santykiuose. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011.

158 ESTT 1998 m. birželio 30 d. sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūziją,  
Nr. 318/86.
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Kreil159 byloje laikė nepagrįstu absoliutų draudimą moterims užimti bet kokias parei-
gas karo tarnyboje, išaiškindamas, kad išimtys iš lygiateisiškumo lyties pagrindu gali 
būti pateisinamos tik specifine pareigų prigimtimi arba atliekamų funkcijų ypatingu 
turiniu, o vertinamos atliekant labai griežtą testą.

Konstitucinio Teismo formuojamoje konstitucinėje doktrinoje laikomasi pozici-
jos, jog tam tikrų specialių reikalavimų, susijusių su valstybės tarnautojo atliekamomis 
funkcijomis, nustatymas per se nelaikomas Konstitucijos pažeidimu160. Tačiau, atsižvel-
giant į šio teismo praktiką, nustatant tokius reikalavimus, turi būti paisoma Konsti-
tucijos normų ir principų, aukštesnės galios teisės aktų, ir tokie reikalavimai turi būti 
konstituciškai pateisinami. Priešingu atveju būtų pažeista piliečių teisė lygiomis sąly-
gomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą.

LVAT praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad profesinių reikalavimų taiky-
mas pats savaime nereiškia diskriminacijos. Administraciniuose ginčuose, kylančiuose 
dėl profesinės karo tarnybos santykių nutraukimo vykdant karo tarnybos įstaigos re-
organizaciją ar kitus darbo organizavimo pakeitimus, paprastai pažymima, kad tokiais 
atvejais atsakovas privalo vertinti kario palikimo ir perkėlimo į laisvas kario laipsnį 
ir kvalifikaciją atitinkančias pareigas galimybę. Esant konkurencijai į laisvą pareigybę, 
atsakovas privalo atrinkti tinkamiausią karį pagal nustatytus vertinimo kriterijus. Atsi-
žvelgiant į šiuos kriterijus, vertinama tik kario profesinė kompetencija ir kvalifikacija. 
Tuo tarpu kriterijai, kurie reikšmingi panašiais atvejais valstybės tarnyboje, darbo su-
tartiniuose santykiuose, pvz., darbo stažas, išlaikytinių skaičius, priešpensinis amžius 
kariui bei kitokios specialios garantijos, karo tarnyboje netaikomi ir nesuteikia prana-
šumo užimti pareigas, kurioms esant laisvoms karys negalėtų būti atleistas dėl karių 
skaičiaus sumažinimo. Atsižvelgiant į specifinę karo tarnybos santykių sritį, išimtinai 
profesinės kompetencijos ir kvalifikacijos kriterijų taikymas negali būti vertinamas 
kaip asmenų diskriminacija pagal kitus kriterijus, kurie, kaip pažymėta pirmiau, nėra 
teisės aktais numatyti taikyti161.

ES teisė ir ją įgyvendinantys Lietuvos įstatymai numato ir kitus atvejus (išimtis), 
kada leidžiama nukrypti nuo diskriminacijos draudimo. Pavyzdžiui, skirtingas požiū-
ris dėl amžiaus nėra diskriminacija, jeigu jį objektyviai ir tinkamai pateisina teisėtas 
tikslas, įskaitant teisėtus užimtumo politikos, darbo rinkos ir profesinio mokymo tiks-
lus (Užimtumo direktyvos 6 str. 1 d., Lygių galimybių įstatymo 2 str. 7 d. 1 p.). Mario 
Vital Pérez byloje162 ESTT yra pripažinęs, kad nacionalinė nuostata, numatanti sąlygą 
dėl amžiaus pretendentams į tarnybą vietos policijoje (ne vyresni kaip 30 m.) gali būti 
grindžiama su konkrečiomis pareigomis susijusiam mokymui keliamais reikalavimais 
ir poreikiu užtikrinti atitinkamą išdirbtą laikotarpį iki išėjimo į pensiją arba iki perėji-
mo prie kitos veiklos, ir tokie tikslai pagal Užimtumo direktyvą gali pateisinti skirtingą 
požiūrį dėl amžiaus. Tikrindamas, ar priemonė, kurios buvo imtasi siekiant anksčiau 
nurodytų pateisinančių tikslų, yra tinkama ir būtina, ESTT pažymėjo, kad valstybės na-
rės turi didelę diskreciją pasirinkti priemones, kurios būtų tinkamos pasiekti jų tikslus 

159 ESTT 2000 m. sausio 11 d. sprendimas Tanja Kreil prieš Bundesrepublik Deutschland, C-285/98.
160 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2008 m. sausio 22 d. nutarimai.
161 Inter alia LVAT 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-3014/2012.
162 ESTT 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimas byloje Mario Vital Pérez prieš Ayuntamiento de Oviedo, 

C-416/13.
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socialinės politikos ir užimtumo srityse, tačiau dėl šios diskrecijos nediskriminavimo 
dėl amžiaus principo įgyvendinimas neturi tapti beprasmis.

Bendro pobūdžio diskriminacijos pateisinimo galimybė Lietuvos nacionalinė-
je teisėje, nesusijusioje su ES teisės įgyvendinimu, paprastai kildinama iš konstituci-
nės lygiateisiškumo ir diskriminacijos draudimo sampratos, inter alia Konstitucijos  
29 straipsnio ir kitų Konstitucijos nuostatų (pvz., Konstitucijos 46 straipsnio, nustatan-
čio konstitucinius ūkinės veiklos reguliavimo pagrindus). Konstitucinis Teismas yra ne 
kartą konstatavęs, kad diskriminacija nelaikomas diferencijuotas teisinis reguliavimas, 
kai jis taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, 
jeigu juo siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų163. Kita vertus, LVAT 
savo praktikoje taiko ir EŽTT, ir ESTT jurisprudencijose suformuotus diskriminacijos 
pateisinimo kriterijus.

Administracinėje byloje Nr. I261-16/2013164, spręsdama, ar švietimo ir mokslo mi-
nistro įsakymu reglamentuojamos Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino 
programos nuostata, įtvirtinanti nevienodą rašinio žodžių skaičių lietuvių kalba ir tau-
tinių mažumų kalba besimokantiems mokiniams, nepažeidžia Konstitucijoje įtvirtinto 
nediskriminavimo principo, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija išsamiai pasisakė dėl gali-
mybės pateisinti tokį diferencijuotą teisinį reguliavimą. Vertindamas, ar tarp paminėtų 
moksleivių grupių yra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad jis būtų objek-
tyviai pateisinamas, LVAT pirmiausia šiuo aspektu nurodė, kad turi būti nustatyta, ar 
toks reguliavimas turi teisėtą tikslą, ar juo įtvirtinamos normos iš esmės atitinka teisės 
akto paskirtį ir tikslą. LVAT pripažino, kad teisinis reguliavimas, kuriuo palengvintos 
lietuvių kalbos ir literatūros egzamino sąlygos tautinių mažumų kalba besimokantiems 
mokiniams, atitinka teisės akto paskirtį – laiduoti tautinėms mažumoms lygias galimy-
bes laikant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, ir tikslą – palengvinti lie-
tuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą tautinių mažumų kalba besimokantiems 
mokiniams, atsižvelgiant į faktinį jų mokymuisi skirtų valandų skaičių. Nurodytas tiks-
las iš esmės vertintas, kaip teisėtas, atitinkantis nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų 
nuostatas dėl tautinių mažumų teisių apsaugos bei būtinumo imtis priemonių visapu-
siškai ir veiksmingai lygybei tarp tautinei mažumai ir tautinei daugumai priklausančių 
asmenų skatinti.

Teisinio reguliavimo proporcingumo įvertinimo klausimu toje pačioje byloje 
LVAT nurodė, kad ginčytas teisinis reguliavimas turėjo būti priimtas tik įvertinus, ar 
juo nustatomos lengvatos tautinių mažumų kalba besimokantiems mokiniams yra pro-
porcingos jų ir lietuvių kalba besimokančių mokinių padėties skirtumams. Priimant 
tokį reguliavimą, kuriuo tam tikros asmenų grupės yra traktuojamos skirtingai, privalo 
būti ypač kruopščiai įvertintos visos aplinkybės ir užtikrinta, jog tarp asmenų grupių 
yra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumai, jog būtų pateisintas skirtingas jų trak-
tavimas. Tiek teisės aktuose nustatytas skirtingas minimalus lietuvių kalbos ir literatū-
ros savaitinių pamokų skaičius (netiriant realiai mokyklose susiklosčiusios situacijos), 
tiek pagal bandomojo tyrimo rezultatus konstatuotas skirtingas mokinių žinių lygis 
gali būti tik pagrindas pradėti detalesnį tyrimą dėl galbūt nevienodos asmenų padė-
ties, tačiau ne pagrindas spręsti dėl diferencijuoto reguliavimo būtinybės. Nagrinėtoje 

163 Inter alia Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d., 2003 m. liepos 4 d. nutarimai.
164 LVAT 2013 m. birželio 18 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje  

Nr. I261-16/2013.
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byloje, be kita ko, nustačius, kad priimant ginčytą teisinį reguliavimą, nebuvo vertina-
ma, kaip ta aplinkybė, jog ne visose mokyklose, vykdančiose ugdymą tautinės mažu-
mos kalba, buvo tinkamai įgyvendintos Švietimo įstatymo nuostatos dėl lietuvių kalbos 
ugdymo, lėmė moksleivių galimybes pasirengti egzaminui,taip pat teisėkūros subjektui 
neįrodžius, kad tarp moksleiviams sudarytų mokymosi sąlygų buvo esminių skirtumų, 
lengvatų teikimas laikant brandos egzaminą laikytas neproporcinga priemone anks-
čiau nurodytam teisėtam tikslui pasiekti. 

Taigi analizuojant galimus diskriminacijos pateisinimo atvejus, matyti, kad gali 
būti skiriamos teisės aktuose tiesiogiai įvardytos diskriminacijos išimtys ir bendro po-
būdžio galimybė pateisinti diskriminacinius veiksmus. Diskriminacijos pateisinamu-
mas iš esmės priklauso nuo to, ar skirtingu traktavimu siekiamas tikslas pripažįstamas 
teisėtu, o diskriminacinės priemonės − adekvačios, proporcingos šiam tikslui pasiekti. 
Šių aplinkybių įvertinimas paprastai reikalauja išsamaus teisinio tyrimo. 

3.3. Pozityvi diskriminacija

Tam tikrais atvejais skirtingas asmenų traktavimas, iš pažiūros atitinkantis forma-
lius diskriminacijos požymius, iš tiesų nėra draudžiamas, o kartais netgi skatinamas ar 
reikalaujamas. Viena iš tokių išimčių susijusi su teisės literatūroje ir praktikoje dažnai 
vartojama pozityvios arba atvirkštinės diskriminacijos (angl. reverse discrimination) 
kategorija. Pozityvi diskriminacija suprantama, kaip tam tikra diferencijuoto teisinio 
reguliavimo ar elgesio priemonė, kuria siekiama skatinti, užtikrinti faktinį lygiateisiš-
kumą (realias lygias galimybes) asmenims dėl jų priklausymo tam tikra ,,ginama savy-
be“ (amžius, lytis, religija ar įsitikinimai, rasė ar etninė kilmė, seksualinė orientacija ir 
kt.) pasižyminčiai grupei, arba kompensuoti (galimus) su šia priklausomybe susijusius 
nepatogumus (nuostolius)165.

Pripažįstama, kad visuomenėje yra socialiai jautrių asmenų grupių (pvz., tėvai, 
auginantys vaikus, besilaukiančios moterys, tautinės mažumos ir kt.), kai būtina taikyti 
tam tikras priemones, kurios padėtų išvengti įprastinėmis teisinio režimo sąlygomis 
atsirasiančios (netiesioginės) diskriminacijos arba padėtų panaikinti faktinę nelygybę. 
Apskritai pozityvios diskriminacijos pateisinimo galimybė kildinama iš suvokimo, kad 
lygybė, kaip teigia A. Abramavičius, apima ne tik formalų lygiateisiškumą (lygų gebėji-
mą turėti teises), bet ir nevienodo teisinio reguliavimo skirtingose padėtyse esančių as-
menų atžvilgiu galimybes166. Toks visapusiškas požiūris į lygiateisiškumą, kaip į forma-
lios teisinės lygybės ir turinio lygybės principą, pripažįstamas ir Konstitucinio Teismo 
formuojamos konstitucinės doktrinos nuostatose. Konstitucinis Teismas yra nurodęs, 
kad asmenys būna skirtingi, ir leidžiant įstatymus, tam tikrais atvejais į tai turi būti 
atsižvelgiama. Jeigu įstatyme visuomenės labui ar humanizmo siekiais bus atsižvelg-
ta į asmenų socialinės padėties skirtumus, tai savaime nereikš asmenų lygybės princi-
po pažeidimo167. Socialinio gyvenimo įvairovė gali lemti teisinio reguliavimo būdą ir  

165 Galima teigti, jog pozityvios diskriminacijos nesilaikymas iš esmės reiškia netiesioginę diskriminaciją.
166 Abramavičius A. Kai kurie teoriniai ir praktiniai konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo 

aspektai. Teisė, 2004, Nr. 50. 
167 Konstitucinio Teismo 1996 m. sausio 24 d. nutarimas.
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turinį168. Konstituciškai pagrįstomis gali būti laikomos tautinių mažumų narių, dir-
bančių motinų, darbuotojų, auginančių vaikus, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, 
profesinių sąjungų (atstovaujamųjų organų) narių ir kitos specialiosios teisės ar šių as-
menų grupių atžvilgiu taikomos pozityvios diskriminacijos priemonės, pvz., darbdavio 
taikomas moterų įdarbinimo skatinimas, siekiant moterų bei vyrų, einančių tam tikras 
pareigas, skaičiaus išlyginimo. Vertinant, ar pagrįstai yra nustatytas skirtingas regulia-
vimas, būtina atsižvelgti į konkrečias teisines aplinkybes. Pirmiausia turi būti įvertinti 
atitinkamų subjektų ir objektų, kuriems taikomas skirtingas teisinis reguliavimas, tei-
sinės padėties skirtumai; antra, reikia atsižvelgti į teisės aktų suderinamumą pagal jų 
hierarchiją, reguliavimo apimtį ir kt.; trečia, būtina įvertinti, ar teisės normos, nusta-
tančios specialias sąlygas, atitinka teisės akto paskirtį ir tikslą. Konkrečių teisės normų 
pagrįstumas gali būti įtikinamas tik tais atvejais, kai į visas anksčiau nurodytas aplin-
kybes buvo atsižvelgta169. Taigi diferenciacija, nustatant skirtingą (paprastai labiau pa-
lankų) teisinį režimą socialiai jautriai ir santykinai vieningai asmenų grupei (suteikiant 
jiems specialias teises), jei ji yra pagrįsta – t. y. nustatoma siekiant teisėto tikslo ir yra 
proporcinga – nėra laikoma draudžiama diskriminacija.

Pagal EŽTK, pozityvi diskriminacija leidžiama, kai tam tikromis valstybės nusta-
tytomis programomis siekiama suteikti naudos ar paremti nepalankioje padėtyje atsi-
dūrusias asmenų grupes tam, kad įgyvendinant Konvencijoje ginamas teises ir laisves, 
būtų išvengta Konvencijos 14 straipsnio pažeidimo. Tam tikrais atvejais skirtingo tei-
sinio reguliavimo nenustatymas, kai jis reikalingas nelygybei ištaisyti, netgi gali lemti 
savarankišką Konvencijos pažeidimą. EŽTT yra pažymėjęs, kad ne kiekvienas skirtin-
gas asmenų traktavimas yra nesuderinamas su Konvencija, jeigu tam tikra ,,teisine ne-
lygybe siekiama vien tik pašalinti faktinę nelygybę”170. Pavyzdžiui, skirtingo pensinio 
amžiaus nustatymas moterims ir vyrams, jeigu juo siekiama kompensuoti finansinius 
ar socialinius praradimus moterims, gali būti vertinamas, kaip atitinkantis tokio dife-
rencijuoto teisinio reguliavimo sąlygas171. 

Pozityvių veiksmų pagal ES teisę samprata ir kriterijai vystėsi ESTT praktikoje, 
nagrinėjant diskriminacijos bylas, susijusias su lyčių lygybe įdarbinimo srityje. Pavyz-
džiui, viena iš pozityvių veiksmų formų – kvotų sistema, pasireiškianti pirmenybės 
įsidarbinant ar siekiant paaukštinimo teikimu kuriai nors vienai lyčiai iki nustatyto 
lyčių atstovavimo tam tikrame darbo bare (pareigybės kategorijoje) santykio (pusiaus-
vyros atstatymo), pagal ESTT iš esmės yra suderinama su ES teise, jeigu tokia naci-
onalinė priemonė neteikia besąlygiškos pirmenybės moterims ir neperžengia pozity-
vių veiksmų, kaip išimties iš lygaus traktavimo principo, taikymo ribų. Šios ribos nėra 
peržengiamos, jeigu nacionalinės teisės aktai kiekvienu individualiu atveju užtikrina 
objektyvų kandidatų, nepaisant lyties, profesinio pasirengimo įvertinimą, ir nesuteikia 
pirmenybės moterims, net jeigu vyro kandidatūra dėl vieno ar kelių kriterijų, kurie ne-
gali būti diskriminaciniai, yra tinkamesnė172.

168 Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas.
169 Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimas.
170 EŽTT 1968 m. liepos 23 d. sprendimas byloje, susijusioje su kalbų vartojimo švietimo sistemoje 

teisiniu reguliavimu Belgijoje (pareiškimo Nr. 1474/62), 10 p.
171 2006 m. balandžio 12 d. sprendimas byloje Stec ir kt. prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimų Nr. 65731/01, 

Nr.  65900/01), 66 p.
172 ESTT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje Hellmut Marschall prieš Land Nordrhein-Westfalen, 

C-409/95.  
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Nediskriminavimo direktyvose įtvirtinta valstybių narių teisė taikyti pozityvius 
veiksmus siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką lygybę. Tai reiškia, kad vienodo po-
žiūrio principas nė vienai valstybei narei nedraudžia imtis konkrečių priemonių, skirtų 
užkirsti kelią patirti nepatogumus dėl kurios nors iš direktyvoje nurodytų priežasčių 
arba juos kompensuoti. Šiose direktyvose atskirai reglamentuojama galimybė neįgalių-
jų asmenų atžvilgiu taikyti pozityvią diskriminaciją. Valstybės narės taip pat turi teisę 
priimti nuostatas dėl sveikatos ir darbo saugos arba priemones, kuriomis būtų sukur-
tos arba toliau taikomos neįgaliųjų integraciją į darbo aplinką garantuojančios ar skati-
nančios sąlygos ir galimybės (Užimtumo direktyvos 7 str. 2 d.). 

Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje bei Moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymo 6 straipsnyje numatytos išimtinės situacijos, kurioms netaikomas nediskrimi-
navimo principas173. Tarp šių atvejų įtvirtinta ir galimybė taikyti įstatymuose nusta-
tytas specialias laikinąsias priemones, siekiant užtikrinti lygybę ir užkirsti kelią lygių 
galimybių pažeidimui lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėji-
mo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomy-
bės, religijos pagrindu bei specialias laikinąsias priemones, siekiant paspartinti faktinės 
vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą ir kurios, įgyvendinus moterų ir vyrų lygias teises ir 
vienodas galimybes, turi būti atšauktos.

Pozityvios diskriminacijos situacijos administracinių teismų praktikoje nėra daž-
nai nagrinėjamos. Šiuo klausimu galima pažymėti vos keletą teisminės praktikos pa-
vyzdžių. Antai tam tikra prasme pozityvios diskriminacijos atvejis buvo pripažintas 
administracinėje byloje Nr. A552-314/2013174, kurioje ginčytas Užsienio reikalų minis-
terijos sprendimas neatrinkti pareiškėjo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijos rinkimų stebėjimo misiją Baltarusijoje. LVAT, pasisakydamas dėl vieno iš 
pareiškėjo nurodyto argumento, susijusio su jo diskriminacija dėl lyties, sprendė, kad 
šiuo pagrindu atsakovo sprendimas nevertintinas kaip neteisėtas, kadangi vykdant at-
ranką, buvo siekiama lygaus abiejų lyčių atstovavimo. Siekis, kad į misiją patektų po 
lygiai moterų ir vyrų, LVAT laikytas pozityviu ir visuomenei reikšmingu tikslu. Be to, 
apie tai, kad bus atrenkamas vienodas skaičius vyrų ir moterų, visi pretendentai buvo 
informuoti iki atrankos, lygaus abiejų lyčių atstovavimo siekis buvo nurodytas ir tarp-
tautinės organizacijos, vykdžiusios misiją, prašyme.

Administracinėje byloje Nr. A575-3010/2014175 LVAT laikėsi pozicijos, kad Valsty-
bės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostata, pagal kurią valstybės garan-
tuojama teisinė pagalba nebeteikiama, jeigu pareiškėjui jau yra teikiama valstybės ga-
rantuojama teisinė pagalba dviejose bylose, numato ribojimą, kuris pateisintinas siekiu 
užtikrinti asmenų lygias galimybes gauti nemokamą teisinę pagalbą ginant savo galbūt 
pažeistas teises. Valstybės galimybės teikti teisinę pagalbą negali būti neribotos, todėl 
toks apribojimas garantuoja, jog teisinė pagalba būtų suteikiama kuo daugiau asmenų, 
kuriems ji būtina. Teikiant teisinę pagalbą vienam asmeniui daugiau nei dviejose bylo-
se, mažėtų valstybės galimybės suteikti šią teisinę pagalbą kitiems asmenims.

173 Diskutuotinas šių išimtinių situacijų priskyrimas prie tiesioginės diskriminacijos sąvokos 
Lygių galimybių įstatyme. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme šios išimtinės situacijos 
reglamentuojamos atskirame straipsnyje.

174 LVAT 2013 m. gegužės 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-314/2013.
175 LVAT 2014 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-3010/2014.
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IV. Įrodinėjimo taisyklės diskriminacijos bylose

Diskriminacijos bylų nagrinėjimas, diskriminacijos fakto nustatymo teisme ar 
kitoje kompetentingoje institucijoje procesas pasižymi tam tikrais ypatumais. Diskri-
minacijos bylose diskriminacijos draudimo pažeidimui įrodyti tenka nustatyti nema-
žai aplinkybių: a) nukentėjusį asmenį ar grupę asmenų; b) panašioje situacijoje esantį 
asmenį ar grupę asmenų, kurių situacija palyginti buvo geresnė; c) požymį, dėl kurio 
su besiskundžiančiu dėl diskriminacijos asmeniu buvo elgiamasi blogiau nei su kitais 
asmenimis; d) tokio elgesio pateisinimo nebuvimo faktą, t. y. elgesio neleistinumą176.
Tačiau praktikoje dažnai, ypatingai netiesioginės diskriminacijos atvejais, nėra lengva 
atpažinti diskriminacinius veiksmus. Diskriminacinio elgesio pagrindas ar priežastis 
paprastai nebūna atvirai ir tiesiogiai išreikšti, o įrodymai, galintys vienareikšmiškai 
pagrįsti diskriminacinius siekius, nebūna prieinami diskriminacija besiskundžiančiam 
asmeniui arba objektyviai negalimi. Todėl siekiant efektyvaus lygiateisiškumo principo 
įgyvendinimo praktikoje, taikomos diskriminaciją patyrusių asmenų padėtį lengvinan-
čios priemonės, susijusios su įrodinėjimo pareigų paskirstymu diskriminacijos bylose. 
Tai reiškia, kad pareiškėjui, kuriam pagal bendrąsias proceso taisykles tenka pareiga 
įrodyti savo reikalavimų pagrįstumą, pakanka teismui ar kitai kompetentingai insti-
tucijai nurodyti aplinkybes, kurios leidžia preziumuoti diskriminavimo faktą (prima  
facie aplinkybes) – pradinius diskriminacijos įrodymus, o atsakovas turi įrodyti, kad jis 
diskriminavimo draudimo nepažeidė (paneigti prezumpciją). Priklausomai nuo bylos 
aplinkybių, pradiniais diskriminacijos įrodymais gali būti tam tikri statistiniai duome-
nys, parodantys diskriminacijos daromo poveikio skirtumus atskiroms asmenų gru-
pėms, arba kiti duomenys, leidžiantys preziumuoti diskriminacijos fakto buvimą.

Diskriminacijos fakto prezumpcija gali būti paneigiama, atsakovui įrodžius, kad: 
a) pareiškėjas nėra panašioje situacijoje, kaip asmuo, su kuriuo jis save lygina; arba  
b) skirtingas vertinimas grindžiamas arba neproporcingai neigiamas poveikis atsiran-
da dėl objektyvios priežasties, nesusijusios su ,,ginama savybe“; arba c) diskriminacinis 
elgesys apskritai yra objektyviai pateisinamas ir yra proporcingas177.

EŽTT praktikoje ilgą laiką buvo taikomi griežti diskriminacijos įrodinėjimo rei-
kalavimai. Pareiškime nurodyti faktai ir aplinkybės turėjo nepalikti EŽTT jokių pa-
grįstų abejonių (angl. beyond reasonable doubt) dėl diskriminacijos178. Tačiau D.H.prieš 
Čekiją byloje179, iš esmės atsisakydamas tokio griežto požiūrio, EŽTT pripažino, kad 
diskriminacijos fakto prezumpcijai nustatyti ir įrodinėjimo naštos perkėlimui gali pa-
kakti statistinių duomenų, rodančių nepalankų konkrečios priemonės poveikį tam ti-
krai asmenų grupei. Nurodytoje byloje statistinių duomenų, kad specialiąsias, psichiš-
kai neįgaliems vaikams skirtas, mokyklas 50–56 proc. lanko romų kilmės moksleiviai 
(nors tai sudarė tik 2 proc. bendrai mokyklose besimokančių asmenų tame regione), 
176 Milašiūtė V. Diskriminacijos draudimo principas pagal Europos Sąjungos teisę žmogaus teisių 

apsaugos požiūriu. Teisės problemos, 2010, Nr. 3 (69).
177 Handbook on European Non-discrimination law. European Union Agency for Fundamental Rights, 

Council of Europe, 2010, p. 126. 
178 Pvz., EŽTT 2000 m. gegužės 18 d. sprendimas byloje Velikova prieš Bulgariją (pareiškimo  

Nr. 41488/98), 94 p. 
179 EŽTT 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimas byloje D. H. prieš Čekiją (pareiškimo Nr. 57325/00),  

186-187 p., 189 p.
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pagrindu spęsta, kad tai yra pernelyg neproporcingas skirtumas, daromas tarp romų 
kilmės ir ne romų kilmės moksleivių.

ES teisėje įrodinėjimo diskriminacijos bylose principai ir įrodinėjimo naštos per-
kėlimo taisyklės susiformavo ESTT praktikoje, nagrinėjant bylas dėl vienodo apmokė-
jimo už darbą moterims ir vyrams. Vėliau šios taisyklės buvo perkeltos į antrinės tei-
sės aktus. Pavyzdžiui, Handels-OG byloje180 ESTT nustatė, kad įmonėje taikoma darbo 
užmokesčio skaičiavimo sistema buvo neskaidri, todėl būtent darbdaviui teko pareiga 
pagrįsti, kad ji nebuvo diskriminacinė, vien pareiškėjai įrodžius, kad vertinant didelį 
darbuotojų skaičių, vidutinis dirbančių moterų darbo užmokestis yra faktiškai mažes-
nis nei dirbančių vyrų. Enderby byloje181 prima facie aplinkybėms patvirtinti tinkamais 
pripažinti statistiniai duomenys, parodę, kad logopedų darbo užmokestis yra daug ma-
žesnis nei vaistininkų ir psichologų, o logopedų darbą daugiausiai dirba moterys, tuo 
tarpu vaistininkai ir psichologai daugiausiai yra vyrai. Dėl šios priežasties įrodinėji-
mo našta perėjo atsakovui, kuris, norėdamas paneigti prezumpciją, turėjo įrodyti, jog 
skirtingas darbo užmokestis buvo mokamas dėl objektyvios priežasties, nesusijusios su 
lytimi. Statistinių duomenų panaudojimą nustatant diskriminacijos fakto prezumpci-
ją iliustruoja ir kitos ESTT bylos (pvz., Gersterbyla182, Reginabyla183, Schönheit184 ir kt. 
bylos).

Perkeliant nediskriminavimo direktyvose nuoseklios ESTT pozicijos pagrindu 
suformuluotas taisykles dėl įrodinėjimo naštos pasiskirstymo (Užimtumo direktyvos  
10 str., Rasių lygybės direktyvos 8 str., Lyčių lygybės direktyvos 19 str.) Lygių galimybių 
įstatymo 4 straipsnyje nurodoma, kad ,,teismuose ar kitose kompetentingose institu-
cijose nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus, prane-
šimus ar ieškinius dėl diskriminacijos lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etni-
nės priklausomybės, religijos pagrindu, pareiškėjui nurodžius aplinkybes, leidžiančias 
daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos buvimo, preziumuoja-
ma, kad tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo ar nurodymo dis-
kriminuoti faktas buvo. Skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad lygių galimybių principas 
nebuvo pažeistas“. Moterų ir vyrų lygių galimybių 21 straipsnis įtvirtina, kad ,,teismuo-
se ar kitose kompetentingose institucijose nagrinėjant fizinių asmenų skundus ir pa-
reiškimus, taip pat asmenų ginčus dėl diskriminacijos lyties pagrindu, preziumuojama, 
kad tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos faktas buvo. Skundžiamas asmuo ar 
institucija turi įrodyti, kad lygių teisių principas nebuvo pažeistas“.

LVAT nagrinėjamose bylose, kuriose keliamas klausimas dėl diskriminuojančių 
viešojo administravimo subjektų aktų ar sprendimų, įrodinėjimo naštos paskirstymo 
mechanizmas taip pat taikomas. Paprastai LVAT iš pareiškėjų, teigiančių, kad jų atžvil-
giu viešojo administravimo subjektas elgėsi diskriminuojančiai, reikalauja nurodyti 
konkrečias aplinkybes, kurios pagrįstų, kad jų atžvilgiu vienodi faktai buvo vertinti 

180 ESTT 1989 m. spalio 17 d. sprendimas byloje Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 
prieš Dansk Arbejdsgiverforening, C-109/88, 16 p.

181 ESTT 1993 m. spalio 27 d. sprendimas byloje Enderby prieš Frenchay Health Authority, C-127/92,  
16-19 p.

182 ESTT 1997 m. spalio 2 d. sprendimas byloje Hellen Gerster prieš Freistaat Bayern, C-1/95.
183 ESTT 1999 m. vasario 9 d. sprendimas byloje Regina prieš Secretary of State for Employment, 

C-167/97. 
184 ESTT 2003 m. spalio 23 d. sprendimas byloje Hilde Schönheit prieš Stadt Frankfurt am Main, C-1/95.
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nevienodai ar iš esmės skirtingi faktai savavališkai buvo vertinti vienodai, ar kad jų 
atžvilgiu buvo elgiamasi kitaip nei kitų asmenų (jų grupių) atžvilgiu185. Administraci-
nėje byloje Nr. A662-1991/2013186 pareiškėja, ginčydama Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos įsakymą, kuriuo nuspręsta netenkinti jos prašymo dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės atkūrimo, savo poziciją grindė argumentais, iš dalies susijusiais 
su diskriminacija. Atsakydamas į apeliacinio skundo argumentą, jog nuo 2012 m. spa-
lio mėnesio dviguba pilietybė buvo suteikta daugiau nei 450 žmonių, LVAT vertino, 
kad pareiškėja nepateikė pakankamų duomenų, kurie pagrįstų, jog ji buvo diskrimi-
nuojama, taip pat nenurodė jokių aplinkybių, kurios būtų objektyviai sutrukdžiusios 
gauti tariamą diskriminaciją galinčius pagrįsti atitinkamus duomenis. LVAT teigimu, 
vien abstraktūs duomenys, kuriuose tik pateikiama informacija apie atkūrusių pilie-
tybę asmenų skaičių ir jų santykį, su tokią teisę neįgyvendinusių asmenų skaičiumi, 
nepaneigia nei dvigubos pilietybės išimtinumo principo, nei gali būti vertinami kaip 
pakankami pareiškėjos diskriminavimui pagrįsti.

Įrodinėjimo naštos pasiskirstymo klausimas ypač ryškus bylose, susijusiose su 
profesinių sąjungų teise ginti savo narius nuo diskriminacijos narystės profesinėje są-
jungoje pagrindu. Laikomasi nuostatos, kad tik tuo atveju, kai profesinė sąjunga, tei-
gianti, kad jos nariui tarnybinė nuobauda taikoma dėl jo veiklos profesinėje sąjungoje, 
teismui nurodo aiškias ir konkrečias faktines aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą 
dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ryšio su profesinės sąjungos veikla, pati valstybės 
institucija, kaip darbdavys, turi įrodyti, kad tarnybinės nuobaudos neskiria dėl parei-
gūno veiklos profesinėje sąjungoje187.

Administracinėje byloje Nr. A492-1570/2012 LVAT teisėjų kolegija, vertindama pa-
reiškėjos argumentą, kad ji iš valstybės tarnybos buvo atleista diskriminuojant ją dėl 
amžiaus, taikė Lygių galimybių įstatymo 4 straipsnyje numatytą įrodinėjimo naštos pa-
skirstymo taisyklę. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad ji buvo pati vyriausia iš kon-
krečių pareigų atleista valstybės tarnautoja, vertintos, kaip preziumuojamos diskrimi-
nacijos fakto nurodymas. Tokiu atveju atsakovui teko pareiga įrodyti, kad pasirinkimas 
atleisti pareiškėją buvo pagrįstas objektyviais kriterijais, nesusijusiais su jos amžiumi. 
Atsižvelgus į tai, kad tokių objektyvių kriterijų (pvz., darbo patirties, darbo našumo 
trūkumai) nebuvo pateikta, ir nustačius, kad pareiškėjos kvalifikacija buvo tinkama eiti 
pareigas, kurias užėmė kitas asmuo, konstatuota, kad pareiškėja buvo atleista neteisėtai.

Nagrinėjant normines administracines bylas, diferencijuoto teisinio reguliavimo 
nustatymas panašiose padėtyse esančių asmenų atžvilgiu taip pat suponuoja pareigą 
atsakovui – norminį administracinį aktą priėmusiai institucijai, įrodyti, kad teisinė 
priemonė yra objektyviai pateisinama, t. y. yra pagrįsta ir proporcinga188.

Taigi diskriminacijos bylose pagrįstai galima taikyti išimtis iš bendrųjų įrodinėji-
mo taisyklių ir, siekiant palengvinti galbūt diskriminuojamo asmens įrodinėjimo par-
eigas, didžiąją įrodinėjimo naštos dalį perkelti atsakovui. Kiek tai susiję su prima facie 
 
185 Pvz., LVAT 2014 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-563/2014, LVAT 2015 m. 

balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-574-858/2015.
186 LVAT 2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1991/2013.
187 Pvz., LVAT 2012 m. birželio 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje  

Nr. A662-368/2012.
188 Pvz., LVAT 2013 m. balandžio 18 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje 

Nr. I261-16/2013.
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aplinkybėmis, matyti, kad LVAT sprendimais formuojama europinei praktikai artima 
įrodymų pakankamumo, reikalingo diskriminacijos prezumpcijai nustatyti, praktika.

***

Europos teisminių institucijų praktika ir Lietuvos administracinė jurisprudencija 
pagrindžia, kad diskriminacijos draudimo principas, kaip universalus teisinis paliepi-
mas visiems teisinių santykių subjektams, kuriant, įgyvendinant ir taikant teisę viso-
se teisinių santykių srityse laikytis nediskriminavimo, yra svarbi veiksmingo asmens 
teisių įgyvendinimo prielaida, lygių galimybių ir lygiateisiškumo principo užtikrini-
mo priemonė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, gindamas žmogaus tei-
ses, savo sprendimuose nuosekliai ir plačiai naudoja tarptautinės ir Europos Sąjungos 
teisinėse sistemose įtvirtintus nediskriminavimo nuostatų taikymo ir aiškinimo stan-
dartus, tokiu būdu įprasmindamas ypatingą šio principo reikšmę nacionalinėje teisė-
je. Administracinės jurisprudencijos nuostatos viešojo administravimo subjektus įpa-
reigoja nediskriminavimo principą vertinti ne tik kaip bendrąjį administracinės teisės 
principą, institucijų veiklą saistantį kriterijų ar diskrecijos ribojimo pagrindą, bet ir 
kaip fundamentalią asmens teisių įgyvendinimo sąlygą teisės viršenybe grindžiamoje 
visuomenėje.



510

II. Administracinė doktrina

Prieglobsčio sistema pagal Dublino nuostatus1

Prof. Dr. Jan Bergmann, LL.M.eur. (Štutgartas), 
Štutgarto administracinio teismo pirmininkaujantis teisėjas,  

Štutgarto universiteto profesorius

Šiuo metu administracinėje teisenoje, ko gero, nėra kitos tokios teisės šakos, kurioje 
visos šalies mastu būtų priimama tiek prieštaringų sprendimų. Ne veltui šis reiškinys yra 
nusakomas kaip „Dublino loterija“. Visa tai straipsnio autorių, administracinio teismo tei-
sėją, paakino pateikti koncentruotą sistemos apžvalgą. 

1. Prieglobsčio teisės klausimų problematika Europos Sąjungoje 

Visoje Europos Sąjungoje šiuo metu tvyro iš augančios migracijos kylanti įtampa. 
Jei 2008 m. prieglobstį Europos Sąjungoje pareiškė norį gauti „tik“ 226 330 žmonės, tai 
2011 m. to paties prašė 309 820, o 2014 m. – 560 080 žmonių2. Šiuo metu Vokietijai, 
esančiai vienai iš trisdešimt dviejų Dublino sistemos valstybių narių, iš viso tenka dau-
giau nei trečdalis naujai pradedamų europinių prieglobsčio procedūrų3. Tai savo ruož-
tu ne tik išbando daugelio bendruomenių, susiduriančių su prieglobsčio prašytojų ap-
gyvendinimo problemomis, galimybių ribas, bet ir tikrina administracinius Vokietijos 
federalinės migracijos ir pabėgėlių tarnybos (vok. – Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, toliau – BAMF) gebėjimus. Remiantis Europos Sąjungos statistikos tarny-
bos (Eurostato) duomenimis, 2014 m. spalį visoje Europos Sąjungoje, kuriai priklauso 
dvidešimt aštuonios valstybės narės, buvo 446 770 neišnagrinėtų prieglobsčio prašy-
mų. Iš jų – 200 735 prašymai teko Vokietijai, 37 710 prašymai – Italijai, 3 890 prašymai 
– Vengrijai ir 3 040 prašymų – Lenkijai. Taigi Vokietija šiuo metu yra atsakinga už ge-
rokai daugiau nei trečdalį visų Dublino jurisdikcijai priskirtinų prieglobsčio prašymų, 
iš kurių bemaž 70 proc. yra susiję su „Eurodac“ sistemoje4 randamais duomenimis apie 

1 Straipsnis originaliuoju pavadinimu – Das Dublin-Asylsystem – visa apimtimi pirmą kartą buvo 
publikuotas Vokietijos užsieniečių teisės ir politikos žurnale (vok. Zeitschrift für Ausländerrecht und 
Ausländerpolitik) 2015 m. ( III t., 81 – 90 p.). Straipsnį iš vokiečių kalbos vertė Agnė Andrijauskaitė, 
LL.M, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisininkė. 

2 Tikslius prieglobsčio prašytojų skaičius yra paviešinusi Europos Sąjungos statistikos tarnyba 
(Eurostatas), palyginimui žr.: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=tps00189 (žiūrėta 
2015-02-17). 

3 Prieglobsčių prašytojų traukos į tam tikras Dublino valstybes nares, kuriose socialinės rūpybos lygis 
ganėtinai skiriasi nuo likusiųjų, problematika galėtų būti sprendžiama pasitelkus taikymo pirmenybę 
turintį Europos Sąjungos reglamentą, įtvirtinantį daugmaž vienodas socialinio aprūpinimo garantijas. 
Geriausia, jog tai būtų finansuojama iš Europos Sąjungos fondų, pvz., iš Europos pabėgėlių fondo. 
Šiuo metu socialinio aprūpinimo nuostatos prieglobsčio prašytojams yra įtvirtintos Priėmimo 
sąlygų direktyvos Nr. 2013/33/ES 17-ame ir tolesniuose straipsniuose, taip pat (tarptautinės apsaugos 
gavėjams) – Kvalifikavimo direktyvos Nr. 2011/95/ES 29 straipsnyje, tačiau ne visose Dublino 
valstybėse narėse jų yra tinkamai laikomasi. 

4 „Eurodac“ yra Europos Sąjungos prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudų rinkimo sistema. Ši sistema 
padeda nustatyti už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingą valstybę narę ir tokiu būdu siekia 
apsaugoti nuo piktnaudžiavimo sistema, t. y. tų pačių asmenų daugkartinių prašymų skirtingose 
valstybėse narėse pateikimo – vertėjos pastaba. 
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juos pateikusius asmenis5. Visa tai skatina Vokietijos administracinio teismo teisėją in-
tensyviai domėtis su Dublino prieglobsčio sistema susijusiais klausimais.

1.1. Teisingas pabėgėlių naštos paskirstymas

Nepaisant Vokietijai nepalankaus prieglobsčio prašytojų paskirstymo, Dublino 
prieglobsčio sistema nėra „vienos krypties gatvė“. 2014 m. gruodį BAMF kitoms Du-
blino valstybėms narėms pateikė 3 651 prašymus perimti prieglobsčio prašytojus savo 
žinion. Pati Vokietija nurodytuoju laikotarpiu sulaukė 462 minėto pobūdžio prašymų. 
2013 m. iš Vokietijos į kitas Dublino valstybes buvo perkelti 4 741 prieglobsčio prašy-
tojai. Tuo pat metu Vokietija iš kitų valstybių savo žinion perėmė 1 904 prieglobsčio 
prašytojus. Tačiau vis vien dalijimasis prieglobsčio prašytojais Dublino sistemos viduje 
atrodo neteisingas. Jei paskirstymo teisingumo orientyru laikytume „Kionigštainerio 
metodą“6 ir jį atitinkamai pritaikytume Europos Sąjungai, tuomet prieglobsčio prašy-
tojais akivaizdžiai „perkrautos“ būtų ne tik Vokietija, bet ir ypač – Malta, taip pat Ki-
pras, Graikija ir Švedija. Tuo tarpu tokios valstybės kaip Vengrija (- 98 proc.), Italija (- 
56 proc.), Bulgarija (- 39 proc.) ir Lenkija (- 31 proc.) prisiima per mažai prieglobsčio 
prašytojų7. Tai veikiausiai yra pagrindinė priežastis, kodėl šios ES valstybės šiuo metu 
atmeta „Burden-Sharing“ (angl. – dalijimąsi našta) idėją, nustatant prieglobsčio prašy-
tojų kvotas, ką, beje, galbūt geriau būtų galima įgyvendinti darant finansinius pavedi-
mus, o ne perkėlinėjant prieglobsčio prašytojus8. 

1.2. Bendra Europos prieglobsčio sistema (BEPS)

Idėja, kuria remiasi Bendra Europos prieglobsčio sistema9, yra sunkiai suderina-
ma su prieglobsčio politikos tikslais. BEPS grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 80 straipsniu, įtvirtinančiu „solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo 
tarp valstybių narių principą, įskaitant jo finansinius padarinius“. Tačiau iki sutarimo 
dėl šio principo vis dar toli. Europos Sąjunga Tamperės (1999 m.), Hagos (2005 m.) 
ir Stokholmo (2010 m.) programų rėmuose žingsnis po žingsnio kūrė iš tikrųjų „ben-
drą“ europietišką taisyklių tinklą, kuris idealiuoju atveju turi užtikrinti, jog pabėgėlis 
kiekvienoje valstybėje narėje iš esmės būtų priimtas vienodai. Tuomet, kai pabėgėlis 
patenka į ES jurisdikciją ir ištaria žodį „prieglobstis“, pagal Direktyvos Nr. 2013/32/ES10  
reikalavimus, t. y. ten numatytas vienodas procedūrines taisykles, turi prasidėti jo prie-
globsčio prašymo nagrinėjimo procedūra. Pabėgėlių priėmimo centre su juo visos 

5 Palyginimui žr. BAMF, Aktuelle Zahlen zu Asyl, 12/2014, nuo 9-ojo psl.  
6 „Kionigštainerio metodas“ (vok. Königsteiner Schlüssel) yra prieglobsčio prašytojų paskirstymo po 

Vokietijos žemes taisyklės. Šis metodas remiasi konkrečios žemės mokesčiais (2/3) ir gyventojų 
skaičiumi (1/3). Daugiau žr. Bergmann, J. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos reikšmė 
pabėgėlių apsaugai. Administracinių teismų praktika Nr. 27, p. 356 – 369. 

7 Palyginimui žr. Tym / Beverungen / Gies http://www.verfassungsblog.de/de/ein-koenigsteinerschluessel-
fuer-die-eu-fluechtingspolitik/ arba Angenendt / Engler / Schneider http://www.swp-berlin.org/
fileadmin/contents/products/aktuell/2013A65_adt_engler_schneider.pdf (žiūrėta 2015-02-17).

8 Palyginimui žr. internetinę žurnalo Spiegel 2014 m. spalio 9 d. publikaciją. 
9 Plačiau žr. Hoppe, Eilrechtsschutz gegen Dublin II-Überstellungen, 2013, nuo 33-io psl. 
10 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos 

suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos. 
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valstybės narės turi elgtis, vadovaudamosi Priėmimo direktyvoje Nr. 2013/33/ES11 išsa-
miai sureglamentuotomis taisyklėmis. Pirmiausia prieglobsčio prašytojas patikrinamas 
pagal „Eurodac“ reglamentą Nr. 2725/200012, t. y. yra paimami jo pirštų atspaudai, ku-
rie palyginami su kompiuterizuotoje duomenų bazėje esančiais įrašais. Jei naujas įrašas 
sutampa su duomenų bazėje jau esančiais duomenimis, tuomet prieglobsčio prašytojas 
turi teisę paaiškinti su tuo susijusias aplinkybes ir apie tai yra pranešama pagal Regla-
mentą „Dublinas III“ Nr. 604/2013/ES13 už prašymo nagrinėjimą atsakingai valstybei 
narei, kuriai, reikalui esant, prieglobsčio prašytojas yra perduodamas. Šioje valstybėje 
atliekama išsami prieglobsčio prašytojo apklausa dėl išvykimo iš kilmės valstybės prie-
žasčių ir, vadovaujantis Kvalifikavimo direktyva Nr. 2011/95/ES14, iš esmės nuspren-
džiama, ar jam turi būti suteikta tarptautinė apsauga. Jei nusprendžiama prieglobsčio 
prašytojo naudai, tuomet remiantis Kvalifikavimo direktyvos Nr. 2011/95/ES taisyklė-
mis jam yra išduodamas leidimas gyventi, kelionės dokumentas, kaip ir suteikiama 
teisė dirbti, mokytis bei kitos socialinės garantijos. O jei tarptautinė apsauga nėra su-
teikiama, tuomet, vadovaujantis išimtinai nacionalinės teisės nuostatomis, prieglobsčio 
prašytojui gali būti liepta išvykti iš šalies arba jis priverstine tvarka gali būti išsiųstas 
atgal į kilmės valstybę15.

1.3. Aktuali sprendimų suteikti apsaugą statistika

Tai, kad BEPS praktikoje lig šiol nepasiekė numatytojo idealo – prieglobsčio pra-
šymų nagrinėjimo vienodomis sąlygomis – iškalbingai rodo vien jau aktuali teigiamų 
sprendimų dėl apsaugos suteikimo prieglobsčio prašytojams dalis16. Viršūnėje esančios 
Italijos atveju ji siekia 65 proc., Olandijos – kiek daugiau nei 60 proc., Švedijos – kiek 
daugiau nei 50 proc., Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės – mažiau nei 40 proc., Austrijos, 
Belgijos ir Vokietijos – mažiau nei 30 proc., Prancūzijos – mažiau nei 20 proc., o Ven-
grijos – netgi mažiau nei 10 proc. Dar drastiškiau praktiniai apsaugos suteikimo skir-
tumai atsiskleidžia prieglobsčio prašytojus suskirsčius į grupes. Antai, irakiečiams su-
teikiamos apsaugos dalis pagal Europos Sąjungos vidurkį yra 53,7 proc., tačiau Italijoje 
ir Austrijoje ji atitinkamai siekia 92,3 proc. ir 75,3 proc., Danijoje ir Graikijoje – atitin-
kamai 10 proc. ir 2,9 proc. Panašius skirtumus galima pastebėti ir teigiamų sprendimų 

11 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2013/33/ES, kuria nustatomos 
normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo.

12 2000 m. gruodžio 11 d.Tarybos reglamentas Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų 
atspaudams lyginti, siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją. 

13 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi 
valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių 
narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai.

14 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 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.

15 Šiuo klausimu žr. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2008/115/EB 
dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse.

16 2014 m. gegužės 14 d. Eurostato duomenys, Europos Komisija, BEPS, 2014, p. 32. 
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dėl prieglobsčio suteikimo afganams bei somaliečiams17. Tai – dar viena teisiniu požiū-
riu nepatenkinama situacija Europoje. 

2. Dublino reglamentų apžvalga

Priešingai nei dabartinė Šengeno erdvė, „Dublino erdvė“ apima visas 28 ES vals-
tybes nares. Be to, prie Reglamento „Dublinas II“ Nr. 343/2003/EB18 (toliau – ir Re-
glamentas „Dublinas II“) yra prisijungusios dar keturios valstybės: Islandija, Lich-
tenšteinas, Norvegija ir Šveicarija. Remdamosi Asociacijos sutartimi, šios keturios 
valstybės taip pat notifikavo ir tokiu būdu (rodos19) prisiėmė Reglamento „Dublinas III“  
Nr. 604/2013/ES (toliau – ir Reglamentas „Dublinas III“) įsipareigojimus. Bet ku-
riuo atveju, Reglamentu „Dublino III“ praktiniu lygmeniu šiuo metu remiasi visos  
32 valstybės.

2.1. Taikymo sritis pagal laiką

Remiantis Reglamento „Dublinas III“ Nr. 604/2013/ES 49 straipsniu, iki 2013 m. 
liepos 19 d. Vokietijoje (seniau) pateiktiems prašymams dėl tarptautinės apsaugos su-
teikimo (Kvalifikavimo direktyvos Nr. 2011/95/ES 2 straipsnio h) apibrėžties prasme, 
t. y. dėl pabėgėlio statuso arba papildomos apsaugos) ir toliau taikomas Reglamentas 
„Dublinas II“. Nuo 2014 m. sausio 1 d. (naujai) pateiktiems prašymams išimtinai galio-
ja Reglamentas „Dublinas III“. Pereinamuoju laikotarpiu, t. y. nuo 2013 m. liepos 19 d. 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. pagal bendrąją taisyklę galioja Reglamentas „Dublinas III“, 
tačiau jis netaikomas apsprendžiant už prašymo nagrinėjimą atsakingą valstybę, kas 
yra daroma vadovaujantis Reglamento „Dublinas II“ kriterijais. Visos taisyklės, regla-
mentuojančios valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymą, 
pagal Reglamento „Dublinas III“ 20 49 straipsnio tikslą ir prasmę šiuo pereinamuoju 
laikotarpiu yra ir toliau taikomos pagal Reglamentą „Dublinas II“. Pastarojo reglamen-
to trečiajame skyriuje yra įtvirtinta atsakingos valstybės narės nustatymo kriterijų 
hierarchija, į kurią neatskiriamai patenka ir kitos reglamento taisyklės (ypač – Regla-
mento „Dublinas II“ penktasis skyrius, reglamentuojantis nustatymo kriterijus termino 
praleidimo atveju). Tuo tarpu tai, kad Reglamento „Dublinas III“ trečiasis skyrius atsa-
kingos valstybės nustatymo kriterijus apibrėžia siauriau, neturi jokios reikšmės, nes jo 
49 straipsnio 2 dalis į Reglamento „Dublinas II“ kriterijus (kurie pagal šio reglamento 
48 straipsnį yra panaikinami) nukreipia aiškiai ir visa apimtimi.

17 Tikslius duomenis žr. Angenendt/Engler/Schneider, prieiga per: http://www.swp-berlin.org/fileadmin/
contents/products/aktuell/2013A65_adt_engler_schneider.pdf (žiūrėta 2015-02-17).

18 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003, nustatantis valstybės narės, atsakingos 
už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, 
nustatymo kriterijus ir mechanizmus.

19 Bent jau taip yra visuotinai teigiama, tačiau galutinai ši informacija negali būti patikrinta, nes ne 
visos notifikacijos buvo išviešintos. Šveicarijos atveju, žr. pvz. http://www.admin.ch/opd/de/classified-
compilation/20140499/index.html (žiūrėta 2015-02-17). 

20 2013 m. birželio 29 d. paviešintas Reglamentas „Dublinas III“ pereinamuoju laikotarpiu supaprastino 
ir su įvairių paraiškos formų naudojimu susijusias taisykles.



514

II. Administracinė doktrina

2.2. Asmeninė taikymo sritis arba „pripažintųjų“ asmenų atvejai

Reglamentas „Dublinas III“ (žr. 2 straipsnio b dalį kartu su Kvalifikavimo direkty-
vos 2 straipsnio h dalimi) nuo Reglamento „Dublinas II“ (žr. 2 straipsnio c) dalį) ski-
riasi tuo, jog šis teisės aktas prie tarptautinės apsaugos prašymų priskiria ne tik prašy-
mus dėl pabėgėlio statuso pripažinimo Ženevos konvencijos prasme, bet ir prašymus 
dėl papildomos apsaugos Kvalifikavimo direktyvos 15 straipsnio prasme. Tokiu būdu 
su kitose Dublino valstybėse „pripažintaisiais“ asmenimis susijusi problematika tampa 
itin opi. Vokietijos federalinis administracinis teismas šiuo klausimu yra išaiškinęs, jog 
užsienietis, kuris kitoje valstybėje jau buvo pripažintas pabėgėliu, Vokietijoje negali iš 
naujo kelti klausimo nei dėl savo, kaip pabėgėlio, statuso (nes jį jau turi), nei dėl papil-
domos apsaugos gavimo (neleistina Rezidavimo Vokietijos Federacinėje Respublikoje 
įstatymo (vok. Aufenthaltsgesetz) (toliau – ir RFVRĮ) 60 straipsnio 2 dalies 2 sakinio, 
skaitant jį kartu su šio straipsnio 1 dalies 3 sakiniu, prasme), nei dėl nacionalinės ap-
saugos nuo išsiuntimo suteikimo (tam nėra teisinio poreikio, nes toks asmuo nuo iš-
siuntimo į kilmės valstybę yra saugomas dėl savo, kaip pabėgėlio, statuso)21. Tačiau kyla 
klausimas, ar kitur pabėgėlio statusą įgijęs asmuo gali, vadovaujantis Dublino taisyklė-
mis, būti perkeltas į kitą Dublino valstybę narę. Į šį klausimą (nuo Reglamento „Dubli-
nas III“ įsigaliojimo) turi būti atsakyta teigiamai, kai tik jam yra suteikiama papildoma 
apsauga. Ši situacija faktiškai reiškia, jog prašymas dėl pabėgėlio statuso buvo atmestas 
arba kad dėl jo dar yra sprendžiama22. Abi situacijos suponuoja prieglobsčio prašytojui 
statusą pripažinusiosios (pripažinsiančiosios) valstybės pareigą atsiimti minėtąjį asme-
nį pagal Reglamento „Dublinas III“ 18 straipsnio 1 dalies b arba d punktus, kas reiškia, 
jog gali būti įsakyta prieglobsčio prašytoją išsiųsti, vadovaujantis Vokietijos prieglobs-
čio procedūros įstatymo (vok. Asylverfahrensgesetz) (toliau – ir VPPĮ) 34a straipsniu. 
Labiau problemiška situacija tampa, kai asmeniui yra suteikiamas išimtinai pabėgėlio 
statusas. Tuomet, aiškinant Reglamentą „Dublinas III“ pagal prasmę, jo taisyklės šiai si-
tuacijai turėtų galioti analogiškai23, kas reiškia, jog ir šį asmenį gali būti įsakyta išsiųsti 
pagal VPPĮ 34a straipsnį. BAMF šią situaciją įprastai sprendžia pasitelkdama saugias 
trečiąsias valstybes, reglamentuojamas VPPĮ 26a straipsnio, kurio tekstinė formuluo-
tė suponuoja24 įsakymo išsiųsti asmenį pagal VPPĮ 34a straipsnį pateisinimą. Michael 
Funke-Kaiser25 savo ruožtu laikosi priešingos nuomonės, jog minėtomis aplinkybėmis 
asmuo pagal VPPĮ 34a straipsnį negali būti išsiųstas, nes tai yra akivaizdžiai nepagrįsta 

21 Tokia apsauga turėtų galioti ir asmenims, kuriems yra suteikta papildoma apsauga, nepaisant to, jog 
RFVRĮ 60 straipsnio 2 dalies 2 sakinys, skaitant jį kartu su šio straipsnio 1 dalies 3 ir 4 sakiniais, to 
aiškiai nereglamentuoja (žr. Vokietijos federalinio administracinio teismo 2014 m. birželio 17 d. 
sprendimą byloje Nr. 10 C 7.13). 

22 Žr. naujos redakcijos 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2013/32/ES 
„Dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos“ 10 straipsnio 2 dalį. 

23 Žr. Štutgarto administracinio teismo argumentaciją 2014 m. vasario 28 d. sprendime, priimtame byloje 
Nr. A 12 K 383/14 – http://openjur.de/u/680607.html, taip pat – Jungtinės Karalystės Aukščiausiojo 
Teismo 2014 m. vasario 19 d. sprendime [2014] UKSC 12 – https://www.supremecourt.uk/decided-
cases/docs/UKSC_2012_0272_Judgment.pdf (žiūrėta 2015-02-17). 

24 Badeno-Viurtembergo aukštesniojo administracinio teismo 2015 m. sausio 19 d. sprendimas, priimtas 
byloje Nr. A 11 S 2508/14 – (juris) leidžia suabejoti, ar Dublino sistemoje kitą valstybę narę apskritai 
galima įvardyti kaip „saugią trečiąją šalį“. 

25 Žr. Hohenheim-Papier, 2014 m. lapkričio 21 d. „Personen mit Schutzstatus in einem anderen EU-Land“ – 
http://www.google.de/#q=funke-kaiser+hohenheim+dublin (žiūrėta 2015-02-17). 
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(be kita ko, ir dėl tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su asmenų perkėlimu). Tokiu 
atveju Dublino valstybės turi būti patikrinamos ir RFVRĮ 60 straipsnio 5 ir 7 dalių 
aspektu. Nepaisant akivaizdžiai priešingų požiūrių, svarbu yra patikrinti, ar egzistuoja 
„reali rizika pažeisti ES pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnį“, t. y. ar asmuo nebus iš-
siunčiamas į ten, kur jam objektyviai grės „didžiulė grėsmė“26. 

2.3. Už prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymo kriterijai

Už prašymo nagrinėjimą atsakingos Dublino valstybės narės pagal Reglamentą 
„Dublinas III“ kriterijų, įtvirtintų šio reglamento 8–17 straipsniuose, tikrinimas vyksta 
jame išdėstytų straipsnių eilės tvarka pagal Reglamento 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtin-
tą orientyrą – momentą, kai pirmą kartą valstybei narei buvo pateiktas tarptautinės 
apsaugos prašymas27: pažeidžiamų asmenų kategorijai turi būti suteikiama išskirti-
nė apsauga, o šeimos nariai neturi būti vienas nuo kito atskiriami (Reglamento 8–11,  
16 straipsniai); valstybė, užsieniečiui išdavusi teisę gyventi šalyje patvirtinantį doku-
mentą ar vizą, leidžiančią įvažiuoti į ES, yra atsakinga už šio asmens prašymo suteik-
ti apsaugą nagrinėjimą (Reglamento 12 straipsnis); kaip ir valstybė, į kurios teritoriją 
užsienietis neteisėtai pateko pirmą kartą (Reglamento 13–15 straipsniai). Tuo atveju, 
jei remiantis išvardytais kriterijais atsakingos valstybės nustatyti nepavyksta, tarptau-
tinės apsaugos prašymą nagrinėti pagal Reglamento „Dublinas III“ 3 straipsnio 2 dalį 
turi pirmoji valstybė narė, kuriai buvo pateiktas šis prašymas. Ši taisyklė taikoma ir jei 
kitoje valstybėje, kuri pagal kriterijų hierarchiją turi pirmenybę nagrinėti prašymą, nu-
statomi sisteminiai prieglobsčio procedūros ir prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų 
trūkumai, suteikiantys rimtų ir pagrįstų priežasčių (sukuriantys realią riziką) manyti, 
jog prašytojui toje valstybėje kils nežmoniško ar žeminančio elgesio grėsmė, ir tokiu 
būdu užkertantys kelią jo perdavimui. Minėtieji kriterijai praranda aktualumą, kai pa-
gal Reglamento „Dublinas III“ 19 straipsnio 1 dalį užsieniečiui valstybė narė išduoda 
teisę gyventi šalyje patvirtinantį dokumentą arba kai jis Dublino erdvę palieka daugiau 
nei trims mėnesiams. Be to, vadovaudamasi Reglamento „Dublinas III“ 17 straipsniu 
ir bendraisiais tarptautinės teisės pradmenimis, valstybė narė gali pasinaudoti diskre-
cine išlyga (kas iš esmės teismų nebus revizuojama) ir bet kuriuo metu savo iniciatyva 
nuspręsti nagrinėti trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės jai pateiktą tarp-
tautinės apsaugos prašymą, net tada, kai pagal šiame reglamente įtvirtintus kriterijus 
ji neatsako už tokio prašymo nagrinėjimą. Tam išskirtiniais atvejais įtaką gali daryti 
pareiga užtikrinti spartų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės 
nustatymo procedūrai nepagrįstai ilgai užsitęsus28.  

26 ES Pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnis įtvirtina, jog niekas negali būti kankinamas, patirti 
nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti taip baudžiamas – vertėjos papildymas. 

27 Autentiška minėtojo straipsnio dalies formuluotė įtvirtina, jog „pagal šiame skyriuje įtvirtintus 
kriterijus atsakinga valstybė narė nustatoma atsižvelgiant į padėtį tuo metu, kai prašytojas pirmą kartą 
valstybei narei pateikė tarptautinės apsaugos prašymą“ – tai savo ruožtu įtvirtina originalistinį [teisės 
aiškinimo] principą (vok. Versteinerungsprinzip) – vertėjos pastaba.  

28 Žr. Štutgarto administracinio teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą byloje Nr. A 12 K 383/14 
– http://openjur.de/u/680607.html; Zigmaringeno administracinio teismo 2014 m. spalio 22 d. 
sprendimą byloje Nr. A 7 K 2250/13 – juris. 
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2.4. Prieglobsčio prašytojo atsiėmimo ir perdavimo terminai

Dublino reglamentų kontekste ypač svarbūs yra prieglobsčio prašytojo atsiė-
mimo terminai, su kuriais siejasi „antriniai priskirtinumo kriterijai“, reglamentuoja-
mi Reglamento „Dublinas III“ 18 ir tolesnių straipsnių. Remiantis šio reglamento 23 
ir 24 straipsniais, jei „Eurodac“ sistemoje yra fiksuojama atitiktis, prašymas atsiim-
ti prieglobsčio prašytoją turi būti pateiktas per du mėnesius, naudojantis standartine 
forma, numatyta išsamiame Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 118/201429. 
Vadovaujantis tezės „kas tyli, tas pritaria“ logika, valstybei narei, kuriai buvo pateiktas 
minėtasis prašymas, per dvi savaites dėl to nepareiškus prieštaravimo, laikoma, jog ji 
sutinka perimti prieglobsčio prašytoją savo žinion. Gavus minėtąjį sutikimą, asmens 
perdavimas, vadovaujantis Reglamento „Dublinas III“ 29 straipsniu, turi įvykti ne vė-
liau kaip per šešis mėnesius arba per metus (jei perdavimas negalėjo įvykti dėl atitin-
kamo asmens įkalinimo), arba – per aštuoniolika mėnesių (jei asmuo slapstosi). Kaip 
matyti iš Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktikos, nei asmens 
atsiėmimo30, nei jo perdavimo31 terminai nėra laikomi „saugantys trečiąsias šalis“, kas 
reiškia, jog prieglobsčio prašytojas terminui pasibaigus negali tuo sėkmingai remtis 
teisme tol, kol Dublino valstybė narė vis dar sutinka jį priimti savo žinion32. Tačiau, 
kaip minėta pirmiau, dėl Dublino Reglamente įtvirtintų terminų nepaisymo atsakingos 
valstybės narės nustatymo procedūrai užsitęsus daugiau nei metus, išimtiniais atvejais 
individualūs prieglobsčio prašytojo interesai paspartinti jo prašymo nagrinėjimą supo-
nuoja būtinybę valstybei pasinaudoti diskrecine teise pačiai išnagrinėti prašymą tam, 
kad prieglobsčio prašytojas nebūtų paliktas „orbitoje“33. 

3. Apsauga nuo perkėlimo Sąjungos teisės plotmėje 

Sprendimą perkelti į kitą Dublino valstybę narę asmuo Sąjungos teisės plotmėje 
išimtinai gali bandyti ginčyti tik tuo atveju, jei valstybėje, į kurią planuojama jį perkel-
ti, egzistuoja sisteminiai prieglobsčio procedūros ir prieglobsčio prašytojų priėmimo 
sąlygų trūkumai, suteikiantys rimtų ir pagrįstų priežasčių manyti, jog šioje valstybėje 
jam kils nežmoniško ar žeminančio elgesio grėsmė, kaip tai suprantama pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) 4 straipsnį. Šį išaiškinimą 

29 2014 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 118/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, 
nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto 
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles.

30 Žr. Badeno-Viurtembergo aukštesniojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 16 d. sprendimą 
byloje Nr. A 11 S 1721/13 – juris; Viurcburgo administracinio teismo 2015 m. sausio 2 d. sprendimą 
byloje Nr. W 1 S 14.50120 – http://openjur.de/u/754014. 

31 Žr. Vokietijos federalinio administracinio teismo 2014 m. kovo 19 d. sprendimą byloje Nr. 10 B 6.14 
– juris; Žemutinės Saksonijos aukštesniojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimą 
byloje Nr. 13 LA 66/14 – juris.

32 Kaip rodo praktika, Dublino valstybės narės asmenis savo žinion priima ir terminams pasibaigus,  
t. y. šių „organizacinių“ normų nėra laikomasi įsikibus. Tačiau tuo atveju, jei dėl termino nesilaikymo 
valstybės narės visgi iškelia prieštarą, BAMF šį klausimą išsprendžia ex officio panaikindama 
sprendimą, kuriuo asmuo yra perduodamas kitos valstybės žiniai.

33 Žr. Zigmaringeno administracinio teismo 2014 m. spalio 22 d. sprendimą byloje Nr. A 7 K 2250/13 
– juris. 
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pateikė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT) 2013 m. gruodžio 10 
d. sprendime, priimtame byloje Abdullahi Nr. C-394/12, tokiu būdu toliau plėtodamas 
savo N.S. ir Puid bylose pradėtą formuoti praktiką, kaip ir EŽTT Didžiosios kolegijos 
2011 m. sausio 21 d. sprendime, priimtame M.S.S. byloje atsispindinčią praktiką. Pasta-
rajame sprendime EŽTT34 išaiškino, jog pagal Dublino reglamento nuostatas iš Belgijos 
į Graikiją įvykęs asmens perkėlimas dėl ten esančių prieglobsčio prašytojų sulaikymo 
ir gyvenimo sąlygų pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos (toliau – ir EŽTK) 3 straipsnį. 

3.1. ESTT sprendimas N.S. byloje

ESTT, remdamasis Chartijos 52 straipsnio 3 dalimi35, perkėlė šią motyvaciją į 
savo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą, priimtą N.S. byloje (Nr. C-411/10 ir 493/10), 
tai siedamas su Chartijos 4 straipsniu (atitinkamai – EŽTK 3 straipsniu) ir pateikda-
mas tokias sąvokas kaip „sisteminiai trūkumai“ arba „silpnosios vietos“36. Jei Dublino 
valstybėje narėje yra tokių sisteminių trūkumų, kurie leidžia pagrįstai manyti, jog bus 
pažeidžiamos perduodamo asmens teisės, ką už prieglobsčio prašymų nagrinėjimą at-
sakingos institucijos ir (tam tikrais atvejais) prieglobsčio bylas nagrinėjantys teismai37 
turi patikrinti ex officio – asmens perdavimas nėra galimas (para. 112). Tuo tarpu ne-
galėjimas nuginčyti prezumpcijos, jog nė vienoje iš šių valstybių nėra sisteminių trū-
kumų, nepaisant tarpusavio pasitikėjimo principo ir politinio siekio išvengti forum  
shopping (lt. – palankiausios jurisdikcijos ieškojimas) [kuriais grindžiama bendra Eu-
ropos prieglobsčio sistema], nelaikytinas suderinamu su Sąjungos teise (para. 79, 
104). Vis dėlto asmeniui gresiantys teisių pažeidimai turi būti pakankamai sunkūs, 
nes ne kiekvienas Dublino valstybės narės galimas įvykdyti pagrindinių teisių pažei-
dimas leidžia nukrypti nuo atsakingos valstybės nustatymo kriterijų laikymosi (para. 
82). Esmingi yra Chartijos 4 straipsnio pažeidimai Dublino valstybėje narėje, į kurią 
planuojama perkelti prieglobsčio prašytoją, galintys pasireikšti savavališku asmens 
sulaikymu arba nepakenčiamų gyvenimo prieglobsčio prašytojui sąlygų sudarymu 
(kaip antai M.S.S. sprendime nusakytomis „graikiškomis sąlygomis“) arba Priėmimo 
sąlygų direktyvos Nr. 2013/33/ES 19 straipsnio garantuojamų minimalių medicininių 
standartų neužtikrinimu asmeniui sunkiai susirgus. Paminėtais atvejais nuo Dublino 
sistemos leidžiama nukrypti ir tam, kad būtų išvengta vertybinio konflikto su EŽTK  
3 straipsniu ir jį atskleidžiančia EŽTT jurisprudencija. Nurodytieji straipsniai žmogaus 
teisių atskaitos tašku asmenų išsiuntimo kontekste laikomi todėl, kad priešingu atveju 
galėtų susiklostyti paradoksali situacija, kai asmens vėlesniam (prieglobsčio prašymo 
netenkinus) perdavimui į kilmės valstybę, kurioje apgyvendinimo sąlygos (preziumuo-
tina) nėra patenkinamos, nebūtų kliūčių, o asmens perdavimas kitos Dublino valstybės  

34 EŽTT sprendimas Nr. 30696/09 – http://www.asyl.net/index.php?id=185&tx_ttnews%5Btt_news%5D
=41666&cHash=205cb3b27e368b523fc7c9ca13465f7d (žiūrėta 2015-02-17). 

35 Šioje Chartijoje nurodytų teisių, atitinkančių EŽTK garantuojamas teises, esmė ir taikymo sritis 
yra tokia, kaip nustatyta toje Konvencijoje. Ši nuostata nekliudo Sąjungos teisėje numatyti didesnę 
apsaugą. – vertėjos papildymas. 

36 Plg. žr. Reglamento „Dublinas III“ 3 straipsnio 2 dalį. 
37 Plg. žr. Jungtinės Karalystės Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 19 d. sprendimą byloje EM (Eritrea) 

v SSHD UKSC 12 – http://supremecourt.uk/decided-cases/docs/UKSC_2012_0272_Judgment.pdf 
(žiūrėta 2015-02-17). 
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narės žinion, kurioje tokios sąlygos taip pat netenkinamos, būtų neleidžiamas38. Tai 
taip pat nebūtų suderinama su ESTT effet utile išaiškinimu, kad veiksmingas Dublino 
sistemos funkcionavimas galimas tik tuomet, jei jis grindžiamas „Sąjungos raison d’être 
ir laisvės, saugumo bei teisingumo erdvės, visų pirma bendrosios Europos prieglobsčio 
sistemos, grindžiamos tarpusavio pasitikėjimu ir prezumpcija, kad kitos valstybės na-
rės laikosi Sąjungos teisės, būtent pagrindinių teisių, sukūrimu“ (para. 83).

3.2. ESTT sprendimas Puid byloje

Toliau plėtodamas praktiką, ESTT 2013 m. lapkričio 14 d. sprendime byloje Puid 
(bylos Nr. C-4/11) nurodė, jog tuo atveju, jei dėl sisteminių trūkumų, leidžiančių ma-
nyti, jog prieglobsčio prašytojui kils nežmoniško ar žeminančio elgesio grėsmė, kaip 
tai suprantama pagal Chartijos 4 straipsnį, nėra įmanoma perduoti asmenį Dublino 
valstybei narei, kuri turi pirminę atsakomybę už prašymo nagrinėjimą, valstybė narė, 
kuri turi atlikti tokį perdavimą, privalo išnagrinėti kitus Dublino reglamente išdėstytus 
kriterijus, kad įvertintų, ar kuris nors šių kriterijų leidžia nustatyti kitą valstybę narę, 
kuri būtų atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą (para. 33). Tą darydama per-
duodančioji valstybė narė turi užtikrinti, jog atsakingos valstybės narės nustatymas 
neužtruktų nepateisinamai ilgai, nes tai nebūtų suderinama su būtinybe prieglobsčio 
prašymus nagrinėti kuo sparčiau. Jei būtina, tokia valstybė pati turi išnagrinėti prašy-
mą, pasinaudodama diskrecine išlyga39 (para. 35). Tačiau į tai prieglobsčio prašytojas 
neturi subjektinių teisių (para. 26, 37). Priešingai – tarptautinės apsaugos prašantis as-
muo turi teisę tik į tai, jog jo prašymas būtų nagrinėjamas „neišbaigtos Europos Sąjun-
gos federacijos“40 teritorijoje, tačiau ne pasirinktoje Dublino valstybėje narėje (forum 
shopping nėra leidžiamas), kaip kad šis asmuo neturi teisės į tai, jog, pavyzdžiui, jo pra-
šymas būtų nagrinėjamas Badeno-Viurtembergo, o ne Meklenburgo-Pomeranijos41 že-
mėje. ESTT išaiškindamas, jog prieglobsčio prašytojai neturi subjektinės teisės į tai, jog 
valstybė narė, kuri nėra atsakinga už jų prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, pasinaudos 
jai Dublino reglamentų42 suteikiama teise tą daryti, tuo pačiu užkirto kelią jiems teisme 
sėkmingai remtis kitų šių reglamentų procedūrinių nuostatų pažeidimu, ypač – [vals-
tybių narių] terminų pažeidimu. 

38 Kontrargumentas, jog Dublino valstybėje narėje, į kurią prieglobsčio prašytojas yra perkeliamas, 
jis, kitaip nei kilmės valstybėje, neturi šeimos ir draugų, todėl yra pažeidžiamas, savo ruožtu yra 
silpnas, nes prieglobsčio prašytojui artimų asmenų pasirengimas padėti nėra teismų revizijos dalykas  
(žr. EŽTT 2008 m. gegužės 27 d. sprendimą byloje N. prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo  
Nr. 26565/05). Kiek stipresniu kontrargumentu galėtų būti laikoma tai, jog prieglobsčio prašytojas 
Dublino valstybėje narėje, į kurią yra perkeliamas, apgyvendinamas priverstinai ir dėl to sumenksta jo 
galimybės užsidirbti. 

39 Taip vadinamas diskrecines (suverenumo) išlygas įtvirtina Reglamento „Dublinas II“ 3 straipsnio  
2 dalis; Reglamento „Dublinas III“ 17 straipsnio 1 dalis. 

40 Terminą „neišbaigta Europos Sąjungos federacija“ arba „nebaigta kurti Europos Sąjungos federacija“ 
(vok. – Der Unvollendete Bundesstaat) savo to paties pavadinimo knygoje 1969 m. pavartojo Valteris 
Halšteinas, pirmasis Europos Komisijos pirmininkas – vertėjos papildymas.  

41 Meklenburgo-Pomeranijos žemė savo ekonominiu išvystymu gerokai nusileidžia Badenui-
Viurtembergui – vertėjos papildymas.  

42 Iki šiol ESTT savo praktikoje minėtus išaiškinimus pateikė tik dėl Reglamento „Dublinas II“, tačiau 
nėra pagrindo manyti, kodėl jie neturėtų galioti ir Reglamentui „Dublinas III“.  
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3.3. ESTT sprendimas Abdullahi byloje 

Pirmiau nurodytas teiginys buvo patvirtintas ESTT 2013 m. gruodžio 10 d. spren-
dime byloje Abdullahi (bylos Nr. C-394/12), kurioje buvo tiesiogiai klausiama apie 
prieglobsčio prašytojo galėjimą remtis atsakingos valstybės nustatymo procedūrą re-
glamentuojančiomis Dublino reglamentų nuostatomis. Tokią galimybę ESTT akivaiz-
džiai paneigė, išaiškindamas, jog nuo to momento, kai valstybė narė sutinka perimti 
savo žinion prieglobsčio prašytoją, jis savo prašymo nagrinėjimui pritaikytą „pirmo-
jo atvykimo į Sąjungos teritoriją valstybės narės“ kriterijų, gali ginčyti tik remdamasis 
tuo, kad toje valstybėje narėje sistemingai pažeidinėjama prieglobsčio procedūra ir ne-
silaikoma prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų, o tai yra rimta ir pagrįsta priežastis 
manyti, jog būtent jam kils reali grėsmė patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį, kaip tai 
suprantama pagal Chartijos 4 straipsnį (para. 60). Minėtas išaiškinimas grindžiamas 
tuo, jog Dublino reglamentuose įtvirtinti atsakingos valstybės narės nustatymo krite-
rijai yra organizacinio pobūdžio (para. 56) ir remiasi tarpusavio pasitikėjimo principu 
bei siekiu išvengti su atsakingos valstybės narės nustatymu susijusiu forum shopping, 
tokiu būdu spartinant prašymų nagrinėjimą (para. 53). Esminę tarpusavio pasitikėjimo 
principo tarp ES valstybių narių reikšmę ESTT pakartojo ir nesenoje savo konsultaci-
nėje išvadoje dėl ES prisijungimo prie EŽTK43. 

3.4. EŽTT sprendimai Tarakhel ir A.M.E. bylose

EŽTT, kaip ir kiek anksčiau Vokietijos federalinis administracinis teismas44, 2014 m. 
lapkričio 4 d. Tarakhel45 sprendime išaiškino, jog su pažeidžiamais asmenimis (angl. – 
vulnerable persons) iš esmės turi būti elgiamasi kitaip, t. y. apdairiau nei su jaunais ir 
sveikais prieglobsčio prašytojais. Savo 2015 m. sausio 13 d. sprendime byloje A.M.E.46 
šis teismas dar kartą akcentavo, jog minėtas elgesio modelis nėra taikomas jaunų ir 
sveikų prieglobsčio prašytojų (jų grąžinimo į Italiją kontekste) kategorijai. 

3.5. Įrodinėjimo našta

Su pirmiau minėta jurisprudencija glaudžiai siejasi įrodinėjimo naštos klausimas. 
Administracinio teismo teisėjas turi stengtis nuodugniai ištirti prieglobsčio bylos si-
tuaciją, tuo pačiu paisydamas tarpusavio pasitikėjimo tarp valstybių narių principo 
bei būtinybės sparčiai atlikti veiksmus. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog Vokietijos teisėjas, 

43 ESTT 2014 m. gruodžio 18 d. nuomonė Nr. 2/13, para. 191 – 195. 
44 Vokietijos federalinio administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimas (BvR) Nr. 1795/14 

– juris: „pagal VFAT jurisprudenciją, nepaneigiant pareigos tikrinti, ar nėra prieglobsčio prašytojo 
grąžinimą į saugią trečiąją valstybę negalimu darančių pagrindų, tam tikrais atvejais Vokietijos 
institucijos su žinybingomis institucijomis valstybėje, į kurią ketinama grąžinti prieglobsčio prašytoją, 
turėtų užmegzti kontaktą ir išsiaiškinti situaciją, idant prireikus būtų imamasi priemonių, turinčių 
užtikrinti prieglobsčio prašytojo apsaugą. Ypatingą dėmesį tam turėtų skirti institucijos, kurioms yra 
pavesta vykdyti asmens išsiuntimą bei kurios ex officio turėtų kiekviename išsiuntimo etape tikrinti 
prieglobsčio prašytojo sveikatos būklę ir, jei reikia, suteikti asmeniui išskirtinį leidimą pasilikti šalyje 
(vok. Duldung) arba imtis kitų lygiaverčių priemonių“.

45 EŽTT 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimas byloje Nr. 29217/12. 
46 EŽTT 2015 m. sausio 13 d. sprendimas byloje Nr. 51428/10. 
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nagrinėjantis prieglobsčio bylas, negali būti prilyginamas, tarkime, Vengrijos teisėjui, 
sprendžiančiam dėl užsieniečių sulaikymo, jis neprivalo kvestionuoti, ar jo kolegos 
Vengrijoje teisingai pritaikė Priėmimo direktyvos Nr. 2013/33/ES 8 straipsnio regla-
mentuojamą sulaikymą ar, atitinkamai, Reglamento „Dublinas III“ 28 straipsnį. Svarbu, 
jog minėto teisėjo klausimai būtų nukreipti į „padėtį, susijusią su žmogiškuoju oru-
mu“ Vengrijos užsieniečių sulaikymo centruose. Taip pat iš EŽTT išplėtoto tarpusavio 
pasitikėjimo tarp valstybių narių principo pagrindinių teisių plotmėje turėtų išplaukti 
klausimas, ar konkrečiu atveju nėra pagrindo prieglobsčio prašytojo perkėlimo į kitą 
valstybę laikinai sustabdyti. Jei po nuodugnaus tyrimo pagal visą prieinamą infor-
maciją abejonės dėl prieglobsčio prašytojo situacijos nėra pašalinamos, galioja tokios 
įrodinėjimo taisyklės47: jaunų ir sveikų prieglobsčio prašytojų kategorijos atžvilgiu, re-
miantis fundamentaliu tarpusavio pasitikėjimo principu, turi būti preziumuojama, jog 
valstybėje narėje, į kurią numatoma perkelti prieglobsčio prašytoją, nėra sisteminių 
trūkumų, t. y. būtent prieglobsčio prašytojui tenka pareiga šią prezumpciją nuginčy-
ti. Teisėjas savo ruožtu turi atlikti visuminį situacijos vertinimą, įskaitant ir individu-
alias aplinkybes, susijusias su prieglobsčio prašytoju. Tačiau individualios aplinkybės, 
bylančios apie Chartijos 4 straipsnį pažeidžiantį elgesį, savaime nelemia įrodinėjimo 
naštos dėl valstybėje narėje egzistuojančių sisteminių trūkumų perskirstymo, t. y. neat-
leidžia pirmiau minėtos kategorijos prieglobsčio prašytojų nuo pareigos įrodyti šiuos 
trūkumus iš tikrųjų egzistuojant48. Priešinga prezumpcija taikoma pažeidžiamų as-
menų, t. y. vaikų ir ligonių, grupei: šiuo atveju pirminė pareiga įrodyti, jog perkėlus 
tokius asmenis atitinkamoje valstybėje narėje bus užtikrinamas Priėmimo direktyvos  
Nr. 2013/33/ES jiems garantuojamas išskirtinis dėmesys, tenka BAMF. Priešingu atveju, 
t. y. atitinkamai tarnybai neįrodžius minėtųjų aplinkybių, turi būti sprendžiama prie-
globsčio prašytojo naudai, nes asmens perkėlimas nebėra įmanomas Vokietijos prie-
globsčio procedūros įstatymo 34a straipsnio 1 dalies prasme. BAMF, gaudama indivi-
dualias garantijas, kurių svarba akcentuota Tarakhel byloje, iš valstybių narių, į kurias 
planuojama perkelti prieglobsčio prašytojus, taip pat turėtų galėti įrodyti, jog toks per-
kėlimas asmeniui nekels grėsmės. Pats bylą nagrinėjantis teisėjas tikrinti šio aspekto 
(jau vien dėl iš to kylančių procesinių sunkumų) neturėtų49. 

3.6. Vidinės asmens išsiuntimą negalimu darančios kliūtys

Atsižvelgiant į tai, jog asmuo pagal Vokietijos prieglobsčio procedūros įstatymo 
34a straipsnį (sprendimas dėl asmens išsiuntimo), priešingai nei pagal VPPĮ 34 straipsnį 
(įpareigojimas išvykti), į kitą Dublino valstybę narę perkeliamas gali būti nedelsiant ir 
be išankstinio įspėjimo, jam turi būti užtikrinama galimybė remtis ne tik jo perkėlimą  

47 Plg. žr. Badeno-Viurtembergo aukštesniojo administracinio teismo 2015 m. sausio 8 d. sprendimą 
byloje Nr. A 11 S 858/14. 

48 Plg. žr. Vokietijos federalinio administracinio teismo 2014 m. birželio 6 d. sprendimą byloje  
Nr. 10 B 35.14 – juris.

49 Žr. Šveicarijos federalinio administracinio teismo 2015 m. kovo 12 d. sprendimą byloje  
Nr. V E-6629/2014, Viurcburgo administracinio teismo 2015 m. sausio 2 d. sprendimą byloje  
Nr. W 1 S 14.50120 – (http://openjur.de/u/754014.html): „Prieglobsčio prašytojo skundas buvo 
atmestas remiantis tuo, jog atsakinga Vokietijos institucija iš Vengrijos, į kurią buvo planuojama 
perkelti pareiškėją, gavo garantiją, jog tenykštės institucijos užtikrins pareiškėjo šeimos vientisumą ir 
sudarys tinkamas sąlygas vaikams“. 
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negalimu darančiomis, su kita Dublino valstybe nare susijusiomis priežastimis (sis-
teminiais trūkumais), tačiau ir vidinėmis jo perkėlimui kelią užkertančiomis priežas-
timis. Tais atvejais, kai yra priimtas sprendimas dėl asmens išsiuntimo, tačiau asmuo 
negali būti perkeliamas siaurąja prasme50, t. y. jis negali keliauti dėl savo sveikatos bū-
klės, BAMF negali šio klausimo pagal kompetenciją pavesti spręsti vietinei užsieniečių 
tarnybai, kuri pagal RFVRĮ 60a straipsnio 2 dalį gali išduoti išskirtinį leidimą pasilikti 
šalyje (vok. Duldung), bet turi minėtąsias aplinkybes tikrinti pati51.

4. „Sisteminių trūkumų“ sąvoka

Pačioje pradžioje EŽTT bylose, susijusiose su asmens perkėlimu, išimtinai siek-
davo išsiaiškinti, ar reali yra rizika pažeisti EŽTK 3 straipsnį. Tai iš esmės sutapdavo 
ir su klausimu, ar konkrečiais atvejais būdavo pagrindas asmeniui suteikti apsaugą. Jei 
asmens perkėlimo metu būtų pažeidžiamas EŽTK 3 straipsnis (atitinkamai – Charti-
jos 4 straipsnis), tai prieštarautų žmogiškajam orumui ir nuo tokio perkėlimo turėtų 
būti susilaikyta. Tačiau po to, kai ESTT pradėjo plėtoti „sisteminių trūkumų“52 sąvoką, 
atsiedamas tai nuo konkrečios situacijos, ją perėmė ir EŽTT53. Nei ESTT, nei EŽTT 
detaliau šios sąvokos neatskleidžia, todėl galima teigti, jog europinė jurisprudencija lig 
šiol nepateikia vienareikšmio atsakymo, ar minėtieji trūkumai suprastini siaurai (kaip 
„graikiškos [priėmimo] sąlygos“), ar į sąvokos aprėptį patenka bet kokia numatoma 
grėsmė prieglobsčio prašytojui. Vokietijai ši takoskyra nėra reikšminga, nes šioje šalyje 
tikrinama ir – ar nėra pastraipa pirmiau minėtų „vidinių asmens išsiuntimą negalimu 
darančiu kliūčių“54. Jei, tarkime, prieglobsčio prašytojas yra kritinės būklės ir, tikėti-
na, valstybėje, į kurią planuojama jį perkelti, negalės rasti jam gyvybiškai svarbių vais-
tų, nėra svarbu, ar atspirties tašku (negalėjimo jį išsiųsti prasme) bus plačiai aiškinami 
„sisteminiai trūkumai“, ar jo perkėlimo vykdymą užkertanti kliūtis, t. y. fizinis asmens 
negalėjimas išvykti į minėtąją valstybę. Net „sisteminių trūkumų“ sąvoką ir suprantant 
siaurai, EŽTK 3 straipsnio reikalavimai suponuos platų minėtųjų aplinkybių aiškinimą. 

4.1. Vokietijos teismų praktika

Vokietijos federalinis administracinis teismas pirmąjį kartą „sisteminių trūkumų“ 
sąvoką pavartojo savo 2014 m. kovo 19 d. sprendime (10 B 6.14 – juris) ir ją, sutinkamai 

50 Daugiau apie asmens negalėjimą būti perkeltam siaurąja ir plačiąja prasme žr. Badeno-Viurtembergo 
aukštesniojo administracinio teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimą byloje Nr. 11 S 2439/07 – juris.

51 Žr. Vokietijos federalinio administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimą byloje  
Nr. 2 BvR 1795/14 – juris. 

52 „Sisteminių trūkumų“ sąvoką įtvirtina ir Reglamento „Dublinas III“ 3 straipsnio 2 dalis.
53 Žr. EŽTT 2013 m. balandžio 2 d. sprendimą Hussein byloje (pareiškimo Nr. 27725/10), kaip ir EŽTT 

sprendimą Mohammadi byloje (pareiškimo Nr. 71932/12), 74 par.: „Teismas vertina, jog turimi 
duomenys apie situaciją Vengrijoje, ir būtent – duomenys apie pagal Dublino sistemą grąžintų asmenų 
padėtį, nerodo šioje šalyje egzistuojant sisteminių trūkumų sulaikymo ir prieglobsčio sistemoje. 
Todėl teismas sprendžia, jog šiuo metu nekyla reali, individuali grėsmė, jog su pareiškėju, jį perkėlus į 
Vengriją, bus elgiamasi pažeidžiant Konvencijos 3 straipsnį“.

54 Visgi takoskyra svarbia tampa, jei egzistuoja Dublino valstybių, į kurias planuojama perkelti asmenį, 
daugetas. Jei „rezervinėje“ Dublino valstybėje nėra sisteminių trūkumų, asmuo siunčiamas būtent ten. 
Tačiau jei perkėlimą negalimu daro tam tikra vykdymo kliūtis, prieglobsčio prašytojas paliekamas 
Vokietijoje.
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su Annos Lübbe55 svarstymais, išaiškino plačiai: „Dėmesys nustatinėjant „sisteminius 
trūkumus“ kitose [Dublino] valstybėse narėse, kaip matyti iš su tuo susijusios ESTT 
praktikos, turi būti telkiamas į galėjimą numatyti tokius trūkumus, remiantis prielaida, 
jog jie yra neatskiriami nuo pačios kitos valstybės teisinės sistemos arba struktūriškai 
pasireiškia vykdant [prieglobsčio procedūras]. Tokie trūkumai prieš asmenį atsigręžia 
ne nenumatytai ar lemtingai, bet Vokietijos institucijoms ir teismams užtikrintai šiuos 
trūkumus dėl jų būdingumo kitos valstybės narės sistemai pajėgiant numatyti. Siste-
miniai kitos valstybės trūkumai konstatuojami tada, kai prieglobsčio procedūros arba 
prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygos yra tokios ydingos, jog galima manyti, kad dėl 
savo pasikartojimo ir konkrečiam prieglobsčio prašytojui grės nežmoniškas ar žemi-
nantis elgesys kitoje valstybėje narėje. Tuomet asmens perkėlimas į kitą valstybę narę 
vadovaujantis Reglamentu „Dublinas II“ turi būti atšaukiamas“. Dar detaliau minėto-
ji sąvoka buvo atskleista Badeno-Viurtembergo aukštesniojo administracinio teismo 
2014 m. lapkričio 10 d. sprendime (A 11 S 1636/14 – juris): „Sisteminiai trūkumai yra 
trūkumai, kurie dėl savo būdingumo prieglobsčio prašymų nagrinėjimo ir prieglobsčio 
prašytojų priėmimo sistemai visus prieglobsčio prašytojus arba tam tikras jų grupes 
veikia ne atsitiktinai ir vienkartiniai, bet numatomai ir reguliariai, arba tokios aplinky-
bės, kurios, nesvarbu dėl kokių priežasčių, priveda prie to, jog minėtoji sistema, nors ir 
neydinga teoriniu lygmeniu, faktiškai tampa neveiksminga. Tačiau „sisteminių trūku-
mų“ sąvoka neturi būti suprantama siaurai ta prasme, jog jie būtinai turi veikti didelį 
prieglobsčio prašytojų skaičių. Priešingai – „sisteminiai trūkumai“ gali būti nukreipti ir 
į nedidelę prieglobsčio prašytojų dalį, jei tik jie prieš juos atsigręžia numatomai ir re-
guliariai, ir nėra atsitiktinumas ar nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių virtinė, tokia, 
kaip kad ydingi į prieglobsčio procedūrą įsitraukusių subjektų veiksmai“.

4.2. Atskirų Dublino valstybių narių vertinimas

Plati vertinimo laisvė, kylanti iš nevienareikšmės „sisteminių trūkumų“ sąvokos, 
kaip ir gausūs, sukrečiantys pranešimai iš kitų Dublino valstybių narių apie žmogaus 
teisių neatitinkantį elgesį su prieglobsčio prašytojais arba atitinkamą teisminę prak-
tiką, privedė prie straipsnio pradžioje minėtos „Dublino loterijos“. Šis reiškinys nėra 
suderinamas su teisinės valstybės idėja, todėl reikalauja didesnių apeliacinės instanci-
jos teismų pastangų, minėtąją praktiką vienodinant. Geriausiai „Dublino loterija“, kaip 
reiškinys, atsiskleidžia skaitant Vokietijos teismų sprendimus, priimtus dėl asmenų per-
kėlimo į Vengriją56, Bulgariją57 ir Italiją58. 
55 Lübbe, „Systemische Mängel“ in Dublin-Verfahren, ZAR 2014, nuo 97-ojo psl. 
56 Vokietijos teismų praktikos puslapis juris šiuo klausimu pateikia 1364 rezultatus. Žr., pvz., Berlyno administra-

cinio teismo 2015 m. sausio 15 d. sprendimą byloje Nr. 23 L 899.14A („sisteminiai trūkumai“ nustatyti, asmens 
perkėlimas – sustabdytas), Viurcburgo administracinio teismo 2015 m. sausio 2 d. sprendimą byloje Nr. W 1 S 
14.50120 („sisteminiai trūkumai“ nenustatyti, asmens perkėlimas – nesustabdytas) [žiūrėta 2015-01-30].

57 Šiuo klausimu rasti 824 rezultatai. Žr., pvz., Oldenburgo administracinio teismo 2015 m. sausio 27 d. 
sprendimą byloje Nr. 12 B 245/15 („sisteminiai trūkumai“ nustatyti, asmens perkėlimas – sustabdytas), 
Magdeburgo administracinio teismo 2015 m. sausio 8 d. sprendimą byloje Nr. 9 B 435/14 („sisteminiai 
trūkumai“ nenustatyti, asmens perkėlimas – nesustabdytas) [žiūrėta 2015-01-30].

58 Šiuo klausimu rasti 2782 rezultatai. Žr., pvz., Gyseno administracinio teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimą 
byloje Nr. 1 L 3772/14.GI.A („sisteminiai trūkumai“ nustatyti, asmens perkėlimas – sustabdytas), 
Diuseldorfo administracinio teismo 2015 m. sausio 9 d. sprendimą byloje Nr. 13 L 2878/14.A („sisteminiai 
trūkumai“ nenustatyti, asmens perkėlimas – nesustabdytas) [žiūrėta 2015-01-30].
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Žemė, miškai, parkai, vandens telkiniai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, 
nes žemės, miškų, parkų, vandens telkinių tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmo-
gaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenės išlikimo bei raidos sąlyga, tautos gerovės pa-
grindas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 
2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d. nutarimai). Pagal Lietuvos Respublikos že-
mės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 28-868; 1994, Nr. 34-620; toliau – ir Žemės įstatymas) 
įtvirtintą teisinį reguliavimą matyti, jog žemė – nacionalinis Lietuvos turtas, todėl ir 
žemės santykiai yra reguliuojami taip, kad būtų sudarytos sąlygos tenkinti visuomenės, 
fizinių ir juridinių asmenų poreikius racionaliai naudoti žemę, vykdyti ūkinę veiklą iš-
saugant ir gerinant gamtinę aplinką, gamtos ir kultūros paveldą, apsaugoti žemės nuo-
savybės, valdymo ir naudojimo teises (Žemės įstatymo 1 str. 2 d.). Žemės, kaip riboto 
ištekliaus, tinkamas naudojimas yra žmogaus ir visuomenės išlikimo ir raidos sąlyga, 
tautos gerovės pagrindas, jos, kaip gamtos ištekliaus, racionalaus naudojimo užtikrini-
mas yra viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Kons-
titucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas).

Iš tiesų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija) žemė verti-
nama kaip visuotinė vertybė, kurios pagrindinė socialinė funkcija – tarnauti tautos ge-
rovei (Konstitucinio Teismo 1995 m. kovo 8 d., 2005 m. gegužės 13 d. nutarimai). Todėl 
ypač svarbu, kad ši vertybė būtų racionaliai ir efektyviai naudojama. Tai pagrindžia 
objektyvią būtinybę ir kartu pareigą valstybei nuosavybės į žemę santykius taip regu-
liuoti, kad būtų suderinti visų žemės teisinių santykių subjektų interesai ir užtikrinta 
pagrindinė žemės funkcija (Konstitucinio Teismo 1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimas). 
Šie iš Konstitucijos kylantys reikalavimai, taip pat aplinkybė, jog visuomeniniai iš že-
mės kylantys santykiai yra kompleksinė sritis, lemia platų šių santykių reglamentavimą 
nacionaliniu lygmeniu tiek privatinės, tiek viešosios teisės normomis. Be to, aptariamų 
santykių tiesioginis ryšys su valstybės suverenitetu, valstybės (savivaldybių) ir privačių 
asmenų nuosavybės teise, ūkinės ir komercinės veiklos laisvės įgyvendinimu, įvairiais 
aplinkos apsaugos elementais sąlygoja ir tai, kad ši sritis tam tikra apimtimi patenka ne 
tik į nacionalinės, bet ir į tarptautinės bei Europos Sąjungos teisės aktų reglamentavi-
mo sferą.

Neabejotina, jog svarbus vaidmuo aptariamuose santykiuose tenka ne tik įstaty-
mų leidėjui bei kitiems teisėkūros subjektams, bet ir įstatymus bei juos lydinčius teisės 
aktus taikančioms valstybės (savivaldybių) institucijoms, įstaigoms ir pareigūnams. Iš 
tiesų aptariamų santykių platus spektras lemia ir tai, kad šių santykių dalyviu neretai 
būna ir valstybė (savivaldybė), kuri juose (santykiuose) paprastai dalyvauja turėdama 
valdingus įgaliojimus kitų dalyvių atžvilgiu, o toks valdingus įgaliojimus turinčių insti-
tucijų (pareigūnų) dalyvavimas priskiriamas viešajam administravimui. Todėl adminis-
traciniams teismams tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant minėtų santykių dalyvių 
teises ir teisėtus interesus, susijusius su žemės naudojimą (plačiąja prasme) reglamen-
tuojančių teisės normų laikymusi bei tinkamu jų įgyvendinimu. Su žemės teisiniais 
santykiais susijusi viešojo administravimo subjektų veikla tiesiogiai ir (arba) netie-
siogiai paliečia daugelio asmenų teises ir interesus, todėl apibendrinta ir susistemin-
ta medžiaga apie teismų praktiką iš žemės kylančių visuomeninių santykių srityje yra 
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neabejotinai aktuali šių santykių dalyviams, valdžios institucijoms, teismams, teisinin-
kams, akademinei bendruomenei bei kitiems suinteresuotiems asmenims. Vadovaujan-
tis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 
2000, Nr. 85-2566; toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas) 13 straipsniu, 
vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės 
aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir Vyriausiasis 
administracinis teismas). Atsižvelgiant į tai ir siekiant didinti teismų atvirumą, prakti-
kos nuoseklumą, supažindinti suinteresuotą visuomenę su aktualia teisės normų taiky-
mo ir aiškinimo praktika, Vyriausiajame administraciniame teisme buvo parengtas šis 
apibendrinimas, kuriame pateikiama susisteminta ir apibendrinta medžiaga, susijusi su 
iš žemės teisinių santykių, reguliuojamų viešosios teisės nuostatų, kylančiais ginčais.

Pagrindinis dėmesys apibendrinime yra skiriamas Vyriausiojo administracinio 
teismo praktikai aiškinant ir taikant būtent Žemės įstatymo nuostatas, taip pat Lietu-
vos Respublikos žemės reformos įstatymo (Lietuvos Aidas, 1991, Nr. 24-635; Žin., 1997, 
Nr. 69-1735; toliau – ir Žemės reformos įstatymas) normas, nesusijusias su nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu. Teismo jurisprudencija, susijusi su kitų 
nacionalinei teisės sistemai priskiriamų ir aptariamus santykius reglamentuojančių 
įstatymų ir juos lydinčių poįstatyminių teisės aktų taikymu, yra analizuojama tiek, kiek 
ji apima ar siejasi su Žemės ir Žemės reformos įstatymuose numatytomis bendromis 
taisyklėmis bei apibrėžtomis viešojo administravimo procedūromis. Šiame apibendri-
nime nėra siekiama apžvelgti nuosavybės teisių atkūrimo, teritorijų planavimo, staty-
bos, aplinkos apsaugos klausimus, o jei šie aspektai ir yra minimi – tai tik tiek, kiek yra 
būtina atkleisti minėtų įstatymų nuostatų turinį, jų aiškinimo bei taikymo ypatumus.

Autoriai norėtų papildomai atkreipti skaitytojų dėmesį, jog šiame apibendrinime 
cituojamos teisės aktų nuostatos, galiojusios 2015 m. balandžio 30 d., nebent eksplici-
tiškai tekste yra nurodyta konkreti teisės akto (atitinkamos teisės akto normos) redak-
cija. Be to, apibendrinime nėra siekiama apžvelgti teismų praktikos dėl teisės normų 
aiškinimo bei taikymo santykiams, iš kurių kylantys ginčai yra priskiriami bendrosios 
kompetencijos teismų veiklos sričiai. Žinoma, dėl iš žemės naudojimo (plačiąja pras-
me) kylančių santykių kompleksiškumo, tam tikrų viešosios teisės normų aiškinimas 
reikalauja ir privatinės teisės normų interpretavimo, tačiau apibendrinime administra-
cinių teismų praktika, susijusi su privatinės teisės normų, reglamentuojančių aptaria-
mus santykius, taikymu yra apžvelgiama tik tiek ir tokia apimtimi, kiek šie klausimai 
yra susiję su viešojo administravimo teisiniais santykiais.

Atkreiptinas skaitytojo dėmesys ir į tai, kad apibendrinime yra pateikiamos ne 
naujos teisės aktų aiškinimo taisyklės, kurios, paisant teisinės valstybės principų, gali 
būti formuojamos tik nagrinėjant konkrečias bylas, o aktualios administracinių teismų 
praktikos apžvalga. Taip pat pažymėtina, kad teismai teisės normas aiškina ir taiko at-
sižvelgdami į konkrečios individualios bylos faktines aplinkybes ir jas siedami su ginčo 
santykiams taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas 
turi būti suprantamas bei interpretuojamas tik konkrečios bylos kontekste.

Pabrėžtina ir tai, kad teismų praktika nėra ir negali būti visiškai statiška. Ji gali 
būti vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, šį būtinumą tinkamai mo-
tyvuojant. Siekis stiprinti žmogaus teisių apsaugą yra svarbus tikslas, galintis pateisinti 
teismų praktikos kitimą. Tinkamai motyvuota teismų praktikos kaita, kai ji nėra at-
sitiktinė, atitinka teisinės valstybės imperatyvą (2009 m. kovo 17 d. išplėstinės teisėjų 
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kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A143-67/2009, Administracinė jurispru-
dencija Nr. 7(17), 2009, p. 289–303; 2008 m. rugsėjo 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
nutartis administracinėje byloje Nr. A556-984/2008, Administracinė jurisprudencija  
Nr. 6(16), 2008, p. 224–239).

I. ŽEMĖS TEISINIAI SANTYkIAI

I.1. ŽEMėS SANTyKIų TEISINIS REgULIAVIMAS

Kalbant apie bendruosius reglamentavimo aspektus reikia pastebėti, jog iš že-
mės nuosavybės, valdymo ir naudojimo, žemės tvarkymo ir administravimo kylantys 
visuomeniniai santykiai yra kompleksiniai, šie santykiai reguliuojami tiek privatinės, 
tiek viešosios teisės normomis. Tačiau visų pirma svarbu atskleisti fundamentalius šių 
visuomeninių santykių teisinio reguliavimo pagrindus, įtvirtintus Konstitucijoje. Tam 
būtina glausta apibendrinimui aktualios oficialiosios konstitucinės jurisprudencijos 
apžvalga.

Žemė yra ypatingas nuosavybės teisės objektas, o pagal Konstituciją žemė, įskai-
tant žemę, užimtą miškais, vandens telkiniais, gali nuosavybės teise priklausyti įvai-
riems subjektams – valstybei, savivaldybėms, juridiniams ir fiziniams asmenims. Nuo-
savybės teisės į žemę kontekste pirmiausia paminėtina, kad Konstitucinis Teismas yra 
konstatavęs tai, kad pagal Konstituciją nuosavybės teisė nėra absoliuti, ji gali būti įsta-
tymu ribojama dėl nuosavybės objekto pobūdžio, dėl padarytų teisei priešingų veikų ir 
(arba) dėl visuomenei būtino ir konstituciškai pagrįsto poreikio; ribojant nuosavybės 
teises visais atvejais turi būti laikomasi šių sąlygų: ji gali būti ribojama tik remiantis 
įstatymu; ribojimai turi būti būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų 
asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, visuomenei būtinus kons-
tituciškai svarbius tikslus; turi būti paisoma proporcingumo principo (Konstitucinio 
Teismo 2000 m. gruodžio 21 d., 2002 m. kovo 14 d., 2002 m. rugsėjo 19 d., 2003 m. 
kovo 4 d., 2003 m. rugsėjo 30 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2009 m. 
balandžio 10 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai). Taigi, Konstitucija įtvirtina prielaidas 
įstatymu riboti savininkų teises naudojantis jiems priklausančia žeme (žemės sklypais), 
ir, kaip skaitytojas matys skaitydamas šį apibendrinimą, įstatymų leidėjas, be kita ko, 
siekdamas užtikrinti valstybės ir visuomenės interesus, žemės savininkų (naudotojų) 
ir suinteresuotos visuomenės (atskirų jos narių) interesų pusiausvyrą, darnią plėtrą, 
aplinkos apsaugą ir (ar) kitų tikslų, neretai naudojasi šia teise nustatydamas įvairius 
ribojimus naudotis atitinkama žeme ar konkrečiais žemės sklypais. Pabrėžtina, jog tam 
tikri ribojimai ir, atitinkamai, įstatymų leidėjo pareiga detalizuoti šiuos ribojimus, iš-
plaukia ir iš pačios Konstitucijos.

Iš tiesų Konstitucijoje, be kita ko, yra įtvirtina, kad: valstybė ir kiekvienas asmuo 
privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių (53 str. 3 d.); valstybė rūpinasi na-
tūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač ver-
tingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir 
gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, 
teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją  
(54 str.). Aiškindamas šias konstitucines nuostatas, Konstitucinis Teismas nuosekliai 
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pažymi, jog vienas iš valstybės veiklos tikslų, expressis verbis įtvirtintų Konstitucijo-
je, yra užtikrinti žmonių teises į sveiką ir švarią aplinką. Jose įtvirtintas konstitucinis 
aplinkos apsaugos imperatyvas. Asmens teisė į sveiką aplinką yra būtinoji oraus gyve-
nimo ir naudojimosi daugeliu kitų konstitucinių teisių sąlyga (šiais aspektais žr. Kons-
titucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2003 m. spalio 29 d., 2005 m. gegužės 13 d., 
2006 m. kovo 14 d., 2007 m. liepos 5 d., 2009 m. rugsėjo 2 d., 2011 m. sausio 31 d. nu-
tarimus; taip pat Vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Administracinė 
jurisprudencija Nr. 26, 2013, 271–301 p.; 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A602-186/2013). Minėta, kad natūralią gamtinę aplinką, įskaitant žemę, jos 
gelmes, Konstitucija traktuoja kaip visuotinę reikšmę turinčias nacionalines vertybes. 
Nuosavybės teisės atžvilgiu jie yra ypatingi objektai, nes jų tinkamas naudojimas ir ap-
sauga yra žmogaus, kaip biologinės ir socialinės būtybės, egzistavimo bei visuomeni-
nių ryšių palaikymo ir sklaidos terpė, žmogaus ir visuomenės išlikimo ir raidos sąlyga, 
tautos gerovės pagrindas. Šių objektų apsauga bei gamtos išteklių naudojimo ir gausi-
nimo užtikrinimas laikytini viešuoju interesu, kurį garantuoti yra valstybės konstitu-
cinė priedermė. Visi asmenys turi konstitucinę pareigą tausoti gamtą, susilaikyti nuo 
tokių veiksmų, kuriais būtų daroma žala žemei, jos gelmėms, vandeniui ir orui, auga-
lijai ir gyvūnijai, o padarius gamtinei aplinką žalą (nuostolius) – ją atlyginti. Aplinkos 
apsauga yra valstybės bei kiekvieno gyventojo rūpestis ir pareiga, viešieji ir privatūs 
interesai turi būti skirti aplinkos kokybei gerinti. Valstybė turi konstitucinę priedermę 
nustatyti tokį teisinį reguliavimą ir veikti taip, kad būtų apsaugota natūrali gamtinė 
aplinka, atskiri jos objektai, kad būtų užtikrintas racionalus gamtos išteklių naudojimas 
ir jų atkūrimas bei gausinimas. Šiems tikslams turi būti sukurta ir deramai funkcio-
nuoti atitinkama valstybės institucijų sistema, valstybės biudžete turi būti numatytos 
lėšos, reikalingos saugoti natūralią gamtinę aplinką, jos objektus, užtikrinti racionalų 
gamtos išteklių naudojimą, atkūrimą bei jų gausinimą. Įstatymų leidėjas turi uždrausti 
veiksmus, darančius žalą natūraliai gamtinei aplinkai, jos objektams, ir nustatyti teisinę 
atsakomybę už tokius veiksmus. Valstybė gali įstatymu nustatyti tokį teisinį regulia-
vimą, pagal kurį būtų ribojamas atskirų gamtinės aplinkos objektų (gamtos išteklių) 
naudojimas, o tam tikri teisinių santykių subjektai būtų įpareigoti atitinkamai veikti 
arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų. Akcentuotina, kad tai darydama valstybė turi 
garantuoti ir Konstitucijoje įtvirtintų vertybių pusiausvyrą, ji yra saistoma konstituci-
nio socialinės darnos imperatyvo, Konstitucijoje įtvirtintų teisingumo, protingumo bei 
proporcingumo principų inter alia kai tokiais ribojimais ar įpareigojimais yra įsiter-
piama į asmens konstitucinių teisių ir laisvių įgyvendinimą (šiais aspektais žr. Kons-
titucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2003 m. spalio 29 d., 2005 m. gegužės 13 d., 
2006 m. kovo 14 d., 2007 m. liepos 5 d., 2011 m. sausio 31 d. nutarimus). Konstitucinis 
Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucija – vientisas aktas, 
kad Konstitucijos principai ir normos sudaro darnią sistemą, kad jokios Konstituci-
jos nuostatos negalima aiškinti taip, kad būtų iškreiptas ar paneigtas kurios nors ki-
tos konstitucinės nuostatos turinys, nes taip būtų iškreipta viso konstitucinio teisinio 
reguliavimo esmė, pažeista konstitucinių vertybių pusiausvyra (Konstitucinio Teismo 
2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). 

Aptariamų santykių objektais neretai būna ir valstybinė (savivaldybių) žemė (že-
mės sklypai), įskaitant ir Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalyje nurodytą, kuri priskiriama 
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išimtinei valstybės nuosavybei (šiuo klausimu plačiau skaitykite apibendrinimo sky-
rių I.2.1. Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausanti žemė). Paminėtina 
ir Konstitucijos 128 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad valstybinio turto valdy-
mo, naudojimo ir disponavimo tvarką nustato įstatymas. Aiškindamas šią Konstituci-
jos nuostatą Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad valstybei nuosavybės teise pri-
klausančio turto perdavimas kitų subjektų nuosavybėn turi būti grindžiamas įstatymu, 
kad įstatymuose turi būti inter alia nustatytos valstybės institucijos, turinčios teisę pri-
imti sprendimus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo kitų su-
bjektų nuosavybėn, ir šių institucijų įgaliojimai perduoti minėtą turtą, taip pat šio tur-
to perdavimo sąlygos ir tvarka (Konstitucinio Teismo 2003 m. rugsėjo 30 d., 2005 m. 
liepos 8 d., 2005 m. rugpjūčio 23 d., 2007 m. gegužės 23 d., 2007 m. lapkričio 23 d., 
2009 m. kovo 2 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs ir tai, kad oficialio-
sios konstitucinės doktrinos nuostata „valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 
perdavimas kitų subjektų nuosavybėn turi būti grindžiamas įstatymu“ negali būti aiš-
kinama kaip reiškianti, esą visi valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perda-
vimo kitų subjektų nuosavybėn santykiai turi būti reguliuojami tik įstatymu – Vyriau-
sybė, kiti teisėkūros subjektai pagal savo kompetenciją šiuos santykius gali reguliuoti 
ir poįstatyminiais teisės aktais, kurie yra grindžiami įstatymu ir nekonkuruoja su juo 
(Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 23 d., 2009 m. kovo 2 d. nutarimai). Pavyz-
džiui, 1996 m. spalio 22 d. Konstitucinio Teismo nutarime Konstitucijai prieštaraujan-
čiais buvo pripažinti tikrinto Vyriausybės nutarimo punktai, kuriuose buvo nustatyta, 
kad Vyriausybė atskiru savo sprendimu ne aukciono tvarka gali parduoti ar išnuomoti 
valstybinę žemę. Konstitucinio Teismo vertinimu, Vyriausybė, be jokių įstatymo nu-
statytų pagrindų suteikdama sau tokią teisę, pažeidė Konstitucijos 128 straipsnį; be 
to, šiuose punktuose numatyta Vyriausybės teisė be jokių išankstinių sąlygų parduoti 
ar išnuomoti ne aukciono tvarka ne žemės ūkio paskirties žemę gali sudaryti teisines 
prielaidas atskiriems subjektams suteikti išskirtines teises įsigyti žemės sklypus. Kita 
vertus, to paties nutarimo punktai, kuriuose buvo nustatyti valstybinės žemės sklypų 
ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos ne aukciono tvarka atvejai, Konstitucinio 
Teismo vertinimu, Konstitucijai, įstatymams neprieštaravo. Kaip pažymėta Konstituci-
nio Teismo apžvelgiamame 1996 m. spalio 22 d. nutarime, įstatymų leidėjas konkrečiai 
neapibrėžė, kokiais atvejais valstybinė žemė yra parduodama ar išnuomojama ne auk-
ciono tvarka, tačiau valstybinės žemės pardavimo ir nuomos aukciono ir ne aukcio-
no tvarka principinės nuostatos yra suformuluotos Žemės reformos įstatyme, Žemės 
įstatyme, Žemės nuomos įstatyme; Vyriausybė minėtuose punktuose tik sukonkretino 
ne aukciono tvarka parduodamų ir nuomojamų valstybinės žemės sklypų ne žemės 
ūkio veiklai pagrindus; nurodytuose punktuose nustatyti atvejai iš esmės yra pagrįsti 
atskirų žemės santykius reguliuojančių įstatymų normomis ir objektyviomis aplinky-
bėmis, kurios suponuoja būtent tokią (ne aukciono tvarka) valstybinės žemės nuomos 
ar pardavimo tvarką; parduodant ar išnuomojant aukciono tvarka minėtus žemės skly-
pus būtų iš esmės pažeistos žemės naudotojų ir valdytojų teisės. Vadinasi, Konstitucinis 
Teismas 1996 m. spalio 22 d. nutarime laikėsi pozicijos, kad Vyriausybė turi įgaliojimus 
savo nutarimuose sukonkretinti įstatymuose nustatytas valstybinės žemės pardavimo 
ir nuomos aukciono ir ne aukciono tvarka principines nuostatas, tačiau jos nustatytas 
teisinis reguliavimas turi būti grindžiamas įstatymais ir objektyviomis aplinkybėmis.
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Žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės tvarkymą ir  
administravimą Lietuvos Respublikoje pirmiausia reglamentuoja Žemės įstatymas. 
Šiame įstatyme rasime tiek nuostatų, kurios reguliuoja išimtinai tarp privačių asmenų 
susiklostančius santykius aptariamoje srityje, tiek nuostatų, taikomų atvejais, kai atitin-
kamame santykyje dalyvauja valstybinės valdžios institucijos, turinčios valdingus įga-
liojimus kitų šio santykių dalyvių atžvilgiu. Iš tiesų Žemės įstatyme įtvirtintu regulia-
vimu įsiterpiama į daugelį visuomeninių santykių sričių, juo daroma įtaka nuosavybės 
teisei, ūkinės veiklos laisvei ir iniciatyvai, energetikai, teritorijų planavimui, statybai, 
transportui, visuomenės sveikatai, ir kt. Toks platus aptariamame įstatyme įtvirtinto 
reguliavimo spektras lemia poreikį Žemės įstatymo nuostatas konkrečiame santykyje 
taikyti kartu su kitais įstatymais, kaip, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos civilinis ko-
deksas (Žin., 2000, Nr. 80; toliau – ir Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos teritori-
jų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3824; 
toliau – ir Teritorijų planavimo įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; toliau – ir Statybos įstatymas). Lietuvos 
Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902; 
toliau – ir Saugomų teritorijų įstatymas), Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 
1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; toliau – ir Miškų įstatymas), Lietuvos Respublikos 
vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544; toliau – ir Vandens įsta-
tymas), Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, 
Nr. 123-5537; toliau – ir Ūkininko ūkio įstatymas) ir kt. 

Aptariamiems santykiams aktualus yra ir Žemės reformos įstatymas, reglamen-
tuojantis žemės reformos ir žemės privatizavimo tvarką. Žemės reforma iš esmės buvo 
pradėta Aukščiausiajai Tarybai 1991 m. liepos 25 d. priėmus minėtą įstatymą, kuris (su 
vėlesniais pakeitimais ir papildymais) reglamentavo žemės nuosavybės santykius ir že-
mės reformos tvarką. Pradėta žemės reforma siekta įgyvendinti piliečių teisę į žemės 
nuosavybę, įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis grąžinant nusavintą žemę ir perkant 
ją, taip pat sudaryti teisines, organizacines ir ekonomines prielaidas plėtoti žemės ūkio 
gamybą laisvai pasirenkant ūkininkavimo formas. Žemės reforma buvo susijusi su 
valstybės bei savivaldybių turto, neišskiriant nė žemės, miškų ir vandens telkinių, pri-
vatizavimo procesu. Buvo leidžiami įstatymai, taip pat poįstatyminiai teisės aktai, nu-
matantys galimybę piliečiams privatizuoti valstybės ir savivaldybių turtą, taip pat turtą, 
anksčiau valdytą sovietinių žemės ūkio įmonių (kolūkių ir tarybinių ūkių) (Konstitu-
cinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Taigi Žemės reformos įstatymas yra 
specialusis įstatymas, reglamentuojantis žemės privatizavimo ir žemės reformos, kuria 
siekiama įgyvendinti asmenų teisę į žemės nuosavybę bei naudojimą įstatymų nusta-
tyta tvarka ir sąlygomis grąžinant neteisėtai nusavintą žemę, perduodant ar suteikiant 
neatlygintinai nuosavybėn bei parduodant pageidaujantiems ją pirkti, išnuomojant ar 
suteikiant naudotis valstybinę žemę; sudaryti teisines ir ekonomines prielaidas žemės 
rinkai plėtotis, įgyvendinti socialinį teisingumą privatizuojant valstybinę žemę, tvarką 
(Vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A438-1200/2013). Žemės reformos procesas apima žemės naudojimo dabartinės 
situacijos analizę, parengiamuosius žemėtvarkos darbus, žemės reformos žemėtvar-
kos projektų parengimą, jų derinimą, teisinį, ekonominį ir ekologinį pagrindimą bei 
tvirtinimą, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės, miško ir vandens telkinių  
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naudojimo specialiųjų sąlygų, žemės servitutų ir kitų įstatymuose numatytų ūkinės 
veiklos apribojimų nustatymą (Žemės reformos įstatymo 4 str. 2 d.).

Atskirai pažymėtina, kad nuosavybės teisių į žemę atkūrimas grąžinant ją natūra 
arba perduodant ar suteikiant žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai pagal Lietuvos 
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą 
(Žin., 1997, Nr. 65-1558; toliau – ir Atkūrimo įstatymas), yra svarbi žemės reformos 
dalis. Tačiau, kaip minėta, nuosavybės teisių atkūrimo klausimai nėra šio apibendrini-
mo dalykas, todėl aptariami tiek, kiek jie susiję su Žemės reformos įstatymo nuostatų 
aiškinimu ir taikymu, apibendrinime apsiribojama tik administracinių teismų prakti-
ka, nesusijusia su į Atkūrimo įstatymo taikymo sritį patenkančiais teisiniais santykiais 
(šiais klausimais, be kita ko, žr. Teismų praktikos administracinėse bylose dėl nuosavy-
bės teisių atkūrimo apibendrinimą1, Administracinių teismų praktika Nr. 8, 2006).

Kadangi žemės sklypai baigiami formuoti jų duomenis įrašius į nekilnojamo-
jo turto kadastrą ir, atitinkamai, nekilnojamojo turto registrą, apibendrinime apžvel-
giamiems santykiams svarbūs ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro 
įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530; toliau – ir Nekilnojamojo turto 
kadastro įstatymas; Kadastro įstatymas) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 
registro įstatymas (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-194; toliau – ir Nekilnojamojo 
turto registro įstatymas), kurių nuostatas neretai tenka aiškinti bei taikyti ir adminis-
traciniams teismams.

Pastebėtina ir tai, kad plačius santykius apimantis, bet iš esmės glaustas Žemės 
bei Žemės reformos įstatymuose įtvirtintas reguliavimas lemia, kad šių įstatymų nuos-
tatas detalizuoja ypač gausus jų pagrindu priimtų, tai yra juos įgyvendinančių teisės 
aktų kiekis, pradedant Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos ministrų (toliau 
– ir ministrai), centrinės valdžios institucijų, kaip, pavyzdžiui, Nacionalinės žemės tar-
nybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba), vadovų 
įsakymais bei baigiant vietos savivaldos institucijų priimtais sprendimais patvirtintais 
norminiais aktais. Dėl ypač didelės šių įstatymus lydinčių teisės aktų gausos, jų atski-
ras vardinimas nėra tikslingas, šie aktai paminėtini kituose apibendrinimo skyriuose, 
kuriuose aptariami konkretūs teisinio reglamentavimo klausimai per administracinių 
teismų praktikos prizmę.

I.2. VALSTyBINė ŽEMė, KAIP SANTyKIų oBjEKTAS

Lietuvos valstybei nuosavybės teise iš esmės priklauso visa įstatymų nustatytais 
pagrindais savivaldybių ir privačion nuosavybėn neįgyta žemė, įskaitant valstybės pa-
veldėtą, paimtą visuomenės poreikiams, konfiskuotą bei sandoriais ir kitais įstatymų 
numatytais pagrindais valstybės nuosavybėn įgytą žemę (Žemės įstatymo 5 str. 1 d.). 
Konstitucijos 128 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinio turto valdymo, naudoji-
mo ir disponavimo tvarką nustato įstatymas. Šiuo aspektu pakartotinai primintina, jog 
Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad ši nuostata negali būti aiškinama kaip reiš-
kianti, esą visi valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo kitų subjektų 

1 Papildomai atkreiptinas skaitytojų dėmesys į tai, kad minimame Teismų praktikos administracinėse 
bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo apibendrinime yra apžvelgiamas iki 2006 metų galioję teisinis 
reguliavimas ir administracinių teismų praktika. 
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nuosavybėn, jiems valdyti ar disponuoti santykiai turi būti reguliuojami tik įstatymu 
– Vyriausybė, kiti teisėkūros subjektai pagal savo kompetenciją šiuos santykius gali  
reguliuoti ir poįstatyminiais teisės aktais, kurie yra grindžiami įstatymu ir nekonku-
ruoja su juo (Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 23 d., 2009 m. kovo 2 d., 2014 m. 
spalio 9 d. nutarimai). Įstatymais ir juos lydinčiais teisės aktais yra išsamiai reglamen-
tuoti klausimai, susiję su valstybės (savivaldybės) institucijų, įstaigų bei pareigūnų vai-
dmeniu ir kompetencija valdant, naudojant ir disponuojant aptariamu turtu, šių su-
bjektų santykiai su privačiais asmenimis dėl valstybinės (savivaldybių) žemės. Išskyrus 
Konstitucijoje ir įstatymuose numatytas išimtis, valstybinė žemė gali būti civilinių san-
tykiu objektu. Iš tiesų valstybine žeme gali būti disponuojama ją perleidžiant nuosa-
vybėn neatlygintinai, parduodant, išnuomojant ar perduodant neatlygintinai naudotis, 
sudarant sandorius dėl žemės konsolidacijos, žemės servitutų Civilinio kodekso, Že-
mės ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kiti sandoriai dėl valstybinės žemės negali būti 
sudaromi, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip (Žemės įstatymo 5 str. 2 d.). Žinoma, 
valstybinės (savivaldybių) žemės nuomos, pardavimo, perleidimo ir panaudos teisiniai 
santykiai iš esmės yra civilinio teisinio pobūdžio, o iš šių santykių kylantys ginčai pa-
prastai yra teismingi bendrosios kompetencijos teismams (šiuo klausimu žr. apiben-
drinimo skyrių IV.2.3. Ginčai dėl valstybinės žemės pardavimo, nuomos ar panaudos). 
Vis dėlto tam tikri su šiais santykiais susiję aspektai tampa aktualūs ir administraci-
niams teismams nagrinėjant ginčus dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų 
(veiksmų ar neveikimo) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, teritorijų planavi-
mo (žemėtvarkos), žemės reformos ir kitais klausimais. Tad šioje apibendrinimo da-
lyje apžvelgiama administracinių teismų praktika sprendžiant bendrus klausimus dėl 
valstybinės žemės patikėtinių teisių ir pareigų, bendrųjų disponavimo valstybine žeme 
principų, pagrindinių sąlygų (prielaidų), sudarančių pagrindą viešojo administravimo 
subjektams atlikti atitinkamus veiksmus dėl šio turto perleidimo, pardavimo, nuomos, 
suteikimo naudotis kitiems asmenims.

I.2.1. Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausanti žemė

Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausanti žemė, kurios įsigyti 
savivaldybių ar privačion nuosavybėn negalima (Žemės įstatymo 6 str. 2 d.), yra nu-
rodyta Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalyje bei išvardyta Žemės įstatymo 6 straipsnio 
1 dalyje pateiktame sąraše. Valstybei išimtine nuosavybės teise priklausantys objek-
tai pagal Civilinio kodekso 4.7 straipsnio 2 dalį yra išimti iš civilinės apyvartos, o tai 
reiškia, kad šių objektų perleidimas iš valstybės dispozicijos yra draudžiamas. Todėl 
priimant norminius ir individualius teisės aktus bei atliekant kitus teisinę reikšmę tu-
rinčius veiksmus visada turi būti paisoma Konstitucijos nuostatų, sukuriančių išimti-
nės nuosavybės teisės režimą atskiriems objektams (2012 m. balandžio 27 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A520-1482/2012). Pagal šiuo metu galiojantį teisinį regulia-
vimą, Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriau-
sybės nustatyta tvarka priskirta: 1) valstybinės reikšmės keliams ir viešojo naudojimo 
geležinkeliams; 2) pajūrio juostai (įskaitant Kuršių nerijos nacionalinio parko terito-
riją), išskyrus žemės sklypus, įsigytus privačion nuosavybėn iki Lietuvos Respublikos 
pajūrio juostos įstatymo įsigaliojimo; 3) valstybiniams rezervatams ir rezervatinėms 
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apyrubėms; 4) valstybinės reikšmės miškams ir parkams; 5) valstybinės reikšmės isto-
rijos, archeologijos ir kultūros objektams; 6) valstybinės reikšmės vidaus vandenims;  
7) teritoriniams vandenims; 8) Lietuvos Respublikos valstybinių jūrų uostų teritorijai; 
9) pasienio juostai (žemei ir vandenims, kuriais eina pasienio juosta) (Žemės įstatymo 
6 str. 1 d.).

I.2.1.1. Valstybinės reikšmės miškams ir parkams priskirta žemė 

Valstybinės reikšmės miškams ir parkams priskirta žemė Lietuvos valstybei pri-
klauso išimtine nuosavybės teise (Konstitucijos 47 straipsnis; Žemės įstatymo 6 str. 1 d. 
4 p.). Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad miškai yra ypatingi 
nuosavybės teisės objektai, kaip ir jų reikšmė, ir tai lemia tam tikrus miško savininkų 
teisės ribojimus ar suvaržymus (Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2005 m. 
gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. birželio 22 d. nutari-
mai). Pagal Konstituciją miškais, parkais, turinčiais valstybinę reikšmę, taigi ir išimti-
ne nuosavybės teise priklausančiais valstybei, galima pripažinti ne bet kokius miškus, 
parkus, o tik tuos, kurių išliekamoji vertė yra tokia didelė, būtinumas juos išsaugoti 
ateities kartoms yra toks primygtinis, kad nepripažinus jų turinčiais valstybinę reikšmę 
kiltų grėsmė jų išsaugojimui; atsižvelgiant į valstybinės reikšmės miškų, parkų ypatingą 
išliekamąją vertę, būtinybę juos išsaugoti ateities kartoms, valstybė yra konstituciškai 
įpareigota rūpintis šiais objektais ir juos išsaugoti, jiems, palyginti su kitais objektais, 
įstatymu gali būti nustatytas specialus, ypatingas teisinis režimas; požymius, pagal ku-
riuos gali būti apibūdinami valstybinės reikšmės miškai, remdamasis Konstitucija turi 
detalizuoti, sukonkretinti įstatymų leidėjas (Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. 
nutarimas). Dėl to įstatymu gali būti nustatytas specialus teisinis režimas, o požymius, 
pagal kuriuos gali būti apibūdinti valstybinės reikšmės miškai, turi detalizuoti įstatymų 
leidėjas. Valstybė gali įstatymu nustatyti, kad būtų ribojamas atskirų gamtinės aplinkos 
objektų naudojimas ir, jeigu gamtos objektai yra ypač vertingose vietovėse, valstybei 
priklauso nuosavybės teisės į juos (Vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balan-
džio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1482/2012). Valstybinės reikšmės 
miškai, kaip ypatingai svarbią bei didelę reikšmę visuomenei ir valstybei turintys miš-
kai, yra išvardyti Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje.

I.2.1.1.1.  Miesto miškas

Miesto miškas, kaip valstybinės reikšmės miškas (Miškų įstatymo 4 str. 4 d. 2 p.), 
kuris yra priskiriamas išimtinei valstybės nuosavybei, Miškų įstatyme apibrėžiamas, 
kaip miesto teritorijoje esantis miškas (Miškų įstatymo 2 str. 5 d.).

Dėl sąlygų, kurios turi būti tenkinamos tam, kad miesto teritorijoje esantis miš-
kas galėtų būti pripažintas valstybinės reikšmės mišku, o tokio miško žemė – išimtine 
valstybės nuosavybe, paminėtina administracinė byla Nr. A492-276/2013. Šioje byloje 
nagrinėtame apeliaciniame skunde atsakovė teigė, jog miesto teritorijoje esantis žemės 
plotas neįgyja miesto miško teisinio statuso, kol teisės aktų nustatytų procedūrų metu 
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jis nėra tokiu pripažintas. Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su 
šiuo argumentu nesutiko, priminusi, kad Konstitucinis Teismas 2007 m. rugsėjo 6 d. bei 
2010 m. kovo 9 d. nutarimuose pažymėjo, jog nepaisant to, ar Vyriausybė tam tikrus 
miestų miškus formaliai yra priskyrusi valstybinės reikšmės miškams, miestų miškai 
pagal Miškų įstatymą yra valstybinės reikšmės miškai. Todėl aplinkybė, kad jų plotai 
turėjo būti patvirtinti Vyriausybės, nesudaro pagrindo daryti išvados, jog miškas įgyja 
valstybinio miško statusą plotų patvirtinimu, o nepatvirtinus – neįgyja. Nustačius, jog 
miškas yra miesto teritorijoje, jis pagal įstatymą yra valstybinės reikšmės miškas, todėl 
priklauso Lietuvos valstybei išimtinės nuosavybės teise (2013 m. gegužės 9 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A492-276/2013). 

Kitoje administracinėje byloje Nr. A525-2379/2013 vertindamas, ar ginčo žemės 
sklypai, į kuriuos pareiškėjams buvo atkurtos nuosavybės teisės, buvo miesto miško 
žemė, Vyriausiasis administracinis teismas atsižvelgė į ginčui aktualų ir ginčytų admi-
nistracinių aktų priėmimo metu galiojusį Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių 
teritorijų administracinių ribų pakeitimo įstatymą. Pagal šį įstatymą (įsigaliojusį prieš 
ginčo administracinių aktų priėmimą) ginčo žemės sklypai, kuriuose buvo miškas, jau 
pateko į Kauno miesto teritoriją. Tai leido daryti išvadą, kad ginčo sklypas buvo pri-
skirtas miestui, todėl jame buvęs ir esantis miškas laikytinas miesto mišku (2013 m. 
lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2379/2013). 

Šiuo klausimu paminėtina ir administracinė byla Nr. A525-1607/2013, kurioje nu-
statyta, kad ginčo žemės plotas buvo išbrauktas iš Vyriausybės nutarimu tvirtinamų 
valstybinės reikšmės miškų plotų. Vertindama šia aplinkybę, Vyriausiojo administra-
cinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad jei ginčo žemė yra miškas, atsižvelgiant į tai, 
kad ji yra miesto teritorijoje, ji vis tiek vertintina kaip miesto miško žemė, nepaisant 
to, kad formaliai Vyriausybės nėra priskirta prie valstybinės reikšmės miškų ploto (yra 
iš jo išbraukta). Tai yra savarankiškas pagrindas ją laikyti valstybinės reikšmės mišku, 
į tokią žemę nuosavybės teisės natūra negali būti atkuriamos (2013 m. lapkričio 13 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1607/2013).

I.2.1.1.2.  Kita valstybinės reikšmės miško žemė

Išimtinei valstybės nuosavybei priskiriama ir žemė, kuri Vyriausybės sprendimu 
priskirta valstybinės reikšmės miškams (Miškų įstatymo 4 str. 4 d. 6 p.). Šių miškų (ir, 
atitinkamai, žemės) plotai yra nustatyti (patvirtinti) Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. 
nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ (Žin., 1997, 
Nr. 97-2451; 2002, Nr. 54-2121). Pastebėtina, kad kai Vyriausybės nutarimu atitinkamai 
teritorijai nustatyta tvarka yra suteiktas valstybinės reikšmės miško statusas, šį statu-
są pakeisti galima tik Vyriausybei tuo klausimu priėmus atitinkamą sprendimą. Todėl 
kol šiai teritorijai nėra pakeistas šis jos statusas, žemės plotai, kuriuose yra valstybinės 
reikšmės miškas, priklauso Lietuvos valstybei išimtinės nuosavybės teise, kurią (nuo-
savybės teisę) yra draudžiama perleisti savivaldybių ar privačion nuosavybėn (2013 m. 
balandžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-559/2013). 

Šios pozicijos Vyriausiasis administracinis teismas laikėsi ir administracinėje by-
loje Nr. A438-341/2014. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdanti institucija, 
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atlikusi rengiamo detaliojo plano patikrinimą, nustatė, kad dalis detaliuoju planu for-
muojamos ginčo teritorijos pateko į valstybinės reikšmės miškų plotus (tai patvirtino į 
bylą pateikti Valstybinės miškų tarnybos duomenys iš valstybinės reikšmės miškų plo-
tų schemos ir miškų priskyrimo miškų grupėms plano). Šių aplinkybių pareiškėjai iš 
esmės neginčijo, tačiau, jų teigimu, rengiant valstybinės reikšmės miškų ploto schemą 
buvo padaryta klaida, į miškų plotus įtraukiant žemės plotus, užstatytus statiniais. Ši 
klaida, jų nuomone, galėjo būti ištaisyta, nustatyta tvarka patvirtinus byloje aptaria-
mą detalųjį planą. Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tokiais 
teiginiais nesutiko, iš esmės nurodžiusi, kad Vyriausybei nustatyta tvarka nepakeitus 
nutarimo, kuriuo patvirtinti valstybinės reikšmės miškų plotai, šiuose plotuose negali 
būti formuojami žemės sklypai, tikslu vėliau juos įsigyti (2014 m. kovo 27 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A438-341/2014).

Paminėtina, kad Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 (Žin., 
2007, Nr. 137-5593) yra patvirtintas Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo 
tvarkos aprašas, kurio 3 punktu nustatyta, jog schemų rengimą ir tikslinimą organi-
zuoja Aplinkos ministerija, o jų rengimą ir derinimą atlieka Valstybinė miškų tarnyba. 
Pagal aptariamo aprašo 15 punktą prašymus ištaisyti galiojančiose valstybinės reikš-
mės miškų plotų schemose pastebėtas valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos 
ar schemos rengimo klaidas fiziniai ir juridiniai asmenys teikia rengėjui. Gavęs šiuos 
prašymus, rengėjas sprendžia klausimą dėl duomenų patikrinimo vietoje tikslingumo, 
atlieka patikrinimus vietoje, patikslina miškų valstybės kadastro duomenis ir teikia in-
formaciją rengimo organizatoriui apie patikslintus kadastro duomenis. Administraci-
nėje byloje Nr. A261-559/2013 nustatęs, kad minėtos procedūros nebuvo inicijuotos ir 
atliktos, Vyriausiasis administracinis teismas atmetė trečiojo suinteresuoto asmens ar-
gumentus, jog ginčo žemės sklypas valstybinės reikšmės miškams neva buvo priskirtas 
per klaidą. Todėl spręsdamas dėl šio sklypo statuso teismas rėmėsi Valstybinės miškų 
tarnybos pateiktais duomenimis (2013 m. balandžio 12 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A261-559/2013). 

Tuo metu administracinėje byloje Nr. A146-1283/2012 nagrinėtu atveju minėta pro-
cedūra buvo pasinaudota ir pareiškėjas ginčijo Valstybinės miškų tarnybos 2011 m. ba-
landžio 4 d. sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta, kad nėra pagrindo siūlyti Aplinkos mi-
nisterijai patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotų schemą ir išbraukti 0,37 ha miško 
sklypą iš valstybinės reikšmės miškų plotų. Toks sprendimas, be kita ko, buvo priimtas 
remiantis Miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje duomenimis, pagal 
kuriuos taksacinis sklypas, į kurį pateko dalis pareiškėjo sklypo, atitiko Miškų įstatymo 
2 straipsnyje nustatytus miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus. Byloje pateik-
tuose įrodymuose pažymėtas pareiškėjui priklausantis sklypas (dėl sklypo vietos pažy-
mėjimo grafinėje medžiagoje ginčo nebuvo) buvo taksaciniame sklype, kuris ribojosi 
su gretimais taksaciniais miško žemės sklypais ir kartu su šiais ir kitais sklypais sudarė 
vientisą miško masyvą, kurio ribos ir plotas patvirtintas minėta valstybinės reikšmės 
miškų plotų schema. Kaip pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas, pareiškėjas, 
remdamasis parengtu planu, jam priklausančiame žemės sklype esančiam miškui nepa-
grįstai bandė pritaikyti Miškų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostatą, pagal kurią lau-
kuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse bei kapinėse esančios 
medžių grupės, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai 
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medžiai bei krūmai ir miestuose bei kaimo vietovėse esantys žmogaus įveisti parkai 
nelaikomi mišku (pasak pareiškėjo, jo atveju turėjo galioti išimtis, kad sklype esantys 
pavieniai medžiai ir medžių grupės iki 10 metrų pločio medžių juostoje nepatenka į 
miško sąvoką). Vyriausiasis administracinis teismas vertino, jog pareiškėjas nepagrįs-
tai bandė atriboti jam priklausančiame sklype esantį miško plotą nuo Vyriausybės 
nutarimu patvirtinta valstybinės reikšmės miškų plotų schema apibrėžto vientiso vals-
tybinės reikšmės miško masyvo. Šiomis aplinkybėmis Vyriausiasis administracinis teis-
mas taip pat pažymėjo, kad pagal Miškų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį dėl žmogaus vei-
klos netekę augalijos miškui priskirti plotai, tarp jų kirtavietės, patenka į miško sąvoką. 
Todėl patikrinimo vietoje metu nustatyta aplinkybė, kad ginčo taksaciniame sklype, 
kuriame buvo ir pareiškėjui priklausančio sklypo dalis, buvo kirtavietė, atsakovui nega-
lėjo būti pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą ir siūlyti Aplinkos ministerijai išbrauk-
ti pareiškėjo nurodytą miško sklypą iš valstybinės reikšmės miškų plotų. Pagal Miškų 
įstatymo 15 straipsnio nuostatas iškirsta miško dalis atkuriama (2012 m. gegužės 7 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1283/2012; taip pat žr. 2011 m. balandžio 4 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-178/2011).

Pastebėtina, kad, kaip yra konstatavęs Vyriausiasis administracinis teismas, įver-
tinęs Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo nuostatas, pa-
siūlymus valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo organizatoriui (Aplinkos 
ministerijai) dėl valstybinės reikšmės miškų plotų ir jų ribų tikslinimo teikiančioms 
šio aprašo 14 punkte nurodytoms institucijoms yra suteikta tam tikra diskrecijos tei-
sė sprendžiant, ar yra pagrindas teikti minėtus pasiūlymus (jų kompetencijos ribo-
se), t. y. šio aprašo 14 punkte nurodytos institucijos sprendžia, ar kreiptis su siūlymais 
dėl valstybinės reikšmės miškų plotų ir jų ribų tikslinimo, ar ne, o ne atlieka tai kitų 
subjektų pageidavimu (2011 m. balandžio 4 d. sprendimą administracinėje byloje  
Nr. A444-178/2011). 

I.2.2. Valstybinės reikšmės vidaus vandenims priskirta žemė

Valstybinės reikšmės vidaus vandenims priskirta žemė, Vadovaujantis Žemės įsta-
tymo 6 straipsnio 1 dalis 6 punktu, taip pat priskiriama Lietuvos valstybės išimtinei 
nuosavybei. 

Vandens įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, yra nurodyta, kad valstybei 
išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės paviršiniai vandens telkiniai, 
o kriterijai, kuriais vadovaujantis paviršiniai vandens telkiniai priskiriami valstybinės 
reikšmės telkiniams, yra išvardyti to paties straipsnio 2 dalyje. Paviršinių vandens tel-
kinių įrašymo į valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašą ir išbraukimo 
iš šio sąrašo tvarką nustato ir valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašą 
tvirtina Vyriausybė pagal šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus (Vandens įstaty-
mo 4 str. 3 d.). Ši tvarka yra nustatyta Paviršinių vandens telkinių įrašymo į valstybinės 
reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos apra-
še, patvirtintame Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1845 (Žin., 2010,  
Nr. 158-8035).
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Minėtų įstatymo nuostatų taikymo klausimas buvo sprendžiamas administra-
cinėje byloje Nr. A146-1353/2014. Prokuroras, ginantis viešąjį interesą, siekė panaikin-
ti sprendimus, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
(vandens telkinį) perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertes turėtajam vandens 
ūkio paskirties žemės sklypo dalis (atitinkamai 2,70 ha ir 10,63 ha Termento ežero). 
Bylos duomenys patvirtino, kad Termento ežeras iki 1940 metų priklausė valstybei 
nuosavybės teise ir iki 1997 m. lapkričio 19 d. (Vandens įstatymo įsigaliojimo) nebuvo 
įgytas privačion nuosavybėn. Šiomis aplinkybėmis Vyriausiojo administracinio teis-
mo teisėjų kolegija vertino, kad pagal Vandens įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 9 punk-
tą ir šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį jis priskirtinas valstybinės reikšmės paviršiniams 
vandens telkiniams. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat sutiko su pirmosios 
instancijos teismo vertinimu, kad, nepaisant to, jog Termento ežeras ginčo sprendimų 
priėmimo dieną nebuvo įtrauktas į Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1268 
(Žin., 2003, Nr. 98-4394) patvirtintą Valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių 
sąrašą, jis pagal minėtas Vandens įstatymo nuostatas priskirtinas valstybinės reikšmės 
paviršiniams vandens telkiniams (2014 m. gruodžio 29 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A146-1353/2014).

I.2.3. Privati žemė, priskirta valstybės išimtinei nuosavybei 

Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad pasitaiko atvejų, kai privatūs as-
menys nuosavybės teises į žemės sklypus, kurie pagal Konstituciją ir įstatymus pri-
skiriami išimtinei valstybės nuosavybei, įgyja dėl neteisėtų ir (ar) nepagrįstų viešojo 
administravimo subjektų sprendimų (veiksmų). Nesant konkrečioje individualioje by-
loje susiklosčiusių išimtinių aplinkybių, paprastai tai lemia tokių sprendimų pripaži-
nimą neteisėtais ir šiais sprendimais sukeltų pasekmių panaikinimą. Tačiau, kai kyla 
tokių sprendimų pagrindu įgytų subjektinių teisių apsaugos problema, Vyriausiasis 
administracinis teismas, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo doktriną, Konstituci-
joje įtvirtintus teisingumo principą ir konstitucinių vertybių pusiausvyros imperatyvą, 
konstitucinius teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, įgytų teisių apsaugos reikalavimus, 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją bei Europos Žmogaus Tei-
sių Teismo praktiką, yra pripažinęs tokios apsaugos reikalingumą. Pasak Vyriausiojo 
administracinio teismo, ypatingais atvejais galima saugoti bei ginti ir tokias teisei pa-
klususio, įstatymų reikalavimų besilaikiusio, valstybe ir jos teise pasitikėjusio asmens 
įgytas teises, kylančias iš valdžios individualių teisės aktų, nors ir valdžios institucijos 
priimtų pažeidžiant teisės normas, kurių neapgynus ir neapsaugojus, šis asmuo, kiti as-
menys, visuomenė arba valstybė patirtų didesnę žalą, negu toji, kurią šis asmuo, kiti 
asmenys, visuomenė arba valstybė patirtų, jeigu minėtos teisės nebūtų visiškai arba iš 
dalies apsaugotos ir apgintos (2008 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. A575-1576/2008). Šiuo požiūriu Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra 
pripažinęs, kad net ir tais atvejais, kai administraciniai aktai yra neteisėti dėl to, kad 
jais privačion nuosavybėn buvo perduoti žemės plotai, kurie yra išimtinė valstybės 
nuosavybė, sprendžiant dėl šių aktų panaikinimo, be kita ko, turi būti paisoma asmens 
teisėtų lūkesčių bei asmens nuosavybės teisių apsaugos reikalavimų, įtvirtintų Konsti-
tucijoje bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje.
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Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A146-86/2014 buvo pripažinta, kad Kau-
no apskrities viršininko 2003 m. vasario 7 d. ir 2003 m. kovo 18 d. įsakymais R. B. ir 
K. K. nuosavybės teisės į žemę ta apimtimi, kuria jiems vietoj iki nacionalizacijos tu-
rėtos žemės buvo perduoti neatlygintinai nuosavybėn atitinkami valstybinės reikšmės 
miško plotai (R. B. – 2,47 ha, K. K. – 0,68 ha), buvo atkurtos pažeidžiant imperatyvias 
įstatymų normas, nustatančias, kad valstybinės reikšmės miškai yra išimtinė valstybės 
nuosavybė. Byloje surinkti įrodymai patvirtino, kad tiek priimant ginčijamus įsakymus 
dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tiek bylos nagrinėjimo administraciniuose teismuo-
se metu minėti ginčo žemės sklypai Vyriausybės nutarimu buvo priskirti valstybinės 
reikšmės miškams. Spręsdama dėl minėtų apskrities viršininko įsakymų panaikinimo, 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Europos Žmogaus Tei-
sių Teismo praktika, pirmiausia pažymėjo, kad nuosavybės teisių ribojimas gali būti 
pagrįstas (pateisinamas), jei yra numatytas įstatymu, siekia viešojo intereso ir užtikrina 
pusiausvyrą tarp viešojo intereso poreikių ir pagrindinės žmogaus teisės apsaugos rei-
kalavimų. Be to, nesant ginčo dėl kitų sąlygų, turi būti įvertinta, ar toks teisių ribojimas 
atitinka proporcingumo principo reikalavimus. Šiuo aspektu teisėjų kolegija nurodė, 
kad apžvelgiamoje byloje buvo pagrindas pripažinti, jog pareiškėjas (prokuroras), ku-
riam įstatymu pavesta ginti viešąjį interesą, kreipėsi į teismą, siekdamas apginti pama-
tinę konstitucinę vertybę (Konstitucijos 47, 54 straipsniai). Pagal Konstituciją natūrali 
gamtinė aplinka, gyvūnija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypač vertingos 
vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės; užtikrinti jų apsaugą 
bei gamtos išteklių racionalų naudojimą ir gausinimą – tai viešasis interesas, kurį ga-
rantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 
13 d. nutarimas). Kartu buvo pažymėta, kad ginčui aktualūs valstybinės reikšmės miš-
kų plotai (atitinkamai 0,68 ha ir 2,47 ha) viešojo intereso poreikių ir nuosavybės teisių 
ribojimo prasme negalėjo būti vertinami izoliuotai nuo visos aplinkos. Iš byloje pateik-
tų duomenų buvo matyti, kad ginčo sklypai (0,68 ha ir 2,47 ha) jungėsi tarpusavyje, 
taip pat jungėsi su kitais valstybinio miško plotais į vientisą miško masyvą, kurio ribos 
ir plotas patvirtintas Vyriausybės patvirtinta valstybinės reikšmės miškų plotų schema. 
Šiuose sklypuose buvo brandus miškas. Visa tai nagrinėtu atveju suponavo, kad viešojo 
intereso poreikio prasme miško vietovė pripažintina ypač vertinga visuomenei. Todėl 
šiuo atveju Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kad viešojo intereso poreikis 
buvo proporcingas nuosavybės teisių ribojimui, panaikinant aktų dalis, kurių pagrindu 
valstybinės reikšmės miško plotas (0,68 ir 2,27 ha) buvo perduotas privačion nuosavy-
bėn. Kartu Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad šiuo atveju pareiškėjo, 
ginančio viešąjį interesą, apskųstų administracinių aktų dalių panaikinimas nepaneigia 
suinteresuoto asmens (sklypo savininko) teisės gauti iš valstybės proporcingą ir tei-
singą nuostolių, patirtų dėl viešojo intereso poreikio, atlyginimą (2014 m. vasario 5 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-86/2014; taip pat žr. 2011 m. rugsėjo 5 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A438-2281/2011; 2012 m. birželio 14 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A858-1610/2012; 2013 m. balandžio 12 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A261-559/2013; 2013 m. balandžio 12 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A261-559/2013).

Tuo metu administracinėje byloje Nr. A261-2875/2012 Vyriausiasis administracinis 
teismas, vertindamas byloje susiklosčiusias reikšmingas aplinkybes, atsisakė panaikinti 
sprendimą, kuriuo privačion nuosavybėn buvo perleistas žemės sklypas, patenkantis į 
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valstybinės reikšmės miško plotą. Šioje byloje nustatyta, kad privačiam asmeniui nepa-
grįstai buvo atkurtos nuosavybės teisės į ginčo žemės sklypo dalį, kuri pateko į valsty-
binės reikšmės miško plotus. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime į skun-
dą nurodė, kad tai įvyko dėl to, kad valstybinės reikšmės miškų plotai klaidingai buvo 
patvirtinti dėl šių miškų netikslios kartografijos. Kaip vertino Vyriausiasis administra-
cinis teismas, tai įrodė, kad privatus asmuo neturėjo pagrindo manyti, jog administra-
ciniai aktai dėl nuosavybės teisų atkūrimo buvo neteisėti, taip pat nebuvo duomenų, 
kad jis pats veikė neteisėtai, teikdamas viešojo administravimo subjektui neteisingą ar 
neišsamią informaciją, siekdamas, kad ginčijami aktai būtų priimti. Apeliacinės instan-
cijos teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, ginamą viešąjį interesą, tai, kad perduotas 
žemės sklypas nebuvo miškas, o miško žemė ir kad jis nebuvo priskirtas visuomenei 
reikšmingos vertės sklypui, darė išvadą, jog apgynus viešąjį interesą prokuroro prašo-
mu būdu bus padaryta didesnė žala kitoms viešojo intereso sferoms, būtent socialinio 
teisingumo srityje, o fiziniam asmeniui, sąžiningai įgijusiam žemės sklypą, bus sukurti 
papildomi ir bereikalingi jo subjektinių teisių ir teisėtų interesų apsunkinimai bei ap-
ribojimai. Remdamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nagri-
nėtu atveju priemonės, kuriomis buvo siekiama apginti viešąjį interesą, nebuvo ade-
kvačios siekiamam tikslui, neatitiko ir proporcingumo principo keliamų reikalavimų 
(2012 m. gruodžio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-2875/2012; taip pat 
žr. 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-2875/2012).

Nuosavybės teisės, teisinio tikrumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos aspektu, kaip pa-
žymėjo Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A525-2379/2013, 
aktualus ir gero administravimo principas. Šio principo svarbą bylą nagrinėjęs teismas 
akcentavo, remdamasis plačios apimties Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, 
suformuota vertinant administracinių klaidų ištaisymo klausimus. Europos Žmogaus 
Teisių Teismas yra pažymėjęs, jog šis principas reikalauja, kad spręsdamos klausimą 
dėl viešojo intereso, ypač susijusio su tokiomis pagrindinėmis žmogaus teisėmis kaip 
nuosavybės teisė, valstybės institucijos veiktų greitai, tinkamai ir, svarbiausia, nuose-
kliai (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. spalio 20 d. sprendimo byloje Rysovskyy 
prieš Ukrainą, pareiškimo Nr. 29979/04, 70 ir 71 par.). Gero administravimo principas 
neturėtų užkirsti kelio valstybės institucijoms ištaisyti pasitaikančias klaidas, netgi jei 
jos yra jų pačių nerūpestingumo rezultatas (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. 
rugsėjo 15 d. sprendimo byloje Moskal prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 10373/05, 73 par.). 
Vis dėlto, poreikis ištaisyti seną suklydimą neturėtų neproporcingai riboti naujų tei-
sių, kurias asmuo gera valia įgyja, remdamasis valstybės institucijų veiksmų teisėtumu. 
Kitaip tariant, valstybės institucijoms, kurios nesilaiko savo pačių procedūrų, neturėtų 
būti leidžiama gauti naudos dėl padarytų klaidų ir išvengti savo pareigų vykdymo (žr. 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimo Lelas prieš Kroatiją, 
pareiškimo Nr. 55555/08, 74 par.). Valstybės institucijų padarytų klaidų rizika turi tekti 
pačiai valstybei, o klaidos neturėtų būti taisomos, bloginant individo padėtį (Europos 
Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo byloje Gashi prieš Kroatiją, 
pareiškimo Nr. 32457/05, 40 par.). Panaikinant klaidingai perduotas teises į nuosavy-
bę, gero administravimo principas reikalauja ne tik veikti greitai, kad būtų ištaisytos 
valstybės institucijų klaidos (cituotos Moskal bylos 69 par.), bet ir tam tikrais sumokė-
ti adekvačią kompensaciją arba kitos formos tinkamą reparaciją bona fide nuosavybės 
savininkui (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimo bylo-
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je Toşcuţă prieš Rumuniją, pareiškimo Nr. 36900/03, 38 par.). Kadangi apžvelgiamoje 
byloje buvo pripažinta, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims nepagrįstai natūra 
buvo atkurtos nuosavybės teisės į miesto miškui priskiriamą žemės sklypą, Vyriausia-
sis administracinis teismas sprendė, jog atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba turi par-
eigą per šešis mėnesius nuo šios nutarties priėmimo dienos atkurti šių asmenų var-
du nuosavybės teises į turtą, į kurį, panaikinus ginčijamų administracinių aktų dalis, 
nuosavybės teisės lieka neatkurtos. Priimant šį sprendimą, anot teisėjų kolegijos, turi 
būti vadovaujamasi Atkūrimo įstatymo 13 straipsniu, kuriame nurodyta, kad valsty-
binės reikšmės, miestų miškai yra valstybės išperkami, 16 straipsniu, kuriame nusta-
tyti atlyginimo piliečiams už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą būdus ir tvarką, 
18 straipsniu, kurio 3 dalyje nustatyta, jog, nesant galimybės pagal šį įstatymą nuosa-
vybę grąžinti natūra, institucijos privalo piliečiams raštu pasiūlyti kitus šiame įstaty-
me numatytus atlyginimo būdus. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad, jeigu apeliantai dėl valstybės institucijų neteisėtų 
veiksmų priimant byloje panaikintus administracinius aktus patyrė žalos, jie turi teisę 
kreiptis dėl jos atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka (2013 m. lapkričio 27 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A525-2379/2013). 

Taigi savaime nėra draudžiama, kad pagal Konstituciją ir įstatymus išimtinei vals-
tybės nuosavybei priskiriama žemė faktiškai nuosavybės teise priklausytų privatiems 
subjektams. Pasitaiko ir atvejų, kai privačių asmenų nuosavybės teisės pagrindu valdo-
ma žemė (žemės sklypai) pagal Konstituciją ir įstatymus išimtinei valstybės nuosavybei 
turinčios priklausyti žemės statusą įgyja vėliau. Šiuo aspektu pažymėtina, jog tai, kad 
atitinkama žemė Konstitucijoje ir įstatymuose yra vertinama kaip išimtine nuosavybės 
teise priklausanti Lietuvos Respublikai, anaiptol nereiškia, kad privati žemė po jos pri-
skyrimo valstybės išimtinei nuosavybei, būtinai turi būti paimta valstybės nuosavybėn 
(įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginant). Kita vertus, 
Konstitucija toleruoja ir tokį teisinį reguliavimą, kai įstatymu nustačius požymius, pa-
gal kuriuos žemė būtų priskiriama išimtinei valstybės nuosavybei, ši žemė nuosavybės 
teise galėtų priklausyti tik valstybei (šiuo atveju, jei žemė, nuosavybės teise priklau-
santi ne valstybei, būtų pripažinta išimtine valstybės nuosavybe, ji galėtų būti paima-
ma valstybės nuosavybėn (šiuo klausimu žr. Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. 
nutarimą). 

I.2.4. Privačios žemės paėmimas visuomenės poreikiams tenkinti

Vadovaujantis Žemės įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos valstybei 
nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų nustatyta tvarka paimta visuomenės porei-
kiams. Šios teisės normos taikymo praktika privalo būti plėtojama neatsiejamai nuo 
oficialiosios konstitucinės jurisprudencijos, aiškinančios Konstitucijos 23 straipsnio, 
įtvirtinančio nuosavybės teisių apsaugą, nuostatų turinį. Šiuo aspektu pirmiausia pri-
mintina, kad Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinta, jog nuosavybė neliečiama (1 dalis); 
nuosavybės teises saugo įstatymai (2 dalis); nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo 
nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama (3 dalis). Konstituci-
nis Teismas savo praktikoje yra ne kartą nurodęs, kad ribojant nuosavybės teises visais 
atvejais turi būti laikomasi šių sąlygų: nuosavybės teisė ribojama įstatymo pagrindu, 
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ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises 
bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas vertybes ir /arba konstituciškai svarbius tikslus; yra 
laikomasi proporcingumo principo (pvz., Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. 
nutarimas). Konstitucinis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad Konstitucijos 23 straips-
nio 3 dalyje nurodyti visuomenės poreikiai, kuriems įstatymo nustatyta tvarka ir tei-
singai atlyginant gali būti paimama nuosavybė, – tai visos visuomenės ar jos dalies 
interesai, kuriuos valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota 
užtikrinti ir tenkinti; paimant nuosavybę visuomenės poreikiams turi būti siekiama 
pusiausvyros tarp įvairių visos visuomenės bei jos narių teisėtų interesų; visuomenės 
poreikiai, kuriems paimama nuosavybė, – tai visuomet konkretūs ir aiškiai išreikšti vi-
suomenės poreikiai konkrečiam nuosavybės objektui; paimti nuosavybę (teisingai atly-
ginant) galima tik tokiems visuomenės poreikiams, kurie objektyviai negalėtų būti pa-
tenkinti, jeigu nebūtų paimtas tam tikras konkretus nuosavybės objektas; asmuo, kurio 
nuosavybė paimama visuomenės poreikiams, turi teisę reikalauti, kad nustatytas atly-
ginimas būtų lygiavertis paimamai nuosavybei (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 
19 d. ir 2003 m. kovo 4 d. nutarimui).

Konstitucinis Teismas taip pat yra pabrėžęs, jog Konstitucijoje nuosavybės paė-
mimas visuomenės poreikiams siejamas ne su tuo, kam paimta nuosavybė atiteks, bet 
su tos nuosavybės paėmimo tikslais – panaudoti daiktą visuomenės interesams, soci-
aliai svarbiems tikslams, kuriuos pasiekti galima tik pasinaudojus konkretaus paima-
mo daikto individualiomis savybėmis, o Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalies formuluo-
tės „visuomenės poreikiai“ negalima aiškinti kaip visais atvejais draudžiančios paimti 
nuosavybę ir ją perduoti privačion nuosavybėn; ar nuosavybė yra paimama visuome-
nės poreikiams, lemia ne tai, koks subjektas (valstybė, savivaldybė, juridinis ar fizinis 
asmuo) vėliau taps šios nuosavybės savininku, o tai, ar nuosavybė, kuri buvo paimta 
iš savininko, tikrai buvo paimta dėl to, kad ji buvo reikalinga visuomenės poreikiams 
tenkinti, t. y. socialiai svarbiems tikslams, kuriuos pasiekti galima tik pasinaudojus 
konkrečiu paimamu turtu; sprendžiant, ar nuosavybė yra paimama visuomenės porei-
kiams, atsižvelgtina ir į tai, kad visuomenės poreikiai nėra statiškas reiškinys. Reikmės, 
kurios viename visuomenės ir valstybės raidos etape galėjo būti suprantamos kaip vi-
suomenės poreikiai, kitame visuomenės ir valstybės raidos etape gali būti vertinamos 
kaip neatitinkančios konstitucinės visuomenės poreikių sampratos, ir atvirkščiai. Ar 
poreikiai, kuriems paimama nuosavybė, yra visuomenės poreikiai, kiekvieną kartą turi 
būti sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į tai, kokių socialiai reikšmingų tikslų tuo 
metu paimant būtent tą nuosavybę buvo siekiama (Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 
4 d. ir 2008 m. gegužės 20 d. nutarimai). 

Europos Žmogaus Teisių Teismas, aiškindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio nuostatas, taip pat yra pažymė-
jęs, kad žinodamos visuomenės poreikius nacionalinės institucijos turi geresnį suvoki-
mą, kas tai yra viešasis interesas, kurio labui gali būti ribojamos nuosavybės teisės, pati 
sąvoka „viešasis interesas“ yra neišvengiamai plati, o įgyvendindamas socialinę ar eko-
nominę politiką įstatymų leidėjas neišvengiamai turi plačią vertinimo laisvę. Vis dėlto 
tokiais atvejais svarbu užtikrinti sąžiningą individo ir visuomenės interesų pusiausvy-
rą, kad asmuo nepatirtų neproporcingos ir perdėtos naštos (žr., pvz., Europos Žmogaus 
Teisių Teismo 2004 m. birželio 22 d. didžiosios kolegijos sprendimą byloje Broniowski 
prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 31443/96, ir jame nurodytą šio Teismo praktiką).
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Apžvelgiant administracinius ginčus, kylančius privačios nuosavybės paėmimo 
visuomenės poreikiams srityje, pirmiausia pastebėtina, jog pagal bendrą taisyklę admi-
nistraciniai teismai turi ribotą kompetenciją nagrinėti šiuos ginčus. Šių specializuotų 
teismų kompetencija iš esmės apsiriboja tik ginčų dėl Nacionalinės žemės tarnybos 
sprendimo pradėti ar atsisakyti pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams pro-
cedūrą. Kiti aptariamuose santykiuose kylantys ginčai, išskyrus tam tikras specialias 
taisykles, susijusias su valstybinės reikšmės objektų vystymu, paprastai yra teismingi 
bendrosios kompetencijos teismams. Iš tiesų Žemės įstatymo 46 straipsnio 6 dalis eks-
plicitiškai nustato, kad Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas pradėti žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ar jos nepradėti gali būti skundžiamas 
administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. To 
paties straipsnio 9 dalis įtvirtina, kad ginčai dėl žemės paėmimo visuomenės porei-
kiams projekto arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo plano rengimo ir 
tvirtinimo, taip pat dėl atlyginimo už paimamą visuomenės poreikiams žemę dydžio 
nustatymo nagrinėjami bendrosios kompetencijos apygardos teisme pagal visuomenės 
poreikiams paimamo žemės sklypo buvimo vietą. Kaip pažymėjo Vyriausiasis admi-
nistracinis teismas administracinėje byloje Nr. AS261-1099/2014, Žemės įstatymas išski-
ria kelis žemės paėmimo visuomenės poreikiams etapus, kurių metu priimami spren-
dimai pagal savo pobūdį skundžiami arba administraciniam teismui, arba bendrosios 
kompetencijos teismui. Šioje byloje nagrinėtu atveju pareiškėjas kreipėsi į teismą, gin-
čydamas Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimą pradėti žemės paėmimo vi-
suomenės poreikiams procedūrą, kuris, remiantis Žemės įstatymo 46 straipsnio 6 da-
limi, skundžiamas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo 
nustatyta tvarka. Todėl šią bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios 
instancijos teismo nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo skundą kaip ne-
nagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka, buvo neteisėta ir nepagrįsta, nes 
priimta netinkamai aiškinant ir taikant teisės aktų nuostatas(2014 m. lapkričio 5 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. AS261-1099/2014; taip pat žr. 2013 m. birželio 12 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-424/2013).

Bendrąsias nuostatas, susijusias su žemės paėmimu visuomenės poreikiams, nu-
stato Žemės įstatymas. Šio įstatymo 46 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad valstybės insti-
tucija ar savivaldybės taryba, pateikdamos Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam 
padaliniui pagal žemės sklypo buvimo vietą prašymą paimti žemę visuomenės porei-
kiams, privalo pagrįsti, kad konkretus visuomenės poreikis objektyviai egzistuoja ir 
kad šis poreikis negalės būti patenkintas, jeigu nebus paimtas konkretus žemės sklypas, 
taip pat nurodyti konkrečius tikslus, kuriems numatoma panaudoti paimamą visuo-
menės poreikiams žemę. Žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota insti-
tucija, siekdama pagrįsti tiek konkretaus visuomenės poreikio objektyvų egzistavimą, 
tiek tam poreikiui patenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo visuome-
nės poreikiams būtinumą, Vyriausybės nustatyta tvarka turi atlikti sąnaudų ir naudos 
analizę. Prašymas paimti žemę visuomenės poreikiams turi būti pagrįstas šios analizės 
rezultatais, taip pat visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais. Vals-
tybės institucija ar savivaldybės taryba, pateikdamos prašymą paimti žemę visuomenės 
poreikiams, taip pat raštu praneša žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui apie tokio 
prašymo pateikimą ir nurodo konkrečius tikslus, kuriems numatoma panaudoti pai-
mamą visuomenės poreikiams žemę.
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Vadinasi, valstybinės žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra Naci-
onalinėje žemės tarnyboje prasideda prašymo šios tarnybos teritoriniam padaliniui 
pateikimu. Kai šis (Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys) per 30 kalen-
dorinių dienų nuo prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo dienos išna-
grinėja valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos prašymą paimti žemę visuomenės 
poreikiams, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas priima sprendimą pradėti žemės pa-
ėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, jeigu: 1) pateiktas konkretaus visuomenės 
poreikio objektyvaus egzistavimo pagrindimas, paremtas sąnaudų ir naudos analize bei 
visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais, ir 2) galioja specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentas ar detalusis planas, kuriame nurodytas konkretus vi-
suomenės poreikis ir pateiktas konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės porei-
kiams būtinumo pagrindimas, paremtas sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės 
naudos, efektyvumo ir racionalumo principais (Žemės įstatymo 46 str. 2 d.). Atskirai 
pastebėtina, kad, vadovaujantis Žemės įstatymo 46 straipsnio 3 dalimi, sprendimą pra-
dėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, esant šioje įstatymo nuostato-
je nustatytomis sąlygomis, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas gali priimti be valsty-
bės institucijos ar savivaldybės tarybos prašymo.

Minėta, kad žemės paėmimas visuomenės poreikiams atliekamas pagal atitinka-
mus teritorijų planavimo dokumentus, kuriuos rengiant iš esmės jau yra vertinama dėl 
visuomeninio poreikio buvimo ar nebuvimo. Todėl Vyriausiojo administracinio teis-
mo praktikoje paprastai laikomasi pozicijos, jog, kiek tai susiję su Nacionalinės žemės 
tarnybos vadovo sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedū-
rą teisėtumu ir pagrįstumu, visuomenės poreikio sąvoka nėra vertinamoji kategorija, 
tai yra įstatymų leidėjo Žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1–9 punktuose nustaty-
ti išimtiniai atvejai, kada privati nuosavybė gali būti priverstinai paimta iš savininko 
(2013 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2486/2013). Žinoma, 
kaip matyti iš toliau pateikiamų teismų praktikos pavyzdžių, priklausomai nuo kon-
krečioje byloje susiklosčiusių individualių aplinkybių, visuomeninio poreikio buvimas 
yra tam tikrais atvejais yra atskirai vertinamas administraciniams teismams nagrinė-
jant skundus dėl aptariamų Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimų.

Apžvelgiamos procedūros ypatumus iliustruoja administracinė byla  
Nr. A261-564/2014. Šioje byloje buvo vertinamas Nacionalinės žemės tarnybos direkto-
riaus 2013 m. vasario 4 d. įsakymas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pės-
čiųjų ir dviračių takų greta krašto kelio ruožo nuo 19,9 iki 26,56 km tiesti) procedūros 
pradžios pagrįstumas. Pagal byloje nagrinėtiems ginčo teisiniams santykiams taikyti-
ną Žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 4 punktą, žemė visuomenės poreikiams iš 
privačios žemės savininkų gali būti paimama ir privačios žemės nuomos ir panaudos 
sutartys prieš terminą nutraukiamos arba tam tikslui valstybinės žemės nuomos ir pa-
naudos sutartys prieš terminą nutraukiamos tik išimtiniais atvejais Nacionalinės že-
mės tarnybos vadovo sprendimu pagal valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos 
prašymą, kai ši žemė pagal specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar detaliuosius 
planus, parengtus Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka, tenkinant viešąjį in-
teresą reikalinga: viešosios geležinkelių infrastruktūros objektams, keliams, magistrali-
niams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms tiesti, taip pat jiems eksploatuo-
ti reikalingiems visuomenės reikmėms skirtiems inžineriniams statiniams. Vyriausiojo 
administracinio teismo vertinimu, atsakovo įsakymo turinys patvirtino, kad žemė vi-
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suomenės poreikiams paimama pėsčiųjų ir dviračių takui greta krašto kelio tiesti. To-
dėl formalus žemės paėmimo visuomenės poreikiams pagrindas atitiko minėtą teisinį 
reguliavimą. Objektyvaus poreikio egzistavimą apžvelgiamoje byloje nagrinėtu atveju 
patvirtino atsakovo įsakyme nurodytas Raseinių rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. sprendimu patvirtintas specialusis planas ir šios žemės 
paėmimu suinteresuotos institucijos – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Lie-
tuvos Respublikos susisiekimo ministerijos – prašymas, įformintas 2012 m. lapkričio 
30 d. raštu. Byloje nebuvo duomenų, kad minėto specialiojo plano sprendiniai būtų pa-
naikinti ar pakeisti. Todėl, kaip akcentavo Vyriausiasis administracinis teismas, specia-
liojo plano sprendiniai buvo privalomi šio ginčo šalims. Kadangi byloje negalėjo būti 
vertinamas galiojančio specialiojo plano teisėtumas, nes tai nebuvo šios administraci-
nės bylos ginčo dalykas, teisėjų kolegija atsisakė vertinti aplinkybes, kodėl būtent vieni 
ar kiti tokie pėsčiųjų ir dviračių tako tiesimo sprendiniai numatyti specialiajame plane, 
nes tai būtų intervencija į specialųjį planą. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija taip pat pažymėjo, kad specialaus plano rengimas apima tam tikrus etapus, 
kurių metu suinteresuotai visuomenei yra sudaromos galimybės susipažinti su plano 
sprendiniais, teikti siūlymus bei prieštaravimus ginčyti, plano sprendinius. Todėl šio 
ginčo ribose tik patikrinami specialaus plano sprendinių atitikimas paimamo žemės 
sklypo ribų planui, kuriuo nustatoma konkreti paimamo žemės sklypo dalis. Teismas 
konstatavo, kad specialaus plano sprendiniai ir atsakovo sprendime nurodytas pai-
mamo žemės sklypo ribų planas atitiko vienas kitą. Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas 
taip pat nepaneigė žemės paėmimu suinteresuotos institucijos – Lietuvos automobi-
lių kelių direkcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, 2012 m. lapkri-
čio 30 d. aiškinamojo rašto argumentų dėl žemės paėmimo išimtinumo. Esant šioms 
aplinkybėms Vyriausiasis administracinis teismas darė išvadą, jog atsakovo sprendimas 
atitiko įstatymų reikalavimus (2014 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A261-564/2014).

Žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalies nuostatos, įtvirtinančios, kad žemės paė-
mimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija Vyriausybės nustatyta tvar-
ka turi atlikti sąnaudų ir naudos analizę, taikymą iliustruoja administracinė byla  
Nr. A261-1578/2014. Byloje buvo skundžiamas Nacionalinės žemės tarnybos direkto-
riaus sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Teismas 
pripažino, kad ginčo žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams būtinumas, be 
kita ko, buvo pagrįstas 2012 m. atlikta savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ ir Vil-
niaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 23 d. sprendimu patvirtinta sąnaudų 
ir naudos analize. Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija darė išvadą, jog atlikta sąnaudų ir 
naudos analizė atitiko Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių, patvirtintų 
Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 (Žin., 2005, Nr. 104-3839; 2011, 
Nr. 28-1322), esminius reikalavimus. Apžvelgiamoje byloje buvo nustatyta, kad analizė 
atlikta, numatant rajono vystymosi perspektyvas, jog ateityje ginčo teritorijoje plėsis 
administracinių pastatų statyba ir jų užstatymo ploto didėjimas lems didesnius auto-
mobilių srautus. Galimos problemos dėl automobilių srautų didėjimo esamomis eismo 
sąlygomis buvo pagrįstos atitinkamais skaičiavimais. Vertinant alternatyvias galimy-
bes, ginčo atveju nustatyta, kad kitų alternatyvų nebuvo ir jomis negalėjo būti išspręs-
ta esama padėtis. Tai nagrinėtu atveju patvirtino, jog konkretus visuomenės poreikis 
objektyviai egzistavo ir jis negalėjo būti patenkintas, jeigu nebus paimtas ginčo žemės 
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sklypas. Ši aplinkybė, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, 
pagrindė Žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje numatytą žemės sklypo paėmimo iš-
imtinumą. Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo nesutikimas su atlikta analize dėl 
žemės sklypo paėmimo naudos, skaičiuojant ją pinigine išraiška, nepaneigė atliktos są-
naudų ir naudos analizės. Kartu buvo atkreiptas dėmesys, kad pagal šioje byloje taiky-
tų minėtų taisyklių 3.3.2 punktą vertinama ir visuomenės gautina nauda iš projekto 
įgyvendinimo, naudojant konkretų žemės sklypą visuomenės poreikiams tenkinti, kuri 
išreiškiama ne tik pinigine verte, bet šiuo atveju ir susisiekimo infrastruktūros patogu-
mais, kuriais naudosis visuomenė, bei ekologinės padėties visuomenės poreikio gerini-
mu rajone. Esant šioms aplinkybėms, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kole-
gija darė išvadą, jog žemės sklypo paėmimo sąnaudų ir naudos analizė buvo tinkama 
ir ja galėjo būti grindžiamas ginčo žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams bū-
tinumas (2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1578/2014).

Paminėtina, kad dėl tam tikrų specifinių aplinkybių, konkrečioje byloje atsiradus 
būtinybei nustatyti visuomenės poreikių sąvokos turinį, teismui, be kita ko, gali tekti 
įvertinti ir visuminį teisinį reguliavimą, reglamentuojantį ginčo objekto statusą. Antai 
administracinėje byloje Nr. A-1732-858/2015 buvo nagrinėjamas pareiškėjo skundas 
dėl Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. liepos 11 d. įsakymo, kuriuo, be kita ko, buvo 
nuspręsta pradėti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo paėmimo 
visuomenės poreikiams procedūrą, teisėtumo ir pagrįstumo. Atsakovas šį įsakymą pri-
ėmė remdamasis tuo, kad ginčo žemės sklypas yra Kauno laisvosios ekonominės zonos 
teritorijoje ir jo paėmimas būtinas šios zonos veiklai. Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija 
pažymėjo, jog pagal Žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą, žemė visuomenės 
poreikiams iš privačios žemės savininkų gali būti paimama tik išimtiniais atvejais, kai 
ši žemė pagal specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar detaliuosius planus, ten-
kinant viešąjį interesą reikalinga valstybei svarbiems ekonominiams projektams, ku-
rių svarbą visuomenės poreikiams savo sprendimu pripažįsta Seimas arba Vyriausybė, 
įgyvendinti. Nagrinėtu atveju 1999 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1094 Vyriausybė Kau-
no laisvąją ekonominę zoną pripažino valstybei svarbiu ekonominiu projektu, turinčiu 
valstybinę svarbą ir esantį svarbiu visuomenės poreikiams. Apžvelgiamoje byloje nebu-
vo kvestionuojama, kad ginčo žemės sklypas pateko į Vyriausybės nutarimu patvirtin-
tos Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribas. Šiuo aspektu teisėjų kolegija 
pastebėjo, jog iš teisinio reguliavimo matyti, kad įstatymų leidėjas laisvųjų ekonominių 
zonų kūrimą ir veikimą traktuoja kaip tam tikrą visai visuomenei reikšmingų soci-
alinių ir ekonominių tikslų (konkrečiai, investicijų pritraukimo, mokslinės-techninės 
pažangos skatinimo, naujų darbų vietų kūrimo) siekimo priemonę, pati laisvoji ekono-
minė zona kaip vientisas projektas ir visuma traktuojama kaip valstybei reikšmingas 
ekonominis projektas. Būtent dėl šios priežasties zonos teritorija nustatoma Vyriausy-
bės nutarimu, joje taikomos specifinės organizacinės ir valdymo priemonės, nustato-
mas specifinis teisinis režimas. Kiek tai susiję su žemės paėmimu visuomenės porei-
kiams reikšmingos Žemės įstatymo VIII skirsnio nuostatos, kurios turi būti vertinamos 
sistemiškai su Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo ir Kauno laisvosios eko-
nominės zonos įstatymo nuostatomis. Ginčo teisinius santykius bylą nagrinėjantis teis-
mas vertino remdamasis minėtų įstatymų bei Žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 (toliau – 
ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės; Žin., 2005, Nr. 104-3839; 2011,  



549

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, aiškinant ir taikant žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo 
santykius bei žemės tvarkymą ir administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, apibendrinimas

Nr. 28-1322) nuostatomis. Vyriausiasis administracinis teismas pagal pateiktus doku-
mentus (detalųjį planą, jo aiškinamąjį raštą, sąnaudų ir naudos analizę ir kt.) analizavo, 
ar egzistuoja visuomenės poreikis paimti ginčo žemės sklypą. Atitinkamai teisėjų ko-
legija atmetė pareiškėjo argumentus, kad nebuvo pagrįsta nei konkretaus žemės pa-
ėmimo būtinumas ir tokio paėmimo tikslas, bei darė išvadą, kad pirmosios instanci-
jos teismas pagrįstai konstatavo buvus teisines ir faktines prielaidas priimti ginčijamą  
įsakymą (2015 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1732-858/2015; 
taip pat žr. 2014 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1578/2014).

Žemės įstatymo 46 straipsnio 6 dalis nustato, kad Nacionalinės žemės tarnybos 
vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ar jos 
nepradėti gali būti skundžiamas administraciniam teismui Administracinių bylų tei-
senos įstatymo nustatyta tvarka. Toks skundas turi būti išnagrinėtas per 45 kalendori-
nes dienas nuo skundo priėmimo dienos, o apeliacinis skundas dėl pirmosios instan-
cijos administracinio teismo sprendimo – per 45 kalendorines dienas nuo apeliacinio 
skundo priėmimo dienos. Kai yra keli skundai dėl to paties sprendimo pradėti žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ar jos nepradėti, teismas privalo visus 
skundus sujungti į vieną bylą ir tokią bylą išnagrinėti per 45 kalendorines dienas nuo 
skundų sujungimo. Teismui priėmus sprendimą, kad konkretus visuomenės poreikis 
objektyviai egzistuoja ir kad jis negalės būti patenkintas, jeigu nebus paimtas kon-
kretus žemės sklypas ar jo dalis, arba per nustatytą terminą neapskundus sprendimo 
pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, konkretaus visuomenės 
poreikio egzistavimas negali būti ginčijamas vėlesniais žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams procedūros etapais. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A858-1284/2014 
nagrinėtas ginčas, be kita ko, buvo kilęs dėl Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
padalinio sprendimo, kuriuo atsisakyta pakeisti pareiškėjui nuosavybės teise priklau-
sančio žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į komer-
cinę. Toks viešojo administravimo subjekto atsisakymas, be kita ko, buvo grindžiamas 
aplinkybe, jog Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 18 d. įsakymu 
buvo pradėta ginčo žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Šiomis 
aplinkybėmis Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal 
Žemės įstatyme įtvirtintą reguliavimą per nustatytą terminą neapskundus sprendimo 
pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, konkretaus visuomenės 
poreikio egzistavimas negali būti ginčijamas vėlesniais žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams procedūros etapais. Nustačius, jog tokio ginčo pareiškėjas nustatytu laiku 
neinicijavo, Vyriausiojo administracinio teismo patikra apsiribojo vertinimu, kokią įta-
ką atliktos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, nekvestionuojant jų 
pagrįstumo, turėjo galimybei keisti ginčo žemės sklypų naudojimo paskirtį (2014 m. 
liepos 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1284/2014).

Svarbu pažymėti, kad Žemės įstatymo 46 straipsnio 7 dalis, be kita ko, įtvirtina, 
jog, kai Nacionalinės žemės tarnybos vadovas priima sprendimą pradėti žemės paėmi-
mo visuomenės poreikiams procedūrą ir pasibaigia šio sprendimo apskundimo termi-
nas, o jeigu toks sprendimas buvo apskųstas, – įsiteisėja administracinio teismo spren-
dimas netenkinti skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimo pradėti 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, šio Įstatymo 48 straipsnyje nusta-
tytais atvejais ir tvarka rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas 
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arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planas ir šio Įstatymo 47 straips-
nio 1 dalyje nustatyta tvarka atliekamas visuomenės poreikiams planuojamos paimti 
žemės ir kito turto vertinimas ir parengiama turto vertinimo ataskaita. Kaip pažymėjo 
Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. AS492-1297/2014, nu-
rodytas teisinis reglamentavimas patvirtina, kad sprendimas pradėti žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams procedūrą yra pagrindas pradėti rengti žemės paėmimo visuo-
menės poreikiams projektą arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planą 
bei atlikti turto vertinimą ir šie veiksmai atliekami tik įsiteisėjus administracinio teis-
mo sprendimui netenkinti skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendi-
mo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Apžvelgiamoje byloje 
buvo nagrinėjamas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – 
uždrausti Nacionalinei žemės tarnybai ir Ūkio ministerijai atlikti bet kokius veiksmus, 
susijusius su žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros vykdymu, kol 
bus išnagrinėtas jo skundas dėl sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės porei-
kiams procedūrą. Tačiau atsižvelgdama į minėtą reguliavimą bei kitas byloje nustatytas 
aplinkybes, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, jog pirmosios 
instancijos teismas tinkamai įvertino pareiškėjo prašymo išsprendimui reikšmingas 
aplinkybes ir pagrįstai darė išvadą, kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjo prašomos rei-
kalavimo užtikrinimo priemonės, todėl pareiškėjo atskirasis skundas nebuvo tenkintas 
(2014 m. gruodžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-1297/2014).

Atskirai atkreiptinas skaitytojų dėmesys, kad administracinių teismų kompeten-
cija atvejais, patenkančiais į Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės po-
reikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (Žin., 2011,  
Nr. 49-2362), yra platesnė ir apima žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto teisė-
tumo bei pagrįstumo kontrolę (6 str.).

I.2.5. Klausimai, susiję su valstybinės žemės perleidimu, nuoma ir panauda

Išskyrus Konstitucijoje ir įstatymuose numatytas išimtis, valstybinė žemė gali būti 
perleidžiama kitų asmenų nuosavybėn, išnuomojama, suteikiama laikinai neatlyginti-
nai naudotis (panauda) įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nustatyta tvarka. Teisiniai 
santykiai, susiję su valstybinės (savivaldybių) žemės nuomos ir pirkimo–pardavimo, 
suteikimu neatlygintinai naudotis (panaudos) klausimais paprastai patenka į privati-
nės teisės reglamentavimo sritį, todėl tarp šių santykių dalyvių kilę ginčai paprastai 
yra teismingi bendrosios kompetencijos teismams (šiuo klausimu žr. apibendrinimo 
skyrių IV.2.3. Ginčai dėl valstybinės žemės pardavimo, nuomos ar panaudos). Žinoma, 
vykdant žemės reformą, ginčai dėl žemės įsigijimo nuosavybėn, kai nuosavybės teisės į 
žemę atkuriamos grąžinant ją natūra arba perduodant ar suteikiant žemės sklypą nuo-
savybėn neatlygintinai pagal Atkūrimo įstatymą, ar valstybinė žemė suteikiama nuo-
savybėn neatlygintinai Žemės reformos įstatymo 7 straipsnyje nustatytais atvejais ir 
tvarka, yra teismingi administraciniams teismams. Tačiau, kaip minėta, šie klausimai 
nepatenka į apibendrinimo ribas, o apie administracinių teismų praktiką šioje srityje, 
be kita ko, skaitykite Teismų praktikos administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių 
atkūrimo apibendrinime (Administracinių teismų praktika Nr. 8, 2006).
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Vis dėlto apibendrinimo autoriai atkreipia dėmesį, kad neretai tam, jog valsty-
binės žemės pardavimo, nuomos ar panaudos santykiai galėtų susiklostyti, turi būti 
atlikti viešosios teisės normomis reguliuojami veiksmai, įskaitant žemės sklypo, kurį 
siekiama įsigyti (išsinuomoti), suformavimą rengiant teritorijų planavimo ar kitus do-
kumentus. Todėl šiame apibendrinimo skyriuje yra tikslinga apžvelgti bendrąsias prie-
laidas pradėti ir vykdyti viešojo administravimo procedūras, būtinas, kad vėliau būtų 
sprendžiamas klausimas dėl valstybinės žemės pardavimo ar nuomos.

I.2.5.1.  Statiniams eksploatuoti reikalingas žemės sklypas

Vadovaujantis Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir 10 straipsnio 
5 dalies 1 punktu, valstybinės žemės sklypai išnuomojami ar parduodami be aukciono, 
jeigu jie užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais 
statiniais ar įrenginiais, išskyrus žemės sklypus, kuriuose yra pastatyti laikini statiniai, 
nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklau-
somybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnau-
ja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui. Valstybinės žemės sklypai 
parduodami (išnuomojami) tokio dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eks-
ploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Taigi pagal 
minėtas Žemės įstatymo nuostatas esamam statiniui eksploatuoti formuojamas vienas, 
paprastai natūra, nedalijamas žemės sklypas, kurio dydis priklauso nuo statinio Nekil-
nojamojo turto kadastre įrašytos jo tiesioginės paskirties; jis yra toks, koks yra būtinas 
statinio eksploatacijai pagal paskirtį užtikrinti. Tai reiškia, kad kiekvienu konkrečiu 
atveju dėl to, kokio dydžio žemės sklypas yra būtinas pastatams, statiniams eksploa-
tuoti, yra sprendžiama individualiai (Konstitucinio Teismo 2014 m. spalio 30 d. nutari-
mas). Be to, Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 3 ir 4 dalys taip pat numato asmenų 
teisę žemės reformos metu prie nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių įsi-
gyti teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų ploto 
ir ribų žemės sklypus, taip pat nustato kitus reikalavimus tokių sklypų formavimui.

I.2.5.1.1. Privačiam asmeniui priklausančių statinių faktinis buvimas 

Iš paminėtų nuostatų matyti, kad būtina prielaida atsirasti asmens teisei be auk-
ciono išsinuomoti arba įsigyti nuosavybėn valstybinės žemės sklypą, yra tai, jog šie 
žemės sklypai turi būti užstatyti šiam asmeniui priklausančiais statiniais. Šis teisinis 
reguliavimas reiškia, kad asmeniui priklausančių statinių konkrečiame žemės sklype 
buvimas yra ta juridinę reikšmę turinti aplinkybė, kurios pagrindu šio teisinio santy-
kio subjektams (valstybei ir fiziniam arba juridiniam asmeniui) gali būti sukurtos tei-
sės bei pareigos valstybinių žemės sklypų naudojimo srityje, o būtent – fizinio arba 
juridinio asmens teisė išsinuomoti arba įsigyti nuosavybėn konkretų valstybinės žemės 
sklypą ir valstybės pareiga šį žemės sklypą šiam asmeniui išnuomoti arba parduoti. Ir 
priešingai, kai tokių statinių konkrečiame valstybinės žemės sklype nėra, tai negali at-
sirasti ir minėtos teisės bei pareigos šio teisinio santykio subjektams. Tai savo ruožtu 
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lemia, kad tokiais atvejais nėra ir teisinio pagrindo pradėti bei vykdyti atitinkamas vie-
šojo administravimo procedūras bei atlikti kitus parengiamuosius techninio pobūdžio 
darbus (žemės sklypo plano parengimą ir pan.), reikalingus minėtam teisiniam santy-
kiui realizuoti. Šias nuostatas Vyriausiasis administracinis teismas suformulavo admi-
nistracinėje byloje Nr. A438-453/2014, pripažinęs, kad byloje esant prieštaringiems įro-
dymams būtina nustatyti teisiškai reikšmingą aplinkybę, ar ginčo sklype yra faktiškai 
išlikęs pareiškėjams nuosavybės teise priklausantis sandėlis (2014 m. balandžio 23 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A438-453/2014). 

Tai, kad lemiamą reikšmę turi ne sklype esančių statinių teisinio registravimo 
duomenys, bet faktinės situacijos vertinimas, Vyriausiais administracinis teismas ak-
centavo ir administracinėje byloje Nr. A438-228/2013. Šioje byloje teisėjų kolegija pa-
žymėjo, kad kiekvienu atveju svarbu įvertinti ir tai, ar žemės sklype vykdoma veikla, 
susijusi su esančio statinio naudojimu, ar numatoma toliau vystyti šią, ar kitokią veiklą. 
Byloje buvęs Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio surašytas žemės nau-
dojimo patikrinimo aktas bei prie jo pridėtos nuotraukos patvirtino, kad ginčo žemės 
sklype esantys gamybinis pastatas yra apgriuvęs ir nenaudojamas, pastatų teisinėje re-
gistracijoje nurodytų šiltnamių iš tiesų nebebuvo. Iš esmės neginčydamas šių aplinky-
bių, pareiškėjas teigė, jog jam turi būti suformuoti žemės sklypai, nes šiuo metu yra 
rengiamas viso šiltnamių komplekso techninis tvarkybos projektas. Tačiau Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavusi, jog nagrinėjamam ginčui aktualūs 
pastatai (gamybinis pastatas ir šiltnamiai) negali būti naudojami naudotojo poreikiams 
tenkinti pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį, be kita ko, sprendė, 
kad ta aplinkybė, jog pareiškėjas rengia šiltnamių komplekso techninį tvarkybos pro-
jektą, neturi reikšmės vertinant, ar žemės sklypas gali būti parduodamas be aukciono 
Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkto tvarka (2013 m. vasario 21 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A438-228/2013).

Dėl įrodymų, kuriais gali būti grindžiamas statinio buvimas konkrečiame žemės 
sklype, vertinimo ypatumų atkreiptinas dėmesys į jau minėtą administracinę bylą  
Nr. A438-453/2014. Šioje byloje nustatyta, kad pagal nekilnojamojo turto registro duo-
menis ginčo žemės plote buvo pareiškėjai priklausantis 57,50 kv. m sandėlis su priklau-
siniais (kiemo statiniais). Tačiau taip pat buvo pateikti įrodymai, liudijantys apie tai, 
jog šiame žemės plote minėto sandėlio faktiškai nėra. Šia aplinkybe savo atsikirtimus 
į pareiškėjų skundą grindė ir trečiasis suinteresuotas asmuo – Nacionalinė žemės tar-
nyba. Iš bylos duomenų taip pat buvo matyti, kad pareiškėjai šiuo klausimu irgi teikė 
įrodymą – fotonuotrauką, kurioje galimai yra užfiksuotas minėtas 57,50 kv. m sandė-
lis. Vis dėlto iš šios fotonuotraukos nebuvo galima daryti išvados, kad joje užfiksuo-
tas vaizdas yra iš ginčo žemės plote, kad joje matomas būtent pareiškėjai priklausantis 
57,50 kv. m sandėlis ir pan. Šiomis aplinkybėmis Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija darė išvadą, kad dėl aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, byloje 
buvo surinkti prieštaringi įrodymai. Atitinkamai, byla buvo grąžinta pirmosios instan-
cijos teismui nagrinėti iš naujo (2014 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A438-453/2014).

Aptariama išimtis dėl valstybinės žemės pardavimo (nuomos) be aukciono netai-
koma žemės sklypams, kuriuose yra pastatyti laikini statiniai, nutiesti tik inžineriniai 
tinklai ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto 
naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui 
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ar įrenginiui arba jo priklausiniui (Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p.). Šios išimties taiky-
mo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A858-1830/2012. Įvertinęs bylos duome-
nis, Vyriausiasis administracinis teismas pritarė pirmosios instancijos teismo išvadoms, 
kad byloje aptariamoje teritorijoje esantys tretiesiems suinteresuotiems asmenims pri-
klausantys atskiri inžineriniai statiniai (vandentiekio bokštas, vandentiekio rezervua-
ras, laistymo sistema, šalto vandens tiekimo vamzdynas su šuliniais, artezinis gręžinys, 
fekalinės kanalizacijos vamzdynas, nuotekų linijos-drenažo vamzdynai) pagal savo 
naudojimo paskirtį priskirtini inžineriniams tinklams, o tvora priskirtina neturintiems 
aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobū-
džio statiniams, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui. 
Kaip ir pirmosios instancijos teismas, apeliacinį skundą nagrinėjusi teisėjų kolegija 
laikėsi požiūrio, jog tokiems statiniams pagal bylos faktinėms aplinkybėms taikytinų 
teisės aktų nuostatas žemės sklypai neformuojami. Net jei šie inžineriniai tinklai, kaip 
teigė tretieji suinteresuoti asmenys, nelaikytini atskirais inžineriniais tinklais, o trak-
tuotini kaip visuma (kompleksas), teisėjų kolegijos vertinimu, teisiniu požiūriu tai si-
tuacijos nekeitė, nes faktiškai ši sistema jau ilgą laiką buvo nenaudojama, todėl ji laiky-
tina neturinčia aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės 
veiklos pobūdžio statiniais, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar 
įrenginiui (2012 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1830/2012).

Kaip matyti iš administracinių teismų praktikos, statinio baigtumas taip pat yra 
reikšminga aplinkybė sprendžiant, ar yra teisinės prielaidos formuoti žemės skly-
pą, reikalingą tokiam statiniui eksploatuoti. Pavyzdžiui, administracinėje byloje  
Nr. A261-977/2009 buvo nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausė pastatas 
– sugriuvęs gyvenamasis namas (baigtumas – 7 proc.; bendras plotas – 0,00 kv. m). Ji 
siekė suformuoti bei vėliau įsigyti žemės sklypą, reikalingą šiam statiniui eksploatuoti. 
Pasisakydama dėl tokio reikalavimo, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegi-
ja atkreipė dėmesį, kad pagal ginčui taikytinas Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 
3 ir 4 dalių bei šio įstatymo lydinčiųjų teisės aktų nuostatas galėjo būti parduodamas 
tik naudojamas namų valdos žemės sklypas, tai yra toks sklypas, kuris būtinas statinių 
išdėstymui ir jų naudojimui, kiemui, sodui ar daržui. Tačiau šioje byloje buvo nustaty-
ta, kad sklype yra išlikę tik gyvenamojo namo pamatai, kurių statybos baigtumas yra 
7 procentai. Byloje taip pat buvo įrodyta, kad namų valda buvo išnykusi, namų valdos 
žemės sklypo naudojimą patvirtinančių įrodymų taip pat nebuvo. Todėl Vyriausiasis 
administracinis teismas sprendė, kad nebuvo pagrindo pripažinti, jog pamatai yra že-
mės sklype, kuris atitinka naudojamo namų valdos žemės sklypo sąlygas. Paminėtina 
ir tai, kad pareiškėja, be kita ko, nurodė, jog ji siekia atstatyti statinį pagal jo paskirtį. 
Tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad statinio baigtumą sudarė 7 procentai, darė iš-
vadą, jog statinio atkūrimas reiškia naują statybą, nes pačių pamatų likučių kaip atskiro 
statinio pagal registre numatytą paskirtį nėra galimybės naudoti. Todėl pareiškėja ne-
galėjo įgyti žemės sklypo remiantis minėtomis nuostatomis, pagal kurias žemės skly-
pas gali būti formuojamas kitiems statiniams eksploatuoti pagal jų paskirtį (2009 m. 
rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-977/2009). 

Nagrinėjamu klausimu taip pat paminėtina administracinė byla Nr. A146-1414/2008. 
Šioje byloje ginčas buvo kilęs dėl atsisakymo perduoti detaliojo planavimo organiza-
toriaus teises ir pareigas pareiškėjui, kuris prašyme perduoti minėtas teises ir pareigas 
nurodė planavimo tikslą – kitos (komercinės) paskirties žemės sklypo formavimas prie 
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esamų profilaktoriumo pamatų. Kartu su prašymu buvo pateikti išrašai iš nekilnoja-
mojo turto registro centrinio duomenų banko, patvirtinantys, kad: vienu pastatu už-
statytas plotas 1 195 kv. m, o šio pastato baigtumas – 5 proc.; antru pastatu užstatytas 
plotas 1 380 kv. m, o šio pastato baigtumas – 4 proc. Šiaulių rajono savivaldybės admi-
nistracija 2007 m. gegužės 25 d. priėmė sprendimą pareiškėjo prašymo netenkinti, nes 
jis neatitiko įstatymų reikalavimų, kad žemės sklypai būtų formuojami prie naudojamų 
statinių. Apžvelgiamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovo argumentą, kad 
pareiškėjui priklausantys statiniai nebuvo naudojami, todėl žemės sklypo formavimas 
(taip pat ir detaliojo teritorijos planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas 
bei sutarties sudarymas) prie šių statinių negalimas, pripažino nepagrįstu, nurodyda-
mas, kad pareiškėjui priklausantys nekilnojamieji daiktai pagal tuo metu galiojusiame 
Statybos įstatymo 2 straipsnyje pateiktą statinio sąvoką priskirtini prie statinių, jie yra 
naudojami, tvirtai sujungti su žeme ir juos galima rekonstruoti. Tačiau Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija tokią pirmosios instancijos teismo išvadą pri-
pažino nepagrįsta. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, jog aplinkybės, kad ne-
kilnojamasis daiktas atitinka ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusioje Statybos įstatymo 
2 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą statinio sąvoką, o nebaigtas statyti statinys įregistruotas 
Nekilnojamojo turto registre (jei tokie faktai nustatomi), pačios savaime nereiškia, kad 
statinys yra naudojamas, t. y. kad yra atvejis kai galima rengti detalųjį planą Teritori-
jų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte (2004 m. sausio 15 d. įstatymo  
Nr. IX-1962 redakcija; šiuo metu – Žemės įstatymo 40 str. 1 d. 3 p. ir Teritorijų pla-
navimo įstatymo 20 str. 6 d. 2 p.) numatytu pagrindu. Statinio naudojimas – esminių 
statinio reikalavimų pagrindu sukurto statinio savybių panaudojimas naudotojo po-
reikiams tenkinti (Statybos įstatymo 2 str. 72 d.). Iš bylos medžiagos buvo akivaizdu, 
kad ginčui aktualūs statiniai (baigtumas 4–5 proc.) nebuvo ir negalėjo būti naudojami 
naudotojo poreikiams tenkinti pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį 
– gydymo (profilaktoriumas). Iš bylos duomenų taip pat buvo matyti, kad pareiškėjas 
planavo buvusių statinių vietoje statyti rastinius poilsio namelius, t. y. pastatyti naujus 
visiškai kitos paskirties statinius nei buvę nebaigti statyti statiniai, kurių paskirtis – gy-
dymo (profilaktoriumas). Pagal faktinę padėtį pareiškėjo nurodyti objektai – pamatai 
– buvo nebaigtas statyti statinys. Atsižvelgęs į tai, kad byloje nustatyta, jog pareiškėjas 
prašė suformuoti žemės sklypą prie faktiškai nenaudojamų statinių, Vyriausiasis admi-
nistracinis teismas konstatavo, kad atsakovas pagrįstai nusprendė, jog prašomas terito-
rijų planavimo dokumentas negalėjo būti rengiamas (2008 m. rugpjūčio 6 d. sprendi-
mas administracinėje byloje Nr. A146-1414/2008).

Būtina akcentuoti ir tai, kad vien statinio faktinis buvimas nėra pakankama 
prielaida rengiant teritorijų planavimo dokumentus ar kitus įstatyme numatytus do-
kumentus pradėti formuoti atitinkamą žemės sklypą, reikalingą šiems statiniams eks-
ploatuoti. Kaip pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje  
Nr. A-873-624/2015, šiuos dokumentus rengti galima tik tuo atveju, kai žemės sklypas 
yra užstatytas asmeniui priklausančiais statiniais, kurie taip pat yra įrašyti į nekilnoja-
mojo turto kadastrą, o tuo pačiu – ir į nekilnojamo turto registrą. Kaip matyti iš šios 
nutarties turinio, toks reikalavimas, be kita ko, kildinamas iš teisės aktuose nustatyto 
reikalavimo, kad žemės sklypai formuojami juose esantiems statiniams eksploatuoti pa-
gal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Byloje nustačius, kad pa-
reiškėjo statiniai nėra registruoti nekilnojamojo turto registre, nuspręsta, jog atsakovo 
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atsisakymas derinti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo do-
kumentui, yra teisėtas ir pagrįstas (2015 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-873-624/2015). 

I.2.5.1.2. Žemės sklypo dydis

Valstybinės žemės sklypai išnuomojami ar parduodami tokio dydžio, kuris būti-
nas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą 
jų tiesioginę paskirtį (Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p., 10 str. 5 d. 1 p.). Be to, Žemės 
įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 1 punktas, kaip vieną iš reikalavimų formuojant ar per-
tvarkant žemės sklypus, numato, kad prie statinio ar įrenginio gali būti formuojamas 
tik vienas žemės sklypas, reikalingas statiniui ar įrenginiui eksploatuoti pagal nekil-
nojamojo turto registre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. Žemės sklypai, suformuoti sta-
tiniams arba įrenginiams eksploatuoti, natūra nedalijami, išskyrus atvejus, kai žemės 
sklypas padalijamas arba atidalijama dalis iš bendrosios nuosavybės kartu su statinio 
ar įrenginio padalijimu ar dalies iš bendrosios nuosavybės atidalijimu, suformuojamas 
atskiras statinys ar įrenginys ir šiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingas že-
mės sklypas gali funkcionuoti kaip atskiras daiktas. Šių nuostatų taikymo klausimus 
buvo iškilęs administracinėje byloje Nr. A63-2012/2008. Apžvelgiamoje byloje nustatyta, 
kad žemės sklypo pertvarkymo projektu buvo suformuoti du po 0,15 ha ploto žemės 
sklypai prie nekilnojamojo turto registre įregistruotų pastatų (ūkio pastato ir šiltna-
mio), kurių paskirtis – pagalbinio ūkio. Minėti pastatai (ūkio ir šiltnamis) buvo funk-
ciškai susiję nuolatiniu ryšiu su gyvenamuoju namu ir buvo skirti nuolat patenkinti tos 
namų valdos gyventojo poreikius, t. y. šie daiktai buvo gyvenamojo namo priklausiniai 
(tarnaujantys daiktai), susiję bendra ūkine paskirtimi su gyvenamuoju namu. Pagal Ci-
vilinio kodekso 4.19 straipsnio nuostatas, priklausiniais laikomi savarankiški pagrindi-
niam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat su-
siję su pagrindiniu daiktu. Vadinasi, kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija, priklausinys yra savarankiškas daiktas, kuris gali būti kitoje nei pagrin-
dinis daiktas vietoje, tačiau tarp pagrindinio ir antraeilio daikto yra funkcinis ryšys ir 
antraeilis daiktas skirtas pagrindiniam daiktui aptarnauti. Apžvelgiamoje byloje nusta-
tyta, kad ūkio pastatas ir garažas, prie kurių suformuoti du sklypai, buvo įregistruoti 
nekilnojamojo turto registre kaip pagalbiniai ūkio paskirties priklausiniai, tai yra jų 
paskirtis tenkinti gyvenamosios namų valdos gyventojų poreikius ir jie negali funkcio-
nuoti kaip atskiras daiktas. Byloje nebuvo duomenų apie esančias išimtines aplinkybes, 
nustatytas Žemės įstatyme. Atitinkamai, Vyriausiasis administracinis teismas pripaži-
no, kad minėti du suprojektuoti žemės sklypai neatitiko Žemės įstatymo 40 straipsnio 
2 dalies (2004 m. sausio 27 d. įstatymo Nr. IX-1983 redakcija; ši nuostata savo turiniu 
atitinka šiuo metu galiojantį Žemės įstatymo 40 str. 6 d. 1 p.) reikalavimų (2008 m. 
gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-2012/2008).

Specialiosios taisyklės dėl namų valdos formavimo ir jos ploto yra įtvirtintos 
Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 dalyje. Kaimo gyvenamojoje vietovė-
je ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje parduodami ne didesni 
kaip 2,0 ha sodybos (namų valdos) žemės sklypai. Kai pagal įstatymus atskiros sody-
bos (namų valdos) naudojamo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti ir nėra  
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parengtų techninės apskaitos bylų, parduodama atskiros sodybos (namų valdos) žemė, 
kurią užima sodybos statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuo-
lat daržui naudojamas žemės sklypas. Paprastai parduodamas žemės sklypas turi būti 
sodybos teritorijoje, atitikti sodybos (namų valdos) eksploatacijos reikalavimus ir turi 
būti nustatytas teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose (Že-
mės reformos įstatymo 9 str. 2 d.). Vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 
3 dalimi, miesto gyvenamosiose vietovėse (iki 1995 m. birželio 1 d. miestams priskir-
toje teritorijoje), išskyrus Neringos miestą, fiziniams asmenims, turintiems nuosavybės 
teise priklausančius gyvenamuosius namus, parduodami jų namų valdų naudojami 
žemės sklypai, pažymėti namų valdos techninės apskaitos bylose, teritorijų planavimo 
dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų ribų, bet ne didesni kaip 0,2 ha 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Druskinin-
kuose, Palangoje, Birštone ir ne didesni kaip 0,3 ha – kituose miestuose.

Administracinėje byloje Nr. A261-1770/2012 kilo ginčas dėl formuojamo namų val-
dos žemės sklypo ribų nustatymo. Šiems santykiams buvo taikomos Žemės reformos 
įstatymo 9 straipsnio 3 dalis ir Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 (Žin., 
1999, Nr. 25-706; 2004, Nr. 167-6128; 2011, Nr. 53-2551) patvirtintos Naudojamų ki-
tos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės (2009 m. liepos 
30 d. galiojusi taisyklių redakcija). Pagal minėtą įstatymo nuostatą, esminiai kriterijai, 
turintys įtakos namų valdos žemės sklypo dydžiui, jei sodybos (namų valdos) naudoja-
mo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti ir nėra parengtų techninės apskaitos 
bylų, yra atskiros sodybos (namų valdos) žemė, kurią užima sodybos statiniai, sodas, 
kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Pa-
prastai formuojamas ir parduodamas žemės sklypas turi būti sodybos teritorijoje, ati-
tikti sodybos (namų valdos) eksploatacijos reikalavimus ir turi būti nustatytas teritori-
jų planavimo dokumentuose. Apžvelgiamoje byloje nebuvo duomenų, kad naudojamo 
žemės sklypo ribos buvo nustatytos techninės apskaitos bylos dokumentais, todėl, pa-
sak Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos, ribos turėjo būti nustatytos 
pagal faktinio žemės sklypo naudojimo ribas, būtinas namų valdos eksploatavimui. 
Nustatyta, kad formuojant pareiškėjo ginčijamą žemės sklypą šių nuostatų nebuvo 
laikomasi, nes tam tikri nekilnojamojo turto registro išraše nurodyti statiniai (tvora, 
šulinys) nepateko į ginčytu atsakovo sprendimu nustatytas namų valdo ribas. Byloje 
nebuvo įrodymų, paneigiančių šių statinių paskirtį ir kad kiti statiniai nebuvo namų 
valdos įrenginiai, todėl nustatant namų valdos ribas turėjo būti atsižvelgta į jų paskirtį 
ir galimybę juos eksploatuoti kaip vientisą namų valdą. Todėl namų valdos ribos turėjo 
būti formuojamos neviršijant Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
dydžio ir užtikrinant namo savininko teisę nekliudomai naudotis namų valdos įrengi-
niais (2012 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1770/2012). 

Klausimu, kokius statinius turi apimti aptariamas namų valdos žemės sklypas, 
paminėtina administracinė byla Nr. A492-1478/2012. Šioje byloje buvo nustatyta, kad 
pareiškėjos namų valdai – gyvenamajam namui ir pagalbinio ūkio pastatui eksploa-
tuoti – buvo suformuotas 0,20 ha žemės sklypas, vėliau sumažintas iki 0,16 ha, o pir-
čiai, esančiai apie 100 m atstumu nuo pirmo sklypo, buvo suformuotas atskiras 0,05 ha 
žemės sklypas, vėliau sumažintas iki 0,01 ha. Vertindama šias aplinkybes, Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino, kad toks namų valdos žemės sklypo 
formavimas neatitiko racionalios žemėnaudos principų, prieštaravo Civilinio kodekso 
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4.14 straipsnio 1 dalyje nustatytai taisyklei, kad priklausinys (šiuo atveju pirtis) egzis-
tuoja tik su pagrindiniu daiktu ir jį ištinka pagrindinio daikto likimas. Aplinkos minis-
tro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2003, Nr. 58-2611) patvirtinto statybos 
techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo 
paskirtį“ 5.32 punkte (byloje buvo remiamasi redakcija, galiojusia nuo 2008 m. spalio 
26 d. iki 2009 m. balandžio 2 d.; iš esmės analogiška nuostata yra įtvirtinta šiuo metu 
galiojančio reglamento 5.11 p.) priklausiniai apibrėžiami kaip savarankiški statiniui 
tarnauti skirti kiti statiniai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su statiniu. Kaip 
pažymėjo bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija, pirtis – pagalbinio ūkio pastatas, negalintis 
būti atskiru savarankišku nekilnojamojo turto objektu, dėl to pagrindiniam daiktui su 
priklausiniais eksploatuoti turi būti formuojamas vienas žemės sklypas, kai tai neprieš-
tarauja imperatyviems teisės aktų reikalavimams. Pareiškėjai nuosavybės teise priklau-
sančių statinių nekilnojamojo turto registre nustatyta pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis yra gyvenamoji (vieno buto pastatai), priklausinių, kurie nėra savarankiški 
nekilnojamojo turto objektai – pagalbinio ūkio, todėl vienam savarankiškam nekilno-
jamojo turto objektui naudoti pagal jo tikslinę paskirtį privalo būti formuojamas vie-
nas racionalaus dydžio žemės sklypas, į kurį patektų visi su pagrindiniu daiktu susiję 
priklausiniai (2012 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1478/2012; 
taip pat žr. 2012 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-144/2012).

I.2.5.2. Tarp privačių žemės sklypų įsiterpę valstybinės žemės plotai

Vadovaujantis Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 4 punktu ir 10 straipsnio 
5 dalies 4 punktu, valstybinės žemės sklypai parduodami (išnuomojami) be aukciono, 
jeigu jie įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ir neviršija Vyriausybės nustatyto dydžio – 
šių sklypų savininkams.

Įgyvendinant žemės tvarkymo ir administravimo politiką, žemės santykiai regu-
liuojami taip, kad inter alia būtų sudarytos sąlygos tenkinti visuomenės, fizinių ir ju-
ridinių asmenų poreikius racionaliai naudoti žemę (Žemės įstatymo 1 str. 2 d.). Įtvir-
tinus principinę taisyklę, pagal kurią tarp privačių žemės sklypų įsiterpę valstybinės 
žemės plotai parduodami (išnuomojami) be aukciono ir šia tvarka juos gali įsigyti tik 
besiribojančių privačių žemės sklypų savininkai, užtikrinama, kad šiuos valstybinės že-
mės plotus įsigis (išsinuomos) tik nurodyti subjektai. Ši įstatyme nustatyta bendros tai-
syklės, kad valstybinė žemė parduodama (išnuomojama) aukciono būdu, išimtis nėra 
savitikslė, toks teisinis reguliavimas suponuoja tai, kad tarp privačių žemės sklypų įsi-
terpęs valstybinės žemės plotas negali būti suformuotas kaip savarankiškas žemės skly-
pas ir racionaliai naudojamas (Konstitucinio Teismo 2014 m. spalio 9 d. nutarimas).

Aptariamą Žemės įstatymo nuostatą Vyriausybė, be kita ko, detalizavo 1999 m. 
birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 (Žin., 1999, Nr. 50-1608; 2011, Nr. 36-1708) ir juo patvir-
tintomis Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisy-
klėmis (toliau – ir Naujų sklypų nuomos ir pardavimo taisyklės). 1999 m. birželio 2 d. 
nutarimo Nr. 692 2.15 punkto pirmoje pastraipoje Vyriausybė nutarė nustatyti, kad 
laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomo-
tų valstybinės žemės sklypų, taip pat privačių arba išnuomotų valstybinės žemės skly-
pų ir kelių (gatvių) ar miesto gyvenamojoje vietovėje esančių miškų sklypų (plotų), ne 
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didesnių kaip 0,04 ha teritorijose, kuriose pagal teritorijų planavimo dokumentus ar 
žemės valdos projektus suplanuotos gyvenamosios teritorijos, ir 0,5 ha – kitose terito-
rijose, jeigu šiuose plotuose negalima suformuoti atskirų žemės sklypų, Nacionalinės 
žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu gali būti 
parduodami ne aukciono būdu besiribojančių Nekilnojamojo turto registre įregistruo-
tų privačios žemės sklypų savininkams arba išnuomojami besiribojančių valstybinės 
žemės sklypų nuomininkams.

Konstitucinis Teismas yra pripažinęs, kad Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nu-
tarimo Nr. 692 2.15 punkto pirmoje pastraipoje nustatytu teisiniu reguliavimu buvo 
siekiama inter alia užtikrinti, kad įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ir kelių (gatvių) 
atitinkami laisvos valstybinės žemės plotai, kurie parduoti besiribojančių privačių že-
mės sklypų savininkams, būtų sujungti su šiais privačiais žemės sklypais (Konstituci-
nio Teismo 2014 m. spalio 9 d. nutarimas). Vyriausiasis administracinis teismas taip pat 
yra pripažinęs, kad šiame Vyriausybės nutarimo punkte nustatytu teisiniu reguliavimu 
yra siekiama užtikrinti racionalios žemėnaudos formavimą, efektyvų laisvos valstybi-
nės žemės fondo išnaudojimą, papildomų pajamų į savivaldybės ir valstybės biudžetą 
gavimą; laisvi ir įsiterpę žemės plotai turi būti suformuojami nustatant jų ribas, plotą, 
tikslinę naudojimo paskirtį bei galimybes sujungti jį su pirkėjo besiribojančiu žemės 
sklypu Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka (2013 m. sausio 28 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A520-471/2013). 

Iš minėto reguliavimo matyti, jog tam, kad būtų galima suformuoti žemės sklypą 
su tikslu jį be aukciono parduoti ar išnuomoti, turi būti nustatytos aplinkybės: 1) že-
mės sklypas laikomas įsiterpusiu; 2) žemės sklypas neviršija 0,04 ha gyvenamosiose te-
ritorijose arba 0,5 ha kitose teritorijose; 3) šiuose plotuose negalima suformuoti atski-
rų žemės sklypų. Pastebėtina, kad šiomis aplinkybėmis žemės plotas turi nesiriboti su 
kitu, atskiru žemės sklypu nesuformuotu laisvos valstybinės žemės plotu (ši sąlyga dėl 
nesiribojimo su kitu žemės sklypu, netaikoma tokiam įsiterpusiam žemės sklypo plo-
tui, kurį sudaro siaura juosta, šlaitai ar griovos) (2014 m. rugsėjo 16 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A822-561/2014). 

Žemės įsigijimo nuosavybėn atveju (ne nuomos atveju), šis žemės plotas turi būti 
įsiterpęs (1) tarp privačių žemės sklypų, arba (2) tarp privačių ir išnuomotų valstybinės 
žemės sklypų, arba (3) tarp privačių žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miesto gyvena-
mojoje vietovėje esančių miškų sklypų (plotų) (žr. 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A438-1063/2014). Be to, šis norimas įsigyti žemės sklypas turi 
būti laisvas (2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-568/2014; 
2014 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-985/2014). Nustatant, ar 
valstybinės žemės plotas yra įsiterpęs, kiekvienu konkrečiu atveju yra vertinama, kaip 
žemės plotas yra išsidėstęs, ar jis atitinka sąlygas, numatytas minėtame Vyriausybės 
1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 2.15 punkte (2013 m. lapkričio 22 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A858-1304/2013). Taigi aptariamo teisinio santykio objek-
tas yra valstybinės žemės sklypas, kuris turi būti įsiterpęs tarp privačių žemės sklypų 
ir neviršyti Vyriausybės nustatyto dydžio. Šių santykių subjektais yra privačių žemės 
sklypų savininkai ir valstybė. Asmens subjektinė teisė – įgyti nuosavybėn be aukcio-
no tokį valstybinės žemės sklypą, gali būti įgyvendinta kai, yra įvykdomos atitinkamos 
sąlygos: o būtent, kai asmuo išreiškia valią įsigyti tokį žemės sklypą; šis žemės sklypas 
nustatyta tvarka yra suformuojamas ir įregistruojamas nekilnojamojo turto registre; 
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sudaroma pirkimo–pradavimo sutartis ir kt. Šio teisinio santykio objekto ir subjekto 
paminėti požymiai yra tos būtinos prielaidos, be kurių egzistavimo yra negalimas ir 
pačios asmens subjektinės teisės atsiradimas. Ir tik egzistuojant šioms prielaidoms bei 
įvykdžius minėtas sąlygas, gali būti įgyvendinta asmens subjektinė teisė – įgyti nuosa-
vybėn be aukciono valstybinį žemės sklypą (2014 m. rugsėjo 29 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A438-1063/2014).

I.2.5.2.1.  Žemės sklypo padėties, ploto ir kiti reikalavimai

Reikalavimo, susijusio su žemės įsiterpimu, išpildymas vertintas ne viename Vy-
riausiojo administracinio teismo nagrinėtame administraciniame ginče. Antai admi-
nistracinėje byloje Nr. A438-1063/2014 ginčytais aktais Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija atsisakė leisti pareiškėjams rengti jiems priklausančio žemės sklypo 
planą, siekiant prie jo prijungti valstybinės žemės sklypo dalį, kurią jie ketino įsigy-
ti nuosavybėn be aukciono, kaip įsiterpusį. Savo atsisakymą atsakovas grindė tuo, kad 
šis ginčo žemės sklypas neatitiko laisvo įsiterpusio žemės sklypo statuso, nes tiesiogiai 
nesiribojo su pareiškėjų žemės sklypu, be to, jis nebuvo laisvas. Vyriausiasis adminis-
tracinis teismas sutiko su tokia viešojo administravimo subjekto pozicija, nustatęs, kad 
ginčo žemės sklypo sąlyčio taškas su pareiškėjų žemės sklypu buvo minimalus, nes jie 
ribojosi tik šių sklypų vieno iš kampo taškuose. Be to, šis ginčo žemės sklypas iš esmės 
buvo tarp kitu detaliuoju planu suformuoto atskiro laisvos valstybinės žemės sklypo bei 
kito žemės sklypo. Visa tai lėmė teisėjų kolegijos vertinimą, kad ginčo žemės sklypas 
negalėjo būti laikomas įsiterpusiu prie pareiškėjams priklausančio žemės sklypo, o tu-
rėjo būti laikomas įsiterpusiu tarp minėtų detaliuoju planu suformuoto atskiro laisvos 
valstybinės žemės sklypo bei kito žemės sklypo (2014 m. rugsėjo 29 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A438-1063/2014). Kitoje administracinėje byloje Nr. A822-561/2014 
nustačius, kad pareiškėjo siekiamas suformuoti ir įsigyti 0,0943 ha valstybinės žemės 
plotas viršijo leistiną 0,04 ha plotą gyvenamosiose teritorijose ir kad jame galima buvo 
suformuoti atskirą žemės sklypą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pareiškėjo reikalavimas dėl įpa-
reigojimo leisti jam ne aukciono būdu įsigyti minėtą valstybinės žemės plotą buvo ne-
pagrįstas (2014 m. rugsėjo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-561/2014).

Minėta, kad, išskyrus eksplicitiškai nurodytas išimtis, atitinkamas žemės plotas 
turi būti įsiterpęs tarp privačių žemės sklypų (išnuomotų valstybinės žemės sklypų), 
tam, kad būtų sprendžiamas tokio ploto įsigijimo (nuomos) klausimas. Šiuo aspektu 
paminėtina administracinė byla Nr. A858-1304/2013. Įvertinusi bylos medžiagą, Vyriau-
siojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog ginčo 399 kv. m valstybinės 
žemės sklypo pirkimo procedūros pradėjimo, vykdymo metu pareiškėjo siekiamas įsi-
gyti 399 kv. m valstybinės žemės plotas ribojosi su atskiru žemės sklypu nesuformuo-
tu laisvos valstybinės žemės plotu, jo nesudarė nei siaura juosta, nei šlaitai, nei grio-
vos. Tokiu būdu jis negalėjo būti pripažintas įsiterpusiu tik tarp privačių žemės sklypų 
(2013 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1304/2013). Tuo metu 
administracinėje byloje Nr. A-511-556/2015 ginčo šalių pozicijos išsiskyrė dėl pra-
šomo suformuoti valstybinės žemės sklypo atitikimo Žemės įstatymo 10 straipsnio 
5 dalies 4 punkto reikalavimams, Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 
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2.15 punkte nustatytoms sąlygoms, t. y. dėl to, ar ginčo sklypas galėjo būti laikomas 
įsiterpusiu tarp privačių žemės sklypų ir (ar) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip 
pat privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių) žemės sklypų. 
Iš administracinėje byloje pateiktų įrodymų buvo matyti, kad pareiškėjų norimas su-
formuoti kaip įsiterpęs žemės sklypas buvo dalis nesuformuoto valstybinės žemės plo-
to. Tiek norėtas suformuoti kaip įsiterpęs žemės plotas, tiek likęs valstybinės žemės 
plotas, besiribojantis su tariamai įsiterpusiu ir norimu suformuoti žemės sklypu, iš es-
mės buvo vienas nesuformuotas valstybinės žemės plotas, sudaręs bendrą apie 850 kv. 
m žemės plotą bei galėjęs ateityje būti suformuotas racionalaus dydžio atskiru vals-
tybinės žemės sklypu. Šiomis aplinkybėmis Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija sprendė, kad ginčo faktinė situacija niekaip neatitiko kriterijų, įtvirtintų mi-
nėtose teisės aktų nuostatose (2015 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A-511-556/2015).

Žemės pripažinimo įsiterpusia klausimu paminėtina ir administracinė byla 
Nr. A552-2764/2012. Atsakovas apeliaciniame skunde teigė, kad lingvistiškai ir sistemiš-
kai aiškinant Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 2.15 punktą, laisvos 
valstybinės žemės plotai laikomi suformuotais, jei jie yra privatūs žemės sklypai arba 
išnuomoti valstybinės žemės sklypai, t. y. jei laisvos valstybinės žemės plotas nebus „įsi-
terpęs“ tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, jis ne-
bus laikomas įsiterpusiu minėto punkto prasme. Kitaip tariant, atsakovas siekė įrodyti, 
kad Dvarčionių geomorfologinis draustinis, besiribojantis su pareiškėjų pageidaujamu 
įsigyti laisvos valstybinės žemės plotu, nelaikytinas atskiru žemės sklypu suformuotu 
laisvos valstybinės žemės plotu. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su-
tiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Dvarčionių geomorfologinis drausti-
nis gali būti laikomas atskiru žemės sklypu suformuotu žemės plotu, kadangi jo plotas 
yra apibrėžtas teisės aktuose ir įregistruotas kadastre, jo ribos nustatomos ir žymimos 
žemės kadastro žemėlapiuose, taip pat teritorijų planavimo dokumentuose. Pagal by-
los duomenis buvo nustatyta, kad laisvos valstybinės žemės plotas, esantis prie pareiš-
kėjoms priklausančio žemės sklypo, iš vakarinės pusės ribojasi su atskiru žemės skly-
pu suformuotu žemės plotu, t. y. Dvarčionių geomorfologiniu draustiniu, kurio plotas 
(106,11134523 ha) nustatytas Aukščiausiosios Tarybos nutarimu ir kurio ribos pažy-
mėtos teritorijų planavimo suvestiniame skaitmeniniame žemėlapyje ir įregistruotos 
saugomų teritorijų valstybės kadastre. Pareiškėjų prašyme nurodytą laisvos valstybi-
nės žemės plotą sudarė siaura juosta (šiaurinės kraštinės ilgis tesudaro 6.74 m, rytinės 
– 40 m, pietinės – 17,57 m), šlaitai ir griovos, kas taip pat atitiko įsiterpusio laisvos 
valstybinės žemės ploto sąvoką, pateiktą Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo 
Nr. 692 2.15 punkte. Toks nurodytų teisės aktų normų loginis – sisteminis aiškinimas 
bei Saugomų teritorijų kadastro duomenys, pasak Vyriausiojo administracinio teismo, 
patvirtino pirmosios instancijos teismo išvadą, kad Dvarčionių geomorfologinis draus-
tinis gali būti laikomas atskiru žemės sklypu suformuotu žemės plotu ir kad pareiš-
kėjų pageidaujamas įsigyti laisvos valstybinės žemės plotas atitiko įsiterpusio laisvos 
valstybinės žemės ploto sąvoką(2012 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A552-2764/2012). 

Pastebėtina, kad remiantis administracinių teismų praktika, teisė netoleruoja to-
kios situacijos, kai atitinkami valstybinės laisvos žemės plotai skaidomi dirbtinai sie-
kiant suformuoti naują žemės sklypą, kaip įsiterpusį. Šią teisinę problemą iliustruoja 
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administracinė byla Nr. A438-322/2014. Joje buvo nustatyta, kad ginčo žemės sklypas 
(pareiškėjo siektas prisijungti neva įsiterpęs žemės sklypas) iš pietų ir rytų pusės ri-
bojosi su atskiru žemės sklypu nesuformuotu laisvos valstybinės žemės plotu. Be to, 
šis ginčo žemės sklypas ribojosi ir su šlaitu, kurio žemė taip pat priklausė valstybei. 
Ginčo žemės sklypą vertindama visumoje su šlaitu kaip vientisą žemės plotą, Vyriau-
siojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog šis vientisas žemės plotas 
akivaizdžiai nebesudarė siauros juostos, įsiterpusios tarp pareiškėjos žemės sklypo ir 
valstybinės reikšmės miškų ploto. Be to, jo dydis buvo didesnis kaip 0,04 ha. Visa tai 
patvirtino, kad šis vientisas žemės plotas neatitiko tų sąlygų, pagal kurias konkretus 
žemės plotas gali būti pripažintas įsiterpusiu. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija darė 
išvadą, kad byloje detaliuoju planu, kurį buvo atsisakyta derinti, buvo atliekamas dirb-
tinas minėto vientiso žemės ploto skaidymas į ginčo žemės sklypą ir šlaitą, ginčo že-
mės sklypą formuojant iki maksimaliai leistino dydžio. Tačiau toks dirbtinas tariamai 
įsiterpusio žemės sklypo formavimas, atskiriant jį nuo vientiso žemės ploto, neatitiko 
teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių įsiterpusių sklypų statusą bei jų nustatymą, 
t. y. negalėjo būti pripažintas įsiterpusiu ginčo teisiniams santykiams taikytinų teisės 
aktų prasme (2014 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-322/2014).

I.2.5.2.2. Sodininkų bendrijos teritorijoje esantys įsiterpę žemės plotai

Sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams ir kitiems asmenims valstybinės že-
mės mėgėjų sodo teritorijoje pardavimo ir nuomos tvarką detalizuoja Valstybinės že-
mės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklės, patvirtintos Vy-
riausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2004, Nr. 167-6129; 2010,  
Nr. 158-8044). Šių taisyklių 3.1.2 punkte nustatyta, kad sodininkų bendrijų nariai ir kiti 
asmenys turi teisę pirkti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kai sodininkų bendri-
jos atsisako juos pirkti bendrojo naudojimo statiniams ar rekreacijai. Tai reiškia, kad 
valstybinė žemė gali būti parduodama tik tuomet, kai ji yra laisva, o norint pirkti vals-
tybinę žemę sodininkų bendrijose, būtinas tokios bendrijos atsisakymas pirkti tą pačią 
žemę (2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-568/2014).

Pirmuoju aspektu paminėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas savo prak-
tikoje yra konstatavęs, jog kai valstybinės žemės sklypas, kurio dalį ketina įsigyti atitin-
kamas asmuo, yra išnuomotas sodų bendrijai, jis nėra laikytinas įsiterpusiu valstybinės 
žemės sklypu (2013 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-48/2013). 

Analogiškai situacija vertinama ir tais atvejais, kai atitinkami valstybinės žemės 
plotai perduodami sodininkų bendrijoms neatlygintinai naudotis. Pavyzdžiui, adminis-
tracinėje byloje Nr. A552-568/2014 buvo nustatyta, kad pareiškėjas pageidavo rengti že-
mės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kuriame būtų projektuojami įsiterpę 
valstybinės žemės sklypai bendro 0,0322 ha ploto, esančio sodų bendrijos teritorijoje 
ir besiribojančio su pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiais 0,0800 ha ir 0,0972 ha 
žemės sklypais. Nagrinėdamas pareiškėjo prašymą, Nacionalinės žemės tarnybos Klai-
pėdos skyrius raštu kreipėsi į ginčo sodų bendriją, prašydamas pateikti informaciją, ar 
prašomi suformuoti ir privatizuoti žemės sklypai jai (sodininkų bendrijai) yra reikalin-
gi bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai. Ši bendrija atsakė, jog neprita-
ria valstybinių žemės sklypų privatizavimui, nes pageidaujami prijungti žemės sklypai 



562

III. Informacinė dalis

nelaikytini įsiterpusiais, jie reikalingi bendrijos reikmėms. Dėl šios priežasties Nacio-
nalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys sprendimu pareiškėjo prašymo netenki-
no. Bylos nagrinėjimo administraciniame teisme metu buvo nustatyta, jog pareiškėjas 
žemės sklypus norėjo pasididinti bendrojo naudojimo žeme, t. y. išplečiant sklypus į 
gatvės pusę bei žaliuosius plotus. Minėti žemės plotai buvo šalia gatvių. Prie šių žemės 
plotų buvo privažiuojamasis kelias. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegi-
ja pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo (Žin., 2004, 
Nr. 4-40) 3 straipsnio 1 dalį sodininkų bendrija yra atitinkamo administracinio viene-
to bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjišką sodininkystę, puoselėjanti ir 
tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Taigi, sodininkų bendrijų bendrose teritorijose žemė 
skirta ne tik tiesioginei paskirčiai – pravažiavimui ar praėjimui, vietai komunikacijoms 
tiesti, bet ir rekreacijai, aktyviam poilsiui. Vyriausiasis administracinis teismas prita-
rė atsakovo išsakytai pozicijai, kad žemės plotai, einantys palei pareiškėjo sklypų ribą, 
buvo naudojami kaip sanitarinės zonos žiemos metu valyti sniegą, o pareiškėjo nori-
mas prijungti žemės plotas palei gatvę sodininkų bendrijai tarnavo kaip šalikelė, be 
kita ko, skirta pėstiesiems, kadangi ši gatvė yra asfaltuota. Atitinkamai buvo pripažinta, 
kad ginčo žemės plotai negalėjo būti laikomi įsiterpusiais aptariamo teisinio reguliavi-
mo prasme (2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-568/2014).

I.2.5.3. Valstybinės žemės įgijimo (nuomos) ypatumai vykdant žemės reformą

Apibendrinime jau buvo apžvelgta administracinių teismų praktika, susijusi su 
kai kuriomis asmens teisės žemės reformos vykdymo metu įgyti statinių eksploata-
vimui reikalingus (namų valdos) žemės sklypus įgyvendinimo sąlygomis. Žemės re-
formos įstatymas nustato ir kitas tam tikras specialias taisykles dėl asmenų prielaidų 
pirkti (privatizuoti) valstybinės žemės sklypus žemės reformos metu, be kita ko, ap-
sprendžiančių ir žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo bei kitų viešojo admi-
nistravimo procedūrų turinį. Šių nuostatų aiškinimo ir taikymo taisykles, pateiktas Vy-
riausiojo administracinio teismo priimtuose baigiamuosiuose aktuose, šiame skyriuje 
ir bus siekiama glaustai apžvelgti.

I.2.5.3.1. Asmenų, pageidaujančių įsigyti ar nuomoti žemę, eilė

Vykdant žemės reformą, kaimo gyvenamojoje vietovėje žemės sklypai asmenims 
formuojami žemės reformos žemėtvarkos projektuose, kituose žemės valdos projektuo-
se ar teritorijų planavimo dokumentuose laikantis Žemės reformos įstatymo 10 straips-
nio 1 dalyje nustatytos eilės. Iš šios įstatymo nuostatos 11 ir 12 punktuose matyti, kad 
paskutine eile formuojami statiniams ar įrenginiams eksploatuoti reikalingi žemės 
sklypai (plačiau šiuo klausimu žr. apibendrinimo skyrių I.2.5.1. Statiniams eksploatuoti 
reikalingas žemės sklypas), taip pat parduodami, nuomojami, perduodami neatlyginti-
nai naudotis ar patikėjimo teise žemės sklypai kitais įstatymų nustatytais atvejais. Kiek 
tai susiję su valstybinės žemės pardavimu, svarbu pažymėti, kad nuo 2014 m. gegužės 
1 d. Žemės reformos įstatymo 10 straipsnis buvo išdėstytas nauja redakcija. Be to, nuo 
2015 m. sausio 24 d. nauja redakcija buvo išdėstyta ir Žemės reformos žemėtvarkos 
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projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodi-
ka, patvirtinta žemės ir miškų ūkio ministro 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 
(Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2011, Nr. 165-7881; TAR, 2015, Nr. 2015-00994; toliau – ir Že-
mės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodika).

Šiuo metu galiojanti Žemės įstatymo 9 straipsnio 7 dalis įtvirtina, kad žemės re-
formos metu valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypai kaimo vietovėje, for-
muojami pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus, Vyriausybės nustatyta tvarka 
išnuomojami be aukciono. Pirmumo teisę išsinuomoti tokią žemę turi: 1) fiziniai as-
menys, įregistravę ūkininko ūkį Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka arba turintys 
Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą pasirengimą ūkininkauti; 2) juridiniai as-
menys – žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurių metinės įplaukos iš prekinės žemės 
ūkio produkcijos realizavimo sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų. 
To paties Žemės įstatymo straipsnio 8 dalis nustato, kad, jeigu keli vienodą pirmumo 
teisę turintys asmenys pageidauja išsinuomoti tą patį valstybinės žemės ūkio paskir-
ties žemės sklypą, žemės sklypas išnuomojamas tam asmeniui, kuris teisėtai naudoja-
si žemės sklypu. Jeigu tokių asmenų nėra, žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, ku-
rio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės ūkio paskirties žemės 
sklypas ribojasi su pageidaujamu išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypu. Jei-
gu tokių asmenų nėra arba jų yra keletas, žemės ūkio paskirties žemės sklypas išnuo-
mojamas asmeniui, anksčiau pateikusiam prašymą išsinuomoti valstybinės žemės ūkio 
paskirties žemės sklypą. Tais atvejais, kai yra keli asmenys, nenurodyti šio straipsnio 
7 dalies 1 ir 2 punktuose, pageidaujantys išsinuomoti tą patį valstybinės žemės ūkio 
paskirties žemės sklypą, šis žemės sklypas jiems išnuomojamas aukcione.

Šių nuostatų taikymo klausimas buvo sprendžiamas administracinėje byloje  
Nr. A-68-438/2015, kurioje pareiškėjas, be kita ko, ginčijo Nacionalinės žemės tarnybos 
teritorinio padalinio vedėjo įsakymu patvirtinto žemės reformos žemėtvarkos projek-
to dalį, kuria trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo suprojektuotas nuomai 4,58 ha 
žemės sklypas. Pareiškėjas savo nesutikimą su šiais administraciniais aktais iš esmės 
grindė tuo, kad buvo pažeista jo pirmumo teisė išsinuomoti ginčo žemės sklypą. Ap-
žvelgiamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo buvo 
įregistravę ūkininko ūkius, abu pageidavo išsinuomoti tą patį ginčo žemės sklypą, kuris 
nesiribojo su jų turėtais nuosavybės teise ar nuomotais iš valstybės kitais žemės skly-
pais. Pastaruoju aspektu plačiau paminėtina, kad Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčo žemės sklypas 
nesiribojo su pareiškėjo turėtu nuosavybės teise žemės sklypu, nes šiuos žemės sklypus 
skyrė vietinės reikšmės kelias. Žemės įstatymo 2 straipsnio 19 dalyje yra pateikta že-
mės sklypo ribos sąvoka, kuri apibūdinama, kaip riba tarp žemės sklypų, paženklinta 
riboženkliais vietovėje arba sutapdinta su nuolatiniais kraštovaizdžio elementais ir gra-
fiškai pažymėta žemės sklypo plane. Pasak Vyriausiojo administracinio teismo, iš šios 
teisės normos matyti, kad greta esantys žemės sklypai atitinkamoje kraštinėje turi ben-
drą ribą, paženklintą tais pačiais riboženkliais. Iš to darytina išvada, kad Žemės įstaty-
mo 9 straipsnio 8 dalyje naudojama sąvoka – „nuosavybės teise turimas ar iš valstybės 
nuomojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu išsinuo-
moti žemės ūkio paskirties žemės sklypu“, turi būti aiškinama taip, jog tarp šių žemės 
sklypų turi būti bendra riba, kuri yra paženklinta tais pačiais riboženkliais vietovėje. 
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Apžvelgiamoje byloje taip pat buvo nustatyta, kad trečiasis suinteresuotas asmuo pra-
šymą išsinuomoti iš valstybės žemės ūkio paskirties žemės sklypus, formuojamus pagal 
tuo metu rengiamą žemės reformos žemėtvarkos projektą teisės aktų nustatyta tvarka 
formaliai vertinant pateikė anksčiau (2012 m. spalio 30 d.) nei pareiškėjas (2013 m. 
vasario 14 d.). Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, skirtingai 
nei pirmosios instancijos teismas, atskirai akcentavo aplinkybę, jog iš bylos duomenų 
buvo matyti, kad pareiškėjas dėl galimybės nuomotis valstybinę žemės ūkio paskirties 
žemę ginčo vietovėje ir kituose gretimuose kaimuose, į atsakovą ne kartą raštu kreipėsi 
2011–2012 metais. Tenkinant vieną iš šių prašymų ginčo žemės sklypas jam buvo su-
teiktas laikinai naudotis atsakovo 2012 m. gegužės 10 d. įsakymu, kurį (žemės sklypą) 
pareiškėjas teisėtai naudojo 2012–2013 metais, t. y. teisėtai naudojo iki buvo priimti 
byloje ginčyti administraciniai aktai. Visos šios aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, 
patvirtino pareiškėjo teiginius, kad jis visą laiką, bent jau nuo 2011 metų, siekė, kad 
ginčo žemės sklypas būtų jam išnuomotas. Visa tai apibendrinęs Vyriausiasis adminis-
tracinis teismas darė išvadą, kad byloje buvo įrodyta, jog pareiškėjas anksčiau nei tre-
čiasis suinteresuotas asmuo išreiškė raštu atsakovui savo valią išsinuomoti ginčo žemės 
sklypą, tačiau formaliai šią savo valią realizavo netinkama forma, t. y. nesilaikydamas 
nustatytų reikalavimų tokio pobūdžio prašymams pateikti. Šiuo atveju atsakovas buvo 
tas viešojo administravimo subjektas, kurio kompetencijai buvo priskirti tiek valsty-
binės žemės ūkio paskirties žemės išnuomavimo, tiek jos suteikimo laikinai naudotis 
klausimai. Todėl jam buvo arba turėjo būti žinoma, kad pareiškėjas jau nuo 2011 metų 
siekė išsinuomoti ginčo žemės sklypą. Šios aplinkybės apžvelgiamoje byloje lėmė ver-
tinimą, kad atsakovas ginčo atveju turėjo remtis ne formaliomis teisės aktų nuostato-
mis, o vadovautis „vieno langelio“ principu, kuris jį, viešojo administravimo subjektą, 
įpareigoja asmenų prašymus priimti ir atsakyti į juos vienoje darbo vietoje. Remian-
tis šiuo principu, prašymą nagrinėja ir informaciją iš savo administracijos padalinių, 
pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo subjektų gauna pats 
subjektas, neįpareigodamas tai atlikti prašymą padavusį asmenį (Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537; toliau 
– ir Viešojo administravimo įstatymas) 3 str. 8 p.). Šiomis aplinkybėmis Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ginčytais administraciniais 
aktais, kurie nors ir atitiko formaliuosius teisės aktų reikalavimus, iš esmės buvo pa-
žeista pareiškėjo subjektinė teisė – turėti pirmenybę išsinuomoti ginčo žemės sklypą, 
dėl ko šie aktai negalėjo būti pripažinti pagrįstais bei teisingais (2015 m. sausio 27 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A-68-438/2015).

Minėta, kad 2014 metais buvo atlikti įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų, regla-
mentuojančių aptariamos eilės, kuri, be kita ko, apsprendžia rengiamų žemės reformos 
žemėtvarkos projektų ir atliekamų teritorijų planavimo procedūrų turinį, sudarymo ir 
jos administravimo klausimus. Tačiau tai nereiškia, kad ankstesnės teisės aktų nuosta-
tos, jų aiškinimo bei taikymo specializuotuose teismuose praktika yra praradusi aktu-
alumą. Iš tiesų administraciniuose teismai iki šiol nagrinėja ginčus dėl aptariamų san-
tykių, susiklosčiusių iki minėtų teisinio reguliavimo pakeitimų, be to, administravimo 
subjektai įstatymų leidėjo ir kitų teisėkūros subjektų taip pat yra eksplicitiškai įpareigoti 
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tam tikrais atvejais taikyti ankstesnį reglamentavimą2. Todėl šioje apibendrinimo dalyje 
yra tikslinga glaustai apžvelgti ir kai kurių iki 2014 m. galiojusių Žemės reformos įsta-
tymo 10 straipsnio 1 dalies nuostatų, reglamentavusių pretendentų įgyti valstybinę 
žemę eilių sudarymą, aiškinimo ir taikymo praktiką administraciniuose teismuose.

Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 11–18 punktai (2010 m. birželio 
18 d. įstatymu Nr. XI-914 redakcija) nustatė, kad vykdant žemės reformą, kaimo gyve-
namojoje vietovėje žemės sklypai asmenims formuojami žemės reformos žemėtvarkos 
projektuose arba kituose teritorijų planavimo dokumentuose nustatyta eilės tvarka, 
įskaitant:

– 12 eile buvo parduodami žemės ūkio paskirties žemės sklypai valstybės para-
mos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę subjektams, ne mažiau kaip metus naudojan-
tiems šiuos žemės sklypus, išskyrus šios dalies 7 punkte nurodytus atvejus3. Adminis-
tracinėje byloje Nr. A-329-552/2015, be kita ko, buvo sprendžiama, ar P. P., A. P. ir D. P. 
turėjo teisę būti priskirti asmenų, pageidaujančių pirkti iš valstybės žemės ūkio paskir-
ties žemės sklypus 12 eilės grupei ginčo sklypams įsigyti. Aiškindamas minėtą Žemės 
reformos įstatymo nuostatą, Vyriausiasis administracinis teismas pirmiausia priminė, 
kad pagal Žemės įstatymo 2 straipsnio 11 dalį, žemės naudotojas – žemės savininkas 
arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio organizacija, juridinio asmens ar užsienio 
organizacijos filialas, kurie naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo spren-
dimų, sandorių ar kitu teisiniu pagrindu. Taigi, kaip matyti pagal šį apibrėžimą, žemės 
naudotojui nustatyti esminė aplinkybė yra teisinis naudojimo pagrindas. Šiuo aspek-
tu Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad ginčo 
žemės sklypus nuo 2003 m. rugpjūčio 5 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., esant teisiniam 
naudojimo pagrindui – žemės nuomos sutartims, naudojo P. P., o nuo 2011 m. gegužės 
6 d. įsakymų dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis 
pagrindu – P. P., A. P., D. P. ir T. P. (pastarasis nuo 2011 m. gegužės 16 d). Ginčo sąrašai 
(sudaryti 2011 m. kovo 25 d. įsakymu, patikslinti 2011 m. balandžio 7 d.) buvo sudary-
ti anksčiau nei D. P., A. P., P. P. bei T. P. buvo suteikta teisė laikinai naudotis ginčo skly-
pais. Minėta, jog P. P. prašymą leisti išpirkti iš valstybės žemę pateikė 2008 m. balandžio 
10 d., tuo metu, kai nuomojo ginčo žemės sklypus pagal anksčiau nurodytas nuomos 

2 Pvz., Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo 
įstatymo (TAR, 2014, Nr. 2014-04857) 4 straipsnio 2 dalis numatė, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo 
žemės reformos žemėtvarkos projekte ar jam prilyginamame žemės sklypo plane, ar kitame žemės 
valdos projekte, ar teritorijų planavimo dokumente suprojektuoti žemės sklypai parduodami pagal 
iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias įstatymo nuostatas. Jeigu asmuo iki šio įstatymo įsigaliojimo 
teisės aktų, reglamentuojančių žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės 
sklypų planų rengimą ir įgyvendinimą, nustatyta tvarka pretendentų susirinkimo metu pasirinko 
žemės sklypą tai patvirtindamas parašu žemėtvarkos projekto svarstymo su pretendentais gauti žemės 
žiniaraštyje arba pretendentų susirinkimo protokole (kai rengiamas žemės reformos žemėtvarkos 
projektui prilyginamas žemės sklypo planas), laikoma, kad toks žemės sklypas suprojektuotas žemės 
reformos žemėtvarkos projekte ar jam prilyginamame žemės sklypo plane. Jeigu žemės sklypui iki šio 
įstatymo įsigaliojimo nustatyta tvarka išduotos planavimo sąlygos, laikoma, kad toks žemės sklypas 
suprojektuotas teritorijų planavimo dokumente. Jeigu žemės sklypui iki šio įstatymo įsigaliojimo 
nustatyta tvarka pateikti žemės valdos projekto (išskyrus žemės reformos žemėtvarkos projekto) 
rengimo reikalavimai, laikoma, kad toks žemės sklypas suprojektuotas žemės valdos projekte.

3 Tai apima atvejus, kai žemės sklypai perduodami nuosavybėn neatlygintinai arba parduodami 
įstatymų nustatyta tvarka suteikti asmeniniam ūkiui žemės sklypai šiuos žemės sklypus naudojantiems 
asmenims.
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sutartis, t. y. prašymo padavimo metu jis daugiau nei vienerius metus buvo ginčo skly-
pų naudotojas. Teisėjų kolegija pripažino, jog nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. ge-
gužės 6 d. nebuvo formalaus teisinio pagrindo pripažinti P. P. žemės naudotoju, tačiau 
byloje nebuvo duomenų, jog šiuo laikotarpiu kitas asmuo būtų naudojęsis ginčo že-
mės sklypais. Taip pat, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos specifiką ir metų laikotarpį 
(žiemos, ankstyvo pavasario), kuomet nevykdomi žemės ūkio darbai, pripažinta, jog  
teisėtas P. P. naudojimasis aptariamais ginčo sklypais nenutrūko. Taigi, sudarant sąrašus 
P. P. galėjo būti priskirtas 12 eilės pretendentams į ginčo žemės sklypus, kaip ne mažiau 
kaip metus iki 2010 m. gruodžio 31 d. naudojęsis jais nuomos sutarčių pagrindu. By-
loje nebuvo duomenų, jog A. P. ir D. P. buvo teisėti ginčo žemės sklypų naudotojai mi-
nėto sąrašo sudarymo metu. Taigi, kaip pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas, 
dalyse dėl pageidavimo pirkti žemės sklypų dalis, patenkančias į ginčytų sklypų plotus, 
A. P. ir D. P. nepagrįstai įtraukti į piliečių, pageidaujančių pirkti iš valstybės žemės ūkio 
paskirties žemės sklypus 12 eilės sąrašą (2015 m. vasario 27 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. A-329-552/2015);

– 13 eile buvo parduodami žemės ūkio paskirties žemės sklypai valstybės para-
mos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę subjektams, nuosavybės teise turintiems že-
mės sklypus, kurie ribojasi su parduodamu žemės sklypu. Kai tą patį žemės ūkio pa-
skirties žemės sklypą pageidauja pirkti keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, 
nurodyti Žemės reformos įstatymo 2 straipsnyje, pirmenybė teikiama jauniesiems 
ūkininkams iki 40 metų, Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistravusiems 
ūkininko ūkį. Administracinėje byloje Nr. A556-1358/2014 pareiškėjas reiškė reikalavi-
mus panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. sausio 
30 d. įsakymo dalį, kuria pareiškėjas neįrašytas 13 eilėje pretendentu pirkti 6,75 ha plo-
to laisvą valstybinę žemę, kuri ribojosi su jam nuosavybės teise priklausančiu sklypu. 
Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas Panevėžio apskrities viršininko administracijos 
Žemės tvarkymo departamento Rokiškio rajono žemėtvarkos skyriui 2010 m. birželio 
14 d. pateikė prašymą suprojektuoti bendro 200 ha ploto pageidaujamus pirkti valsty-
binės žemės ūkio paskirties žemės sklypus Rokiškio rajone. Ginčytu Nacionalinės že-
mės tarnybos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. sausio 30 d. įsakymu buvo patvirtintas 
Pretendentų, pageidaujančių Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Kalvių kadastro vie-
tovėje gauti žemės, miško sklypus nuosavybėn neatlygintinai, pirkti, nuomoti ar pati-
kėjimo teise valdyti valstybinę žemę, sąrašas. Minėtame sąraše pareiškėjas įrašytas kaip 
pretendentas, kuriam žemės sklypai bus projektuojami pagal Žemės reformos įstatymo 
10 straipsnyje nustatytą 12 eilę (pageidaujamas pirkti plotas – 23 ha), ir pagal 15 eilę 
(pageidaujamas pirkti žemės plotas – 177 ha). Pareiškėjas manė, kad jam neva tinka-
mai išreiškus valią pirkti ginčo sklypą, o atsakovui turint duomenų, jog jam priklau-
santis sklypas ribojosi su ginčo sklypu, atsakovui kilo pareiga šiuos duomenis įvertinti 
ir jais remiantis priimti sprendimą įrašyti pareiškėją į 13 eilę. To nepadaręs, pareiškėjo 
teigimu, atsakovas pažeidė gero viešojo administravimo principą. Tačiau Vyriausiasis 
administracinis teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, sprendė, kad viešojo admi-
nistravimo subjektas tinkamai įvykdė teisės aktais nustatytas pareigas. Byloje esančiais 
duomenimis nustatyta, kad informacija apie pradedamą rengti Rokiškio rajono Kalvių 
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą paskelbta 2013 m. sausio 15 d. 
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laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“. Skelbime buvo nurodyta, kad asmenys, pageidaujantys 
Rokiškio rajono Kalvių kadastro vietovėje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn 
neatlygintinai, pirkti (išskyrus žemės ūkio paskirties žemę) arba nuomoti iš valstybės, 
gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, iki 2013 m. sausio 25 d. gali 
pateikti prašymus Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio skyriui. Be to, buvo nurody-
ta, kad su kadastro vietovės laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti inter-
neto svetainėje www.nzt.lt arba Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio skyriuje. Byloje 
nebuvo jokių duomenų, jog pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka būtų išreiškęs va-
lią pirkti ginčo žemę ir pateikęs reikalingus dokumentus kaip pagrindą būti įrašytam 
pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą 13 eilę iki tol, kol šis žemės 
sklypas nepažeidžiant teisės aktų nustatytų reikalavimų buvo suprojektuotas kitam as-
meniui. Byloje esantys įrodymai nepatvirtino, kad po to, kai buvo paskelbta spaudo-
je apie pradėtą rengti anksčiau nurodytos vietovės žemėtvarkos projektą, pareiškėjas 
būtų aktyviais veiksmais siekęs pirmumo teise pirkti valstybinės žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą. Pareiškėjas prašyme nenurodė nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, 
kuris ribojasi su parduodamu žemės sklypu, kadastro ar unikalaus numerio bei nepri-
dėjo jokio dokumento, patvirtinančio pareiškėjo nuosavybės teisę į žemės sklypą, ku-
ris ribojasi su parduodamu valstybinės žemės sklypu. Atsakovas pagrįstai nurodė, kad 
nesant pareiškėjo valios įsigyti parduodamą ginčo sklypą, besiribojantį su pareiškėjui 
nuosavybės teise priklausančiu sklypu, nebuvo pagrindo savo iniciatyva nuspręsti už 
pareiškėją, kokį žemės sklypą ir kokiu būdu jis nori valdyti. Vyriausiasis administra-
cinis teismas taip pat sutiko su atsakovo argumentais, kad pareiškėjas ne vieną kartą 
buvo dalyvavęs žemės reformos žemėtvarkos projektų procedūrose, todėl turėjo žinių 
šioje srityje. Be to, kaip teisingai pažymėjo atsakovas, pareiškėjui nuosavybės teise pa-
gal valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį įgijus žemės sklypą, Nacionalinė že-
mės tarnyba prarado savo kaip valstybinės žemės patikėtinio statusą, todėl objektyviai 
nebeturi pozityvios pareigos savo iniciatyva nustatyti ar vertinti žemėtvarkos projekte 
dalyvaujančių asmenų, nustatyta tvarka nepareiškusių valios pirkti su jų žemės skly-
pais besiribojančių parduodamų laisvos valstybinės žemės plotų, pirmenybės teisių 
pagal šių asmenų valdomos privačios žemės sklypų duomenis. Taigi, kaip sprendė Vy-
riausiasis administracinis teismas, ginčo atveju nebuvo pagrindo konstatuoti, kad atsa-
kovo darbuotojai neveikė pagal gero administravimo principo reikalavimus (2014 m. 
birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1358/2014);

– 14 eile parduodami žemės ūkio paskirties žemės sklypai jauniesiems ūkininkams 
iki 40 metų, Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistravusiems ūkininko ūkį ir 
naudojusiems ne mažesnį kaip 1 ha žemės sklypą žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip me-
tus. Šios nuostatos taikymo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A492-1711/2014. 
Nacionalinės žemės tarnybos Švenčionių skyriaus vedėjo 2011 m. spalio 28 d. įsakymu 
buvo patvirtintas Piliečių, pageidaujančių pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypus 
Šventos kadastro vietovėje, Švenčionių seniūnijoje, Švenčionių rajone, sąrašas. Jame pa-
reiškėjas pripažintas pretendentu pirkti žemę pagal 14 eiliškumo grupę. Šio skyriaus 
vedėjo 2011 m. lapkričio 19 d. įsakymu buvo patvirtinta ir teritorija žemės reformos že-
mėtvarkos projektui rengti Švenčionių rajono Švenčionių seniūnijos Šventos kadastro 
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vietovėje. Susirinkime, įvykusiame 2012 m. vasario 27 d., pareiškėjas pasirinko atitin-
kamus žemės sklypus. Šių sprendimų, priimtų rengiant žemėtvarkos projektą, metu 
pareiškėjas atitiko visas Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 14 punkte 
(2010 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XI-914 redakcija) nustatytas sąlygas. Tačiau nuo 
2012 m. balandžio 16 d. jis nebeatitiko amžiaus reikalavimo, nes sukako 40 metų amžių, 
todėl Nacionalinės žemės tarnybos Švenčionių skyriaus vedėjas 2012 m. birželio 8 d. 
įsakymu išbraukė pareiškėją iš 14 eiliškumo grupės pretendentų sąrašų. Šiomis aplin-
kybėmis Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija darė išvadą, kad materia-
liosios teisės reikalavimas, įtvirtintas Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 
14 punkte, nustatantis jaunojo ūkininko amžiaus ribą, turi būti taikomas ne žemės pir-
kimo–pardavimo sutarties pasirašymo metu, bet kompetentingo viešojo administra-
vimo subjekto administracinio sprendimo, susijusio su konkretaus žemėtvarkos pro-
jekto rengimu, priėmimo metu, t. y. minėto Nacionalinės žemės tarnybos Švenčionių 
skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 19 d. įsakymo, kuriuo buvo patvirtinta teritorija že-
mės reformos žemėtvarkos projektui rengti Švenčionių rajono Švenčionių seniūnijos 
Šventos kadastro vietovėje, priėmimo metu, nes nuo šio momento pareiškėjas įgijo 
objektyvią galimybę kaip 14 eilės pretendentas realizuoti savo materialiąją teisę pirk-
ti iš valstybės žemės ūkio paskirties žemę. Kad ši teisė buvo įgyvendinama, patvirti-
no Nacionalinės žemės tarnybos Švenčionių skyriaus vedėjo 2011 m. spalio 28 d. įsa-
kymas, kuriuo jis buvo įrašytas į Piliečių, pageidaujančių pirkti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypus Šventos kadastro vietovėje, Švenčionių seniūnijoje, Švenčionių rajone, 
sąrašą ir pripažintas pretendentu pirkti žemę pagal 14 eiliškumo grupę. Kaip sprendė 
bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija, vien dėl pareiškėjo neatitikimo jauno ūkininko am-
žiaus kriterijui, kuris buvo pritaikytas jau pradėjus konkretaus žemės reformos projek-
to parengiamuosius darbus, sudarius eiliškumo grupes ir pareiškėjui pasirinkus kon-
krečius žemės sklypus, pašalinti pareiškėją iš 14 eiliškumo grupės nebuvo pagrindo, 
tokius sprendimus atsakovas priėmė netinkamai pritaikęs ir išaiškinęs materialiąsias 
teisės normas, netinkamai įvertinęs asmens teisių įgijimo momento ir jo teisėtus lūkes-
čius tęsti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo procesą bei sudaryti pirkimo–pardavi-
mo sutartį. Materialinės normos reikalavimo dėl jaunojo ūkininko amžiaus taikymas 
sutarties sudarymo momentu ginčo atveju neatitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavi-
mo, paneigtų asmens įgytą teisę į sutarties sudarymą, prieštarautų teisingumo princi-
pui, tuo pačiu reikštu neproporcingus reikalavimus asmenims, dalyvaujantiems žemės 
reformos procese, kai jie negali daryti poveikio šio proceso trukmei. Teisėjų kolegija 
papildomai atkreipė dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstaty-
mo Nr. I-1607 8, 9, ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo (TAR, 2014, Nr. 2014-04857) 
4 straipsnį „Baigiamosios nuostatos“, iki šio įstatymo įsigaliojimo žemės reformos že-
mėtvarkos projekte suprojektuoti žemės sklypai parduodami pagal iki šio įstatymo ga-
liojusias nuostatas. Žemės sklypas laikomas suprojektuotu, jeigu asmuo pretendentų 
susirinkimo metu pasirinko žemės sklypą tai patvirtindamas parašu protokole. Taigi, 
kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, apžvelgiamoje by-
loje apelianto teiginiai, kad teismo sprendimo vykdymas prieštaraus įstatymo reikala-
vimams buvo pripažinti nepagrįstais (2014 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A492-1711/2014).
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I.2.5.3.2. Neprivatizuojama žemė

Žemės reformos įstatymo 13 straipsnis išvardija atvejus, kada žemė vykdant že-
mės reformą yra neprivatizuojama. Tokiai žemei, pagal šios nuostatos 1 punktą, priski-
riama žemė, užimta valstybės ir savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo geležinkelių, 
jūrų uostų, aerodromų; užimta karinių dalinių ir skirta valstybės sienos apsaugai; yra 
naudingųjų iškasenų naudojamų telkinių teritorijoje. Pavyzdžiui, administracinėje by-
loje Nr. A858-1015/2010 nustačius, kad ginčo žemės sklypą kerta vietinis kelias, buvo 
pripažinta, kad šioje byloje ginčyti sprendimo priėmimo metu atsakovas neturėjo teisės 
priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, kuri buvo užimta keliu (2010 m. 
rugpjūčio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1015/2010; taip pat dėl aptaria-
mų ribojimų žr. 2008 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-859/2008; 
2013 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1423/2013).

Žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 2 punktas įtvirtina, jog žemė neprivati-
zuojama, jeigu ji užimta bendroms gyventojų ar kitoms visuomenės reikmėms nau-
dojamų teritorijų (gatvių, aikščių, skverų, kapinių, vandenviečių ir kt.). Šios nuostatos 
taikymo klausimas buvo sprendžiamas administracinėje byloje Nr. A858-48/2013 nagri-
nėjant pareiškėjo skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio atsi-
sakymo, kurį patvirtino Nacionalinė žemės tarnyba, išduoti leidimą pareiškėjui rengti 
žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. Nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į 
Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių, prašydamas išduoti 
leidimą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – apie 
100 kv. m valstybinės žemės ploto, kurio neįmanoma suprojektuoti kaip atskiro indi-
vidualaus mėgėjų sodo sklypo, suformavimas pietvakarinėje pareiškėjui priklausančio 
žemės sklypo sodų bendrijoje pusėje. Šį prašymą atsisakyta tenkinti, be kita ko, nuro-
džius, jog leidimas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą negalėjo 
būti išduotas, nes planuotoje įsigyti sklypo dalyje yra vidaus kelias. Pirmosios instan-
cijos teismas taip pat nurodė, kad ginčijamas valstybinės žemės plotas laikytinas ke-
liu. Pareiškėjas prieštaravo tokiai išvadai, be kita ko, nurodydamas, kad pagal Nekil-
nojamojo turto registro išrašus ginčo žemės sklypas yra žemės ūkio paskirties, o ne 
vidaus kelias, tokio kelio nėra ginčo savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąraše. Šiuo 
aspektu Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, jog 
aplinkybės, kad ginčo valstybinio fondo žemė – vietinės reikšmės vidaus kelias – ne-
atitinka techninių statinio reikalavimų ir įstatymo nustatyta tvarka nėra įregistruotas 
vietos savivaldybėje, kelio buvimo fakto savaime nepaneigia. Remdamasi įvairiais by-
loje surinktais įrodymais (įsiteisėjusiame apylinkės teismo sprendime administracinio 
teisės pažeidimo byloje, kuriuo pareiškėjas buvo nubaustas už savavališką bendro nau-
dojimo kelio aptvėrimą, nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis; kadastro žemėlapiu; 
antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu; kitais dokumentais), Vyriausiasis 
administracinis teismas konstatavo, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad žemės 
plotas, besiribojantis su pareiškėjo sklypu, yra kelias, todėl laikantis Žemės reformos 
įstatymo 13 straipsnio 2 punkto nuostatų negalėjo būti privatizuojamas, buvo pagrįsta 
ir teisėta (2013 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-48/2013; taip pat 
žr. 2009 m. vasario 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-189/2009).
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Pagal Žemės reformos įstatymo 13 straipsnį neprivatizuojama ir žemė, kuri su-
teikta mokslo ir studijų institucijoms (3 p.; žr. 2010 m. sausio 28 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A261-1511/2010), kurioje yra kultūros paveldo objektų – buvusių 
dvarų sodybų – teritorijose, ar kuri yra valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir 
kultūros objektų teritorija, išskyrus šioje teritorijoje esančius žemės sklypus prie pri-
vačių gyvenamųjų namų ir kitų namų valdos statinių (4 ir 6 p.). Be to, vadovaujantis 
Žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 5 ir 7 punktais, žemė neprivatizuojama, jeigu 
ji yra valstybinių rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų rezervatų, Kuršių nerijos 
nacionalinio parko teritorija, arba yra priskirta Lietuvos Respublikos pajūrio juostai. 
Pastarojo ribojimo kontekste paminėtina administracinė byla Nr. A11-1668/2005, ku-
rioje Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad Žemės reformos įstatymo 
13 straipsnio 7 punkte kalbama apie žemės priskyrimą Lietuvos Respublikos pajūrio 
juostai, t. y. apie Lietuvos Respublikos pajūrio juostos statuso suteikimą atitinkamai že-
mės teritorijai. Tai reiškia, jog tam, kad žemė būtų laikoma priklausančia Lietuvos Res-
publikos pajūrio juostai, yra būtinas atitinkamas jos įvertinimas, t. y. turi būti priimtas 
kompetentingos tai padaryti institucijos (Vyriausybės) sprendimas dėl konkrečios že-
mės teritorijos priskyrimo Lietuvos Respublikos pajūrio juostai (2005 m. lapkričio 8 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1668/2005).

I.3. ŽEMėS SANTyKIų DALyVIAI

I.3.1. Žemės naudotojas

Žemės naudotojas – žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, už-
sienio organizacija, juridinio asmens ar užsienio organizacijos filialas, kurie naudoja 
žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimų, sandorių ar kitu teisiniu pa-
grindu (Žemės įstatymo 2 str. 11 d.). Žemės naudojimo teisė, kaip savarankiška teisė, 
reiškia, kad privačios ar valstybinės žemės naudotojas, kuriam suteikta teisė naudotis 
žeme, gali naudoti ją ūkinei ar kitokiai veiklai, gauti iš jos pajamas įstatyme, sutartyje 
ar kitame akte, kuriuo nustatyta naudojimo teisė, nustatyta tvarka (2013 m. spalio 18 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A858-846/2013).

Aplinkybė, jog asmuo yra žemės naudotojas Žemės ar kitų įstatymų prasme, pa-
prastai yra būtina prielaida įgyvendinti atitinkamas teritorijų planavimo (žemėtvar-
kos), statybos, ūkinės komercinės veiklos vykdymo ir kitus panašius santykius regla-
mentuojančiuose teisės aktuose numatytas teises, taip pat vykdyti nustatytas pareigas. 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-1611-662/2015 konstatavus, jog pareiškėjos 
nėra siekiamo prisijungti laisvo įsiterpusio valstybinio žemės ploto valdytojomis ar 
naudotojomis, buvo pripažinta, jog joms negalėjo būti perduotos ginčo detaliojo pla-
navimo organizatoriaus teisės ir pareigos (2015 m. liepos 9 d. išplėstinės teisėjų kole-
gijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1611-662/2015).Iš administraciniuose 
teismuose nagrinėjamų bylų matyti, kad kartais kyla ginčai dėl to, ar konkretus asmuo 
yra laikytinas žemės naudotoju, galinčiu realizuoti konkrečias įstatymų ir juos lydinčių 
teisės aktų nustatytas teises. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad žemės naudotojui, kaip jis 
apibrėžiamas pagal minėtą Žemės įstatymo nuostatą, nustatyti esminė aplinkybė yra 
teisinis naudojimo pagrindas (2015 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje 
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Nr. A-329-552/2015). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A662-1430/2011 kilusio 
ginčo teisinius santykius reglamentavusios nuostatos nustatė, kad siekiant gauti stati-
nio projektavimo sąlygų sąvadą, turėjo būti pateikiami žemės sklypo naudojimo teisę 
patvirtinantis dokumentai. Pareiškėjas teigė, kad jis yra žemės sklypo naudotojas ir šią 
faktinę aplinkybę įrodinėjo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pati-
krinimo aktu ir Vyriausiojo administracinio teismo sprendimu, kuriuose konstatuota, 
kad tarp pareiškėjo ir valstybės buvo susiklostę faktiniai nuomos teisiniai santykiai, 
nekilnojamojo turto, esančio ginčo sklype, techninės inventorizacijos bylos duomeni-
mis (namų valdos techninės apskaitos kortele ir žemės sklypo planu), nekilnojamojo 
turto registro centrinio duomenų banko išrašu, duomenimis apie pareiškėjo kasmet 
nuo 2000 metų (nuo pastatų įsigijimo) mokamą valstybinės žemės nuomos mokestį už 
ginčo žemės sklypą. Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija spren-
dė, jog atsakovas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjo pateikti dokumentai nebuvo 
administraciniai aktai bei žemės valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumen-
tai (jų paskirtis visai kita), todėl nebuvo pateikti visi būtini dokumentai statinio projek-
tavimo sąlygų sąvadui gauti (2011 m. gegužės 9 d. sprendimas administracinėje byloje  
Nr. A662-1430/2011). 

I.3.2. Valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai (patikėtiniai)

Valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai (patikėtiniai) valdo, naudoja jiems 
patikėjimo teise perduotą žemę bei ja disponuoja Žemės ir kitų įstatymų nustatyta 
tvarka bei sąlygomis visuomeninei naudai (Žemės įstatymo 7 str. 6 d.). Patikėtiniai pir-
miausia yra išvardyti Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, tačiau būtina pažymėti, jog 
šioje įstatymo nuostatoje nėra pateikiamas baigtinis sąrašas minėtų subjektų, nes jos 
(nuostatos) 7 punktas eksplicitiškai įtvirtina, kad valstybinės žemės patikėjimo teisės 
subjektais (patikėtiniais) gali būti ir kituose įstatymuose numatyti (nurodyti) subjektai.

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A502-813/2010, be kita ko, buvo sprendžia-
ma, ar Vilniaus apskrities viršininkas (teisių perėmėjas – Nacionalinė žemės tarnyba) 
buvo kompetentingas atlikti atitinkamas procedūras dėl valstybinės žemės sklypų, 
esančių Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje. Šioje byloje buvo 
skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rug-
sėjo 11 d. įsakymas, kuriuo buvo nustatytos dviejų kitos paskirties žemės sklypų ribos, 
urbanistiniai-architektūriniai apribojimai ir sąlygos, taikytinos specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos, žemės sklypų dalys statiniams eksploatuoti, buvo pasiūlyta 
Vilniaus apskrities viršininkui, atsižvelgus į žemės sklypuose esančių pastatų ir įren-
ginių pagrįstą naudojimo trukmę, suteikti teisę naudotis žemės sklypų nustatytomis 
dalimis, taip pat nustatyta pareiga žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 naudotojams kreiptis į 
Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus 
miesto žemėtvarkos skyrių dėl žemės sklypų nustatytomis dalimis panaudos sutarčių 
sudarymo. Bylai aktualiu laikotarpiu galiojusio Valstybės ir savivaldybių turto valdy-
mo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje buvo numatyta, 
kad sprendimą dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį atitinkamiems 
subjektams (13 str. 1 d.) priima Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Kaip pažymėjo  
Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėtu atveju apskrities viršininkas nebuvo 
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įgaliotas priimti minėto pobūdžio sprendimą, nes, pirma, jis nebuvo aptariamo rezer-
vato valstybinės žemės patikėtinis, antra, sistemiškai aiškinant minėtą Valstybės ir sa-
vivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatą bei ati-
tinkamas Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 patvirtinto Valstybės 
turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvar-
kos aprašo nuostatas, darytina išvada, kad tokį sprendimą galėjo priimti Vyriausybė 
arba Aplinkos ministerija tuo atveju, jeigu valstybės turtas panaudos pagrindais lai-
kinai neatlygintinai valdyti ir naudotis yra perduodamas valstybines ar savivaldybių 
funkcijas atliekantiems subjektams. Todėl savivaldybės administracijos direktoriaus 
2008 m. rugsėjo 11 d. įsakyme suformuluoti pasiūlymai apskrities viršininkui bei to 
paties įsakymo žemės sklypų naudotojams nustatyta pareiga kreiptis į žemėtvarkos 
skyrių dėl žemės sklypų nustatytomis dalimis panaudos sutarčių sudarymo buvo pri-
pažinti nepagrįsti bei neteisėti (2010 m. liepos 29 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A502-813/2010).

Valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai, įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų 
apibrėžtos kompetencijos ribose, atstovauja valstybei santykiuose su kitais subjektais 
dėl jų patikėjimo teise valdomos žemės (žemės sklypų), įskaitant priimant sprendimus 
dėl valstybinės žemės perleidimo kitų asmenų nuosavybėn, nuomos, panaudos, daly-
vaujant teritorijų planavimo ir žemėtvarkos, procesuose, su statyba ar kita veikla vals-
tybinės žemės sklypuose susijusiose procedūrose ir pan. Pavyzdžiui, administracinėje 
byloje Nr. A552-456/2014 vertinant savivaldybės leidimą įrengti automatinius užraktus 
ant vartų įvažiuojant į daugiabučių namų vidinį kiemą, buvo nustatyta, kad šie užrak-
tai ant vartų ribojo eismą, įvažiuojant į Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklau-
sančią žemę. Kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, tokia 
žemė pagal Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktą patikėjimo teise yra valdoma 
Nacionalinės žemės tarnybos. Šioje byloje nebuvo duomenų, kad minėto savivaldybės 
sprendimo priėmimo metu užraktas būtų įrengtas turint minėtos institucijos sutikimą, 
todėl buvo pripažinta, kad minėtas leidimas buvo išduotas nepagrįstai (2014 m. kovo 
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-456/2014; taip pat žr. 2013 m. lapkričio 
27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1834/2013). Taigi, valstybinės žemės pa-
tikėtiniai atstovauja valstybei šiai įgyvendinant teises bei vykdant pareigas, nustatytas 
žemės sklypų savininkams privatinės ir viešosios teisės normose. Akcentuotina, kad, 
kaip įtvirtina Žemės įstatymo 7 straipsnio 6 dalis, valstybinės žemės patikėtiniai valdo, 
naudoja jiems patikėjimo teise perduotą žemę bei ja disponuoja šio ir kitų įstatymų 
nustatyta tvarka ir sąlygomis visuomeninei naudai.

Aptartos valstybinės žemės patikėtinio teisės ir pareigos paprastai implikuoja šių 
subjektų teisę kreiptis į administracinius teismus dėl kitų viešojo administravimo su-
bjektų (viešojo administravimo įgaliojimus turinčių asmenų) sprendimų, veiksmų ar 
neveikimo, kuriais yra daroma įtaka valstybės, kaip atitinkamos žemės (žemės sklypo) 
savininkės, teisėms ir teisėtiems interesams, įskaitant sprendimus, veiksmus (neveiki-
mą): priimtus dėl statybų valstybinės žemės sklype (2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A2-907/2005); dėl duomenų, susijusių su valstybinės žemės 
sklypu, įrašymu į nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą (2007 m. rugsėjo 28 d. spren-
dimas administracinėje byloje Nr. A14-800/2007; 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A602-2629/2012) ir kt.
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II. ŽEMĖS NAUDOJIMAS

II.1. BENDRoSIoS ŽEMėS NAUDojIMo SąLygoS

Žemės, miškų ir vandens telkinių tinkamas, racionalus naudojimas ir apsauga – 
Konstitucijos ginamas viešasis interesas (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. 
nutarimas). Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją nuosavybės 
teisė nėra absoliuti, ji gali būti įstatymu ribojama dėl nuosavybės objekto pobūdžio, dėl 
padarytų teisei priešingų veikų ir (arba) dėl visuomenei būtino ir konstituciškai pa-
grįsto poreikio; ribojant nuosavybės teises visais atvejais turi būti laikomasi šių sąlygų: 
ji gali būti ribojama tik remiantis įstatymu; ribojimai turi būti būtini demokratinėje 
visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas 
vertybes, visuomenei būtinus konstituciškai svarbius tikslus; turi būti paisoma propor-
cingumo principo (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d., 2002 m. kovo 14 d., 
2002 m. rugsėjo 19 d., 2003 m. kovo 4 d., 2003 m. rugsėjo 30 d., 2005 m. gegužės 13 d., 
2006 m. kovo 14 d. nutarimai). Valstybės pareiga užtikrinti, kad žemė būtų naudojama 
racionaliai, kad ji būtų saugoma, kyla inter alia iš Konstitucijos 54 straipsnio nuostatų, 
nustatančių, jog valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, 
atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų 
naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai (1 d.), kad įstatymu drau-
džiama inter alia niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis, skurdinti augaliją 
ir gyvūniją (2 d.), konstitucinio socialinės darnos imperatyvo, kitų Konstitucijos nuos-
tatų. Be to, iš Konstitucijos kylančias nuostatas, kad nuosavybė įpareigoja ir kad nuosa-
vybės teisė nėra absoliuti, aiškindamas kartu su Konstitucijos 54 straipsniu, Konstituci-
nis Teismas yra konstatavęs, kad visi žemės sklypų, miškų, vandens telkinių savininkai, 
valdytojai, naudotojai privalo paisyti konstitucinio natūralios gamtinės aplinkos apsau-
gos imperatyvo, saugoti gamtinę aplinką, nepabloginti jos būklės, nedaryti žalos gamti-
nei aplinkai (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas).

II.1.1. Bendrosios žemės savininkų ir kitų naudotojų pareigos

Bendrosios žemės savininkų ir kitų naudotojų pareigos, be kita ko, yra išvardytos 
Žemės įstatymo 21 straipsnyje. Pabrėžtina, kad tai nėra baigtinis sąrašas pareigų, kurių 
turi paisyti aptariami asmenys – Žemės įstatymo 21 straipsnio 12 punktas eksplicitiš-
kai įtvirtina, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo laikytis kitų įstatymų nu-
statytų reikalavimų.

II.1.1.1. Pareiga naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir  
naudojimo būdą 

Remdamasis Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 punkte įtvirtinta pareiga naudoti žemę 
pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, Vyriausiasis administracinis 
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teismas savo praktikoje ne kartą yra paneigęs asmenų galimybę vykdyti su pagrindine 
žemės naudojimo paskirtimi, būdu ar pobūdžiu nesusijusią veiklą.

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-28/2011 buvo ginčijamas Utenos re-
giono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir RAAD) Molėtų rajono agentūros 
inspektoriaus 2009 m. gegužės 28 d. privalomasis nurodymas, kuriuo pareiškėjas buvo 
įpareigotas pašalinti iš jo žemės sklypo sustatytą pamatinių betoninių blokų užtva-
rą bei sandėliuojamus blokus. Pareiškėjo teigimu, blokai buvo sustatyti kaip dirbtinė 
užtvara, siekiant apsaugoti teritorijos sodinukus, kuriuos niokoja šalia esančio ežero 
lankytojai ir kaimyninės sodybos lankytojai. Remiantis pateiktu nekilnojamojo turto 
registro centrinio duomenų banko išrašu, byloje nustatyta, kad ginčo žemės sklypas 
pagal naudojimo būdą priskirtas rekreacinių miškų sklypams. Kaip pažymėjo Vyriau-
siojo administracinio teismo teisėjų kolegija, rekreacinėms teritorijoms taikytinos Spe-
cialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Vyriausybės 1992 m. gegužės 
12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43l toliau – ir Naudojimo 
sąlygos). Naudojimo sąlygų 132 punkte nurodyta, kad žemės savininkai ir naudotojai, 
Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintose rekreacinėse teritorijose plėtodami ūkinę 
ir kitokią veiklą, turi šią veiklą tvarkyti taip, kad nebūtų keičiamas teritorijų krašto-
vaizdis, bloginama jo fizinė būklė bei estetinė vertė ir mažinamas bei naikinamas re-
kreacinis potencialas. Minėtų sąlygų 134.2 punktas draudžia rekreacinėse teritorijose 
žemės naudotojui statyti pastatus ir įrenginius, nesusijusius su rekreacija. Teisėjų ko-
legija, atsižvelgdama į byloje esančias fotonuotraukas ir Utenos RAAD atstovės paaiš-
kinimus, darė išvadą, kad betoninės konstrukcijos nebuvo skirtos rekreaciniams tiks-
lams. Remiantis minėtų sąlygų nuostatomis (132 p.), betoninių blokų užtvara ne tik 
nebuvo skirta rekreaciniams tikslams, bet ir blogino teritorijos fizinę būklę, kadangi 
gulėjo ant miško paklotės. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat pažymėjo, kad 
iš byloje buvusių įrodymų, ne visi blokai buvo sustatyti užtvaros pavidalu, o tai reiškė, 
jog sukrautos ant žemės statybinės medžiagos buvo sandėliuojamos, kas irgi neatiti-
ko rekreacinės teritorijoje vykdomos veiklos reikalavimų (2011 m. vasario 21 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A525-28/2011; taip pat žr. 2013 m. birželio 13 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A492-928/2013).

Plačiau apie pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdus, jų turinį bei veiklos 
ribojimus skaitykite apibendrinimo dalyje II.4. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis 
ir būdai, taip pat skyriuje II.1.2. Žemės naudojimo valstybinė kontrolė.

II.1.1.2. Pareiga laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir nustatytų 
reikalavimų 

Žemės įstatymo 21 straipsnio 2 punktas įpareigoja žemės savininkus ir kitus nau-
dotojus laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų 
planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų reikalavimų.

Cituota įstatymo nuostata pirmiausia įpareigoja laikytis konkrečiam žemės skly-
pui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų. Šiuo aspektu paminėtina, kad kon-
kretaus žemės sklypo specialiųjų žemės naudojimo sąlygų registravimas (įrašymas) ne-
kilnojamojo turto registre yra būtina prielaida šias sąlygas taikyti ribojant atitinkamą 
veiklą šiame sklype. Ir priešingai, aptariamų sąlygų neįregistravus minėtame registre 
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– nėra realių žemės sklypo savininkų ar naudotojų teisių suvaržymo (2012 m. birželio 
25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2011/2012). Paminėtina ir tai, kad ren-
giant teritorijų planavimo dokumentus, žemės valdos projektus, statybų ar kitokios 
veiklos projektus, turi būti laikomasi nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
(Žemės įstatymo 22 str. 4 d.). 

Atskirai aptariamos žemės naudotojo (ir kitų subjektų) pareigos laikytis konkre-
čiam žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų kontekste pami-
nėtina, kad teritorijų planavimo dokumentuose (žemės valdų projektuose), taip pat 
nekilnojamojo turto kadastro ir nekilnojamojo turto registro įrašuose paprastai nėra 
išsamiai nurodomi (išvardijami) veiklos konkrečiame žemės sklype ribojimai, bet ap-
siribojama nuoroda į atitinkamas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų turinį apibrė-
žiančias įstatymo ar (ir) Vyriausybės nutarimo nuostatas. Tai neretai reikalauja vertinti, 
kokia apimtimi konkreti minėtame teisės akte nustatyta specialioji žemės naudojimo 
sąlyga yra taikytina konkrečiam žemės sklypui. Pavyzdžiui, administracinėje byloje  
Nr. A63-2278/2011 buvo nustatyta, kad viena aplinkybių, dėl kurių atsakovai atsisakė 
derinti pateiktą ginčo kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, buvo tai, jog šio specialiojo 
teritorijų planavimo dokumento sprendiniai neatitiko Naudojimo sąlygų 127.9.1 punk-
to reikalavimų. Šiame punkte ginčui aktualiu laikotarpiu buvo nustatyta, kad vandens 
telkinių apsaugos zonose draudžiama statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarna-
mius, ūkininko ūkio ir kitus pastatus už miestų, miestelių ir kaimų ribų arčiau kaip 
100 metrų iki vandens telkinio kranto linijos arba 50 metrų – nuo terasos šlaito briau-
nos (bet visais atvejais – potvynio metu neužliejamoje teritorijoje). Byloje nebuvo 
ginčo, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas pateko į vandens 
telkinio apsaugos zoną (tą patvirtino ir byloje esantis šio sklypo nekilnojamojo turto 
registro išrašas, kuriame buvo nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga – vandens 
apsaugos zona), tačiau pareiškėjas teigė, jog paminėta Naudojimo sąlygų nuostata gin-
čo atveju netaikytina, nes planuojamas žemės sklypas yra miestelio ribose. Patvirtinda-
mas šiuos pareiškėjo teiginius dėl ginčo žemės sklypo buvimo miestelio teritorijoje ir 
akcentuodamas, kad Naudojimo sąlygų 127.9 punkte nustatyti reikalavimai yra taiko-
mi tik statant šioje nuostatoje išvardytus objektus už miestų, miestelių ar kaimų ribų, 
Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kad atsakovo atsisakymas derinti pareiš-
kėjo pateiktą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kaip neatitinkantis minėtos nuos-
tatos reikalavimų, negalėjo būti pripažintas pagrįstu (2011 m. birželio 16 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A63-2278/2011). 

Pastebėtina, kad Naudojimo sąlygos nustato ne tik reikalavimus konkrečiai veiklai 
vykdyti, bet ir apibrėžia tam tikrų administracinių ir kitų procedūrų reikalavimus prieš 
atliekant konkrečius veiksmus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A662-374/2012 
buvo nagrinėjamas skundas dėl atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
tretiesiems suinteresuotiems asmenims išduoto statybą leidžiančio dokumento. Šio do-
kumento teisėtumą pareiškėjas ginčijo, remdamasis aplinkybe, kad nebuvo gautas pa-
reiškėjo leidimas. Šiuo aspektu buvo nustatyta, jog ginčo žemės sklypui buvo nustaty-
ta elektros linijos apsaugos zona, kurioje pagal Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas 
buvo įtvirtintas draudimas be elektros tinklų įmonės raštiško leidimo vykdyti kalna-
kasybos, krovimo, žemės kasybos bei lyginimo, sprogdinimo, melioravimo ir laistymo 
darbus. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šio reikalavimo nebuvo paisyta, to-
dėl ginčo aktą panaikino. Išvadą dėl pareiškėjo, kaip elektros tinklų įmonės, pirmosios 
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instancijos teismas darė remdamasis byloje esančiais pareiškėjo pateiktais raštais, su-
sijusiais su elektros energijos tiekimu. Tačiau, kaip pažymėjo Vyriausias administraci-
nis teismas, jis nevertino, ar minėtuose įrodymuose atskleidžiama pareiškėjo vykdoma 
elektros energijos skirstymo veikla patvirtina jo atitikimą elektros tinklų įmonės są-
vokai. Be to, pirmosios instancijos teismas visai neanalizavo kitos specialiosiose žemės 
naudojimo sąlygose įvardintos aplinkybės – draudimo atlikti atitinkamus darbus bū-
tent elektros linijos apsaugos zonoje, t. y. kokie elektros tinklai priklauso pareiškėjui, ar 
jam priklausantys elektros tinklai patenka į elektros linijų apsaugos zoną, ar jie yra vei-
kiantys. Atsižvelgusi į šias bei kitas byloje nustatytas aplinkybes, Vyriausiojo adminis-
tracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nesurin-
ko pakankamai įrodymų, leidžiančių pagrįsti darytą išvadą dėl statytojų pareigos gauti 
rašytinį pareiškėjo leidimą tiesti inžinerinius tinklus statybą leidžiančio dokumento 
išdavimo procese. Todėl pirmosios instancijos teismo spendimas buvo panaikintas ir 
byla buvo grąžinta nagrinėti iš naujo (2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A662-374/2012).

Plačiau apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą, jų turinį bei taikymą 
skaitykite apibendrinimo dalyje II.2. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose taip pat yra nu-
statomi įvairūs veiklos vykdymo reikalavimai, kurių privalu paisyti atliekant statybos 
darbus, vystant gamybinę, ūkinę ar kitą veiklą konkrečiame žemės sklype. Iš tiesų, teri-
torijų planavimo dokumentuose įtvirtinti sprendiniai yra privalomi rengiant žemesnio 
lygmens teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdų projektus (šiuo klausimu 
žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant teritorijų planavimą 
reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą, Administracinė jurisprudencija Nr. 
17, 2009), atliekant su statybomis susijusias administracines procedūras bei vykdantis 
statybos darbus (šiuo klausimu plačiau žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktikos, taikant statybos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, api-
bendrinimą, Administracinė jurisprudencija Nr. 18, 2009). Teritorijų planavimo doku-
mentų ir žemės valdų projektų sprendinių taip pat turi būti paisoma planuojant bei 
vykdant ir kitą nei statybos ūkinę veiklą žemės sklypuose (teritorijose) (šiais klausi-
mais, be kita ko, skaitykite Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, na-
grinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimą, Administracinė jurispruden-
cija Nr. 28, 2015).

II.1.1.3. Pareiga nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų 

Žemės įstatymo 21 straipsnio 7 punktas nustato, kad žemės savininkai ir kiti nau-
dotojai privalo savo naudojamuose žemės sklypuose vykdydami ūkinę ir kitą veiklą, 
nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstaty-
mų saugomų interesų. Šį reikalavimą bei gretimų žemės sklypų savininkų ar kitų nau-
dotojų, visuomenės narių teisių ir teisėtų interesų gynimo instrumentus galima ras-
ti atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose Statybų, Aplinkos apsaugos, Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Saugomų teritorijų, Visuomenės sveikatos 
apsaugos ir kituose įstatymuose bei juos lydinčiuose teisės aktuose. Žemės įstatymo 
21 straipsnio 7 punkte numatytas reikalavimas yra bendro pobūdžio ir jo pažeidimas 
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konstatuotas ne vienoje administracinių teisės pažeidimų byloje4. Pavyzdžiui, adminis-
tracinėje byloje Nr. N575-526/2012 nustačius, kad jokie kiti įstatymai nesuteikė adminis-
tracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui teisės savavališkai, nesikreipiant į kompe-
tentingas valstybės (savivaldybių) institucijas, suarti dalį kelio ir taip apriboti asmenų 
judėjimo laisvę bendro naudojimo keliu (2012 m. liepos 26 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. N575-526/2012). Kitoje administracinėje byloje Nr. N438-7077/2010 nustatyta, 
kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, įgyvendindamas savo teisę valdyti 
bei naudotis ginčo žemės sklypu, aptvėrė jį elektriniu piemeniu, kartu savavališkai už-
tverdamas ir per šį žemės sklypą einantį kelią, t. y. apribojo kitų suinteresuotų asmenų 
teises (2010 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N438-7077/2010).

Paminėtina ir žemės sklypo savininko ar kito naudotojo pareiga nepažeisti šio 
sklypo bendraturčių teisių ir teisėtų interesų. Iš tiesų paprastai žemės sklypo, kuris 
bendra daline nuosavybės teise yra valdomas kelių asmenų, vienas iš savininkų, siek-
damas įgyvendinti atitinkamas įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės aktuose įtvir-
tintas teises, susijusias su šio sklypo pertvarkymu ar ūkinės veiklos vykdymu šiame 
sklype, turi gauti kitų bendraturčių sutikimą. Kaip matyti iš administracinių teismų 
praktikos, tokio sutikimo nebuvimas paprastai sudaro prielaidas viešojo administra-
vimo subjektams atsisakyti atlikti atitinkamus veiksmus. Pavyzdžiui, administracinėje 
byloje Nr. A822-1020/2011 buvo pripažinta, kad nesant bendraturčių sutikimo dėl že-
mės sklypo dalies atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės 
sklypo, teritorijų planavimo dokumentai dėl šio sklypo pertvarkymo minėtu būdu 
(padalinimo) negalėjo būti pradėti rengti. Kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija, Civilinio kodekso 4.80 straipsnio prasme atidalijimas reiškia 
daikto teisinio režimo ir bendraturčio statuso pasikeitimus. Nuosavybės teisių įgyven-
dinimas šiuo būdu reiškia, kad atidalijamo bendraturčio atžvilgiu pasibaigia bendro-
ji dalinė nuosavybė su kitu ar kitais bendraturčiais. Atidalijimu gali pasibaigti ir ben-
droji jungtinė nuosavybė (Civilinio kodekso 4.90 str.). Žemės sklypo planavimas, tame 
tarpe ir specialiojo plano žemės sklypui parengimas, yra vienas iš galimų nuosavybės 
teisės objekto naudojimo ir valdymo būdų. Vyriausiasis administracinis teismas, siste-
miškai vertindamas nurodytas taisykles, taip pat ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusias 
ir teritorijų planavimo procesą reglamentavusias nuostatas, konstatavo, kad Civilinio 
kodekso 4.75 straipsnio 1 dalyje numatytas bendraturčių sutarimas turi būti pasiektas 
iki pradedant atitinkamu būdu naudoti ir valdyti bendrosios dalinės nuosavybės teise 
valdomą žemę, o apžvelgiamoje byloje nagrinėtu konkrečiu atveju – iki momento, kai 
pradedama specialiojo planavimo procedūra, kurios metu vykdomo planavimo tikslas 
– padalinti žemės sklypą, esantį bendrosios dalinės nuosavybės objektu (2011 m. kovo 
24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1020/2011). 

Bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, kylančių iš žemės teisinių santykių, kon-
tekste paminėtina, kad, vadovaujantis Žemės įstatymo 30 straipsnio 3 dalimi, žemės 

4 Šiuo aspektu pažymėtina, jog nuo 2011 m. sausio 1 d. administracinių teisės pažeidimų bylų 
nagrinėjimas buvo perduotas bendrosios kompetencijos teismams, t. y. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas nebėra atsakingas už vienodos teismų praktikos formavimą šios 
kategorijos bylose, šios bylos administraciniuose teismuose nagrinėjamos tik Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 15, 16, 18, 20, 46, 137 straipsnių pakeitimo, aštuonioliktojo 
skirsnio ir 128, 144 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo (Žin., 2010, Nr. 142-7258) 
10 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais ir tvarka.
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sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant no-
tariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui pri-
klausantis žemės sklypas (sklypai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų 
reikalavimų ir apribojimų. Šio reikalavimo pažeidimas paprastai suponuoja ir viešojo 
administravimo subjekto sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumentų ar žemės val-
dų projektų, parengtų tikslu atlikti minėtus veiksmus su žemės sklypais, tvirtinimo ne-
teisėtumą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-1071/2013 buvo nustatyta, kad 
nuosavybės teisės L. E. į 2,97 ha žemės sklypą bei B. M. į 2,98 ha žemės sklypą buvo 
atkurtos Kelmės rajono valdybos 1994 m. gruodžio 2 d. ir 1995 m. kovo 3 d. sprendi-
mais, suformuojant pagal preliminarius matavimus du atskirus sklypus, ribą tarp šių 
sklypų nustatant per namų valdą, priklausančią šiems asmenims. Byloje ginčytu atsa-
kovo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu, 
vietoje buvusių dviejų savarankiškų žemės sklypų faktiškai buvo suformuoti bei nekil-
nojamojo turto registre įregistruoti nauji žemės sklypai: (1) 1,6549 ha žemės sklypas ir 
0,8854 ha žemės sklypas priklausantys B. M., kurie gauti padalijus B. M. turėtą 2,98 ha 
žemės sklypą; (2) 1,3039 ha žemės sklypas, kuris gautas padalijus turėtus B. M. 2,98 ha 
ir L. E. 2,97 ha žemės sklypus, L. E. priskiriant 8703/13039 dalį nuosavybės, o B. M. 
4336/13039 dalį, kaip naudotojai (šiam žemės sklypui taip pat nustatytas ir kelio servi-
tutas). Iš byloje pateiktų ginčo žemės sklypų planų taip pat buvo matyti, kad suforma-
vus naują 1,3039 ha žemės sklypą buvo pakeista ir riba ėjusi tarp buvusių 2,97 ha bei 
2,98 ha žemės sklypų, priklausiusių L. E. ir B. M. Apibendrinusi šias faktines aplinky-
bes, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad 1,3039 ha 
žemės sklypas buvo suformuotas prieš tai atitinkamomis dalimis padalijus L. E. ir B. M. 
turėtus žemės sklypus, po to juos sujungus į vieną naują sklypą, jame nustatant ati-
tinkamas šių savininkų dalis (8703/13039 ir 4336/13039) bei naują ribą, pagal kurią 
šie asmenys turės naudotis jiems tenkančia namų valdos dalimi. Tokie žemės sklypų 
pertvarkymo veiksmai Žemės įstatymo 2 straipsnio 21 dalies taikymo prasme iš esmės 
atitinka žemės sklypų perdalijimo (amalgamacijos) sąvoką, t. y. tokie žemės sklypų per-
tvarkymo veiksmai patvirtina, kad minėtas 1,3039 ha žemės sklypas buvo suformuotas 
žemės sklypų perdalijimo (amalgamacijos) būdu. Šiuo aspektu Vyriausiasis adminis-
tracinis teismas priminė, kad pagal Žemės įstatymo 30 straipsnio 3 dalį, žemės sklypai 
sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai 
tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis 
žemės sklypas (sklypai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavimų ir 
apribojimų. Šis teisinis reguliavimas lemia, kad 1,3039 ha žemės sklypas galėjo būti su-
formuotas minėtu būdu tik po to, kai L. E. ir B. M. dėl šio sklypo suformavimo sudarys 
atitinkamą notariškai tvirtinamą sutartį. Apžvelgiamoje byloje duomenų, kad tokią no-
tariškai tvirtinamą sutartį L. E. ir B. M. būtų sudarę dėl minėto 1,3039 ha žemės sklypo 
nebuvo (šios aplinkybės neginčijo ir proceso dalyviai). Visa tai apibendrinusi Vyriau-
siojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad atsakovas ginčijamu 
įsakymu suformuodamas 1,3039 ha žemės sklypą, pažeidė Žemės įstatymo 30 straips-
nio 3 dalies reikalavimus, dėl ko šis jo sprendimas pripažintas neteisėtu (2013 m. spalio 
3 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-1071/2013).

Teisės aktai, išskyrus eksplicitiškai nurodytus atvejus, nedraudžia žemės sklypą 
valdyti bendros dalinės nuosavybės teise su savivaldybe ar kitais asmenimis. Iš tiesų 
bendroji dalinė valstybės ir savivaldybių arba kitų asmenų žemės nuosavybė atsiranda 
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teisės aktų nustatyta tvarka įsigijus iš valstybės ar valstybei įsigijus iš savivaldybių arba 
kitų asmenų statinio ar įrenginio užimto žemės sklypo arba vandens telkinio dalį, pa-
gal įstatymus, reglamentuojančius piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimą, atkūrus nuosavybės teises į pagal teritorijų planavimo dokumentą ar 
žemės valdos projektą suformuoto neužstatyto žemės sklypo dalį, taip pat kitais įsta-
tymų nustatytais atvejais. Šiais atvejais valstybės vardu veikia ir bendraturčio teises į 
žemės sklypą įgyvendina Nacionalinė žemės tarnyba arba kitas valstybinės žemės pati-
kėtinis, kuriam Žemės ar kitų įstatymų nustatyta tvarka perduota valstybei priklausan-
ti bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalis (Žemės įstatymo 
12 str.). Valstybės turtą patikėtiniai gali valdyti, naudoti ir disponuoti juo griežtai lai-
kydamiesi teisės aktų reikalavimų, todėl visi su valstybės turtu atliekami veiksmai turi 
būti reglamentuoti, paremti teisės normomis (2013 m. kovo 6 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A525-479/2013).

Aptariamus santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose galima rasti ir specia-
liųjų nuostatų, skirtų kreditorių interesams tenkinti. Antai Žemės įstatymo 30 straips-
nio 9 dalis įtvirtina, kad negali būti sujungiami, padalijami, atidalijami ar perdalijimo 
būdu pertvarkomi areštuoti žemės sklypai arba teisminio ginčo objektu esantys že-
mės sklypai. Taikydama šią nuostatą administracinėje byloje Nr. A858-1514/2012 Vy-
riausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pabrėžė, jog nors Civilinio kodekso 
4.80 straipsnio 1 dalis numato teisę kiekvienam bendraturčiui reikalauti atidalyti jo 
dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, tačiau kaip ir bet kurią kitą teisę, taip ir teisę ati-
dalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise bendraturčiui priklausančią žemės sklypo 
dalį, bendraturtis gali įgyvendinti tik laikydamasis ginčo atsiradimo (ginčijamo spren-
dimo priėmimo) metu galiojančių teisės normų reikalavimų. Be to, ji turi būti realizuo-
jama norminių aktų nustatyta tvarka, vienas tokių teisės aktų yra Žemės įstatymas. Ap-
žvelgiamoje byloje buvo sprendžiama dėl pareiškėjų teisės rengti teritorijų planavimo 
dokumentus, siekiant atidalyti jiems priklausančias žemės sklypo dalis iš bendra daline 
nuosavybės teise valdyto žemės sklypo, kai vienam iš bendraturčių priklausanti sklypo 
dalis buvo areštuota. Pareiškėjai manė, kad atsakovas neteisingai taikė Žemės įstatymo 
30 straipsnio 9 dalį, nes šiuo atveju buvo areštuotas ne visas žemės sklypas, o tik jo da-
lis, priklausanti kitam bendraturčiui. Tačiau teisėjų kolegija sprendė, jog, atsižvelgiant į 
tai, kad visas žemės sklypas priklauso keletui savininkų bendrosios dalinės nuosavybės 
teise ir nėra tarp jų padalintas, aiškiai nustatytos dalys, uždėtas apribojimas (areštas) 
žemės sklypo dalims yra aktualus visam žemės sklypui, nes Žemės įstatymo 30 straips-
nio 9 dalis neišskiria dalies žemės sklypo arešto. Ši įstatymo nuostata taikytina nepri-
klausomai nuo to, ar areštuotas (yra ginčo objektu) visas žemės sklypas ar tik jo dalis 
(2012 m. gegužės 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1514/2012).

II.1.2. Žemės naudojimo valstybinė kontrolė

Žemės naudojimo valstybinę kontrolę pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus 
organizuoja ir vykdo Nacionalinė žemės tarnyba, o koordinuoja Vyriausybės įgaliota 
institucija (Žemės įstatymo 36 str. 1 d.). Vykdydama šioje nuostatoje įtvirtintą įstatymų 
leidėjo pavedimą, Vyriausybė 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 1994, 
Nr. 97-1919; 2004, Nr. 155-5642) patvirtino Žemės naudojimo valstybinės kontrolės 



580

III. Informacinė dalis

nuostatus (toliau – Žemės naudojimo kontrolės nuostatai) bei įgaliojo Žemės ūkio mi-
nisteriją koordinuoti žemės naudojimo valstybinę kontrolę. Žemės naudojimo valsty-
binės kontrolės metu sistemingai tikrinama, ar žemę naudojantys asmenys savo veikla 
nepažeidė žemės naudojimo tvarkos, kurią nustato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai 
(Žemės įstatymo 36 str. 2 d.).

Pagal Žemės naudojimo kontrolės nuostatų 4.1–4.7 punktus Nacionalinės žemės 
tarnybos vadovo paskirti teritorinių padalinių valstybės tarnautojai tikrina, kaip žemės 
savininkai ir kiti naudojai vykdo jiems tenkančias pareigas, įskaitant žemės naudojimą 
pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, žemės sklypui nusta-
tytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų laikymąsi ir kt. Vadovaujantis šių nuostatų 
6 punktu, žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdantys asmenys pagal kompetenci-
ją nustatę minėtuose Žemės naudojimo kontrolės nuostatų 4.1–4.7 punktuose nurody-
tų valstybinės ir privačios žemės naudojimo reikalavimų pažeidimus, vadovaudamiesi 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka, surašo administracinių 
teisės pažeidimų protokolus, taip pat informuoja apie pastebėtus galimus pažeidimus 
kitas institucijas, pagal jų kompetenciją vykdančias teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinę priežiūrą, gamtos išteklių, valstybinių miškų ir saugomų teritorijų, vandens 
telkinių ir kitą kontrolę.

Šių nuostatų aiškinimo bei taikymo klausimas buvo sprendžiamas administraci-
nėje byloje Nr. A438-1825/2012 – joje buvo skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos 
raštai, kuriais pareiškėjams buvo nurodyta atlaisvinti valstybinę žemę ir sutvarkyti ją 
taip, kad būtų tinkama naudoti pagal žemės naudojimo paskirtį. Iš ginčytų raštų buvo 
matyti, kad jais pareiškėjai buvo informuojami apie Vilniaus rajono žemėtvarkos sky-
riaus atliktą 2011 m. birželio 21 d. žemės naudojimo patikrinimą bei atitinkamo akto 
surašymą. Minėtu aktu buvo konstatuota, kad pareiškėjai, būdami atitinkamų žemės 
sklypų savininkais, savavališkai užėmė greta esančią valstybinę žemę, ją aptvėrė tvo-
romis bei užpylė atvirą griovį. Šių faktinių aplinkybių, t. y. kad savavališkai yra užimti 
atitinkami valstybinės žemės plotai, pareiškėjai neginčijo. Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal Žemės įstatymo 36 straipsnio 1 dalies ir 
ją įgyvendinančių Žemės naudojimo kontrolės nuostatų 4.7 bei 6.1 punktų nuosta-
tas, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo paskirtiems teritorinių padalinių valstybės 
tarnautojams yra pavesta tikrinti, ar žemės savininkai ir kiti žemės naudotojai savo 
naudojamuose žemės sklypuose vykdydami ūkinę ir kitą veiklą, nepažeidžia gretimų 
žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių, taip pat įstatymų saugomų in-
teresų. Tikrinimo metu nustačius tokio pobūdžio pažeidimus, minėtoms institucijoms 
suteikta teisė surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, t. y. asmenis pa-
žeidusius šiuos reikalavimus patraukti juos atsakomybėn, kurią reglamentuoja Admi-
nistracinių teisės pažeidimų kodeksas. Pagal šio kodekso 45 straipsnį atsako asmenys, 
kurie savavališkai užėmė bei naudoja žemės, miško, vandens telkinius ir vengia juos 
grąžinti. Aptartas teisinis reguliavimas, Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, 
lėmė, kad pareiškėjų inicijuotas ginčas buvo kilęs iš administracinių teisės pažeidimų 
teisinių santykių, kurie reguliuojami Administracinių teisės pažeidimų kodekso ir kitų 
įstatymų dėl administracinių teisės pažeidimų. Toks ginčo pobūdis savo ruožtu lėmė, 
kad apžvelgiamoje byloje pareiškėjų ginčyti atsakovo raštai bei surašytas žemės nau-
dojimo patikrinimo aktas yra sudėtinė administracinių teisės pažeidimų bylos dalis, 
kuria konstatuojamas faktinis atsakomybės pagal Administracinių teisės pažeidimų 
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kodekso 45 straipsnį pagrindas. Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija pabrėžė, kad admi-
nistracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo teismuose tvarka negali būti tapatinama 
su ginčų viešojo ar vidaus administravimo srityje nagrinėjimo tvarka, kurią reglamen-
tuoja Administracinių bylų teisenos įstatymas. Pagal Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso dvidešimtojo skirsnio nuostatas ginčus dėl nutarimų, priimtų administraci-
nio teisės pažeidimo byloje, teisėtumo yra priskirta nagrinėti bendrosios kompeten-
cijos teismams. Tačiau ir pagal šio kodekso 291 straipsnį, teismui gali būti skundžiami 
tik nutarimai, priimti administracinio teisės pažeidimo byloje. Administracinių teisės 
pažeidimų kodekso 287 straipsnio 1 dalyje yra išvardytos nutarimų rūšys, kurias gali 
priimti administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjusi institucija, o būtent: skirti 
administracinę nuobaudą; nutraukti bylą; motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą ki-
tam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui (pareigūnui). Iš 
šio teisinio reguliavimo Vyriausiasis administracinis teismas taip pat darė išvadą, kad 
įrodymai, užfiksuoti įvairaus pobūdžio dokumentuose ir kita informacinė medžiaga, 
sudaranti faktinį administracinio teisės pažeidimo bylos pagrindą, negali būti savaran-
kišku bylos nagrinėjimo dalyku teisme, bylą nagrinėjant pagal Administracinių teisės 
pažeidimų kodekso taisykles, kol nėra priimtas atitinkamas nutarimas administracinio 
teisės pažeidimo byloje. Tokio pobūdžio dokumentai gali būti tik įrodymų vertinimo 
dalyku teisme, sprendžiant ginčą iš esmės dėl administracinio teisės pažeidimo bylo-
je priimto nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo, t. y. jie gali tapti vertinimo dalyku teis-
me tik po to, kai yra priimtas atitinkamas nutarimas administracinio teisės pažeidi-
mo byloje. Visa tai apibendrinusi Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
darė išvadą, kad tokio pobūdžio ginčas, kurį inicijavo pareiškėjai buvo nepriskirtinas 
nei administracinių teismų, nei bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcijai (2012 
m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1825/2012). Kitose bylose taip 
pat akcentuojama, kad nėra teisinių kliūčių žemės naudojimo valstybinę kontrolę atlie-
kančioms institucijoms informuoti suinteresuotus subjektus apie jo nustatytas faktines 
aplinkybes ir raginti juos pašalinti pažeidimą, toks informavimas ir raginimas, kaip mi-
nėta, savaime jokių teisinių pasekmių nesukelia (2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A858-2638/2011; 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A858-1049/2010).

Paminėtina, kad remiantis nuoseklia Vyriausiojo administracinio teismo praktika, 
žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdančių institucijų surašyti patikrinimo aktai, 
kuriuose tik konstatuojamos faktinės aplinkybės, taip pat nėra priskirtini administra-
cinių teismų kompetencijai, kadangi tokie patikrinimo aktai nėra savarankiški admi-
nistraciniai aktai, darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams 
ir galintys būti ginčo dalyku administraciniame teisme (2011 m. spalio 21 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS492-763/2011; 2012 m. birželio 15 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. AS602-373/2012; 2013 m. gegužės 30 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A520-480/2013).

II.2. SPEcIALIoSIoS ŽEMėS NAUDojIMo SąLygoS

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kaip specifinė iš žemės teisinių santykių 
kylanti teisinė kategorija, įstatymų leidėjo yra apibrėžtos, kaip įstatymais ar Vyriausybės 
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nutarimais nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo ge-
ografinės padėties, gretimybių, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės skly-
po naudojimo būdo ir jame vykdomos konkrečios veiklos, žemės sklype esančių stati-
nių, aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos poreikių (Žemės įstatymo 2 str. 
4 d.).

II.2.1. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas 

Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas nustato Žemės įstatymas, kiti įstatymai ir 
Vyriausybės nutarimai (Žemės įstatymo 22 str. 1 d.). Vadovaujantis Žemės įstatymo 
22 straipsnio 5 ir 6 dalimis, specialiosios žemės naudojimo sąlygos, išskyrus įstatymuo-
se numatytus specialius atvejus, konkrečiam žemės sklypui nustatomos rengiant terito-
rijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus. Pastaruoju aspektu paminėtina, 
kad, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi, tais atvejais, 
kai planuojamai ūkinei veiklai vykdyti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės val-
dos projektą rengti neprivaloma, o įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais šiai 
veiklai vykdyti turi būti taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, jos nuro-
domos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ar planuojamos ūki-
nės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentuose, statinio projekto 
sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje arba žemės savininko, valstybinės ar savival-
dybės žemės patikėtinio rašytiniame susitarime (sutikime) su suinteresuotu subjektu 
(statytoju ar planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi), dėl kurio planuojamos ūki-
nės veiklos vykdymo žemės sklypui ar jo daliai turi būti nustatytos papildomos specia-
liosios žemės naudojimo sąlygos. Atskirai atkreiptinas dėmesys į tai, kad vien atitinka-
mų sąlygų numatymas įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ar teritorijų planavimo 
dokumentuose (žemės valdos projektuose) savaime nelemia jų taikymo konkrečiam 
žemės sklypui. Kaip matyti iš Žemės įstatymo 22 straipsnio 12 dalies, nustatytos speci-
aliosios žemės naudojimo sąlygos konkrečiam žemės sklypui taikomos nuo jų įrašymo 
į nekilnojamojo turto registrą.

II.2.1.1. Bendrieji reikalavimai specialiosioms žemės naudojimo sąlygoms nustatyti

Remdamasis Žemės įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, Vy-
riausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, kad konkrečiam žemės sklypui gali 
būti nustatomos tik tokios specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios yra numatytos 
įstatymuose ir (ar) Vyriausybės nutarimuose, t. y. specialiąsias žemės naudojimo sąlygas 
gali nustatyti tik Seimas ar Vyriausybė (2011 m. gegužės 12 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A858-2154/2011). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A502-1748/2014 
pareiškėjai, be kita ko, kvestionavo ginčo specialiojo teritorijų planavimo dokumen-
te nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatančias, kad „atstumas nuo 
uždarymo įtaisų iki bet kokios paskirties pastatų, nepriklausančių magistraliniam du-
jotiekiui, turi būti ne mažesnis kaip 100 m“. Šios sąlygos atitiko reikalavimą, numatytą 
sritinio norminio dokumento „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, 
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medžiagos ir statyba. Taisyklės“, patvirtinto ūkio ir aplinkos ministrų 2001 m. kovo 
9 d. įsakymu Nr. 86/146 (Žin., 2001, Nr. 23-771) 4.34 punkte. Šiuo aspektu Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad ginčo teisiniams san-
tykiams taikytini įstatymai ir Vyriausybės 1992 m. gegužės12 d. nutarimu Nr. 343 pa-
tvirtintos Naudojimo sąlygos minėtos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nenuma-
to. Nors ginčo reikalavimas buvo įtvirtintas minėtų Taisyklių 4.34 punkte, Vyriausiasis 
administracinis teismas nurodė, jog tai, kad konkrečiam žemės sklypui taikytinos (te-
ritorijų planavimo dokumentu suprojektuotos) specialiosios žemės naudojimo sąly-
gos turi būti numatytos įstatyme ar Vyriausybės nutarime, yra įtvirtinta ir minėtoje 
Žemės įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje. Tačiau apžvelgiamoje byloje nagrinėtu atveju 
aptariamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais numatomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos nebuvo numatytos įstatymuose ir (ar) Vyriausybės nutari-
muose. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pabrėžė ir tai, kad minėtos, 
žemės ūkio ir aplinkos ministrų įsakymu patvirtintos taisyklės nebuvo dokumentas, 
skirtas specialiosioms žemės naudojimo sąlygoms, kaip jos suprantamos pagal minė-
tus Teritorijų planavimo ir Žemės įstatymus, apibrėžti ar (ir) nustatyti. Šios aplinkybės 
sudarė pakankamą pagrindą pripažinti ginčo specialiojo teritorijų planavimo doku-
mento sprendinių dalį, kurioje buvo numatyti ginčo ribojimai, neteisėta. Atsižvelgusi 
į šių sprendinių turinį ir paskirtį, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
sprendė, kad yra akivaizdu, jog jų panaikinimas nelemia kitų ginčo plano sprendinių 
neteisėtumo, pareiškėjų argumentai ir byloje surinkti duomenys nesudarė objektyvių 
prielaidų abejoti likusių sprendinių dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir vei-
klos ribojimų ginčo žemės sklypuose pagrįstumu, todėl likusi skundžiamo teritorijų 
planavimo dokumento dalis buvo palikta nepakeista (2014 m. gegužės 27 d. nutartis  
administracinėje byloje Nr. A502-1748/2014). 

Panašios pozicijos Vyriausiasis administracinis teismas laikėsi administracinėje 
byloje Nr. A858-2154/2011. Teisėjų kolegija, įvertinusi Žemės įstatymo 2, 22 ir 32 straips-
nio 4 dalies nuostatas, sprendė, kad specialiąsias žemės naudojimo sąlygas gali nustaty-
ti tik Seimas ar Vyriausybė, o savivaldybių taryboms teisė tokios formos ir turinio nor-
miniu teisės aktu, kokie buvo savivaldybės tarybos patvirtinti ginčo Šlaitų nuostatai, 
nustatyti žemės naudojimo sąlygas nėra suteikta. Be to, nors atsakovas apeliaciniame 
skunde rėmėsi Žemės įstatymo 21 straipsnio 2 punktu, kuriame numatyta, jog žemės 
sklypo savininkai privalo laikytis žemės sklypui teritorijų planavimo dokumentuose 
nustatytų reikalavimų, atsakovo nurodyti savivaldybė statybos sprendimu patvirtinti 
Šlaitų nuostatai nebuvo teritorijų planavimo dokumentas Teritorijų planavimo įstaty-
mo prasme. Apžvelgiamoje byloje taip pat buvo pažymėta, kad nors atsakovas nurodė, 
jog žemės sklypų savininkams prievolė vadovautis ginčo Šlaitų nuostatais registruo-
jama kaip papildoma, o ne kaip specialioji žemės naudojimo sąlyga, Žemės įstatymas 
tokios atskiros (papildomos) žemės naudojimo sąlygos kategorijos nenumatė (2011 m. 
gegužės 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2154/2011).

Galimybės konkrečiam žemės sklypui nustatyti tik įstatyme ar Vyriausybės nuta-
rime numatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas kontekste paminėtina ir tai, kad 
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško 
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naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 2.1 ir 2.2 punktai5 numato tam tikrus atvejus, kada 
privalo būti nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Tačiau, kaip 
iš esmės pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje 
byloje Nr. A502-1748/2014, šios Vyriausybės nutarimo nuostatos reguliuoja tik joje nuro-
dytus atvejus, tačiau ja nėra paneigiama Žemės įstatymo 22 straipsnyje numatyta bendra 
teisė ir pareiga rengiant naujus teritorijų planavimo dokumentus ar jų patikslinimus (pa-
keitimus), šiais dokumentais nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatytas 
įstatymuose ir (ar) Vyriausybės nutarimuose (Žemės įstatymo 22 str. 1 d.) (2014 m. ge-
gužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1748/2014). Kitaip tariant, minėtos 
Vyriausybės nutarimo nuostatos neužkerta galimybės nustatyti Naudojimo sąlygose nu-
matytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų rengiant teritorijų planavimo ar žemės val-
dos projektus kitais, nei aptartuose Vyriausybės nutarimo punktuose numatytais atvejais.

Administraciniuose teismuose kyla ginčų ne tik dėl aktų, kuriuose apskritai gali 
būti įtvirtinami reikalavimai specialiosioms žemės naudojimo sąlygoms, bet ir dėl šių 
aktų reikalavimų tinkamo laikymosi. Antai administracinėje byloje Nr. A662-613/2013, 
be kita ko, buvo pasisakyta dėl kelio apsaugos zonos, kaip specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos, nustatymo žemės sklype. Ginčui aktualiu metu kelių apsaugos zonų nu-
statymą reglamentavo Kelių įstatymas (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redak-
cija). Šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje buvo įtvirtinta, kad siekiant sudaryti saugias 
eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi puses nustatoma kelio apsaugos zona. Jos plo-
tis pagal kelio reikšmę yra: 1) magistralinių kelių – po 70 metrų; 2) krašto kelių – po 
50 metrų; 3) rajoninių kelių – po 20 metrų; 4) vietinės reikšmės kelių – po 10 me-
trų. Pagal to paties įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, vietinės reikšmės kelių juostos mini-
malus plotis yra: 1) I kategorijos kelių – 15 metrų; 2) II kategorijos kelių – 12 metrų;  
3) III kategorijos kelių – 10 metrų. Šių nuostatų analizė bylą nagrinėjančiai teisėjų ko-
legijai leido daryti išvadą, jog kelių apsaugos zonos nustatomos tik vietinės reikšmės 
keliams, kurių plotis 10 ir daugiau metrų. Tuo metu palei pareiškėjai nuosavybės teise 
priklausančius žemės sklypus buvo suprojektuotas 5 m pločio vietinės reikšmės kelias, 
todėl, kaip sprendė Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, jam, vadovau-
jantis ginčo teisiniams santykiams aktualiu laikotarpiu galiojusiu teisiniu reguliavimu, 
kelio apsaugos zonos nenustatomos (2013 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A662-613/2013).

Konkrečiam žemės sklypui gali būti nustatomos tik būtinos ir tik nuo geografinės 
padėties, gretimybių, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo 
būdo ir jame vykdomos konkrečios veiklos, žemės sklype esančių statinių, aplinkos ap-

5 Šiuose punktuose Vyriausybė nutarė nustatyti, kad: „2.1. specialiosios žemės ir miško naudojimo 
sąlygos, taip pat valstybinių parkų planavimo schemose nustatytų kraštovaizdžio tvarkymo zonų 
reglamentai (valstybiniuose parkuose) konkrečiam žemės (miško) sklypui nustatomi priimant 
sprendimus dėl nuosavybės teisės į žemę ir mišką atstatymo, sprendimus dėl valstybinės žemės 
suteikimo nuosavybėn neatlygintinai, taip pat sudarant valstybinės žemės pirkimo-pardavimo, 
nuomos bei panaudos sutartis; <...> 2.2. tvirtinant bendruosius, specialiuosius, detaliuosius planus, 
kartu turi būti nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kurių pagrindu taikomi 
ūkinės veiklos apribojimai, taip pat valstybinių parkų planavimo schemose nustatytų kraštovaizdžio 
tvarkymo zonų reglamentai kiekvienam įsigyjamam privatinėn nuosavybėn, suteikiamam naudotis ar 
išsinuomojamam žemės sklypui“.
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saugos ir visuomenės sveikatos saugos poreikių priklausančios specialiosios žemės nau-
dojimo sąlygos (Žemės įstatymo 2 str. 4 d.). Šiuo aspektu paminėtina administracinė 
byla Nr. A492-2325/2013. Apžvelgiamoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas pri-
pažino, kad ginčo atveju pareiškėjų žemės sklype ryšių linijos apsaugos zona buvo nu-
statyta teisės aktų ir galiojančių teritorijos planavimo dokumentų pagrindu, todėl šią 
sąlygą nustatančio Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymo 
punktas laikytinas teisėtu ir nenaikintinu. Aplinkybė, kad Klaipėdos rajono apylinkės 
teismo nutartimi civilinėje byloje buvo patvirtinta taikos sutartis su AB TEO LT (ry-
šio linijų savininku), kuria buvo susitarta dėl ryšio kabelio iškeldinimo iš pareiškėjams 
priklausančių žemės sklypų, apžvelgiamoje byloje ginčyto įsakymo priėmimo metu 
negalėjo būti žinoma. Atsižvelgus į tai, nuspręsta, jog ši aplinkybė negali būti laikoma 
pagrindu panaikinti ginčo akto punktą, kuriuo buvo nustatytos minėtos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos. Pasak teisėjų kolegijos, ryšio kabelio iškeldinimas galėtų būti 
savarankišku pagrindu panaikinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas – ryšių linijos 
apsaugos zonas – teisės aktų nustatyta administracine tvarka (2013 m. lapkričio 28 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2325/2013).

Prielaidų nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas konkrečiam žemės skly-
pui kontekste paminėtina ir tai, kad teritorijų planavimo procesą reglamentuojančiuose 
teisės aktuose nustatytos pareigos informuoti žemės sklypo savininką (naudotoją) apie 
vykdant teritorijų planavimo procesą planuojamas nustatyti konkrečias specialiąsias že-
mės naudojimo sąlygas nevykdymas paprastai lemia sprendimų, kuriais patvirtinami te-
ritorijų planavimo dokumentai, neteisėtumą (2011 m. birželio 27 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A502-2004/2011).

II.2.1.2. Sanitarinės apsaugos zona

Sanitarinės apsaugos zona – aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius 
esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuo-
menės sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos (Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 str. 17 d.). Sani-
tarinių apsaugos zonų ribos nustatomos siekiant apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmo-
nių sveikatą nuo taršos, suformuoti sveiką gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, ir tai 
nėra servitutas, kurio sąvoką ir turinį apibrėžia Civilinio kodekso 4.111 ir 4.112 straips-
niai (2013 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-139/2013).

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad asme-
nys, projektuojantys, statantys, rekonstruojantys (norintys keisti ūkinę veiklą, didinti 
jos intensyvumą), valdantys ar turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma 
(planuojama vykdyti) ūkinė veikla yra susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tar-
ša, arba planuojantys šių statinių teritorijas, nustato sanitarinės apsaugos zonas. Sani-
tarinės apsaugos zonos ribos nustatomos ir įrašomos į nekilnojamojo turto kadastrą ir 
nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis Žemės įstatymu (t. y., nesant įstatymuose ir 
juos lydinčiuose teisės aktuose įtvirtintų specialiųjų nuostatų, sanitarinės apsaugos zo-
nos nustatymui taikomos bendros Žemės įstatymo nuostatos, reguliuojančios teisinius 
santykius, susijusius su specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis). Ūkinei veiklai, 
kuriai nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžius 
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nustato Vyriausybė6 (Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 str. 2 d.). Pastaruo-
ju aspektu taip pat atkreiptinas dėmesys į Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 
24 straipsnio 3 dalį, įtvirtinančią, jog planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proce-
sų metu, atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės 
veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, gali būti nustatyti kitokie negu Vyriausy-
bės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai. 

Paminėtina, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymo 24 straipsnio, įtvirtinančio sanitarinės apsaugos zonos nustatymo 
tvarką bei veiklos šioje zonoje ribojimo, bei šį įstatymą lydinčių teisės aktų nuostatų re-
dakcijos. Atitinkamai pasikeitė ir šios įstatymo straipsnio taikymą detalizuojančių lydin-
čiųjų teisės aktų nuostatos, įskaitant Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir reži-
mo taisykles, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu 
Nr. V-58 (Žin., 2004, Nr. 134-4878). Tačiau vien tai nepaneigia administracinių teismų 
praktikos, aiškinant ir taikant iki minėtos datos galiojusias ir aptariamus santykius regla-
mentavusias įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatas, reikšmės, nes iki šiol teismuose 
nagrinėjami ginčai, kuriems išspręsti taikomos iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusios nuos-
tatos. Be to, teisinio reglamentavimo pasikeitimai nebuvo tokie esminiai, kad visiškai 
eliminuotų ankstesnės administracinių teismų jurisprudencijos naudingumą atskleidžiant 
šiuo metu galiojančių nuostatų turinį bei jų taikymo ypatumus.

Iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusio Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 
24 straipsnio 1 dalis įtvirtino, kad asmenys, projektuojantys, statantys, rekonstruojan-
tys, valdantys ar turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma veikla yra epi-
demiologiškai svarbi arba susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, projektuoja 
ir įrengia aplink šiuos statinius sanitarinės apsaugos zonas. Sanitarinės apsaugos zonos 
ribos nustatomos rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus ar atliekant 
ūkio subjektų rekonstrukcijas, gamybos proceso modernizavimą ar keitimą, kurių metu 
pasikeičia planuojamos ūkinės veiklos rūšis ar jos intensyvumas. Sanitarinių apsaugos 
zonų ribų nustatymą organizuoja teritorijų planavimo organizatorius. Kaip yra pažymė-
jęs Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaujantis šia nuostata, matyti, jog sanitari-
nių apsaugos zonų nustatymas yra teritorijų planavimo proceso dalis, todėl šis klausimas 
nėra aktualus administraciniams teismams sprendžiant, pavyzdžiui, dėl sprendimo dėl 
planuojamos ūkinės veiklos galimybių (2013 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A602-186/2013), planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atran-
kos išvados (2015 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2102/2014), 
taršos integruotos kontrolės ir prevencijos leidimo (2013 m. gruodžio 19 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A822-989/2013).

Aptariamame kontekste atskirai paminėtina administracinė byla Nr. A520-470/2013, 
kurioje vienas iš nagrinėtų klausimų buvo tai, ar bendruoju planu ginčo teritorijoje buvo 
nustatyta sanitarinės apsaugos zona. Pats ginčas šioje byloje buvo kilęs dėl Kalvarijos 
savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu patvirtintame Kalvarijos savi-
valdybės teritorijos bendrajame plane nurodyto ginčo kiaulių komplekso sanitarinės 
apsaugos zonos neišviešinimo teisėtumo ir pagrįstumo (iš esmės teismo buvo prašoma 
įpareigoti savivaldybę informuoti žemės sklypų savininkus (naudotojus) apie jų žemės 

6 Šie klausimai, be kita ko, reglamentuoti Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, 
patvirtintose Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343.
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sklypams nustatytą sanitarinės apsaugos zoną bei kreiptis į nekilnojamojo turto kadastro 
ir registro tvarkytoją dėl šių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įregistravimo). Iš bylos 
medžiagos buvo matyti, kad Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrasis planas buvo 
patvirtintas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu, jis buvo 
įsigaliojęs. Šio fakto bylos šalys neginčijo. Bendrajame plane taip pat buvo nurodyta 
1 500 m dydžio esamo kiaulių komplekso sanitarinė zona. Prie Kalvarijos savivaldy-
bės teritorijos bendrojo plano sprendinių buvo nurodyta ir pramoninės gyvulininkystės 
objektų sanitarinės apsaugos zonose teisės aktais reglamentuota žemės ūkio veikla. Kal-
varijos savivaldybės taryba apeliaciniam teismui paaiškino, kad ginčo bendruoju planu 
ne nustatyta, o tik apytikriai numatyta preliminari sanitarinės apsaugos zona, teigė, kad 
bendrajame plane pažymėta pareiškėjui priklausančio kiaulių komplekso sanitarinė ap-
saugos zona nelaikytina bendrojo plano sprendiniu. Įvertinusi apžvelgiamos bylos fakti-
nes ir teisines aplinkybes, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, 
jog ginčo atveju minėtame bendrajame plane buvo nustatyta sanitarinė apsaugos zona ir 
jos ribos. Todėl atsakovo argumentas, jog bendruoju planu ne nustatyta, o tik apytikriai 
numatyta preliminari sanitarinės apsaugos zona, buvo pripažintas nepagrįstu (2013 m. 
sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-470/2013). Paminėtina, kad, kaip 
pabrėžė Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A602-1179/2012, 
Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 1 dalies (galiojusios iki 2014 m. 
sausio 1 d.) nuostatos, jog sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymą organizuoja teri-
torijų planavimo organizatorius, negali būti aiškinamos kaip planavimo organizatoriaus 
vienašališka teisė teritorijos planavimo metu išspręsti klausimą dėl tokių zonų nustaty-
mo kitame privačiame žemės sklype, t. y. žemės sklype, kuris nepatenka į planuojamą 
teritoriją (2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1179/2012). Iš 
tiesų žemės, kurioje nustatoma sanitarinės apsaugos zonos, naudotojai (neišnuomotos 
privačios žemės savininkai) tampa sanitarinės apsaugos zonos naudotojais, dėl to jiems 
nustatoma pareiga sanitarinę apsaugos zoną tvarkyti pagal projektą, atsižvelgiant į apri-
bojimus, reglamentus. Atitinkamai teritorija, kuriai nustatoma sanitarinė apsaugos zona, 
tampa suplanuota teritorija, joje nustatomos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygos, tei-
sės ir prievolės, taigi konkretizuojamas žemės sklypo, kuriam nustatoma sanitarinės ap-
saugos zona, savininko nuosavybės teisių turinys, jį apribojant visuomenės sveikatos in-
teresais. Todėl planavimo organizatorius detaliojo planavimo metu kaip detaliojo plano 
dalį parengęs sanitarinės apsaugos zonos nustatymo projektą, pagal kurį nustatytos šios 
zonos ribos, negali išeiti už detaliai planuojamos teritorijos ribų (2009 m. spalio 26 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1234/2009).

II.2.1.3. Kultūros ir paveldo objekto apsaugos zona 

Šiame skyriuje apžvelgiama administracinių teismų praktikos dalis, susijusi su 
kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų (pazonių) nustatymu, galiojimu bei 
veiklos juose ribojimais. Pastebėtina, kad administracinių teismų praktika, susijusi su 
atitinkamo nekilnojamojo turto objekto pripažinimu kultūros ir (ar) paveldo objektu, jo 
registravimu ar išregistravimo ir kitais susijusiais klausimais jau yra apžvelgta Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos sri-
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tyje, apibendrinime (Administracinė jurisprudencija Nr. 28, 2015). 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571; toliau – ir Paveldo apsaugos įstaty-
mas) 11 straipsnio 6 dalimi, saugomam objektui ar vietovei nustatoma žmogaus veiklos 
neigiamą poveikį švelninanti tarpinė apsaugos zona. Pagal to paties įstatymo 2 straips-
nio 2 dalį yra apibrėžiama, kaip greta saugomo kultūros paveldo objekto ar vietovės 
esančios teritorijos, kurioms nustatomos žemės sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų 
tvarkymo ir naudojimo specialiosios sąlygos, kad kultūros paveldo objekto ar vieto-
vės vertingosios savybės būtų apsaugotos nuo galimo neigiamo veiklos tose gretimose 
teritorijose poveikio. Remiantis Paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, ši 
zona gali turėti vieną arba abu šiuos skirtingo apsaugos ir naudojimo režimo pozonius: 
1) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį – už kultūros paveldo objekto teritorijos esan-
tys žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais, taip pat 
miško ir vandens plotai, kuriems taikomi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, 
draudžiantys šiame pozonyje veiklą, galinčią fiziškai pakenkti kultūros paveldo objekto 
vertingosioms savybėms; 2) vizualinės apsaugos pozonį – už kultūros paveldo objekto 
teritorijos ar apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio esantys žemės sklypai ar jų dalys 
su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais, kuriems taikomi šio įstatymo ir kitų 
teisės aktų reikalavimai, draudžiantys šiame pozonyje veiklą, galinčią trukdyti apžvelg-
ti kultūros paveldo objektą. Apsaugos zonos ribos nustatomos vadovaujantis Teritorijų 
planavimo ir šiuo įstatymu. Draustinyje ar rezervate esančio kultūros paveldo objekto 
apsaugos zonos ribos nenustatomos. Šiuo atveju draustinio ar rezervato teritorijų pla-
navimo dokumentai ir (ar) šių saugomų teritorijų nuostatai papildomi apsaugos nuo 
galimo neigiamo veiklos gretimose teritorijose poveikio reikalavimais (Paveldo apsau-
gos įstatymo 11 str. 7 d.). Vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas Nekilno-
jamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, 11 straipsnio 6 dalies 
normas sistemiškai, yra konstatavęs, jog iš apsaugos zonos sampratos galima teigti, kad 
minėtos apsaugos zonos nustatymu iš esmės siekiama saugoti ne pačią apsaugos zonos 
teritoriją ar joje esančius objektus. Pagrindinis tokios zonos nustatymo tikslas yra nu-
statyti greta saugomo kultūros paveldo objekto ar vietovės teritoriją, kad kultūros pa-
veldo objekto ar vietovės vertingosios savybės būtų apsaugotos nuo galimo neigiamo 
veiklos tose gretimose teritorijose poveikio (2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A858-856/2013).

Veiklos minėtos tarpinės apsaugos zonos bei jos apsaugos ir naudojimo režimo 
pozoniuose ribojimo klausimu paminėtina administracinė byla Nr. A502-2393/2013. Joje 
nagrinėtas administracinis ginčas kilo dėl atsakovo sprendimu suformuluoto specialio-
jo paveldo apsaugos reikalavimo pareiškėjai rengiant gyvenamosios paskirties pastato 
techninį projektą vadovautis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Arche-
ologinio paveldo tvarkyba“, patvirtinto kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsa-
kymu Nr. ĮV-538 (Žin., 2011, Nr. 109-5162) 12.3 punkto nuostatomis. Šiame atsakovo 
sprendime konstatuota, kad projektuojamas objektas yra registruotų kultūros vertybių, 
pripažintų saugoti viešajam pažinimui ir moksliniam pažinimui, vizualinės apsaugos 
zonoje. Minėtas reglamento 12.3. punktas nustato, kad archeologiniai tyrimai priva-
lomi, kai reikia pagrįsti tvarkybos, statybos ar kraštotvarkos darbų projektus kultūros  
paveldo objektuose, šių objektų ir kultūros paveldo vietovių teritorijose (jei turimais 



589

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, aiškinant ir taikant žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo 
santykius bei žemės tvarkymą ir administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, apibendrinimas

duomenimis pagrindžiama archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių buvimo tikimy-
bė – ir kultūros paveldo objektų bei kultūros paveldo vietovių apsaugos zonose). Šiomis 
aplinkybėmis Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad pati norma reikalau-
ja turimais faktiniais duomenimis pagrįsti archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių 
buvimo tikimybę. Tai apžvelgiamoje byloje ginčytame akte nebuvo padaryta. Atskirai 
vertindamas, ar aptariamoje reglamento nuostatoje įtvirtintas reikalavimas buvo priva-
lomas ginčo žemės sklype vykdant minėtą veiklą, Vyriausiasis administracinis teismas 
atkreipė dėmesį, kad žemės sklypas, kuriame rengiamasi statyti projektuojamą pastatą, 
yra registruotų kultūros vertybių vizualinės apsaugos zonoje. Paveldo apsaugos įstaty-
mo 11 straipsnyje, kurio taikymas nagrinėtu atveju buvo numatytas atsakovo 2010 m. 
gegužės 18 d. išduotose planavimo sąlygose detaliojo planavimo dokumentams rengti, 
numatyta, kad saugomam objektui ar vietovei nustatoma žmogaus veiklos neigiamą 
poveikį šalinanti tarpinė apsaugos zona, kuri gali būti vieno arba dviejų skirtingo ap-
saugos ir naudojimo režimo pozonių (6 d.). Vizualinės apsaugos pozonis apibrėžtas, 
kaip už kultūros paveldo objekto teritorijos ar apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio 
esantys žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais, ku-
riems taikomi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, draudžiantys šiame pozony-
je veiklą, galinčią trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektą (6 d. 2 p.). Dėl to terito-
rijai, kurioje projektuojamas pastatas, nesant apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje  
(6 d. 1 p.), atsakovo sprendimas rengiant pastato techninį projektą taikyti minė-
tas nuostatas, nustatančias privalomai atlikti archeologinius tyrimus, yra neteisėtas 
(2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2393/2013; taip 
pat žr. 2012 m. liepos 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2050/2012).

II.2.2. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų registravimas

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų registravimo klausimams reguliuoti pirmiau-
sia yra skirtos Žemės įstatymo 22 straipsnio 5–10 dalys, taip pat nekilnojamojo turto 
kadastro ir nekilnojamojo turto registro veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Kaip nustato Žemės įstatymo 22 straipsnio 5 dalis, konkrečiam žemės sklypui tai-
komos specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašomos į nekilnojamojo turto kadastrą 
ir nekilnojamojo turto registrą registruojant suformuotus naujus (teritorijose, kurio-
se iki teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų patvirtinimo nebuvo 
suformuoti žemės sklypai) žemės sklypus pagal teritorijų planavimo dokumentus ar 
žemės valdos projektus. Taigi pirminės (pradinės) konkretaus specialiosios žemės nau-
dojimo sąlygos nustatomos pirmą kartą suformavus konkretų žemės sklypą ir šį sklypą 
įregistravus nekilnojamojo turto kadastre ir, atitinkamai, nekilnojamojo turto registre. 
Iš administraciniuose teismuose išnagrinėtų bylų matyti, kad ginčai dėl formuojant 
naujus žemės sklypus nustatomų jų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nėra dažni, o 
pasitaikantys paprastai yra susiję su teritorijų planavimo, įskaitant žemės reformos že-
mėtvarkos projektų rengimą, klausimais, todėl šiame apibendrinimo skyriuje apžvelg-
tina teismų jurisprudencija dėl papildomų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, esamų 
pakeitimo ar panaikinimo jau suformuotiems ir įregistruotiems žemės sklypams.

II.2.2.1. Žemės sklypo savininko (naudotojo) sutikimas
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Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žemės sklypui (ar jo daliai) taikomos 
papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos į nekilnojamojo turto kadastrą ir 
nekilnojamojo turto registrą įrašomos (esamos panaikinamos), jeigu jos nustatomos 
patvirtinus naują teritorijų planavimo dokumentą, žemės valdos projektą, žemės savi-
ninko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytiniu sutikimu (Žemės įsta-
tymo 22 str. 6 d.). Iš šios nuostatos matyti, kad patvirtintuose teritorijų planavimo do-
kumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamo turto registrą tik esant žemės 
savininko (valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio) rašytiniam sutikimui. Šis su-
tikimas nėra reikalingas tik toje pačioje Žemės įstatymo nuostatoje numatytu atveju, 
kai teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas rengiamas tenkinant 
viešąjį interesą Žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytoms reikmėms7.

Paminėtina ir tai, kad kai įstatymų nustatytais atvejais planuojamai ūkinei veiklai 
vykdyti teritorijų planavimo dokumentai ar žemės valdos projektai nerengiami, tačiau 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos turi būti nustatytos, nekilnojamojo turto regis-
tre įregistruotam žemės sklypui (ar jo daliai) taikomos papildomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos įrašomos į nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto 
registrą nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto žemės 
savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytiniu sutikimu, jeigu jie 
susitarė su asmeniu, suinteresuotu planuojamos ūkinės veiklos vykdymu, dėl nuostolių, 
patiriamų dėl papildomų žemės sklypo specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, 
atlyginimo (Žemės įstatymo 22 str. 6 d.).

Paminėtina, kad iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusios Žemės įstatymo 22 straipsnio 
(2010 m. sausio 19 d. įstatymu Nr. XI-660 redakcija) nuostatos minėto rašytinio sutiki-
mo nenumatė. Todėl Vyriausiasis administracinis teismas paprastai atmesdavo proceso 
šalių argumentus dėl tokio sutikimo nebuvimo, kaip pagrindo panaikinti sprendimus, 
kuriais nustatytos ir (ar) įregistruotos atitinkamos specialiosios žemės naudojimo są-
lygos. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A492-367/2012 ginčas, be kita ko, kilo dėl 
teritorijos specialiajame plane numatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustaty-
mo pareiškėjos nuosavybės teise valdomiems sklypams. Nustatyta, kad Nacionalinės 
žemės tarnybos 2011 m. sausio 6 d. sprendimu ginčo žemės sklypui buvo nustatyta pa-
pildoma specialioji žemės naudojimo sąlyga – 0,8814 ha ploto elektros linijų apsaugos 
zona. Šiuo aspektu Vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs ginčui aktualų teisinį 
reguliavimą, pažymėjo, kad ginčo specialioji žemės naudojimo sąlyga – elektros lini-

7 Tai apima specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą, reikalingą: 1) valstybei svarbiems 
ekonominiams projektams, kurių svarbą visuomenės poreikiams savo sprendimu pripažįsta Seimas 
arba Vyriausybė, įgyvendinti; 2) krašto ir valstybės sienos apsaugai; 3) tarptautiniams oro uostams, 
valstybiniams aerodromams, valstybiniams uostams ir jų įrenginiams; 4) viešosios geležinkelių 
infrastruktūros objektams, keliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms 
tiesti, taip pat jiems eksploatuoti reikalingiems visuomenės reikmėms skirtiems inžineriniams 
statiniams; 5) socialinei infrastruktūrai plėsti – švietimo ir mokslo, kultūros, sveikatos apsaugos ir 
priežiūros, aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos, viešosios tvarkos užtikrinimo, kūno kultūros 
ir sporto plėtojimo objektams statyti (įrengti) ir eksploatuoti; 6) išžvalgytų naudingųjų iškasenų 
ištekliams eksploatuoti; 7) komunalinių atliekų tvarkymo objektams (sąvartynams) statyti (įrengti) 
ir eksploatuoti; 8) kapinėms ir jų priežiūrai užtikrinti reikalingų objektų statybai ir eksploatacijai;  
9) gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos reikalams.
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jų apsaugos zona – privalėjo būti numatyta patvirtintame 330 kV elektros perdavimo 
oro linijos Klaipėda–Telšiai statybos Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybėse 
specialiajame plane. Kai specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas specialiajame 
plane numatytas įstatymu, esant galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų spren-
diniams, nustatant administraciniu aktu pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame 
žemės sklype elektros linijos apsaugos zoną, jos sutikimas nebuvo reikalingas (2012 m. 
sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-367/2012; taip pat žr. 2013 m. sau-
sio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-355/2013).

II.2.2.2. Pranešimas apie papildomų sąlygų nustatymą ar jų panaikinimą

Vadovaujantis Žemės įstatymo 22 straipsnio 7 dalimi, kai, patvirtinus naują te-
ritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, nekilnojamojo turto registre 
įregistruotam žemės sklypui (ar jo daliai) turi būti taikomos papildomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos arba panaikinamos anksčiau šiam sklypui (ar jo daliai) tai-
kytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, teritorijų planavimo dokumento ar žemės 
valdos projekto organizatorius per vieną mėnesį nuo teritorijų planavimo dokumento 
ar žemės valdos projekto patvirtinimo apie tai raštu praneša žemės sklypo savininkui 
arba valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui, nurodydamas konkrečias taikytinas 
ar panaikinamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ir įstatymų nustatyta tvarka 
pateikia nekilnojamojo turto kadastro ir nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pra-
nešimą, kurio pagrindu jis žemės sklypo registro įraše padaro atitinkamą žymą apie 
taikomas ar panaikintas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Iš esmės identiškas reikalavimas informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybi-
nės ar savivaldybės žemės naudotojus buvo įtvirtintas ir iki 2014 m. sausio 1 d. galioju-
sioje Žemės įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje (2010 m. sausio 19 d. įstatymo Nr. XI-660 
redakcija). Šios nuostatos taikymo klausimas buvo sprendžiamas administracinėje by-
loje Nr. A520-470/2013. Joje nagrinėtas ginčas kilo dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 
sprendimu patvirtintame Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane nuro-
dyto kiaulių komplekso sanitarinės apsaugos zonos neišviešinimo teisėtumo ir pagrįs-
tumo. Pareiškėjas skundu prašė teismo įpareigoti atsakovus Kalvarijos savivaldybės 
administracijos direktorių ir Kalvarijos savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 
10 dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos įvykdyti Žemės įsta-
tymo 22 straipsnio 5 dalyje (2010 m. sausio 19 d. įstatymo Nr. XI-660 redakcija; šiuo 
metu toks reikalavimas įtvirtintas Žemės įstatymo 22 str. 7 d.) numatytus reikalavimus: 
raštu pranešti žemės sklypų savininkams ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudo-
tojams apie jų žemės sklypams taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (apie 
pareiškėjo nuosavybės teise valdomos kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos 
zoną), nustatytas minėtame savivaldybės teritorijos bendrajame plane. Pareiškėjas taip 
pat reikalavo įpareigoti atsakovus minėtu terminu Kadastro įstatymo ir Nekilnojamojo 
turto registro įstatymo nustatyta tvarka pateikti raštišką pranešimą nekilnojamojo tur-
to kadastro ir nekilnojamojo turto registro tvarkytojui apie Bendrajame plane nusta-
tytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, kurio pagrindu atitinkamų žemės sklypų 
registro įrašuose būtų padarytos žymos apie jiems taikytinas specialiąsias naudojimo 
sąlygas. Pirmosios instancijos teismas, iš esmės tenkinęs pareiškėjo skundą, įpareigojo 
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Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo 
šioje byloje įsiteisėjimo dienos įvykdyti pareiškėjo iškeltus reikalavimus. Atsakovai, ne-
sutikdami su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliaciniame skunde, be 
kita ko, teigė, kad minėtame bendrajame plane ne nustatyta, o tik apytikriai numatyta 
preliminari sanitarinės apsaugos zona. Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo tei-
sėjų kolegija, įvertinusi ginčo teisiniams santykiams aktualų teisinį reguliavimą, pagal 
kurį sanitarinės apsaugos zonos buvo nustatomos rengiant teritorijų planavimo doku-
mentus, įskaitant bendrąjį planą, šiuos atsakovo argumentus atmetė, o pirmosios ins-
tancijos teismo sprendimą pripažino pagrįstu ir teisėtu (2013 m. sausio 28 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A520-470/2013). Pareiga informuoti atitinkamų žemės skly-
pų savininkus (naudotojus) apie nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas buvo 
paminėta ir 2013 m. sausio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-355/2013.

II.2.2.3. Duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą

Prašymą pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis ir į nekilnojamojo turto ka-
dastrą ir nekilnojamojo turto registrą įrašyti naujas (papildomas) specialiąsias žemės 
naudojimo sąlygas paduoda žemės sklypo savininkas, valstybinės ar savivaldybės že-
mės patikėtinis arba asmuo, suinteresuotas planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios 
nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vykdymu (Žemės įstatymo 22 str.  
9 d.). Žemės įstatymo 22 straipsnio 10 dalis įtvirtina taisyklę, kad, jeigu formuojant 
žemės sklypą (teritorijose, kuriose iki teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos 
projektų patvirtinimo nebuvo suformuoti žemės sklypai) jam taikytinos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nu-
rodytos ir (ar) įrašytos į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo turto registrą, 
šių žemės sklypo kadastro duomenų – žemės sklypo formavimo metu taikytinų spe-
cialiųjų žemės naudojimo sąlygų – įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekil-
nojamojo turto registrą organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio 
vadovas.

Paminėtina, kad kiti įstatymai gali numatyti ir tam tikras specialias aptariamų 
sąlygų įrašymo Nekilnojamojo turto registre tvarką reglamentuojančias nuostatas. 
Pavyzdžiui, Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 10 dalis įtvirtina, kad, jeigu, su-
teikiant naudotis, perleidžiant ar parduodant žemę arba atkuriant nuosavybės teises į 
žemę saugomose teritorijose, į nekilnojamojo turto registro duomenis nebuvo įrašyti 
teisės aktų ar teritorijų planavimo dokumentų nustatyti veiklos apribojimai ar kiti rei-
kalavimai, susiję su saugoma teritorija, juos į šio registro duomenis Vyriausybės įga-
liotos institucijos teikimu Nekilnojamojo turto registro įstatymo bei kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka įrašo nekilnojamojo turto registro tvarkytojas. Šios Saugomų teritori-
jų įstatymo nuostatos taikymo klausimas buvo sprendžiamas administracinėje byloje 
Nr. A63-1555/2010. Joje, be kita ko, kilo ginčas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąly-
gų („geomorfologiniai draustiniai“) įrašymo į pareiškėjams priklausančio žemės skly-
po kadastro duomenis. Byloje nebuvo ginčo, kad šis žemės sklypas pateko į Aukščiau-
siosios Tarybos nutarimu apibrėžtą Vanagynės geomorfologinio draustinio teritoriją. 
Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ginčo sklypams saugomoms teritorijoms 
nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos turėjo būti taikomos, tačiau sprendė, 
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kad šiuo atveju buvo pažeistos procedūros šioms sąlygoms įrašyti konkretiems skly-
pams, nes tai galėjo būti atliekama tik keičiant žemės reformos žemėtvarkos projektą, 
kuriuo buvo suformuotas ginčo žemės sklypas, laikantis tuo metu galiojusio Teritorijų 
planavimo įstatymo reikalavimų bei procedūrų. Vertindamas tokius argumentus, ape-
liacinės instancijos teismas atkreipė dėmesį į Saugomų teritorijų įstatymo 32 straips-
nio 10 dalį, kurioje matyti, kad nekilnojamojo turto registre šioje nuostatoje nustatyta 
tvarka gali būti įrašomi teisės aktuose ar teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti 
ribojimai. Ginčo atveju pareigą laikytis veiklos draustinyje reikalavimų dar iki pareiš-
kėjams įsigyjant žemės sklypus nustatė ne atsakovas byloje skųstu įsakymu, bet Aukš-
čiausioji Taryba, patvirtindama specialųjį planą – Vanagynės geomorfologinį draus-
tinio planą. Kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, toks 
reglamentavimas reiškia, kad šiuo atveju ginčas buvo kilęs ne dėl specialiųjų sąlygų nu-
statymo, bet dėl to, kokių procedūrų laikantis šios specialiosios sąlygos galėjo būti įra-
šomos (įregistruotos) konkrečių sklypų savininkams. Kad specialiosios sąlygos gali būti 
įrašomos vėliau, nurodo ir pirmiau paminėta Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnis 
10 dalis. Pasak Vyriausiojo administracinio teismo, ginčo atveju, papildžius galiojančių 
specialiųjų žemės naudojimų sąlygų sąrašą, nebuvo įsteigta nauja saugoma teritorija, 
nebuvo pakeistas esamos saugomos teritorijos statusas, nebuvo nustatyti nauji draus-
tiniui taikomi apribojimai, taip pat nebuvo pakeisti teisės aktais nustatyti apribojimai. 
Atitinkamai, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, kad atsako-
vo sprendimu nebuvo nustatyti nauji veiklos apribojimai, o įvykdyta pareiga, nustatyta 
Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 10 dalyje (2010 m. lapkričio 19 d. sprendi-
mas administracinėje byloje Nr. A63-1555/2010).

II.3. ŽEMėS SERVITUTAI

Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinti 
nuosavybės neliečiamumas ir apsauga reiškia, jog savininkas turi teisę valdyti jam pri-
klausantį turtą, juo naudotis ir disponuoti, taip pat teisę reikalauti, kad kiti asmenys 
nepažeistų šių jo teisių, o valstybė turi pareigą ginti ir saugoti nuosavybę nuo neteisėto 
kėsinimosi į ją (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d., 2002 m. kovo 14 d. nu-
tarimai). Žemės teisiniuose santykiuose taikomi įvairūs teisės institutai, kurie leidžia 
jos naudotojams ar suinteresuotumą dėl žemės turintiems asmenims ieškoti optima-
laus žemės teisinio režimo. Tarp tokių priemonių yra daiktiniai teisiniai suvaržymai, 
įskaitant servitutą.

Pagal Civilinio kodekso 4.111 straipsnio 1 dalį, servitutas – tai teisė į svetimą ne-
kilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), 
arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, 
dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Žemės 
teisinių santykių kontekste tiek, kiek tai patenka administracinių teismų kompetencijai, 
svarbios Žemės įstatymo 23 straipsnyje esantis žemės servituto reguliavimas, nustatant 
servitutą administraciniu aktu. Šio įstatymo 2 straipsnio 13 dalis, įtvirtinanti, kad že-
mės servitutas – teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo sve-
timu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės 
naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas ser-
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vitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.

II.3.1. Servituto samprata ir jo nustatymo pagrindai 

Analizuojant žemės servituto taikymo administracinių teismų praktikoje ypa-
tumus, pirmiausiai svarbu pabrėžti būtinybę identifikuoti žemės servitutą kaip admi-
nistracinių teisinių santykių dalimi esantį institutą. Nuosavybės ribojimas gali būti 
skirtingo pobūdžio, kilti iš įvairių teisinių pagrindų. Tačiau tais atvejais, kai byloje gin-
čijamas viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuriuo nusta-
tomas servitutas, byla nagrinėtina administraciniame teisme (žr. apibendrinimo skyrių 
IV.2.4. Ginčai dėl servitutų nustatymo, pakeitimo ar panaikinimo).

Esminis servitutų taikymo administracinėje teisėje reglamentavimas kyla iš Že-
mės įstatymo ir atitinkamų Civilinio kodekso nuostatų. Žemės įstatymo 23 straipsnio 
1 dalyje įtvirtinta viena iš esminių kolizinių servitutų nuostatų: žemės servitutai nusta-
tomi Civilinio kodekso nustatytais pagrindais, o servitutų nustatymo administraciniu 
aktu atvejai ir tvarka nustatomi Žemės įstatymo 23 straipsnyje.

Žemės servitutų nustatymą administraciniu aktu reglamentuoja Vyriausybės 
2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 (Žin., 2004, Nr. 153-5579) patvirtintos Žemės 
servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklės (toliau – ir Servitutų taisyklės). 
Šiomis taisyklėmis reglamentuojama žemės servitutų nustatymo Nacionalinės žemės 
tarnybos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu tvarka (Ser-
vitutų taisyklių 1 p.). Kitas svarbus žemės servituto taikymą reglamentuojantis teisės 
aktas – Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 (Žin., 2004, Nr. 175-6486) 
patvirtinta Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi admi-
nistraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, apskaičiavimo metodika (toliau – ir Kom-
pensacijos už žemės servitutą metodika).

Civilinio kodekso 4.112 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad servitutu jo turėtojui 
suteikiamos konkrečios naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu teisės arba atimamos iš 
tarnaujančiojo daikto savininko konkrečios naudojimosi daiktu teisės. Pabrėžtina, kad 
ypatinga servituto, kaip daiktinių teisių suvaržymo, esmė lemia ir jo santykį su atitin-
kamos nuosavybės savininku – keičiantis nuosavybės savininkui, servitutas (ribojimas) 
nuosavybei išlieka. Administracinėje byloje Nr. A525-2097/2012 Vyriausiasis administra-
cinis teismas vertino, ar pagrįstai pareiškėjas kvestionuoja įsakymą dėl servituto nusta-
tymo, siedamas tai su jo, kaip naujo savininko, teisėmis. Teismų praktikoje laikomasi 
nuostatos, kad asmens, naujo nekilnojamojo turto savininko, teisė ginčyti administra-
cinį aktą yra išvestinė iš buvusio valdomo nekilnojamojo turto savininko teisės. Vy-
riausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, kad nepaisant to, ar atitinkami admi-
nistraciniai aktai, priimti iki asmenims įgyjant nuosavybės teises į žemės sklypą, turi 
įtakos jų, kaip naujų žemės sklypo savininkų, teisių apimčiai, turi būti atsižvelgta į tai, 
kokias teises ginčyti viešojo administravimo subjekto, kurio sprendimu nustatytas ser-
vitutas, turi pirminis nuosavybės įgijėjas – asmuo, kuriam atkurtos nuosavybės teisės 
į konkretų žemės sklypą. Apeliacinės instancijos teismas, konkrečioje byloje įvertinęs 
įrodymus, padarė išvadą, kad pirmasis nuosavybės įgijėjas – asmuo, kuriam buvo at-
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kurtos nuosavybės teisės į ginčo žemės sklypą – sutiko su tuo, jog šiame žemės sklype 
būtų pažymėtas bendro naudojimo III kategorijos kelias privažiavimui į sklypą. Todėl 
pirminiam žemės sklypo savininkui, atkuriant nuosavybės teises, sutikus su bendrojo 
naudojimo kelio pažymėjimu jo žemės sklypo plane, nauji žemės sklypo savininkai, 
remiantis nurodyta administracinių teismų praktika, neįgijo teisės ginčyti su pirminiu 
žemės sklypo savininku suderintame ginčo žemės sklypo plane pažymėtą bendro nau-
dojimo kelią (2012 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2097/2012; 
taip pat žr. 2007 m. spalio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-863/2007).

Be to, Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad aplinkybė, jog asmuo 
neišreiškė valios dėl servituto reikalingumo iki teritorijų planavimo dokumento patvir-
tinimo (Žemės įstatymo 23 str. 3 d.), neturi jokios reikšmės sprendžiant klausimą dėl 
įpareigojimo nustatyti servitutą, jei tuo metu šis asmuo nebuvo viešpataujančio daik-
to savininku. Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas individualią bylą, yra 
pabrėžęs, kad pareiškėja neturėjo prašyti nustatyti servituto, nes jai dar nebuvo atkur-
tos nuosavybės teisės, taigi ji dar nebuvo viešpataujančiu tampančio daikto savininke 
(2014 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-709/2014).

II.3.2. Servituto nustatymo administraciniu aktu atvejai

Servituto nustatymas turi būti pagrįstas konkrečiais nustatymo pagrindais, įtvir-
tintais teisės aktuose. Servitutas negali būti nustatytas tokiais pagrindais, kurie nėra 
numatyti Žemės įstatyme. Viena iš esminių servitutų nustatymo taisyklių yra būtiny-
bė servitutą nustatyti tik pagal teritorijų planavimo dokumentus, kuriuose toks ser-
vitutas suplanuotas. Teritorijų planavimo dokumentais neparemtas servituto nustaty-
mas pažeidžia Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalį (žr., pvz., 2008 m. kovo 4 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A143-301/2008). Administracinėje byloje Nr. A438-1820/2013, 
atsižvelgus į susiklosčiusios situacijos specifiką, buvo konstatuota, kad teisė adminis-
traciniu aktu nustatyti minėtą servitutą gali būti įgyvendinta, esant šioms sąlygoms: 
pirma, šios rūšies servitutas (suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudo-
jimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), 
kelius bei takus, jais naudotis ir juos aptarnauti) turi būti numatytas atitinkamame 
teritorijų planavimo dokumente, patvirtintame nustatyta tvarka; antra, servitutą gali-
ma nustatyti išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai naudotis valstybinės žemės 
sklypams, taip pat savivaldybių ir privačios žemės sklypams (2013 m. gruodžio 12 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1820/2013).

Atitiktis įstatymo apibrėžtiems atvejams yra būtina ir kalbant apie konkrečiam 
daiktui nustatomus apribojimus. Pavyzdžiui, servitutas administraciniu aktu gali būti 
nustatomas ne bet kokiam žemės sklypui, o tik aiškiai įvardytam teisės aktuose. Žemės 
įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje ir Servitutų taisyklių 2 punkte yra išvardytos konkre-
čios žemės sklypų kategorijos, kurioms gali būti nustatomi servitutai administraciniu 
aktu Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinius. Todėl Nacionalinei žemės tarnybai priėmus sprendimą atkurti asmeniui 
nuosavybės teises į žemės sklypą, kuris nepatenka į šias žemės sklypų kategorijas, nėra 
galimybės nustatyti žemės servitutą administraciniu aktu (2014 m. balandžio 17 d. nu-
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tartis administracinėje byloje Nr. A552-709/2014).
Pabrėžtina, kad servituto nustatymas administraciniu aktu sietinas su įstatyme 

nustatytais atvejais (Žemės įstatymo 23 str. 2 d.). Neretai servitutų nustatymas siejamas 
su tam tikromis specifinėmis situacijomis, valstybei svarbiais projektais. Gan būdingas 
atvejis, kai viename teritorijų planavimo dokumente (specialiajame plane) numatyti 
servitutai ir po jų nustatymo tampa ne vienos bylos ginčo dalyku. Pavyzdžiui, energe-
tikos ministras 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu patvirtino 400 kV elektros perdavi-
mo oro linijos „Alytaus transformatorių pastotė-Lenkijos Respublikos siena“ statybos 
specialųjį planą. Tai nulėmė ir šio plano pagrindu atskiriems žemės sklypams nusta-
tytų servitutų ginčijimą teismuose (žr., pvz., 2013 m. gruodžio 12 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A438-1820/2013; 2014 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A525-2029/2013 ir kt.).

Svarbu pažymėti, kad servituto nustatymas administraciniu aktu yra viena iš ga-
limų daiktinių teisių suvaržymo priemonių, kurią taikant neretai siekiama įgyvendin-
ti ir tam tikrą visuomeninį interesą atitinkantį tikslą. Čia galimas tam tikras valdžios 
institucijų pasirinkimo tarp servituto ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgy-
vendinimas. Vis dėlto žemė visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų gali 
būti paimama tik išimtiniais atvejais pagal valstybės institucijos ar savivaldybės tary-
bos prašymą, kai ši žemė pagal specialiuosius ar detaliuosius planus, parengtus Teri-
torijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka, reikalinga viešiesiems interesams tenkinti 
(2014 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2029/2013). Servitutas iš 
esmės yra mažesnio nuosavybės ribojimo laipsnio priemonė už nuosavybės paėmi-
mą. Administracinėje byloje Nr. A261-2801/2014 pažymėta, kad nuosavybės paėmimo 
visuomenės poreikiams instituto taikymo atveju visa paimama nuosavybė tampa kito 
savininko nuosavybe. Tuo tarpu servitutas, net ir esant dideliam daiktinių teisių suvar-
žymui, nelemia tarnaujančio daikto tapimo viešpataujančio daikto nuosavybe. Be to, 
žemės paėmimas visuomenės poreikiams yra išskirtinė, ypatinga procedūra. Ji turi būti 
taikoma tik ypatingais atvejais. Tai lemia ne tik įstatymuose įtvirtintos šios procedūros 
taikymo sąlygos, bet ir sudėtinga šios procedūros vykdymo tvarka (2014 m. gruodžio 
11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-2801/2014).

II.3.3. Sprendimas nustatyti servitutą

Servituto nustatymas administraciniu aktu turi būti pagrįstas įstatymuose ir ki-
tuose teisės aktuose numatytais reikalavimais. Šiuos reikalavimus bendriausia prasme 
galima skirstyti į formalius-procedūrinius, apimančius tam tikrų specifinių su servituto 
nustatymo procedūra susijusių nuostatų laikymąsi, ir materialiuosius, atskleidžiančius, 
kaip servitutai atitinka keliamus tikslus, jų esmę, susiję su didesnių faktinių aplinkybių 
vertinimu. Šis skirstymas nėra absoliutus ir neretai bylose teismų analizuojami servitu-
to nustatymui keliami reikalavimai apima tiek su procedūrinėmis, tiek su materialaus 
pobūdžio servituto nustatymo aplinkybėmis.

II.3.3.1. Formalieji reikalavimai nustatant servitutą
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Vienas iš esminių reikalavimų, keliamų nustatant servitutus administraciniu aktu, 
yra susijęs su tokius įgaliojimus turinčio viešojo administravimo subjekto identifika-
vimu. Skirtingais laikotarpiais tokiais subjektais buvo įvairios institucijos. Aktualios 
Žemės įstatymo redakcijos 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad administraciniu aktu 
servitutus nustato Nacionalinė žemės tarnyba vadovo arba jo įgalioto teritorinio pada-
linio vadovo sprendimu. Tokia Žemės įstatymo nuostata įsigaliojo nuo 2010 m. liepos 
1 d., iki šio momento kompetentingu subjektu aptariamiems veiksmams atlikti buvo 
apskrities viršininkas.

Kartu pabrėžtina, kad ir Žemės įstatyme, ir Servitutų taisyklėse numatyta, jog 
žemės servitutas nustatomas atskiru administraciniu aktu. Taigi žemės servituto nu-
statymas galimas tik kompetentingų subjektų konkrečiu sprendimu, bet ne kitu doku-
mentu, pavyzdžiui, detaliuoju planu. Todėl administracinėje byloje Nr. A525-603/2014 
teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pareiškėjos nurodomą 
teisių pažeidimą galėtų sukelti administracinis aktas, kuriuo bus nustatyti ir jo pagrin-
du įregistruoti servitutai, o ne Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus įsaky-
mu patvirtintas detalusis planas. Byloje pažymėta, kad detalusis planas yra teritorijų 
planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvar-
kymo ir naudojimo režimas (2014 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A525-603/2014).

Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs būtinybę atskirti terito-
rijų planavimo veiksmą nuo servituto nustatymo (pvz., 2014 m. gegužės 27 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A502-1748/2014; 2009 m. spalio 12 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A63-1015/2009).

Analizuodamas teisės aktuose (Žemės įstatyme ir Servitutų taisyklėse) nustatytus 
reikalavimus sprendimui nustatyti servitutą, teismas ne kartą atkreipė dėmesį į būtiny-
bę vadovautis teritorijų planavimo dokumentuose esančiais sprendiniais. Todėl nesant 
teritorinio planavimo dokumente suprojektuoto servituto, jo nustatymas administraci-
niu aktu yra negalimas ir šis pagrindas yra pakankamas naikinti sprendimą dėl servi-
tuto nustatymo (2010 m. kovo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-210/2010). 
Administracinėje byloje Nr. A261-958/2014 konstatuota, kad servitutai pareiškėjui grą-
žintiname sklype nėra nustatyti, o tik suprojektuoti. Byloje ginčijamu įsakymu tik pa-
siūlyta Nacionalinei žemės tarnybai sklype nustatyti suprojektuotus kelio servitutus. 
Todėl pripažinus, jog žemės sklypas turi būti formuojamas iš naujo, kelio servitutai taip 
pat turi būti projektuojami iš naujo, nes, formuojant sklypą, gali pasikeisti grąžintino 
žemės sklypo plotas bei konfigūracija. Dėl šių aplinkybių teismas, panaikinęs Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 12 d. įsakymą, kuriuo 
buvo patvirtintas ginčo žemės sklypo planas, negalėjo nuspręsti, koks kelio servitutas 
yra būtinas (2014 m. rugsėjo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-958/2014). 
Tuo tarpu administracinėje byloje Nr. A552-1681/2013 Vyriausiojo administracinio teis-
mo pabrėžta, kad rengiant žemės sklypo planą, kuris atitinka teritorijų planavimo do-
kumento rengimo stadiją, Žemės įstatymo 23 straipsnio prasme servitutai nėra nusta-
tomi, tik reikalaujama juos numatyti bei suprojektuoti žemės sklypo plane (2013 m. 
lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1681/2013).

Svarbu pabrėžti, kad servituto nustatymas turi atitikti tiek bendruosius, tiek spe-
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cialiuosius administraciniam aktui keliamus reikalavimus. Štai administracinėje byloje 
Nr. A858-2642/2012 buvo konstatuota, kad skundžiame įsakyme dėl servituto nustaty-
mo nebuvo nurodytas nei tarnaujantis daiktas, nei servituto plotas, atsižvelgus į bylos 
duomenis nebuvo aišku, kokiais įrodymais remiantis buvo nustatytas kelio servitutas, 
todėl įsakymas šioje dalyje neatitiko Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 
1 dalyje numatytų reikalavimų, Servitutų taisyklių 16 punkto reikalavimų. Vyriausia-
sis administracinis teismas pabrėžė, jog Servitutų taisyklės reglamentuoja servitutų 
nustatymo administraciniu aktu procedūrą, kuriai visais atvejais buvo būtinas teritori-
jų planavimo dokumentas, kuriame projektuojamas žemės servitutas, šiuo atveju toks 
dokumentas nebuvo priimtas (2012 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A858-2642/2012).

Vienas iš esminių servituto ribojimų yra įtvirtintas Žemės įstatymo 23 straips-
nio 3 dalyje – sprendimas nustatyti servitutą negali būti priimtas, jeigu iki teritorijų 
planavimo dokumento ar žemės valdos projekto patvirtinimo neišreikšta viešpatau-
jančiuoju tampančio daikto savininko valia dėl servituto reikalingumo. Štai adminis-
tracinėje byloje Nr. A261-2712/2011 teismas analizavo iš esmės analogišką ankstesnės 
redakcijos Žemės įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2010 m. liepos 1 d.) nuos-
tatą – apskrities viršininkas negali priimti sprendimo nustatyti servitutą, jeigu iki te-
ritorijų planavimo dokumento patvirtinimo neišreikšta viešpataujančiuoju tampančio 
daikto savininko valia dėl servituto reikalingumo. Teismas konstatavo, kad byloje nėra 
duomenų apie tai, kad ankstesnis savininkas ar kitas asmuo valdęs sklypą patikėjimo 
teise iki sklypo pardavimo buvo išreiškęs valią dėl servituto nustatymo. Pasak teismo, 
byloje analizuotas priimtas įsakymas dėl servituto nustatymo yra neteisėtas iš esmės, 
nes savo turiniu prieštarauja Žemės įstatymo 23 straipsnio 3 daliai (2011 m. lapkričio 
7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-2712/2011, taip pat žr. 2013 m. rugsėjo 
16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1417/2013). Tuo tarpu administracinėje 
byloje Nr. A261-1106/2011 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nagrinėjo 
klausimą, ar asmenys įgijo teisėtą lūkestį dėl servituto panaikinimo, jei apskrities vir-
šininko įsakymo, kuriuo tikslinami atitinkamo žemės sklypo kadastro duomenys, prie-
duose servitutas nenurodytas, nors jo galiojimas iki to momento nebuvo panaikintas. 
Apeliacinės instancijos teismas pabrėžė, kad minėtu įsakymu buvo patvirtinti neteisin-
gi kadastriniai duomenys, nes nebuvo priimtas sprendimas dėl servituto panaikinimo 
ir jis turėjo būti nurodytas aptariamo įsakymo prieduose. Tai, pasak teismo, yra esmi-
nis įsakymo netikslumas ir įsakymas dėl šio netikslumo pripažintinas neteisėtu, todėl 
atsakovas turėjo teisę savo iniciatyva panaikinti tokį įsakymą. Apžvelgiamoje byloje 
buvo pabrėžta, kad panaikinto įsakymo pagrindu asmenys neįgijo papildomų teisių, o 
pareiškėja negalėjo įgyti teisėto lūkesčio, kad servitutas yra panaikintas, nes realiai ser-
vitutas nebuvo panaikintas (2011 m. gegužės 12 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A261-1106/2011).

Civilinio kodekso 4.124 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad iš servituto kylančios 
teisės ir pareigos subjektams atsiranda tik įregistravus servitutą, išskyrus atvejus, kai 
servitutą nustato įstatymai. Administracinėje byloje Nr. A662-613/2013 buvo konstatuo-
ta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose nutiestoms elek-
tros perdavimo oro linijoms servitutai yra nustatyti Lietuvos Respublikos elektros ener-
getikos įstatymu (šio įstatymo 75 str.), o remiantis Civilinio kodekso 4.124 straipsnio 
2 dalimi galima daryti išvadą, kad įstatymų nustatytas servitutas subjektams sukelia 
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teises ir pareigas. Tai nepriklauso nuo to, ar jis įregistruotas, ar ne. Vyriausiasis admi-
nistracinis teismas byloje pažymėjo, kad konkrečiu atveju įstatymu nustatytas servitu-
tas sutampa su elektros perdavimo linijų apsaugos zona. Todėl pareiškėjos teisių nevar-
žo daugiau, negu nustatyta minėta zona (2013 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A662-613/2013).

II.3.3.2. Materialaus pobūdžio reikalavimai nustatant servitutą 

Administraciniai teismai, nagrinėdami bylas, kuriose ginčijami servitutus nustatan-
tys administraciniai aktai, analizuoja ne tik administracinio akto atitiktį formaliems rei-
kalavimas, bet ir materialiąją servituto nustatymo pusę – servituto nustatymo pagrįstu-
mą, atsižvelgiant į faktinę situaciją. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A444-213/2010 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad ginčijamu atve-
ju sprendimuose dėl servituto nustatymo nenurodytas nei faktinis, nei teisinis ser-
vituto nustatymo pagrindas. Be to, nebuvo patvirtinto atitinkamo teritorijų planavi-
mo dokumento sprendinio (2010 m. sausio 25 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A444-213/2010).

Vienas iš svarbių elementų, lemiančių servituto teisėtumą, yra klausimas, susijęs 
su juo ribojamu daikto rūšimi. Administraciniu aktu gali būti nustatyti ne bet kokie 
servitutai, o tik aiškiai įvardyti reguliavime. Be to, jie turi atitikti savo esmę – patvir-
tinto servituto teisinis pagrindimas turi atitikti faktinę situaciją. Administracinėje by-
loje Nr. A858-383/2012 Vyriausiasis administracinis teismas analizavo, ar pagrįstai tre-
čiojo suinteresuoto asmens naudai buvo nustatytas servitutas į sodininkų bendrijos 
kelią. Pareiškėjas sodininkų bendrija „Linas“ nurodė, kad administraciniu aktu buvo 
nustatytas per platus kelio servituto turinys, trečiasis suinteresuotas asmuo turi teisę 
važiuoti transporto priemonėmis, teisę naudotis pėsčiųjų taku ir teisę varyti galvijus. 
Apeliacinės instancijos teismas byloje analizavo servituto nustatymo priežastis ir pa-
brėžė, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui servitutas reikalingas dėl miškų ūkio že-
mės tinkamo naudojimo. Atsižvelgęs į miškų ūkio žemės naudojimo specifiką, teismas 
konstatavo, kad trečiasis suinteresuotas asmuo, kaip miško naudotojas, privalo sutvar-
kyti mišką naudojant sudarkytus miško plotus taip, kad jie tiktų naudoti pagal paskirtį, 
tausoti miško kelius, sausinimo sistemas ir kitus technologinius įrenginius, nepažeis-
ti miško valdytojų, savininkų ir kitų naudotojų teisių bei teisėtų interesų. Todėl kelio 
servituto nustatymas, kurio turinys suteiktų asmeniui teisę naudotis tik pėsčiųjų taku, 
ribotų jo galimybę vykdyti įstatyme numatytas pareigas, pažeistų teisingumo, protin-
gumo ir sąžiningumo principus (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A858-383/2012). Kita vertus, ginčas dėl to, ar konkrečiu atveju buvo faktinis pagrin-
das nustatyti servitutą vykdomas pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles. Asmuo, sie-
kiantis pagrįsti būtinybę nustatyti servitutą administraciniu aktu, turi pagrįsti savo 
teiginius. Štai administracinėje byloje Nr. A858-217/2011 pareiškėjas, pasak teismo, ne-
įrodė, jog byloje ginčijamų administracinių aktų priėmimo metu pareiškėjo nurody-
tas kelias egzistavo ir privalėjo būti įtrauktas į tuo metu galiojusį kadastrinės vietovės 
žemės reformos žemėtvarkos projektą (2011 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A858-217/2011).
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II.3.4. Kompensacija už nustatomą servitutą

Atskiru ir administraciniuose teismuose vis dažniau keliamu klausimu reikia 
įvardyti kompensacijos už servituto nustatymą mokėjimą. Vienas iš esminių uždavinių, 
kuriuos turi įvykdyti sprendimą dėl servituto priimantis subjektas – tinkamas (ekvi-
valentis) iš ribojimų kylančios žalos kompensavimas, kuris atitiktų ir iš Konstitucijos 
kylantį reikalavimą dėl nuosavybės teisių ribojimo proporcingumo (2014 m. gruodžio 
11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-2801/2014).

Pabrėžtina, kad Žemės įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jog žemės savi-
ninkas dėl nuostolių, patiriamų dėl servituto, atlyginimo turi teisę kreiptis į viešpatau-
jančiojo daikto savininką, o kai nustatytas servitutas prieiti ar privažiuoti prie gam-
tos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų, įrašytų į Vyriausybės įgaliotos 
institucijos patvirtintą sąrašą, – į valstybės ar savivaldybės instituciją, atsakingą už šių 
kompleksų ir objektų apsaugą. Nuostolių dydis ir atlyginimo terminai nustatomi vieš-
pataujančiojo ir tarnaujančiojo daiktų savininkų ar valstybinės žemės patikėtinių su-
sitarimu, o tais atvejais, kai servitutas nustatytas prieiti ar privažiuoti prie gamtos ir 
kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų, įrašytų į Vyriausybės įgaliotos ins-
titucijos patvirtintą sąrašą, – valstybės ar savivaldybės institucijos, atsakingos už tokių 
kompleksų ir objektų apsaugą, ir tarnaujančiojo daikto savininko ar valstybinės žemės 
patikėtinio susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčus dėl nuostolių dydžio ir atlyginimo 
Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka sprendžia teismas. Kai servitutas nustato-
mas administraciniu aktu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės pati-
kėtiniui atlyginama sunaikintų sodinių, pasėlių, iškirsto miško rinkos vertė bei nuos-
toliai, atsiradę dėl galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės 
naudojimo paskirtį, naudojimo būdą praradimo. Vienkartinės ar periodinės kompen-
sacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu servitutu, tarnaujan-
čiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodiką tvir-
tina Vyriausybė.

Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 patvirtintos Kompensacijos 
metodikos 10 punkte pateikta nuostolių dėl žemės ūkio paskirties žemėje sunaikinamų 
žemės ūkio naudmenų formulė. Administracinėje byloje Nr. A261-2801/2014 teisėjų ko-
legija nurodė, kad Kompensacijos metodikoje įtvirtinta formulė nebūtinai kompensuo-
ja realiai dėl servitutų nustatymo patiriamus nuostolius. Individualios bylos kontekste 
pažymėta, kad Kompensacijos metodikos tikslas neatsiejamas nuo pasirinkimo nagri-
nėtu atveju taikyti servitutą, kaip daiktinių teisių suvaržymą – tai sąlyginis paprastu-
mas ir efektyvumas, vykdant didelę visuomeninę reikšmę turintį projektą. Kompensa-
cijos metodika yra pagalbinė priemonė, kuri leidžia nestabdyti tam tikros procedūros, 
nustatyti bent minimalius standartus atitinkantį kompensavimą. Kartu Kompensacijos 
metodika neužkerta kelio asmeniui CPK nustatyta tvarka reikalauti atlyginti realiai pa-
tirtus nuostolius (pavyzdžiui, rinkos vertės sumažėjimą, praradimą) tiek, kiek jų nepa-
dengia Kompensacijos metodikos pagrindu nustatytas atlyginimas (2014 m. gruodžio 
11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-2801/2014).

Administracinėje byloje Nr. A-24-492/2015 pareiškėjas, nesutikdamas su kompen-
sacijos dydžiu, teigė, jog jis paskaičiuotas netinkamai taikant Kompensacijos metodikos 
nuostatas, ir neįrodinėjo realių nuostolių dydžio. Vyriausiasis administracinis teismas 
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pabrėžė, kad Kompensacijos metodikoje pateikti kompensacijos apskaičiavimo prin-
cipai (formulė) neužkerta kelio asmeniui atgauti teisingo, realaus atlyginimo dėl servi-
tuto nustatymo. Jei pareiškėjas siektų įrodyti kitokį kompensacijos dydį, negu numato 
Kompensacijos metodika, pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo tarp šalių taisykles, 
jis turėtų pateikti įrodymus, patvirtinančius realiai patiriamų nuostolių dydį. Kadangi 
kompensacijai apskaičiuoti yra naudojamos specialios žinios, teisėjų kolegijos vertini-
mu, tokių žinių pagrindu gauti duomenys turėtų būti paneigiami taip pat naudojant 
specialias žinias (pavyzdžiui, turto vertinimo išvadą, kitų šios srities specialistų atitin-
kamas išvadas ir pan.). Šis atlyginimas priklausytų nuo individualaus turto vertinimo, 
pateiktų įrodymų pagrįstumo (2015 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-24-492/2015).

II.3.5. Servituto pasibaigimas

Servituto pasibaigimo pagrindai yra nustatyti Civilinio kodekso 4.130 straipsnio 
1 dalyje. Joje įtvirtinta, kad servitutas pasibaigia: jo atsisakius; tam pačiam asmeniui ta-
pus ir viešpataujančiojo, ir tarnaujančiojo daikto savininku; žuvus viešpataujančiajam 
ar tarnaujančiajam daiktui; pablogėjus tarnaujančiojo daikto būklei; išnykus servituto 
būtinumui; suėjus senaties terminui. Administraciniu aktu nustatytas servitutas Civili-
nio kodekso nustatytais pagrindais baigiasi, kai institucija, priėmusi sprendimą nusta-
tyti servitutą, priima sprendimą tokį servitutą panaikinti (Žemės įstatymo 23 str. 9 d.).

Administracinėje byloje Nr. A552-346/2013 teismas nurodė, kad teisės aktai lei-
džia atsakovui, kaip institucijai, nustačiusiai servitutą, administraciniu aktu jį panai-
kinti tik realiai egzistuojant Civilinio kodekso 4.130 straipsnio 1 dalyje numatytiems 
pagrindams. Tokių pagrindų nenustačius konstatuota, kad atsakovas neturėjo pagrin-
do tenkinti pareiškėjo prašymo dėl servituto panaikinimo, teisėtai ir pagrįstai atsisakė 
tai padaryti (2013 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-346/2013). 
Tuo tarpu kitoje administracinėje byloje Nr. A492-80/2014 Vyriausiasis administracinis 
teismas sprendė situaciją, kai pareiškėja, nesutikdama su nuosavybės teisių atkūrimo 
metu nustatytu servitutu8 – teise naudotis pėsčiųjų taku tvenkinio pakrantėje, nurodė, 
jog remiantis Civilinio kodekso 4.130 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kai tas pats asmuo 
tampa ir viešpataujančio, ir tarnaujančio daikto savininku, servitutas baigiasi. Apeliaci-
nės instancijos teismas apžvelgiamoje byloje pažymėjo, kad remiantis Žemės įstatymo 
23 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Nacionalinė žemės tarnyba administraciniu aktu nustato 
privačios žemės sklypams kelio servitutus, taip pat ir suteikiančius teisę naudotis keliu 
kaip pėsčiųjų taku prieiti prie rekreacinių, kitų gyventojų bendram naudojimui skirtų te-
ritorijų, bei gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų. Remiantis tei-
sės aktų nuostatomis, pareiškėjos ginčijamas servitutas yra nustatytas administraciniu 
aktu įstatymo imperatyviai numatytais atvejais, todėl, jį nustatant, daikto savininko valia 
nereikalinga (Civilinio kodekso 4.124 str. 3 d.), o atsižvelgiant į jo turinį bei paskirtį 
tenkinti viešuosius interesus, servituto pasibaigimas Civilinio kodekso 4.124 straipsnio 

8 Vadovaujantis Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, piliečiai, kuriems žemė grąžinama natūra 
arba perduodamas neatlygintinai nuosavybėn lygiavertis turėtajam žemės sklypas, privalo laikytis 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus nustatytų žemės 
servitutų.
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1 dalies 2 punkto pagrindu negalimas. Žemės sklypuose, kurie ribojasi su tvenkiniu, taip 
pat yra nustatyta paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta, t. y. prie pavir-
šinio vandens telkinio nustatoma su paviršiniu vandens telkiniu besiribojanti paviršinio 
vandens telkinio apsaugos zonos dalis, kurioje vykdoma ūkinė veikla gali turėti tiesiogi-
nį neigiamą poveikį paviršiniam vandens telkiniui arba riboti jo naudojimo visuomenės 
poreikiams galimybes, todėl joje draudžiama tam tikra ūkinė veikla. Tiek kelio servitu-
to – teisės naudotis pėsčiųjų taku, tiek paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos nu-
statymas administraciniu aktu nepriklauso nuo pareiškėjos valios, todėl jos nesutikimas 
dėl šių servitutų ir specialiųjų žemės sklypų naudojimo sąlygų nustatymo nėra teisiškai 
reikšmingas. (2014 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-80/2014).

Pagal Civilinio kodekso 4.135 straipsnio 1 dalį, kai aplinkybės pasikeičia taip, kad 
viešpataujantysis daiktas gali būti tinkamai naudojamas nesinaudojant tarnaujančiuoju 
daiktu, tarnaujančiojo daikto savininko teisės naudotis tuo daiktu neribojamos, o ser-
vitutas baigiasi tarnaujančiojo daikto savininko ir viešpataujančiojo daikto savininko 
susitarimu. Pagal šio straipsnio 2 dalį, jeigu tarnaujančiojo daikto savininkas ir vieš-
pataujančiojo daikto savininkas nesusitaria, sprendimą dėl servituto pabaigos priima 
teismas. Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, kad iš šios teisės normos 
matyti, jog susitarimo tarp tarnaujančiojo daikto savininko ir viešpataujančiojo daik-
to savininko buvimas (tokio susitarimo pateikimas viešojo administravimo subjek-
tui) Žemės įstatymo 23 straipsnio 9 dalies taikymo prasme yra būtina teisinė prielai-
da kompetentingam viešojo administravimo subjektui priimti sprendimą dėl servituto 
panaikinimo, o nesant tokiam susitarimui jį gali atstoti tik atitinkamas teismo spren-
dimas dėl servituto pabaigos. Vertindamas individualios bylos aplinkybes teismas pa-
brėžė, kad pareiškėjas, prašydamas atsakovo priimti sprendimą dėl minėto kelio servi-
tuto panaikinimo, nepateikė nei Civilinio kodekso 4.135 straipsnio 1 dalyje numatyto 
susitarimo, nei šio straipsnio 2 dalyje numatyto teismo sprendimo. Todėl šiuo atveju 
atsakovas pagal savo kompetenciją turėjo pagrindą priimti sprendimą dėl atsisakymo 
administracine tvarka panaikinti ginčo kelio servitutą (2008 m. lapkričio 4 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A143-1825/2008).

II.4. PAgRINDINė ŽEMėS NAUDojIMo PASKIRTIS IR BūDAS

Įstatymų leidėjas pagrindinę žemės naudojimo paskirtį apibrėžia kaip teritorijos 
gamtinių ypatumų, tradicinės žmonių veiklos, socialinės ir ekonominės plėtros po-
reikio nulemta pagrindinio žemės naudojimo kryptis, numatyta teritorijų planavimo 
dokumente ar žemės valdos projekte, nuo kurios priklauso šios teritorijos planavimo 
ir žemės naudojimo sąlygos (Žemės įstatymo 2 str. 1 d.). Pagrindinės žemės naudo-
jimo paskirties nustatymas apibrėžia žemės savininko (valdytojo) veiklos konkrečia-
me žemės sklype galimybes (2015 m. kovo 31 d. sprendimas administracinėje byloje  
Nr. A-610-520/2015). Pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį žemė skirstoma į:  
(1) žemės ūkio paskirties žemę; (2) miškų ūkio paskirties žemę; (3) vandens ūkio pa-
skirties žemę; (4) konservacinės paskirties žemę; (5) kitos paskirties žemę (Žemės įsta-
tymo 3 str. 2 d.). Žemės sklypo naudojimo būdas – teritorijų planavimo dokumentuose 
ar žemės valdos projektuose nurodyta veikla, kuri teisės aktų nustatyta tvarka leidžia-
ma pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemėje (Žemės įstatymo 2 str. 16 d.). Šie 
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naudojimo būdai pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį yra išvardyti Žemės įsta-
tymo 26–29 straipsniuose. 

II.4.1. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo (būdų) turinys

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdų turinį bei bendruosius veiklos 
atitinkamoje žemėje (žemės sklypuose) ribojimus pirmiausia bendrai apibrėžia Žemės 
įstatymo 25–29 straipsniai. Žemės naudojimo būdų turinys yra detalizuojamas že-
mės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 
(Žin., 2005, Nr. 14-450; 2013, Nr. 128-6536; TAR, 2015, Nr. 2015-05835) patvirtintame 
Žemės naudojimo būdų turinio apraše (toliau – ir Žemės naudojimo būdų aprašas).

II.4.1.1. Žemės ūkio paskirties žemė

Vadovaujantis Žemės įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, žemės ūkio paskirties že-
mei pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus priskiriami že-
mės plotai, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio produktų gamybai, tarp jų že-
mės naudotojui priklausančiais gyvenamaisiais namais ir ūkiniais statiniais užstatyti 
plotai, jeigu jie nesuformuoti atskirais sklypais, kiemai, žemė, tinkama paversti žemės 
ūkio naudmenomis, žemės plotai, užstatyti statiniais, naudojamais veiklai, susijusiai su 
žemės ūkio produkcijos gamyba, taip pat Vyriausybės nustatyto dydžio miškų plotai, 
jeigu jie nesuformuoti atskirais sklypais, ir kitos šiuose žemės plotuose įsiterpusios ne 
žemės ūkio naudmenos.

Žemės ūkio paskirties žemė, atsižvelgiant į žemės savininkų, kitų naudotojų ir vi-
suomenės interesus, tvarkoma pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ar 
žemės valdos projektus: tikslinamos esamų ūkių žemės valdų ribos; formuojamos nau-
jos ūkių žemės valdos; statomos ūkininkų sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingi ūki-
niai statiniai, tiesiami keliai su tvirta danga; įrengiami tvenkiniai; sodinamas miškas; 
žemės ūkio naudmenomis paverčiami miškai, pelkės ir krūmai bei kitos ne žemės ūkio 
naudmenos. Žemės ūkio paskirties žemėje kitų įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygo-
mis gali būti statomi statiniai nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties (Že-
mės įstatymo 25 str. 3 d.).

Vienas iš tokių statinių statybos atvejų yra numatytas Ūkininko ūkio įstatymo 
11 straipsnio 1 dalyje, nustatančioje, kad nerengiant detaliųjų planų žemės ūkio paskir-
ties žemėje ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą, išskyrus miestams po 1995 m. 
birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtose teritorijose. Ūkininko sodyba ar pagalbinio 
ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatai statomi nuo-
savybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame 
kaip 0,5 hektaro. Leidimas statyti sodybą išduodamas vadovaujantis Statybos įstatymu 
(Ūkininko ūkio įstatymo 11 str. 2 d.). Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio vei-
klai reikalingų statinių statybos vietai parinkti yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvar-
kos projektas (Žemės įstatymo 39 str. 1 d. 3 p.). Vyriausiasis administracinis teismas yra 
nurodęs, kad Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje lengvata nustatyta ūkinin-
kui, ja yra supaprastinamas teritorijos planavimo procesas, tuo pačiu supaprastinamas 
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ir ūkininko, kaip statytojo, teisių įgyvendinimas, tačiau yra nustatytos šios lengva-
tos įgyvendinimo sąlygos, t. y. šia lengvata galima pasinaudoti statant vieną ūkininko 
sodybą, žemės sklype ne mažesniame kaip 0,5 hektaro. Ši išimtis turi būti aiškinama 
siaurai (2013 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1876/2013). 
Iliustruojant tokį požiūrį paminėtina ir administracinė byla Nr. A602-1876/2013. Pareiš-
kėja buvo ūkininkė, kurios ūkis buvo įregistruotas 2008 metais. Ji su sutuoktiniu ben-
drosios dalinės nuosavybės teise valdė du žemės ūkio paskirties žemės sklypus. Vie-
name iš sklypų pareiškėja planavo statyti ūkininko sodybą – gyvenamosios paskirties 
pastatą, kitame sklype – pagalbinio ūkio pastatus. Viename iš sklypų pareiškėjai buvo 
parengtas teritorijų planavimo dokumentas – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas 
ūkininko sodybos, būtent gyvenamosios paskirties pastato, statybai. Tačiau atsakovas 
atsisakė išduoti planavimo sąlygas, būtinas žemės plėtros žemėtvarkos projektui reng-
ti antrame pareiškėjos sklype siekiant šiame sklype statyti ūkininko sodybos pagalbi-
nio ūkio pastatus. Spręsdama dėl galimybės steigti ūkininko sodybą dviejuose žemės 
sklypuose, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija akcentavo, kad įstatyme 
ūkininkams nustatyta lengvata dėl statinių statybos žemės ūkio paskirties žemėje yra 
išimtis iš bendros taisyklės, kuri negali būti aiškinama plečiamai. Laikydamasis šios 
pozicijos apeliacinės instancijos teismas pirmiausia atkreipė dėmesį į Ūkininko ūkio 
įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą ūkininko sodybos sampratą – tai nuosavybės 
teise priklausančiame žemės sklype pastatytas vienas gyvenamosios paskirties pastatas 
su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pasta-
tais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti. Pagal šią sąvoką ūkininko sodyba apima tiek 
gyvenamąjį pastatą, tiek ir pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatus. Sąvokoje taip 
pat atsispindi, kad ūkininko sodyba statoma nuosavybės teise priklausančiame žemės 
sklype, o ne keliuose sklypuose. Tačiau teismas iš esmės pripažino, kad nėra draudžia-
ma statyti bendros infrastruktūros su sodyba neturinčius pagalbinio ūkio ir kitos pa-
skirties pastatus kituose žemės sklypuose. Be to, įstatyme nėra įtvirtinto reikalavimo, 
kad norint statyti minėtus pagalbinius pastatus ūkininko sodyba būtų jau pastatyta 
(2013 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1876/2013). Šias teisės 
aiškinimo ir taikymo taisykles Vyriausiasis administracinis teismas dar kartą patvirti-
no 2015 m. sausio 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-16-624/2015.

Šiame kontekste būtina pažymėti, kad Vyriausiasis administracinis teismas savo 
praktikoje iš esmės yra pripažinęs, kad Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnio 1 da-
lis negali būti aiškinama, kaip paneigianti pareigą laikytis atitinkamai teritorijai tai-
komų (galiojančių) aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių. 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A602-827/2014 nagrinėtas ginčas kilo dėl atsi-
sakymo išduoti planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti, 
tikslu ūkininko sodybos, pritaikytos kaimo turizmui, vietai parinkti, teisėtumo. Viešo-
jo administravimo subjekto atsisakymas, be kita ko, buvo grindžiamas argumentu, jog 
planavimo tikslai neatitiko galiojančio ginčo teritorijoje bendrojo plano sprendinių. 
Šiuo aspektu byloje buvo nustatyta, kad 2008 m. birželio 19 d. Molėtų rajono savival-
dybės tarybos sprendimu patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis 
planas. Pagal šio plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį ginčo žemės 
sklypas pateko į III-Rž teritoriją (rekreaciniai arealai). Bendrojo plano dalies „Spren-
diniai“ 4.2.3 punkto „Žemės ūkio paskirties žemės funkcinis zonavimas ir tvarkymo 
reglamentavimas“ III dalyje „Rekreacinių vietovių zona (III-Rž)“ buvo numatyta, kad 
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gyvenamosios paskirties statinių statyba šioje zonoje galima: 1) esamose sodybose, taip 
pat prie šių sodybų esančiuose žemės sklypuose, jeigu yra gatvė (privažiavimo kelias) 
ir elektros linija – parengus detalųjį planą; 2) kitose vietose – tik parengus specialųjį 
planą, numatantį užstatytų teritorijų ir inžinerinės infrastruktūros objektų išdėstymą, 
ir šio plano pagrindu parengus detalųjį planą. Specialusis planas rengiamas ne mažes-
nei kaip vieno kaimo ar į rekreacinę zoną įeinančios jo dalies teritorijai. Taigi, kaip 
pastebėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, bendrajame plane aiškiai 
reglamentuota, kada buvo galima statyba rekreacinėje teritorijoje – žemės sklypas tu-
rėjo atitikti vieną iš dviejų aptartų sąlygų. Pareiškėjo žemės sklypas pateko būtent į re-
kreacinę teritoriją, tačiau jis neatitiko pirmosios sąlygos, nes ginčo sklype nebuvo esa-
mos sodybos. Sklypas neatitiko ir antrosios sąlygos, nes nebuvo parengtas specialusis 
planas, numatantis užstatytų teritorijų ir inžinerinės infrastruktūros objektų išdėstymą. 
Be to, iš Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano buvo matyti, kad jame 
yra nustatyti konkretūs atvejai, kada yra leidžiama statyti ūkininkų sodybas parinktose 
vietose, vadovaujantis Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnyje nustatytomis sąlygomis. 
Tačiau tokia galimybė buvo nustatyta tik ekstensyvaus žemės ūkio zonoje (IV-že) ir 
intensyvaus žemės ūkio zonoje (V-ŽI). Tuo tarpu ginčo žemės sklypas pateko į rekre-
acinių vietovių zoną (III-Rž), kur tokia galimybė nebuvo numatyta. Atsižvelgiant į tai, 
Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kad pareiškėjo planuojama statyba ginčo 
žemės sklype pagal Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą nebuvo gali-
ma. Todėl buvo pripažinta, kad atsakovas pagrįstai atsisakė išduoti planavimo sąlygas 
kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti (2014 m. spalio 20 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A602-827/2014; taip pat žr. 2012 m. spalio 11 d. sprendimą administra-
cinėje byloje Nr. A858-1717/2012; 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A662-3148/2011).

II.4.1.2. Miškų ūkio paskirties žemė

Miškai yra vienas iš gamtoje funkcionuojančių tarpusavyje susijusių aplinkos 
elementų, vienas iš gamtos išteklių, kuriuo savo reikmėms (turizmui, sportui, poilsiui, 
kt.) naudojasi visa visuomenė, o ne tik pavieniai asmenys ar bendruomenės, taigi dėl 
miškų išsaugojimo bendrai egzistuoja viešasis interesas (2014 m. vasario 5 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A146-86/2014). Ypatinga ekologinė, socialinė ir ekonominė 
miško reikšmė aplinkai, viešiesiems interesams lemia miško savininkų nuosavybės tei-
sės tam tikrus apribojimus ir suvaržymus (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 
2006 m. kovo 14 d., 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimai).

II.4.1.2.1. Miškų ūkio paskirties žemei priskiriama žemė

Miškų ūkio paskirties žemei priskiriama žemė yra išvardyta Žemės įstatymo 
26 straipsnio 1 dalyje, nustatančioje, kad šiai žemei pagal teritorijų planavimo doku-
mentus ar žemės valdos projektus priskiriami: 1) mišku apaugęs plotas (medynai);  
2) neapaugęs mišku plotas: kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės, medelynai, daigy-
nai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei plantacijos; 3) žemė, kurią 
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užima miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių 
bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikš-
telės; 4) žemė, kurioje numatyta įveisti mišką; 5) miško valdose įsiterpusios kitos žemės 
naudmenos, tarp jų atskirais žemės sklypais nesuformuotos žemės ūkio naudmenos. 
Taigi iš šių Žemės įstatymo nuostatų matyti, jog miškų ūkio paskirties žemei priskirti-
na ir ta žemė, kuri faktiškai mišku nėra užžėlusi (2011 m. gegužės 19 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A822-2183/2011).

Tam tikrais atvejais (pvz., sprendžiant, ar atitinkama teritorija gali būti laikytina 
miesto mišku, kai ji nepatenka į Vyriausybės nustatytų valstybinės reikšmės miškų plo-
tus, identifikuojant taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, priimant spren-
dimus dėl žemės pavertimo kitomis naudmenomis, sklypų skaidymo (dalinimo) ir kt.) 
kyla būtinybė identifikuoti, ar atitinkama teritorija laikytina mišku, kaip jis apibrėžia-
mas Miškų įstatyme. Pagal šiuo metu galiojančio įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, miškas – 
ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje 
augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip 
pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos ir gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, 
degavietės, aikštės). Laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovė-
se ir kapinėse esančios medžių grupės, kelio juostose ar geležinkelių želdinių apsaugos 
zonose įveisti želdiniai, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pa-
vieniai medžiai ir krūmai bei miestuose ir kaimo vietovėse ne miškų ūkio paskirties 
žemėje esantys žmogaus įveisti želdynai nelaikomi mišku9.

Iš cituotoje įstatymo nuostatoje pateikto apibrėžimo matyti, kad jame apibrėžia-
mas ne atskiro žemės (miško) sklypo (teisine prasme) dydis, o tam tikras žemės plotas 
(masyvas), kuris yra apaugęs medžiais (žr., pvz., 2013 m. kovo 5 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A858-235/2013; 2013 m. spalio 2 d. sprendimą administracinėje byloje  
Nr. A525-1561/2013; 2013 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-3023/2012). 
Atitinkamai administracinėje byloje Nr. A525-2379/2013 Vyriausiasis administracinis 
teismas, konstatavęs, kad Kauno miesto valstybinės reikšmės miško žemė plotas (ma-
syvas), kuriame buvo ginčo žemės sklypas, buvo akivaizdžiai didesnio nei 0,1 ha plo-
to, sprendė, kad net ir tuo atveju, jei konkrečioje minėto ginčo žemės sklypo dalyje 
auga tik keli medžiai ar tam tikroje dalyje išsidėstę tik siaura juosta, jie yra viso miško 
masyvo dalis, todėl patenka į miško apibrėžimą, pateikiamą Miškų įstatyme (2013 m. 
lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2379/2013; taip pat žr. 2013 m. 
lapkričio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1607/2013). Antai administra-
cinėje byloje Nr. A525-2522/2011 Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad 
Miškų įstatyme žemės priskyrimas miškams pirmiausia siejamas su sklypo plotu bei 
medžių aukščiu natūralioje augavietėje. Šioje byloje surinkti rašytiniai įrodymai – Vals-
tybinės miškų tarnybos 2010 m. rugsėjo 10 d. pažyma, Valstybinės aplinkos apsaugos 
inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus 2009 m. birželio 17 d. pažyma apie Trakų rajono 
savivaldybės Lentvario miesto miškų 555 kvartalo 26 taksacinio sklypo duomenų pa-
tikrinimą, tame tarpe ir pareiškėjo pateiktos Lietuvos nepriklausomų medienos ma-
tuotojų asociacijos pažymos, patvirtino, kad ginčo teritorijoje medžiais apaugęs yra 
didesnis nei 0,1 ha ploto žemės plotas ir kad ginčo teritorijoje augančių medžių aukš-
tis yra didesnis nei 5 metrai. Todėl teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčo teritorijoje 
miškas buvo (2011 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2522/2011). 
9 Šių želdinių priežiūrą, apsaugą ir naudojimą reglamentuoja Želdynų įstatymas.
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Be to, kaip pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje  
Nr. A146-1283/2012, pagal Miškų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį dėl žmogaus veiklos nete-
kę augalijos miškui priskirti plotai, tarp jų kirtavietės, taip pat patenka į miško sąvoką. 
Todėl šioje byloje nuspręsta, jog patikrinimo vietoje metu nustatyta aplinkybė, kad ati-
tinkamame taksaciniame sklype yra kirtavietė, atsakovui negalėjo būti pagrindas ten-
kinti pareiškėjo prašymą ir siūlyti Aplinkos ministerijai išbraukti pareiškėjo nurodytą 
miško sklypą iš valstybinės reikšmės miškų plotų. Pagal Miškų įstatymo 15 straipsnio 
nuostatas iškirsta miško dalis atkuriama (2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. A146-1283/2012).

II.4.1.2.2. Statyba miškų ūkio paskirties žemėje ir jos ribojimai

Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, išskyrus įsta-
tymuose numatytas specialias išimtis, pagal bendrąją taisyklę miškų ūkio paskirties 
žemėje gali būti statomi tik Žemės įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir Miškų 
įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodyti statiniai – miško keliai, kvartalų, technologinės 
ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susiję įrenginiai, poilsio 
aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės. 

Šios nuostatos taikymo klausimas buvo iškilęs administracinėje byloje  
Nr. A556-714/2010. Bylą sprendusi teisėjų kolegija akcentavo, kad teisė į sodybos staty-
mą (atstatymą) miškų ūkio paskirties žemėje pagal Žemės įstatymą nebuvo įtvirtinta. 
Statybos miškų ūkio paskirties žemėje santykius reglamentuojantys Miškų įstatymas 
ir Žemės įstatymas nenumato išimčių dėl statinių inter alia sodybų statybos esamo-
se ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai 
sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose) (2010 m. rugsėjo 20 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A556-714/2010; taip pat žr. 2011 m. spalio 17 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A525-2725/2011). Administracinėje byloje Nr. A63-1721/2008 
taip pat buvo nustatyta, kad pareiškėjo nurodytas žemės sklypas, kuriame jis siekė at-
kurti buvusią sodybą, buvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre kaip miškų ūkio 
paskirties žemė. Administracinėje byloje esantys faktiniai duomenys patvirtino, kad at-
sižvelgiant į buvimo vietą, jis (žemės sklypas) turėjo dvejopo pobūdžio teisinį statusą. 
Visų pirma jis buvo priskirtas miškų ūkio paskirties žemei, o antra – jis pateko į Kur-
tuvėnų regioninį parką. Pirmuoju atveju žemės sklypo teisinio statuso atveju statybos 
miško ūkio paskirties žemėje santykius reguliavo inter alia Miškų įstatymas bei Žemės 
įstatymas. Antruoju atveju statybos draustiniuose bei nacionaliniuose ir regioniniuose 
parkuose reglamentavo inter alia Saugomų teritorijų įstatymas. Kaip pažymėjo Vyriau-
siojo administracinio teismo teisėjų kolegija, specialusis įstatymas, reglamentuojantis 
teisinius santykius dėl miško ūkio paskirties žemės, buvo Miškų įstatymas, todėl na-
grinėjant šį administracinį ginčą, pirmiausiai taikytinos šio įstatymo nuostatos. Žemės 
įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad žemės savininkai ir kiti nau-
dotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo 
būdą bei pobūdį. Miškų ūkio žemės paskirtis yra numatyta Žemės įstatymo 26 straips-
nyje. Pagal nustatytą paskirtį miškų ūkio žemė negali būti urbanizuojama. 

Toks šio straipsnio aiškinimas, be kita ko, buvo grindžiamas Konstitucinio 
Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimu, kuriuo buvo pripažinta Vyriausybės 1995 m.  
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gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 (Žin., 1995, Nr. 106-2379) patvirtinto Statybų privačioje  
žemėje reglamento 2 punkto nuostata „Miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba 
leidžiama <...>, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai“ ta apimtimi, kuria miškų 
ūkio paskirties žemėje leidžiama statyti ne tik medienos sandėlius bei kitus su miš-
ku susijusius įrenginius, bet ir kitus pastatus, prieštarauja Konstitucijos 94 straipsnio 2, 
7 punktams, konstituciniam teisinės valstybės principui, Miškų įstatymo 2 straipsnio 
3 daliai, Žemės įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punktui. Pasak teisėjų kolegijos, re-
miantis šia nuostata turi būti aiškinamos ir kitos teisės normos reguliuojančios ginčo 
santykius. Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl Statybų priva-
čioje žemėje reglamento patvirtinimo“ 3 punktas (redakcija galiojusį iki 2007 m. va-
sario 4 d.) numatė statybos galimybę miško žemėje vietoj buvusių statinių arba teisę 
rekonstruoti esamus statinius, tačiau Konstitucinis Teismas jau 2006 m. kovo 14 d. nu-
tarime, vertindamas statybos galimybę miškų ūkio paskirties žemėje, taip pat konsta-
tavo, kad aktai, numatantys tokią galimybę, neatitinka šių įstatymų nuostatų. Apžvel-
giamoje byloje vienas iš pareiškėjui priklausantiems žemės sklypams nustatytų žemės 
naudojimo apribojimų buvo nacionaliniai ir regioniniai parkai. Šiuo požiūriu pareiš-
kėjas skundą grindė Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktu, numa-
tančiu, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draus-
tinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamosiose ir buvusiose 
sodybose, kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų. Tačiau įvertinęs pareiškė-
jo nurodytame įstatyme įtvirtiną teisinį reglamentavimą, Vyriausiasis administracinis 
teismas sprendė, kad ginčo santykiams vis dėlto taikytinos Žemės įstatymo 26 straips-
nio ir Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostatos. Saugomų teritorijų įstatymas ne-
gali būti aiškinamas ir taikomas kaip leidžiantis netaikyti paminėtų Miškų įstatymo ir 
Žemės įstatymo draudimų. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, Vyriausiojo administraci-
nio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad statybos miško ūkio paskirties žemėje san-
tykius reglamentuojantys Miškų įstatymas ir Žemės įstatymas nenumato išimčių dėl 
statinių, inter alia sodybų statybos esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę bu-
vusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose 
planuose). Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatavo, kad nebuvo 
teisinio pagrindo įpareigoti atsakovus atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus (2008 m. 
spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-1721/2008; taip pat žr. 2008 m. sau-
sio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-99/2008; 2008 m. vasario 12 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A556-206/2008 ir kt.).

II.4.1.2.3. Miško ūkio paskirties žemės skaidymas

Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalis numato, kad privati miško valda arba priva-
čiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė neskaidomos į dalis, 
jeigu privati miško valda arba privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esan-
čios miško žemės plotas yra arba tampa mažesnis kaip 5 hektarai. Išimtys iš šio bendro 
draudimo numatytos tos pačios nuostatos 1–4 punktuose, įskaitant 2 punkte numatytą 
atvejį, kai atidalijama privati miško valda, kurioje yra žemės ūkio naudmenos, atidali-
jant šias žemės ūkio naudmenas. Šiuo atveju formuojami du – miškų ūkio paskirties ir 
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žemės ūkio paskirties – žemės sklypai, o suformuoto miškų ūkio paskirties žemės skly-
po plotas negali būti mažesnis negu iki atidalijimo buvusios miško žemės plotas.

Šios nuostatos taikymo klausimas buvo sprendžiamas administracinėje byloje 
Nr. A261-932/2013, kurioje prokuroras, ginantis viešąjį interesą, ginčijo Nacionalinės že-
mės tarnybos teritorinio padalinio sprendimus, kuriais ginčo žemės sklypas buvo pa-
dalintas į du sklypus, o vieno iš jų naudmenos pakeistos iš miškų ūkio paskirties į že-
mės ūkio paskirtį. Kaip pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas, minėto Miškų 
įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkto turinys patvirtina, kad pagrindinė sąlyga, lei-
džianti atidalinti privačią miško valdą, yra ta, kad miško valdoje turi būti žemės ūkio 
naudmenos. Pagal Žemės įstatymo 2 straipsnio 24 dalį, žemės ūkio naudmenos – dir-
bamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio 
augalams auginti. Tačiau byloje nebuvo pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad ginčo 
sklype buvo Žemės įstatymo 2 straipsnio 24 dalyje nurodytos naudmenos. Atitinkamai 
teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimu panaikinti atsakovo 
sprendimus (2013 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-932/2013).

Kitoje administracinėje byloje Nr. A492-1108/2014 ginčas buvo kilęs dėl atsakovų 
sprendimų, kuriais pareiškėjams atsisakyta išduoti planavimo sąlygas ir sąlygų sąva-
dą specialiojo planavimo dokumentui rengti. Šio specialiojo planavimo tikslas buvo 
pakeisti gretimų tos pačios pagrindinės naudojimo paskirties žemės sklypų ribas, ati-
dalijant 0,6402 ha sklypo dalį iš 7,7592 ha sklypo ploto ir sujungiant ją su gretimu 
0,2500 ha žemės sklypu. Sąlygas planavimo dokumentui rengti atsisakyta išduoti Miš-
kų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies pagrindu, nustačius, kad atidalinus privačios miško 
valdos dalį jos plotas taps mažesnis kaip 5 hektarai. Apžvelgiamoje byloje pateiktame 
skunde pareiškėjai nesutiko, kad minėtas privačios miško valdos amalgamacija, kurią 
jie ketino atlikti, yra miško skaidymas Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies prasme. 
Pripažindama tokį pareiškėjų vertinimą nepagrįstu, Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija nurodė, kad Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytu draudimu 
skaidyti privačių miškų valdas į dalis, jei valda yra arba tampa mažesnė kaip 5 hektarų, 
siekiama užtikrinti, kad miškuose neatsirastų labai daug mažų miško sklypų, priklau-
sančių skirtingiems savininkams, nes taip, ypač atsižvelgiant į tokiais atvejais būtinus 
nustatyti servitutus, į miškų tvarkymo bei miškų ūkio veiklos organizavimo techninius 
reikalavimus (inter alia su miško valdų atribojimu vienos nuo kitos) ir kt., galėtų būti 
sudarytos prielaidos pakeisti natūralų kraštovaizdį, atskirus miške esančius objektus, 
skurdinti, alinti mišką, natūralią gamtinę aplinką. Minėta, jog pareiškėjai siekė atida-
linti iš 7,7592 ha ploto ne miškų ūkio paskirties žemės sklypo, kurio 5,9753 ha ploto 
sudaro miško žemė, 0,6402 ha ploto dalį, iš kurios 0,55 ha yra miško žemės plotas, ir 
prijungti ją prie žemės ūkio paskirties žemės sklypo. Tokiu būdu ne miškų ūkio pa-
skirties žemės sklype esantis 5,9753 ha miško žemės plotas būtų išskaidytas ir po tokio 
išskaidymo susidarytų naujas mažesnis nei 5 ha miško žemės plotas, ką imperatyviai 
draudė Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalis (2014 m. birželio 19 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A492-1108/2014).
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II.4.1.3. Vandens ūkio, konservacinės ar kitos paskirties žemė

Žemės įstatymo 27 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad vandens ūkio paskirties žemę 
sudaro pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus suformuoti 
valstybei ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantys 
vandens telkiniai. Vandens telkinių naudojimą nustato Vandens įstatymas ir Jūros ap-
saugos įstatymas (Žemės įstatymo 27 str. 3 d.). Tuo tarpu rezervatai ir rezervatinės 
apyrubės, sudarantys tiek savarankiškas saugomas teritorijas, tiek esančias valstybi-
nių parkų ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų rezervatinių zonų sudėtyje, 
taip pat valstybės ir savivaldybių saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų žemės 
sklypai, kuriuose draudžiama ūkinė veikla, nesusijusi su šių objektų ir jų užimtų te-
ritorijų specialia priežiūra, tvarkymu ir apsauga, priskiriami konservacinės paskirties 
žemei (Žemės įstatymo 28 str. 1 d.). Konservacinės paskirties žemės naudojimo tvarką 
ir apsaugą reglamentuoja Aplinkos apsaugos įstatymas, Saugomų teritorijų įstatymas, 
Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas ir kiti įstatymai (Žemės įstaty-
mo 28 str. 3 d.). Pastebėtina, kad administracinių teismų praktika, susijusi su tam tik-
rais veiklos vienos iš šių pagrindinės naudojimo paskirties žemėje (žemės sklypuose) 
ypatumais bei ribojimais, yra apžvelgta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktikos, nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinime Administracinė 
jurisprudencija Nr. 28, 2015), statybų klausimai aptariamos paskirties žemės sklypuose 
yra apžvelgti ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant staty-
bos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, apibendrinime (Administra-
cinė jurisprudencija Nr. 18, 2009), todėl šiame apibendrinime nėra tikslinga atskirai 
apžvelgti ūkinės veiklos vykdymo aptariamos paskirties žemės sklypuose ypatumų.

Kitos paskirties žemei priskiriami žemės sklypai, kurie pagal teritorijų planavimo 
dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą skirsto-
mi į Žemės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1–14 punktuose išvardytas teritorijas (pvz., 
gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties, komercinės paskirties objektų ir kitos 
teritorijos). Žemės įstatymas, be bendrųjų žemės naudojimo reikalavimų, nenustato 
specialių nuostatų, įtvirtinančių kitos paskirties žemės naudojimo sąlygas, o pateikia 
bendrą (abstrakčią) nuorodą į kitus įstatymus ir juos lydinčius teisės aktus (Žemės 
įstatymo 29 str. 2 d.). Be to, vienas iš norminių aktų, apibūdinančių kitos paskirties 
žemę, yra minėtas Žemės naudojimo būdų turinio aprašas. Atitinkamai šių žemės skly-
pų savininkai ir kiti naudotojai privalo šiuos žemės sklypus naudoti pagal jų naudoji-
mo paskirtį ir būdą (šiuo klausimu žr. apibendrinimo skyrių II.1.1.1. Pareiga naudoti 
žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą).

II.4.2. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas

Vadovaujantis Žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, pagrindinė žemės naudoji-
mo paskirtis ir būdas (būdai) Vyriausybės nustatyta tvarka nustatomi formuojant nau-
jus žemės sklypus. Įgyvendindama šį, taip pat Žemės įstatymo 24 straipsnio 2 daly-
je nurodytus įstatymų leidėjo pavedimus, Vyriausybė 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu  
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Nr. 1073 (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2004, Nr. 152-5545; 2011, Nr. 8-333) patvirtino Pa-
grindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašą (toliau – ir 
Žemės paskirties keitimo aprašas).

II.4.2.1. Nustatytų žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas

Žemės sklypams nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas 
(būdai) keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustaty-
tais atvejais kitų subjektų prašymu pagal detaliuosius planus, specialiojo teritorijų pla-
navimo dokumentus ar žemės valdos projektus, o urbanizuotoje ir urbanizuojamoje 
teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, – pagal savivaldybės lygmens bendrąjį 
planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jei šis parengtas (Žemės įstatymo 24 str. 
1 d.). Žemės įstatymo 24 straipsnio 6 dalis taip pat įtvirtina, kad žemės sklypo naudo-
jimo būdas nustatomas ir keičiamas pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės 
valdos projektus.

Iš minėtų Žemės įstatymo nuostatų matyti, kad žemės naudojimo paskirtis ir 
jos keitimas pirmiausia siejami su teritorijų planavimo procesu ir šiame procese su-
kurtais aktais – teritorijų planavimo dokumentais (2012 m. balandžio 27 d nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A520-1482/2012), taip pat žemės valdos projektais (nuo 
2014 m. sausio 1 d.). Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pripažinęs, kad, 
kai nėra atitinkamų įstatymų nuostatų, paprastai žemės sklypo naudojimo paskirties 
ir (ar) būdo keitimas nesant parengtų atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų ar 
žemėtvarkos planavimo dokumentų, nėra galimas. Pavyzdžiui, administracinėje byloje  
Nr. A602-2104/2012 buvo nustatyta, kad pareiškėjai bendrosios dalinės nuosavybės teise 
valdė 10,3019 ha žemės sklypą, esantį miestelyje (urbanizuotoje teritorijoje), kurio pa-
skirtis buvo nurodyta – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritori-
jos, naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. 2011 m. ge-
gužės mėn. pareiškėjai kreipėsi į Šalčininkų žemėtvarkos skyrių su prašymais dėl žemės 
sklypo paskirties pakeitimo, kuri, pareiškėjų manymu, buvo klaidingai nustatyta – kita. 
Pareiškėjai prašė nustatyti, kad tai yra pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija, nes 
jie vykdo ir nuo žemės įsigijimo vykdė pramoninę veiklą. 2011 m. gegužės 24 d. Šalči-
ninkų žemėtvarkos skyriaus darbuotojai surašė aktą bei sudarė žemės sklypo kadastro 
duomenis ir nurodė, kad žemės ūkinės veiklos pobūdis yra pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos, žemės naudojimas skirtas pramonės ir sandėliavimo įmonių staty-
bai. 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Šalčininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjas patikslino 
10,3019 ha žemės sklypo kadastro duomenis, vietoje žemės sklypo būdo ir pobūdžio 
„komercinės paskirties objektų teritorijos, prekybos, paslaugų ir pramogų objektams 
statyti“ įrašydamas būdą ir pobūdį „pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pra-
monės ir sandėliavimo įmonių statybos“. Vadovaujantis šiuo įsakymu buvo padaryti 
atitinkami pakeitimai nekilnojamojo turto registre. 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu 
Nacionalinė žemės tarnyba įpareigojo Šalčininkų žemėtvarkos skyriaus vedėją panai-
kinti minėtą 2011 m. gegužės 26 d. įsakymą. Vykdydamas šį nurodymą Šalčininkų že-
mėtvarkos skyriaus vedėjas 2011 m. rugpjūčio 9 d. minėtą įsakymą panaikino. Pareiš-
kėjai, nesutikdami su tokiu sprendimu, be kita ko, teigė, kad viešojo administravimo 
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subjektas neturėjo teisinio ir faktinio pagrindo naikinti savo ankstesnį sprendimą, 
kuriuo buvo pakeisti žemės naudojimo būdas ir pobūdis, nes ginčijamu atveju 2011 
m. gegužės mėn. priimtais sprendimais nebuvo sprendžiamas klausimas dėl šių duo-
menų pakeitimo, o tik neva buvo ištaisytos klaidos, todėl keičiant duomenis neturė-
jo būti rengiamas teritorijų planavimo dokumentas. Atmesdama šiuos argumentus, 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teis-
mo vertinimu, kad Šalčininkų žemėtvarkos skyrius buvo nekompetentingas spręsti klau-
simą dėl ginčo žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, šis klausimas ginčui 
aktualiu laikotarpiu turėjo būti sprendžiamas Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta 
tvarka (2012 m. balandžio 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-2104/2012; 
taip pat žr. 2012 m. gruodžio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-3211/2012).

Iš Žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalies matyti, kad nustatyta pagrindinė žemės 
naudojimo paskirtis ir būdas (būdai) keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės pa-
tikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu. Žemės paskirties kei-
timo aprašo 11 punkte nustatyta, kad prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo 
paskirtį ir (ar) būdą (būdus) teikiamas institucijai, tvirtinančiai (patvirtinusiai) terito-
rijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kurių pagrindu keičiama pagrin-
dinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai), o kai aptariamą keitimą siekia-
ma atlikti pagal parengtą savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens 
bendrąjį planą – savivaldybės administracijos direktoriui. Jeigu rengiamo teritorijų 
planavimo dokumento ar žemės valdos projekto tikslas (vienas iš tikslų) – pakeisti že-
mės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus), atskiras prašymas pakeisti žemės naudo-
jimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) neteikiamas. Kaip iš esmės yra nusprendęs Vyriau-
siasis administracinis teismas, suinteresuotam asmeniui nepateikus minėto prašymo, 
kai toks prašymas yra būtinas, atitinkamas viešojo administravimo subjektas negali 
būti teismo įpareigojamas spręsti dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) 
būdo (būdų) pakeitimo (žr., pvz., 2012 m. birželio 7 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A756-1348/2012).

Žemės įstatymo 24 straipsnio 2 dalis nustato, kad sprendimą pakeisti pagrindinę 
žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) priima detalųjį planą, specialiojo teri-
torijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą tvirtinanti institucija kartu su 
sprendimu patvirtinti detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar 
žemės valdos projektą, o urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji 
planai neparengti, sprendimą pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo pa-
skirtį ir (ar) būdą pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens 
bendrąjį planą, jei šis parengtas, priima savivaldybės administracijos direktorius. Vei-
kimas pažeidžiant šią įstatymų leidėjo apibrėžtą kompetenciją sąlygoja sprendimo, ku-
riuo pakeista žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas, pripažinimą neteisėtu. Pavyz-
džiui, administracinėje byloje Nr. A525-708/2014 pareiškėjas ginčijo Nacionalinės žemės 
tarnybos teritorinio padalinio 2011 m. gegužės 26 d. įsakymą, kuriuo buvo patikslin-
ti ginčo žemės sklypo kadastro duomenys – pakeistas ginčo žemės sklypo naudojimo 
būdas ir pobūdis. Šiuo aspektu pripažinusi, kad ginčo atveju žemės sklypo naudojimo 
būdas ir pobūdis galėjo būti keičiami tik detaliais planais, Vyriausiojo administraci-
nio teismo teisėjų kolegija taip pat pastebėjo, kad pagal Žemės įstatymo 32 straipsnio 
4 dalies 5 punktą kompetencija teisės aktų nustatyta tvarka spręsti dėl žemės sklypų 
pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo priskirta savivaldybės tarybai arba 
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jos įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui. Todėl apeliacinės instancijos 
teismas pripažino, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, priimdamas 
sprendimą dėl ginčo žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo, veikė vir-
šydamas savo kompetenciją, kas lėmė jog šis sprendimas buvo pripažintas neteisėtu 
(2014 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-708/2014).

II.4.2.2. Ribojimai keisti žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį

Įstatymai ir juos lydintys teisės aktai nustato įvairius reikalavimus ir ribojimus 
siekiant pakeisti konkrečiam žemės sklypui nustatytą pagrindinę naudojimo paskirtį 
ir (ar) naudojimo būdą (būdus, pobūdį). Šiame apibendrinimo skyriuje apžvelgiama 
administracinių teismų praktika, susijusi su kai kuriais minėtais ribojimais.

II.4.2.2.1. Ribojimai žemės paėmimo visuomenės poreikiams atveju

Žemės įstatymo 46 straipsnio 5 dalis, be kita ko, numato, jog nuo sprendimo pra-
dėti žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą įregistravimo nekilno-
jamojo turto registre žemės sklypo savininkas neturi teisės jo perleisti, įkeisti ar kitaip 
suvaržyti daiktinių teisių į šį žemės sklypą, taip pat neturi teisės šio žemės sklypo per-
tvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti). 

Kaip pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje  
Nr. A858-1284/2014, minėta įstatymo nuostata expressis verbis nenumato draudimo keis-
ti žemės sklypų paskirtį. Vis dėlto atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Žemės įstaty-
mo 46 straipsnio 7 dalį, kai Nacionalinės žemės tarnybos vadovas priima sprendimą 
pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ir pasibaigia šio sprendimo 
apskundimo terminas, o jeigu toks sprendimas buvo apskųstas, – įsiteisėja administra-
cinio teismo sprendimas netenkinti skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos vadovo 
sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, šio įstatymo 
48 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka rengiamas žemės paėmimo visuomenės po-
reikiams projektas arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planas. Jeigu 
reikia, projekto rengimo metu atliekamas privačios ir (ar) valstybinės žemės padali-
jimas suformuojant atskirą žemės sklypą, paimamą visuomenės poreikiams. Po pa-
dalijimo suformuotus žemės sklypus Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padali-
nys įregistruoja nekilnojamojo turto registre padalyto žemės sklypo savininko vardu. 
Žyma apie juridinį faktą – pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedū-
rą – perkeliama tik į to žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, 
nekilnojamojo turto registro duomenis. Apžvelgiamoje byloje buvo nustatyta, kad da-
lies pareiškėjams priklausančios žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros 
įgyvendinimo metu Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjas 
2012 m. rugsėjo 24 d. įsakymu patvirtino Žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
projektą, o 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu pareiškėjų bendrosios dalinės nuosavybės 
teise valdomas ginčo žemės sklypas buvo padalintas į liekantį pareiškėjams 0,2926 ha 
žemės sklypą ir paimtiną visuomenės poreikiams 0,2274 ha žemės sklypą. Duomenys 
apie 0,52 ha ginčo žemės sklypo padalijimą įregistruoti nekilnojamojo turto registre. 
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Atsižvelgusi į tai, kad šie administraciniai aktai nebuvo nuginčyti teisės aktų nustatyta 
tvarka, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pareiškė-
jai atsakovo iš esmės prašė atlikti detaliojo planavimo procedūrą žemės sklypui, kuris 
prašymo pateikimo metu de jure neegzistavo, nes buvo padalintas į du atskirus nekil-
nojamojo turto objektus. Toks žemės naudojimo paskirties keitimas detaliuoju planu 
jau nebeegzistuojančio žemės sklypo atžvilgiu negalimas (Žemės įstatymo 24 str. 1 d.). 
Atitinkamai, Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kad dėl vykstančios žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams procedūros (t. y. jos metu priimtų sprendimų) at-
sakovas pagrįstai atsisakė atlikti pareiškėjų prašomus veiksmus (2014 m. liepos 22 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1284/2014).

II.4.2.2.2. Miškų ūkio paskirties žemės keitimas į kitą paskirtį

Pagal Konstituciją įstatymų leidėjas gali nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal 
kurį žemės sklypų priskyrimas miškų ūkio paskirties žemei gali būti keičiamas, taip pat 
miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis (inter alia įvykus šios žemės 
išteklių kokybiniams pokyčiams). Įstatymų leidėjas pagal Konstituciją, inter alia jos 23, 
54 straipsnius, reguliuodamas santykius, susijusius su žemės sklypų priskyrimo miškų 
ūkio paskirties žemei keitimu į kitos paskirties žemę, taip pat su miško žemės paverti-
mu kitomis naudmenomis, turi pareigą nustatyti aiškius žemės sklypų priskyrimo miš-
kų ūkio paskirties žemei keitimo į kitos paskirties žemę, taip pat miško žemės paverti-
mo kitomis naudmenomis kriterijus. Tai darant turi būti paisoma miško, kaip gamtinio 
objekto, ypatumų, bendrųjų aplinkos apsaugos principų (inter alia neigiamo poveikio 
aplinkai mažinimo, gamtos išteklių racionalaus ir kompleksiško naudojimo), taip pat 
viešojo intereso. Šiame kontekste pažymėtina, kad teisinis reguliavimas įstatymu nu-
statant žemės sklypų priskyrimo miškų ūkio paskirties žemei keitimą į kitos paskirties 
žemę, taip pat miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis gali būti diferencijuotas, 
inter alia atsižvelgiant į miško vertingumą, funkcinę paskirtį, poveikį ekosistemai. Tai, 
kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik išimtiniais atvejais, ati-
tinka miško, kaip išimtinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės, ypatingą teisinį sta-
tusą (Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarimas).

Pastebėtina, jog tai, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis 
tik itin išskirtiniais atvejais, iš esmės patvirtina ir Miškų įstatymo redakcija, kurioje 
po minėto Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarimo priėmimo buvo re-
glamentuoti išimtiniai atvejai, kuriais miško žemė gali būti paverčiama kitomis nau-
dmenomis (2011 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2725/2011). 
Šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad miško žemė gali būti paverčiama ki-
tomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais, išvardytais šio 
straipsnio 1–9 punktuose, o jo (straipsnio) 2 dalis išvardija atvejus, kada miško žemės 
pavertimas kitomis naudmenomis yra išvis draudžiamas. Pačią miško žemės paverti-
mo kitomis naudmenomis tvarką nustato Miško žemės pavertimo kitomis naudme-
nomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos 
aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 (Žin., 2011,  
Nr. 120-5657; toliau – Miško pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos aprašas).

Nustatytos miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos pažeidimai 
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gali lemti sprendimo, kuriuo šis keitimas atliktas, panaikinimą. Pavyzdžiui, adminis-
tracinėje byloje Nr. A492-1832/2014 nustatyta, kad dalis miško žemės naudmenų buvo 
paverstos kitomis – žemės ūkio naudmenomis ginčytu Panevėžio apskrities viršininko 
2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu. Šio įsakymo priėmimo metu galiojusi Miškų įstatymo 
11 straipsnio 1 dalis nustatė, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudme-
nomis tik išimtiniais atvejais, Vyriausybės nustatyta tvarka derinant valstybės, miško 
savininko ir visuomenės interesus. Apžvelgiamoje byloje nagrinėtam ginčui aktualiu 
laikotarpiu galiojusios poįstatyminių teisės aktų nuostatos numatė pareigą rengti ati-
tinkamus teritorijų planavimo dokumentus, siekiant pakeisti pagrindinę žemės nau-
dojimo paskirtį, taip pat nustatė tam tikras procedūras, kurias privalėjo atlikti suinte-
resuoti asmenys, siekiantys realizuoti aptariamą galimybę (pateikti kompetentingoms 
institucijoms prašymą ir kt.). Tačiau byloje nustatyta, kad miško žemė kitomis nau-
dmenomis buvo paversta vien tik atlikus naujus kadastrinius matavimus, nesilaikant 
minėtos tvarkos, nepaisant teisės aktuose numatytų reikalavimų teritorijos (jos dalių) 
planavimo dokumentų parengimui. Pirmosios instancijos teismas, kurio vertinimą 
patvirtino Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas, ar teisėtai buvo pakeis-
ti žemės sklypo kadastro duomenys, miškų žemės plotas sumažintas, dalį jos paver-
čiant žemės ūkio naudmenomis (pievomis ir natūraliomis ganyklomis), nustatė, kad 
duomenys nekilnojamojo turto registre buvo pakeisti remiantis 2007 m. spalio 28 d. 
patikslinta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla ir minėtu 2007 m. gruodžio 29 d. 
Panevėžio apskrities viršininko įsakymu. Teismas taip pat nustatė, kad ginčo sklype že-
mės ūkio naudmenos (pievos) atsirado dėl neteisėtų veiksmų, neteisėtai atlikus darbus, 
sunaikinus ekosistemą, dirbtinai suformuota aikštelė iki ginčijamo įsakymo priėmimo. 
Be to, nustatyta, kad Panevėžio apylinkės teismo 2007 m. sausio 11 d. sprendimu iš 
A. K. buvo priteistas žalos atlyginimas Panevėžio aplinkos apsaugos departamentui 
dėl 652.75 kv. m miško paklotės sunaikinimo sklypo savininkui 2006 m. gegužės 26 d. 
buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo byloje nutarimas už tai, kad ji orga-
nizavo, vadovavo ir kontroliavo ratinio traktoriaus su skydu darbus miške; traktorius 
su lyginimo skydu lygindamas žemę pažeidė miško paklotę 652,75 kv. m plote ir ją 
sunaikino, pažeidė augančių medžių šaknis, nubrozdino tris žalius medžius, išrovė ir 
sunaikino augančią pušį, užvertė bei užlygino žemėmis miške buvusį kanalą, ir už tai 
buvo skirta bauda. 2011 m. rugsėjo 28 d. ir spalio 21 d. Panevėžio aplinkos apsaugos 
departamento patikrinimo aktuose nurodyta, kad sugadinta miško paklotė 190 kv. m 
plote, iškirsti medžiai, suformuota aikštelė, kuri užpilta žvyru, sužalota miško paklotė. 
Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtino, kad miško žemė buvo verčiama kito-
mis – žemės ūkio naudmenomis ne tik nesilaikant aptarto teisinio reglamentavimo rei-
kalavimų (Miškų įstatymo 11 str. 1 d ir lydinčių teisės aktų), bet sąmoningai atliekant 
teisei priešingus veiksmus, už kuriuos buvo taikoma administracinė atsakomybė bei 
buvo priteistas žalos atlyginimas, todėl Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, 
kad priimti ginčytą įsakymą dėl žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo nebuvo 
nei teisinio, nei faktinio pagrindo (2014 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. A492-1832/2014).

Minėtina, kad atvejai, kada draudžiama aptariamos paskirties žemė paversti kitomis 
naudmenomis, pirmiausia yra išvardyti Miškų įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje. Pavyz-
džiui, šios nuostatos 4 punktu paversti miško žemę kitomis naudmenomis draudžiama, 
be kita ko, miškuose, esančiuose vieno kilometro atstumu nuo Baltijos jūros ir Kuršių 
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marių, išskyrus toje pačioje nuostatoje numatytas šio draudimo išimtis. Šios nuosta-
tos taikymo klausimas buvo sprendžiamas administracinėje byloje Nr. A525-2374/2012, 
kurioje buvo nustatyta, jog ginčo žemės sklypas buvo 300 m atstumu nuo Baltijos jū-
ros, taip pat jis nepateko į Žemės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytas 
išimtis. Todėl remdamasi byloje nustatytomis aplinkybėmis, Vyriausiojo administraci-
nio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjo siekis aptariamame miško žemės 
sklype eksploatuoti namelius-vasarnamius prieštarauja Miškų įstatymo 11 straipsnio 
1 daliai ir 11 straipsnio 2 dalies 4 punktui. Kadangi ginčo santykiams taikytina Teri-
torijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalis nustatė, jog detalieji planai negali būti 
rengiami, jeigu planavimo tikslai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavi-
mams, o ginčo atveju, kaip minėta, detaliojo planavimo tikslai prieštaravo Miškų įsta-
tymo nuostatoms, Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, jog detalusis planas, 
kurio vienas iš tikslų buvo miško žemės naudmenų keitimas, negalėjo būti rengiamas 
(2012 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2374/2012).

Šiame kontekste paminėtina ir Miškų įstatymo 11 straipsnio 6 dalis, įtvirtinanti, 
kad miško žemę paversti kitomis naudmenomis valstybinės reikšmės miškuose gali-
ma tik po to, kai miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis suplanuotas vietovės 
lygmens bendruosiuose planuose arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentuo-
se, arba detaliuosiuose planuose ir Vyriausybė priima nutarimą dėl tam tikrų valstybi-
nės reikšmės miškų plotų išbraukimo iš valstybinės reikšmės miškų plotų. Vyriausiasis 
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A858-104/2013, nustatęs, kad ginčo 
žemės sklypas pateko į Vyriausybės nutarimu patvirtinto valstybinės reikšmės miško 
plotą ir nebuvo Vyriausybės nutarimo dėl sklypo statuso pakeitimo, iš esmės pripaži-
no, kad faktinės aplinkybės, jog Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu pa-
tvirtintame Palangos miesto bendrajame plane ginčo teritorijoje numatyta miesto plė-
tra, nepaneigė valstybinės reikšmės miško buvimo ginčo žemės sklype (2013 m. sausio 
18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-104/2013).

II.4.2.2.3. Žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas saugomose teritorijose

Saugomų teritorijų apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose ir juos lydinčiuose 
teisės aktuose įtvirtintos ir nuostatos, nustatančios tam tikrus ribojimus šiose teritori-
jose esančių žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir būdo (būdų) keitimui. 
Viena tokių nuostatų yra įtvirtinta Saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 8 daly-
je: (1) valstybiniuose rezervatuose draudžiama keisti pagrindinę konservacinę žemės 
naudojimo paskirtį; (2) draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose 
ir biosferos poligonuose draudžiama keisti pagrindinę konservacinę ir miškų ūkio že-
mės naudojimo paskirtį, taip pat paversti miško žemę kitomis naudmenomis, išskyrus 
tos pačios įstatymo nuostatos 1–4 punktuose numatytus atvejus.

Šių ribojimų kolizijos su kitų įstatymų nuostatose įtvirtintu reglamentavimu klau-
simu paminėtina administracinė byla Nr. A858-2885/2012. Pareiškėjas ginčijo Naciona-
linės žemės tarnybos teritorinio padalinio atsisakymą leisti suformuoti namų valdos 
žemės sklypą. Byloje nustatyta, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės 
sklypas pateko į nacionalinių ir regioninių parkų teritoriją (Labanoro regioninį par-
ką), iš byloje buvusio nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 



617

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, aiškinant ir taikant žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo 
santykius bei žemės tvarkymą ir administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, apibendrinimas

buvo matyti, kad šio žemės sklypo tikslinė paskirtis – miškų ūkio žemė, naudojimo 
būdas – rekreaciniai miškų sklypai (įsiteisėjusiu teismo sprendimu taip pat buvo pri-
pažinta, kad šiame žemės sklype nebuvo sodybos (sodybvietės). Pareiškėjas savo teisę 
formuoti namų valdos žemės sklypą kildino iš Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies, be 
kita ko, nustačiusios galimybę dalinti miškų ūkio paskirties žemę formuojant minė-
tus sklypus. Tačiau Vyriausiasis administracinis teismas vertino, kad ginčo teisiniams  
santykiams taikytinos Saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 8 ir 9 dalys, o ne Miškų 
įstatymo 4 straipsnio 3 dalis. Todėl atsakovo atsisakymas leisti formuoti minėtus skly-
pus buvo pripažintas pagrįstu (2012 m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A858-2885/2012).

II.4.2.2.4. Žemės ūkio paskirties žemės keitimas į kitos paskirties žemę

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad žemės sklypų priskyrimas žemės 
ūkio paskirties žemei arba kitokios paskirties žemei gali būti keičiamas (inter alia įvy-
kus atitinkamų žemės išteklių kokybiniams pokyčiams); idant būtų išsaugomos žemės 
ūkio paskirties žemės naudingosios savybės, įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti 
aiškius žemės ūkio paskirties žemės keitimo į kitos paskirties žemę kriterijus, keičiant 
žemės paskirtį turi būti paisoma viešojo intereso (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 
30 d. nutarimas).

Atskirai paminėtina, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskir-
ties žemės įsigijimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 15-600; 2004, Nr. 124-4490; TAR, 2014, 
Nr. 2014-04860) 4 straipsnio 4 dalimi, žemės ūkio paskirties žemės sklypo, įsigyto iš 
valstybės pagal šį įstatymą, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama 
ne anksčiau kaip po 5 metų nuo žemės ūkio paskirties žemės sklypo įsigijimo dienos. 
Iš esmės identiška nuostata buvo įtvirtinta ir iki 2014 m. gegužės 1 d. galiojusioje Lie-
tuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straips-
nio 6 dalyje. 

Šios nuostatos taikymo klausimas buvo sprendžiamas administracinėje bylo-
je Nr. A556-32/2012. Šioje byloje nagrinėtas ginčas kilo dėl Trakų rajono savivaldybės 
administracija atsisakymo perduoti detaliojo planavimo organizatoriaus teises ir parei-
gas pareiškėjams, motyvuojant tuo, kad jų turimos žemės naudojimo paskirtis – žemės 
ūkio, kuri pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą negali būti 
keičiama 5 metus nuo jos įsigijimo. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
sutiko, kad įstatymų leidėjas suteikdamas atitinkamą teisę įsigyti žemės sklypą numa-
tė ir pareigą – draudimą keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį 5 metus. 
Tačiau apžvelgiamoje byloje nagrinėtu atveju nebuvo prašoma keisti žemės naudojimo 
paskirties, o siekta nusistatyti kitą žemės ūkio paskirties žemės naudojimo būdą (po-
būdį), t. y. prašoma nustatyti, kad, visų pirma, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo 
būdas būtų pakeistas iš kitų žemės ūkio paskirties sklypų į rekreacinio naudojimo že-
mės sklypus. Kadangi pagal teisinį reguliavimą egzistavo teisinė galimybė ir nekeičiant 
pagrindinės žemės naudojimo paskirties keisti žemės naudojimo būdą ar pobūdį, vie-
šojo administravimo subjektas nepagrįstai vien šiuo pagrindu atsisakė tenkinti pareiš-
kėjo prašymą (2012 m. sausio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-32/2012).
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II.4.2.2.5. Žemės paskirties keitimas, siekiant vykdyti statybas ar kitą veiklą

Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalis įtvirtina bendrą taisyklę, kad 
žemės sklype, esančiame urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai nepareng-
ti detalieji planai, arba žemės sklype, esančiame neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje 
teritorijoje, gali būti vykdoma statyba, atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo plano 
ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendinius, vadovaujantis 
Statybos įstatymo nuostatomis. To paties straipsnio 2 dalies 2 punktas įtvirtina, kad 
paminėtu atveju, kai, vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, planuojamai sta-
tybai ir numatomai veiklai vykdyti privaloma pakeisti žemės sklypo žemės naudojimo 
paskirtį ir (ar) būdą, jie keičiami Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vie-
tovės lygmens bendrąjį planą, jeigu jis parengtas.

Aiškindamas šią nuostatą, Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje 
byloje Nr. eA-693-556/2015 akcentavo, kad joje įtvirtinta taisyklė suprantama taip, kad, 
jei būtina atlikti žemės sklypo naudojimo ir (ar) būdo pakeitimą, reikalinga: 1) laikytis 
žemės sklypo naudojimo ir (ar) būdo keitimo tvarkos, nustatyto Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės; 2) keitimą įforminti savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu; 
3) kad toks keitimas būtų suderinamas su savivaldybės lygmens bendruoju planu ir 
(ar) vietovės lygmens bendruoju planu. Apžvelgiamoje byloje nustatęs, kad pagal ga-
liojantį bendrąjį planą ginčo žemės sklypai pateko į verslo, gamybos ir pramonės bei 
infrastruktūros funkcinę zoną (t. y. į teritorijas, nepriskirtas gyventi ir dėl to disputo 
nebuvo), Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad atsakovas (savivaldybės 
administracijos direktorius) pagrįstai atsisakė pakeisti šių sklypų naudojimo paskirtį 
ir naudojimo būdą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemės sklypų vienbučių ir dvibu-
čių gyvenamųjų pastatų statybos (2015 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. eA-693-556/2015).

Paminėtina, kad įstatymai numato tam tikrus atvejus, kada galima vykdyti staty-
bas žemės sklypuose, kuriuose nustatyti pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir bū-
das (pobūdis) nėra susijęs su aptariama veikla, nekeičiant šios naudojimo paskirties 
(būdo), pavyzdžiui, Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnyje numatyta žemės ūkio pa-
skirties žemėje statyti ūkininko sodybą ar pagalbinius pastatus ir kitus statinius (šiuo 
klausimu žr. apibendrinimo skyrių II.4.1.1. Žemės ūkio paskirties žemė).

III. ŽEMėTVARKA

III.1. ŽEMėTVARKoS PLANAVIMo DoKUMENTų SISTEMA

Žemės sklypai formuojami, o suformuoti pertvarkomi, nustatomu žemės sklypų 
naudojimo paskirtis ir būdas, kiti ūkinės veiklos ribojimai bei jų tvarkymo ypatumai 
rengiant atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus. Va-
dovaujantis šiuo metu galiojančio Žemės įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, žemėtvarkos 
planavimo dokumentų sistemą sudaro (1) specialiojo teritorijų planavimo žemėtvar-
kos dokumentai ir (2) žemės valdos projektai.
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III.1.1. Teritorijų planavimo dokumentai

Kaip apibendrinime minėta, teritorijų planavimo dokumentais formuojami žemės 
sklypai, nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pagrindinė žemės naudoji-
mo paskirtis ir būdas, sprendžiami kiti veiklos vykdymo atitinkamoje teritorijoje ir (ar) 
žemės sklype klausimai. Bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimą, derinimo, 
tvirtinimo ir taikymo tvarką pirmiausia reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas 
ir jį lydintys teisės aktai, kurių taikymo ir aiškinimo praktika, be kita ko, yra apžvelg-
ta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant teritorijų planavimą 
reglamentuojančias teisės normas, apibendrinime (Administracinė jurisprudencija  
Nr. 17, 2009). Dėl Žemės įstatymo nuostatų taikymo atskirai paminėtina, kad specia-
liojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentams įstatymų leidėjas yra priskyręs 
žemėtvarkos schemas ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektus (Žemės įstatymo 37 str. 
2 d.). 

Žemėtvarkos schema – specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, 
kuriame valstybės, savivaldybės ar vietovės lygmeniu įvardijami kaimo vietovių žemės 
naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetai (Žemės įstatymo 2 str. 29 d.). Šie doku-
mentai rengiami vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka (Žemės 
įstatymo 38 str. 3 d.).

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – žemėtvarkos planavimo dokumentai, ku-
riuose išdėstyta kaimo vietovių žemės naudojimo ir apsaugos koncepcija ir konkrečios 
tvarkymo priemonės (Žemės įstatymo 2 str. 28 d.). Pagal tikslus šie projektai skirstomi 
į kaimo plėtros žemėtvarkos projektus miškui įveisti ne miško žemėje, ūkio žemės val-
dai pertvarkyti, ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių 
statybos vietai parinkti (plačiau apie šiuos projektus skaitykite apibendrinimo skyriuje 
II.4.1.1. Žemės ūkio paskirties žemė), taip pat žemės ūkio ir kaimo plėtros projektus 
(Žemės įstatymo 39 str. 1 d.). 

Šių projektų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, o kai 
kaimo plėtros žemėtvarkos projektas rengiamas vieno ūkio žemės valdos žemės tvar-
kymo darbams planuoti, – privačios žemės savininkas arba valstybinės ar savivaldy-
bės žemės patikėtinis (Žemės įstatymo 39 str. 3 d.). Kaimo plėtros žemėtvarkos projek-
tus Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas 
tvirtina po to, kai juos nustatyta tvarka patikrina valstybinę žemėtvarkos planavimo  
dokumentų priežiūrą atliekanti institucija (Žemės įstatymo 39 str. 5 d.). Taigi, Naciona-
linės žemės tarnyba negali tvirtinti kaimo žemėtvarkos projekto tol, kol jo nepatikrino 
valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atliekanti institucija (2011 m. 
birželio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-2278/2011).

III.1.2. Žemės valdos projektas

Žemės valdos projektas – žemėtvarkos planavimo dokumentas, nustatantis žemės 
sklypo (sklypų) formavimą, pertvarkymą, paėmimą visuomenės poreikiams, konsoli-
daciją, taip pat naudojimo sąlygas (paskirtį, apribojimus, servitutus ir panašiai) (Žemės 



620

III. Informacinė dalis

įstatymo 2 str. 27 d.). Šie projektai, vadovaujantis Žemės įstatymo 37 straipsnio 3 da-
limi, pagal tikslus ir uždavinius skirstomi į: 1) žemės reformos žemėtvarkos projektus; 
2) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus; 3) žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams projektus; 4) žemės konsolidacijos projektus.

III.1.2.1. Žemės reformos žemėtvarkos projektai 

Vienas iš dokumentų, pagal kurį yra vykdoma žemės reforma, yra žemės refor-
mos žemėtvarkos projektas (Žemės reformos įstatymo 4 str. 1 d.). Šie projektai rengia-
mi ir tvirtinami Vyriausybės nustatyta tvarka pagal žemės ūkio ministro patvirtintą 
metodiką (Žemės reformos įstatymo 19 str. 1 d.). Vykdydami šį įstatymų leidėjo pave-
dimą Vyriausybė 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 (Žin., 1998, Nr. 33-882; 2005,  
Nr. 66-2359; 2011, Nr. 105-4924) patvirtino Žemės reformos žemėtvarkos projektų ren-
gimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą, o žemės ir miškų ūkio ministras 1998 m. balan-
džio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2000, Nr. 31-873; 2002, Nr. 96-4221; 
2006, Nr. 45-1638; 2008, Nr. 93-3690; 2011, Nr. 165-7881) – Žemės reformos žemė-
tvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo 
metodiką. Paminėtina, kad ši metodika nuo 2015 m. sausio 24 d. buvo išdėstyta nau-
ja redakcija. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad aptariamą metodiką nauja re-
dakcija išdėsčiusiame žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-39 
(TAR, 2015, Nr. 2015-00994) buvo nustatyta, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos 
(nustatyta tvarka buvo įvykęs pirmas pretendentų susirinkimas), bet nebaigtos žemės 
reformos žemėtvarkos projektų ar jiems prilyginamų žemės planų rengimo ir tvirtini-
mo procedūros užbaigiamos pagal iki įsakymo Nr. 3D-39 įsigaliojimo galiojusią Žemės 
reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodiką.

Vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, kad žemės reformos žemė-
tvarkos projekto rengimas ir įgyvendinimas yra tęstinio pobūdžio procesas, susidedan-
tis iš atitinkamų etapų (darbų stadijų): parengiamųjų darbų; žemės sklypų projekta-
vimo darbų; žemėtvarkos projekto svarstymo, derinimo ir patvirtinimo; žemėtvarkos 
projekte suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo vietovėje; paženklintų žemės skly-
pų nuosavybės teisėms atkurti, parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, 
suteikti nuosavybėn neatlygintinai ar patikėjimo teise valdyti kadastro duomenų bylų 
parengimo. Atitinkamu žemėtvarkos projektu yra suprojektuojama konkreti teritori-
ja, kurios ribose (apimtyje) asmenims (pretendentams), atitinkantiems konkretaus  
žemėtvarkos rengimo sąlygas, gali atsirasti subjektinė teisė – įsigyti (pirkti) nuosavy-
bėn laisvą valstybinės žemės sklypą, identifikuotą individualiais požymiais. Taigi, že-
mės reformos žemėtvarkos projekto rengimas ir įgyvendinimas yra vientisas procesas, 
kurio rezultate asmeniui yra sukuriamos teisinės prielaidos bei sąlygos, įgyvendinti 
savo subjektinę teisę – įsigyti nuosavybėn (nusipirkti) laisvą valstybinės žemės sklypą, 
apibrėžtą individualiais požymiais (2014 m. rugsėjo 29 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A438-1072/2014).

Minėta, kad žemės reformos žemėtvarkos projektai yra rengiami vykdant žemės 
reformą, kurios vienas tikslų yra nuosavybės teisių į žemę atkūrimas pagal Atkūrimo 
įstatymą, rengiant aptariamus projektus pirmiausia yra formuojami sugrąžinant sa-
vininkams natūra (Žemės reformos įstatymo 10 str. 1 d.; šiais klausimais žr. Teismų  
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praktikos administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo apibendrinimą, 
Administracinių teismų praktika Nr. 8, 2006).

III.1.2.2. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami tais atvejais, kai ne-
kilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus reikia padalyti, atidalyti, sujung-
ti ar atlikti jų perdalijimą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, 
taip pat formuojant naujus žemės sklypus valstybinėje žemėje. Vyriausiasis administra-
cinis teismas ne kartą yra pripažinęs, kad siekiant pertvarkyti suformuotus žemės skly-
pus, nepakanka vien priimti administracinius aktus dėl nekilnojamojo turto kadastro 
duomenų pakeitimo, bet būtina rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo pro-
jektus ar, jei teisės aktai numato, kitus atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus 
(2010 m. spalio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-1124/2010).

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo tai-
syklių, patvirtintų žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsaky-
mu Nr. 3D-452/D1-513 (Žin., 2004, Nr. 149-5420; toliau – ir Žemės sklypų projektų 
rengimo taisyklės) 2 punktas nustato, kad žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projek-
tams. Projekto sprendiniai negali prieštarauti kompleksinio ar specialiojo teritorijų pla-
navimo dokumentų sprendiniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams, tarp jų teritori-
jų planavimo normų ir statybos techninių reglamentų reikalavimams, darantiems įtaką 
projekto sprendiniams. Šiuos projektus tvirtinančios institucijos privalo atsisakyti juos 
tvirtinti, nustačius, kad parengti projektai neatitinka įstatymų, juos lydinčių teisės aktų 
ar galiojančių aukštesnės teisinės galios teritorijų planavimo dokumentų (2014 m. ba-
landžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-188/2014).

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą organizuoja savival-
dybių administracijos arba Nacionalinė žemės tarnyba (Žemės įstatymo 40 str. 2 d.). 
Žemės įstatymo 40 straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad teisę inicijuoti žemės sklypų for-
mavimo ir pertvarkymo projektų rengimą turi valstybinės žemės patikėtiniai, statinių, 
prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai, pastatų bendrojo naudojimo objektų 
valdytojai, privačios žemės savininkai arba valstybinės žemės naudotojai, valstybės ar 
savivaldybių institucijos ir kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę įsigyti nuo-
savybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka arba juos valdyti 
patikėjimo teise. Pažymėtina, kad, kaip sprendė Vyriausiasis administracinis teismas 
administracinėje byloje Nr. A624-1941/2014, nuo 2014 m. sausio 1 d. nebėra reikalingas 
kompetentingo subjekto leidimas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo pro-
jektą. Šioje byloje nustatyta, kad administracinis ginčas kilo dėl Palangos miesto savi-
valdybės administracijos 2014 m. vasario 3 d. sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta išduo-
ti leidimą rengti ginčo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, teisėtumo ir 
pagrįstumo. Šiuo aspektu Vyriausiasis administracinis teismas pastebėjo, kad atsakovo 
sprendimas atsisakyti išduoti leidimą rengti ginčo žemės sklypo formavimo ir pertvar-
kymo projektą, priimtas dėl 2014 m. sausio 21 d. pareikšto pareiškėjų prašymo išduoti 
tokį leidimą, nepaisant jo motyvacijos, yra pagrįstas, kadangi nuo 2014 m. sausio 1 d. 
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo tvarką nustatantis teisinis reglamentavimas  
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nebenumato tokio pobūdžio leidimų. Apžvelgiamoje byloje Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad sprendžiant klausimą dėl žemės 
sklypų, suplanuotų detaliaisiais planais, pertvarkymo, svarbi yra 2013 m. birželio 27 d. 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-407, 
kurio 1 straipsniu patvirtinta nuo 2014 m. sausio 1 d. galiojanti nauja Teritorijų pla-
navimo įstatymo redakcija, 3 straipsnio nuostata. Ji nenustato, kad iki 2014 m. sausio 
1 d. patvirtinti detalieji planai ar jų tam tikra dalis nebebūtų privalomi ar būtų prily-
ginami žemės valdos projektams (žemės valdos projektams prilyginami, kaip numato 
2013 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo 
įstatymo Nr. XII-407 3 str. 2 d. 4 p., žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo teritori-
jų planavimo dokumentams) (2014 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A624-1941/2014).

Taigi po 2014 m. sausio 1 d. žemės valdų projektams, kuriuo yra ir žemės skly-
pų formavimo ir pertvarkymo projektai, priskiriami žemės sklypų planai, prilyginami 
detaliesiems planams. Paminėtina, kad Žemės sklypų projektų rengimo taisyklėse gali-
ma rasti nuostatų, kuriose įtvirtintas reguliavimas iš esmės yra panašus į įtvirtintą iki 
2014 m. sausio 1 d. galiojusiuose Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritori-
jų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos 
apraše, patvirtintame Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarime Nr. 1124 (Žin., 2010, 
Nr. 91-4815; toliau – Žemės sklypo plano rengimo tvarkos aprašas), bei Žemės sklypų 
projektų rengimo taisyklėse (žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 
29 d. įsakymo Nr. 3D-551/D1-557 redakcija). Todėl manytina, kad tam tikros pastarųjų 
dokumentų nuostatų aiškinimo bei taikymo taisyklės, pateiktos administracinių teismų 
sprendimuose, gali būti aktualios atskleidžiant ir šiuo metu galiojančių Žemės projektų 
rengimo taisyklių nuostatų turinį.

Iš Žemės sklypo plano rengimo tvarkos aprašo 12 ir 13 punktų buvo matyti, 
kad žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam planui, rengimas prasidėdavo prašy-
mo pateikimu savivaldybės administracijai. Šį prašymą išnagrinėjus ir jį tenkinus, pa-
skirtas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys nustatydavo žemės sklypo 
plano rengimo reikalavimus, nurodytus aptariamo aprašo 15 ir 16 punktuose (Žemės 
sklypo plano rengimo tvarkos aprašo 14 p.). Aptariamo plano rengėjas privalo laikytis 
atsakovo patvirtintų žemės sklypo plano rengimo reikalavimų. Jeigu šie reikalavimai 
jų adresatų netenkina, pagal suformuotą Vyriausiojo administracinio teismo prakti-
ką, toks teisės aktas gali būti ginčijamas prieš pereinant į kitą etapą (2013 m. sausio 
4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-48/2013; 2012 m. gruodžio 12 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS502-824/2012; 2012 m. lapkričio 19 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. AS552-815/2012 ir kt.). 

Pastaruoju aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A662-1986/2014, kurioje 
pareiškėjas siekė minėtus reikalavimus pakeisti parengto žemės sklypo plano derinimo 
su suinteresuotomis institucijomis etapo metu. Byloje buvo nustatyta, jog pareiškėjas, 
nepaisydamas atsakovo nustatytų žemės sklypo plano rengimo reikalavimų, parengė 
žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Nepavy-
kus žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sude-
rinti su atitinkamomis institucijomis, visuomeninė organizacija „Vilnoja“ bandė inici-
juoti žemės sklypo plano rengimo reikalavimų ir jo priedų pakeitimus. Šias aplinkybes 
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Vyriausiasis administracinis teismas vertino, kaip rodančias, jog pareiškėjas nesilaikė 
minėtų reikalavimų ir žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentui, derinimo etape siekė, jog jų pageidaujamas sąlygas atitinkantis parengtas 
žemės sklypo planas būtų patvirtintas. Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismo tei-
sėjų kolegija pažymėjo, kad visuomeninė organizacija „Vilnoja“ Kretingos rajono savi-
valdybės direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymu patvirtintų žemės sklypo rengimo 
reikalavimų ir jo priedų Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ne-
ginčijo, kas reiškia, kad su nustatytais reikalavimais sutiko. Žemės sklypo plano ren-
gimo tvarkos apraše nebuvo įtvirtinta, kad žemės sklypo plano rengimo reikalavimai 
ir jo priedai gali būti tikslinami žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui, derinimo su interesuotomis institucijomis etape. Ir priešingai, 
pagal ginčo santykius reguliuojančius teisės aktus derinimo etape atsakovui nebuvo 
nustatyta pareiga atlikti aptariamus žemės plano rengėjo prašomus veiksmus. Tokiu 
būdu pareiškėjo skundas dėl savivaldybės administracijos atsisakymo atlikti minėtų 
reikalavimų pakeitimus buvo atmestas (2014 m. spalio 30 d. sprendimas administraci-
nėje byloje Nr. A662-1986/2014).

Minėti reikalavimai yra numatyti ir Žemės sklypų projektų rengimo taisyklių 
25 punkte, nustatančiame, kad žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto ren-
gimo reikalavimai turi būti konkretūs, tiesiogiai susieti su projekto teritorija ir apta-
riamo projekto tikslais, vietovės ypatumais ir ribomis, parengti atsižvelgiant į gretimų 
žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės sklypų naudojimo būdus 
bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą, susijusią su projekto tikslais. Reikalavi-
muose išvardijamos konkrečios teisės aktų nuostatos, kuriomis vadovaujantis turi būti 
rengiamas Projektas. Tuo atveju, kai įstatymais bei kitais teisės aktais nėra reglamen-
tuoti reikalavimus pateikiančių institucijų kompetencijai priskirti klausimai, jie gali 
būti įrašomi į reikalavimus. Remdamasi šiomis nuostatomis, administracinėje byloje 
Nr. AS-149-624/2015 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nesutiko su 
pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad minėti žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, kurių konkrečią nuostatą pareiškėjas pra-
šė panaikinti, yra laikytini norminiu administraciniu aktu: iš byloje ginčytų reikalavi-
mų turinio buvo matyti, kad šie reikalavimai yra taikomi konkrečiam žemės sklypui 
ir skirti su šio žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu susijusiems subjek-
tams; reikalavimuose nurodyta, kad jie galioja viso projekto rengimo proceso metu ir 
kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams ir žemės valdos 
projektams, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. spalio 23 d. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų 
kolegija sprendė, jog pareiškėjo ginčytais Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 
2014 m. spalio 23 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reika-
lavimais nebuvo nustatytos norminio pobūdžio elgesio taisyklės, todėl pirmosios ins-
tancijos teismas, spręsdamas pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, neturėjo pagrindo 
pripažinti juos norminiu administraciniu aktu ir pareiškėjo, kuris neturi teisės kreiptis 
į teismą su abstrakčiu prašymu dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, 
skundą atsisakyti priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka 
(2015 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-149-624/2015).
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III.1.2.3. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir konsolidacijos projektai

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir konsolidacijos projektai taip pat yra 
priskiriami žemės valdos projektams. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projek-
tai rengiami ir įgyvendinami šio Žemės įstatymo VIII skyriuje ir Žemės paėmimo vi-
suomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme 
nustatytais atvejais ir tvarka. Pažymėtina, kad administracinių teismų kompetencijai 
nepriskiriami ginčai dėl pagal Žemės įstatymą parengtų žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams projektų (plačiau šiais klausimais žr. apibendrinimo skyrių IV.2.5. Ginčai 
dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams).

Žemės konsolidacija – žemėtvarkos dalis, kai kompleksiškai pertvarkomos tam 
tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos, šiuos že-
mės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio 
valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta reikiama kaimo infrastruktūra ir įgyvendinti 
kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai (Že-
mės įstatymo 2 str. 9 d.). Ji paprastai vykdoma rengiant žemės konsolidacijos projektą, 
kurio rengimo iniciatyvos, rengimo, derinimo bei tvirtinimo tvarka yra reglamentuota 
Žemės įstatymo IX skyriuje „Žemės sklypų konsolidacija“, Žemės konsolidacijos pro-
jektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2005 m. birželio 
27 d. nutarimu Nr. 697 (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873). Atskirai paminė-
tina, kad, vadovaujantis Žemės įstatymo 51 straipsnio 6 dalimi, sprendimas dėl žemės 
konsolidacijos projekto patvirtinimo Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 
tvarka gali būti apskųstas teismui.

III.2. ŽEMėS SKLyPo KADASTRINIAI MATAVIMAI IR KADASTRo DUoMENyS

Nekilnojamųjų daiktų, registruojamų nekilnojamojo turto registre (t. y. ir žemės 
sklypų), kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą (to-
liau – ir kadastras) reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro 
įstatymas (toliau – ir Kadastro įstatymas). Šio įstatymo nuostatas detalizuoja Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Vyriausybės 2002 m. 
balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; toliau – ir Kadastro nuosta-
tai). Kadastro įstatymo 4 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad nekilnojamojo turto kadastrą 
tvarko Vyriausybės įsteigta valstybės įmonė kadastro tvarkytojas, kuriuo pagal Kadas-
tro nuostatų 6 punktą yra valstybės įmonė Registrų centras (apie šio tvarkytojo statusą 
ir bendrą kompetenciją žr. apibendrinimo skyriuje III.3.1. Nekilnojamojo turto registro 
tvarkytojas).

Kadastras – tai susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų gra-
finių ir atributinių duomenų rinkinys (valstybinėje koordinačių sistemoje), saugomas 
kompiuterių laikmenose, kuriuo galima naudotis elektroniniu ar kitu būdu (Kadastro 
įstatymo 2 str. 8 d.). Jo paskirtis yra apibrėžta Kadastro įstatymo 3 straipsnio 1 daly-
je, kuri įtvirtina, jog kadastras steigiamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenims 
kaupti, oficialiai informacijai apie kadastre sukauptus duomenis teikti. Pažymėtina, jog 
nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra 
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laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre (Kadastro 
įstatymo 3 str. 3 d.).

Kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje, kuri numato, kad kadastre įrašyti duome-
nys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti 
įstatymų nustatyta tvarka. Kadastro duomenys yra oficiali informacija apie kadastro 
objektą, kuri yra prieinama ir skirta visiems suinteresuotiems asmenims (neapibrėžtam 
asmenų ratui) ir savo turiniu yra išsami bei patikima. Tai reiškia, kad šios informacijos 
įregistravimo kadastre (tuo pačiu nekilnojamojo turto registre) faktas suteikia suintere-
suotiems asmenims jos patikimumo ir tikrumo garantiją ne tik fakto, bet ir teisės taiky-
mo požiūriu (2011 m. liepos 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2656/2011). 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A143-952/2009, Vyriausiasis administracinis 
teismas nustatė, kad pareiškėjo nurodytas detalusis planas, kuriame (pagal pareiškėją) 
buvo pareiškėjo prašomas įrašyti žemės sklypo naudojimo pobūdis, buvo patvirtintas 
1998 m. birželio 25 d. sprendimu, t. y. iki tada, kai atlikus sklypo kadastrinius matavi-
mus nekilnojamojo turto registre buvo padarytas įrašas apie šio sklypo paskirtį – „kita 
(individualiems namams / statiniams statyti ir eksploatuoti“. Kaip pažymėjo Vyriausia-
sis administracinis teismas, Kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalies taikymo prasme tai 
reiškia, kad šio įrašo duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba 
nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Pagal šio įstatymo 12 straipsnį, šie duomenys 
gali būti pakeisti tik pateikus atitinkamus (šio straipsnio 1 dalyje numatytus) doku-
mentus. Kaip išaiškino apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, laiko aspektu tai reiškia, 
kad kartu su prašymu pakeisti esamą įrašą pateikti dokumentai turi atsirasti po pra-
šomo pakeisti įrašo padarymo. Todėl apžvelgiamoje byloje buvo konstatuota, kad pa-
reiškėjo nurodytas detalusis planas negalėjo būti laikomas tinkamu pagrindu Kadastro 
įstatymo 3 straipsnio 4 dalies ir 12 straipsnio taikymo prasme (2009 m. spalio 6 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A143-952/2009).

III.2.1. Žemės sklypo kadastro duomenys ir jų nustatymas

Vadovaujantis Kadastro įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, nekilnojamieji daiktai yra 
formuojami šiais būdais: 1) suformuojant naują nekilnojamąjį daiktą; 2) padalijant ne-
kilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą į atskirus nekilnojamuo-
sius daiktus; 3) atidalijant nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuo-
savybės teise valdomo nekilnojamojo daikto dalis ir jas suformuojant kaip atskirus 
nekilnojamuosius daiktus; 4) sujungiant kelis nekilnojamojo turto registre įregistruo-
tus nekilnojamuosius daiktus į vieną nekilnojamąjį daiktą; 5) atliekant nekilnojamojo 
daikto amalgamaciją. Žemės sklypai formuojami: (1) kai žemės reformos metu grąži-
nama turėta žemė, perduodama arba suteikiama nuosavybėn neatlyginamai, parduo-
dama arba nuomojama valstybinė žemė – Žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka 
rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, o miestuose – Teritorijų planavimo 
įstatymo ir Žemės įstatymo nustatyta tvarka rengiant detaliuosius planus arba žemės 
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus; (2) kitais atvejais – Žemės įstatymo, Teri-
torijų planavimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka rengiant teritorijų planavi-
mo dokumentus ar žemės valdos projektus (Kadastro įstatymo 7 str. 2 d.).
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Galutinai konkretus žemės sklypas yra suformuojamas į nekilnojamojo turto ka-
dastrą įrašant nekilnojamojo daikto kadastro duomenis. Šie duomenys – duomenys, 
apibūdinantys nekilnojamojo daikto buvimo vietą, gamtines ir ūkines žemės savybes, 
geometrinius statinių parametrus ir nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas (Kadas-
tro įstatymo 2 str. 4 d.). Į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi žemės sklypų kadas-
triniai duomenys yra išvardyti Kadastro įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje. Kadastro duo-
menys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, naudojant tinkamus metodus ir 
priemones, užtikrinančius teisės aktų nustatytų reikalavimų matavimų kokybei paten-
kinimą, kai formuojami nekilnojamieji daiktai ar keičiami nekilnojamųjų daiktų kadas-
tro duomenys (Kadastro įstatymo 8 str. 1 d.). Paminėtina, kad aptariamus santykius, be 
kita ko, reglamentuoja Kadastro nuostatai, taip pat Nekilnojamojo turto objektų kadas-
trinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos 
žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 (Žin., 2003, Nr. 18-790; 
toliau – ir Kadastrinių matavimų taisyklės). Šiame apibendrinimo skyriuje apžvelgtina 
administracinių teismų praktika dėl kai kurių iš šių duomenų nustatymo ir įrašymo į 
kadastrą ypatumų.

III.2.1.1. Žemės sklypo riba

Žemės sklypo riba – riba tarp žemės sklypų, paženklinta riboženkliais vietovėje 
arba sutapdinta su nuolatiniais kraštovaizdžio elementais ir grafiškai pažymėta žemės 
sklypo plane (Žemės įstatymo 2 str. 19 d.). Būtent kadastrinių matavimų metu nusta-
tomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo 
ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai 
(Žemės įstatymo 8 str. 3 d. 1 p.).

Minėta, kad žemės sklypas formuojamas rengiant žemės reformos žemėtvarkos 
projektus, teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus (Kadastro įsta-
tymo 7 str. 2 d.) ir šio sklypo formavimas laikomas baigtu, kai yra nustatyti jo kadas-
tro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto 
sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti (Kadastro įstatymo 7 str. 4 d.). Tai reiškia, 
kad kadastriniai matavimai, tikslu nustatyti ir paženklinti žemės sklypo ribas, papras-
tai atliekami po to, kai yra parengiami žemės reformos žemėtvarkos schemos, teritorijų 
planavimo dokumentai ar žemės valdos projektai. Pavyzdžiui, administracinėje byloje 
Nr. A502-696/2014 buvo nustatyta, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės 
sklypas nekilnojamojo turto registre įregistruotas 2002 m. gegužės 23 d., žemės skly-
po ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtos, atlikus preliminarius 
matavimus, bei kad gretimas žemės sklypas, nuosavybės teise priklausantis tretiesiems  
suinteresuotiems asmenims, nekilnojamojo turto registre įregistruotas 2002 m. lap-
kričio 20 d., žemės sklypo ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtos, 
atlikus preliminarius matavimus. Šio sklypo kadastro duomenys, įskaitant sklypo ri-
bas, patikslinti apžvelgiamoje byloje ginčytu nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
padalinio vedėjo 2013 m. vasario 19 d. sprendimu. Šio aspektu Vyriausiasis adminis-
tracinis teismas pažymėjo, kad nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai nėra sa-
vitikslis procesas, jis skirtas nustatyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis. Nekil-
nojamojo daikto kadastrinių matavimų veiksmais negali būti koreguojami nuosavybės 
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teisiniai santykiai, o nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo 
laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta 
tvarka (Kadastro įstatymo 3 str. 4 d.). Ginčo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duo-
menys buvo keičiami be teisėto pagrindo, žinant, kad ginčas tarp gretimų žemės skly-
pų savininkų dėl ribos gali būti išnagrinėtas tik teismine tvarka. Todėl teisėjų kolegija 
konstatavo, kad atsakovas, nusprendęs pakeisti ginčo žemės sklypo kadastre esančius 
duomenis, priėmė neteisėtą iš esmės, t. y. savo turiniu prieštaraujantį aukštesnės galios 
teisės aktams, sprendimą (2014 m. balandžio 17 d. sprendimas administracinėje byloje  
Nr. A502-696/2014).

Atskleidžiant aptariamų kadastrinių matavimų ir minėtų dokumentų sprendinių 
tarpusavio santykį, pirmiausia paminėtinas Kadastro nuostatų 21 punktas, be kita ko, 
nustatantis, kad tais atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės 
sklypo ribos (konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo dokumente ar žemės val-
dos projekte suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos), vykdytojas apie tai raš-
tu informuoja užsakovą ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį pagal že-
mės sklypo buvimo vietą. Vykdytojas šiam padaliniui turi pateikti situacijos brėžinį ir 
nurodyti teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuotas ir 
faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis 
padalinys, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės skly-
pų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo plo-
to ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl 
žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslini-
mo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo. Šiuo atveju 
nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis 
minėta išvada. 

Kadastro nuostatų 21 punkto antra įtrauka taip pat įtvirtina, kad Nacionalinės 
žemės tarnybos teritorinis padalinys, nustatęs teritorijų planavimo dokumentuose ar 
žemės valdos projektuose pažeidimų, dėl kurių susidarė žemės sklypo ribų (konfigūra-
cijos) skirtumai, inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, 
kurių organizatorius iki 2010 m. birželio 30 d. – apskrities viršininkas ar nuo 2010 m. 
liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus 
vadovas, patikslinimą, o kitu atveju apie nustatytus pažeidimus (neatitikimus) infor-
muoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų organizatorių.

Kaip yra pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas, iš cituotų teisės akto 
nuostatų matyti, kad jose yra nustatyta klaidų, padarytų nustatant žemės sklypo ribas, 
taisymo galimybė. Pagal šią teisės normą klaida pripažįstama tokia situacija, kai fak-
tiškai naudojamo žemės sklypo ribos (konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo 
dokumente suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos). Ir tik nustatyta tvarka 
konstatavus šią teisiškai reikšmingą aplinkybę (surašius atitinkamą išvadą), žemėtvar-
kos skyriui suteikiama teisė šią klaidą, priklausomai nuo jos atsiradimo priežasties, ati-
tinkamai ištaisyti: (1) arba patikslinti žemės sklypo ribas (konfigūraciją) vietovėje pa-
gal teritorijų planavimo dokumento duomenis; (2) arba patikslinti teritorijų planavimo 
dokumento duomenis pagal faktiškai naudojamo žemės sklypo ribas (konfigūraciją). Po 
šios klaidos ištaisymo faktiškai naudojamo žemės sklypo ribos (konfigūracija) ir žemės 
sklypo ribos (konfigūracija), kurios suprojektuotos teritorijų planavimo dokumente, 
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turi sutapti, tokiu būdu užtikrinant žemės sklypo ribų stabilumo principą (2013 m. 
gruodžio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-1918/2013).

Kita vertus, administracinėje byloje Nr. A-217-438/2015 Vyriausiasis administra-
cinis teismas taip pat akcentavo, kad Kadastro nuostatų 21 punkte yra įtvirtinta taisy-
klė, nustatanti viešojo administravimo subjektui leistino elgesio ribas, o būtent – vie-
šojo administravimo subjekto teises ir pareigas šių teisinių santykių srityje bei sąlygas, 
kurioms esant viešojo administravimo subjektui (žemėtvarkos skyriui) atsiranda teisė 
priimti sprendimus dėl klaidų, padarytų nustatant žemės sklypo ribas, taisymo. Minė-
ta, kad pagrindinė sąlyga, kuri sudaro prielaidas žemėtvarkos skyriui atitinkamu būdu 
veikti yra situacija (faktinė aplinkybė), kai faktiškai naudojamo žemės sklypo ribos 
(konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto žemės sklypo 
ribų (konfigūracijos), kurią išspręsti galima: arba tikslinant žemės sklypo ribas (kon-
figūraciją) vietovėje pagal teritorijų planavimo dokumento duomenis; arba tikslinant 
teritorijų planavimo dokumento duomenis pagal faktiškai naudojamo žemės sklypo 
ribas (konfigūraciją). Šiuo atveju Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad 
viešojo administravimo subjektui yra leidžiama tiek, kiek yra nustatyta teisės aktais re-
glamentuojančiais jo veiklą, todėl žemėtvarkos skyriui nėra suteikta teisė veikti kitais 
atvejais, kurie nepatenka į Kadastro nuostatų 21 punkto ribas. Vienas iš tokių atvejų, 
kuris nepatenka į Kadastro nuostatų 21 punkto veikimo sritį, yra numatytas Civilinio 
kodekso 4.45 straipsnyje, kuris reglamentuoja ginčų dėl žemės sklypo ribų nustatymo 
tvarką ir sąlygas, kai ginčai kyla tarp sklypų savininkų dėl sklypo ribų, o šios ribos nėra 
aiškios iš esamų dokumentų. Tokio pobūdžio ginčus yra pavesta spręsti bendrosios 
kompetencijos teismams. Apžvelgiamoje byloje buvo nustatyta, kad bylos nagrinėjimo 
metu tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklausantis 0,1273 ha ploto žemės skly-
pas buvo suformuotas 2001 m. rugsėjo 11 d., atlikus kadastrinius (ne preliminarius) 
matavimus, o pareiškėjams priklausantis 3,17 ha ploto žemės sklypas – 2001 m. lapkri-
čio 16 d., atlikus preliminarius matavimus, t. y. tretiesiems suinteresuotiems asmenims 
priklausantis 0,1273 ha ploto žemės sklypas buvo suformuotas anksčiau nei pareiškė-
jams priklausantis minėtas žemės sklypas. Iš šių žemės sklypų kadastrinių bylų duo-
menų buvo matyti, kad ginčo kelias į tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklau-
sančio žemės sklypo sudėtį nebuvo įtrauktas, o šį sklypą dalijo į dvi dalis. Atkuriant 
nuosavybės teises į šį žemės sklypą V. L., buvo remiamasi tais kadastro duomenimis, 
kurie buvo nustatyti šiam sklypui, jį suformavus 2001 m. rugsėjo 11 d. Tačiau iš dalies 
sutikdamas su pareiškėjų argumentais, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, 
jog buvo galima daryti pagrįstą prielaidą, kad formuojant žemės sklypą, priklausantį 
pareiškėjams, ginčo kelias (juo užimtas žemės plotas) buvo įskaitytas į bendrą žemės 
plotą (11 ha), į kurį buvo atkurtos nuosavybės teisės V. L. Tai, kad formuojant žemės 
sklypus V. L. nuosavybės teisių atkūrimui, įskaitant žemės sklypą bylos nagrinėjimo 
metu priklausiusį pareiškėjams, buvo padaryta klaida, kuri pasireiškė tuo, jog ginčo 
kelio atžvilgiu buvo nustatyti tokie duomenys, kurie neatitiko prieš tai suformuoto 
žemės sklypo kadastro duomenų, pripažino ir Nacionalinė žemės tarnyba ginčytame 
2013 m. vasario 28 d. sprendime. Byloje kitų duomenų, kurie patvirtintų, kad egzistavo 
kiti teritorijų planavimo dokumentai ar papildomi duomenys apie šiuos žemės sklypus, 
kuriais būtų išspręstas aptariamos ribos tarp šių žemės sklypų klausimas nenustatyta, 
tokių aplinkybių nenurodė ir šalys. Kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija, iš šių aplinkybių matyti, kad tarp žemės sklypų savininkų – pareiškėjų 



629

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, aiškinant ir taikant žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo 
santykius bei žemės tvarkymą ir administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, apibendrinimas

ir trečiųjų asmenų iš esmės vyko ginčas dėl žemės sklypo ribų ginčo kelio atžvilgiu, 
kurios pagal esamus šių žemės sklypų dokumentus (duomenis) yra prieštaringos, t. y. 
neaiškios bei kad šių ribų klausimą pareiškėjai siekia išspręsti, remdamiesi Kadastro 
nuostatų 21 punkte nustatyta tvarka. Minėta, kad tokio pobūdžio ginčai nepatenka į 
Kadastro nuostatų 21 punkto veikimo sritį, kas savo ruožtu apžvelgiamoje byloje lėmė 
vertinimą, kad atsakovas iš esmės teisingai atsisakė patvirtinti pareiškėjams priklausan-
čio 3,17 ha ploto žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos duomenis (2015 m. kovo 
10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-217-438/2015).

Atskirai paminėtina, kad, kaip įtvirtina Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 
3 dalis, vietovėje paženklintos privačios žemės, miško sklypų ribos vėliau atliekant ka-
dastrinius matavimus nekeičiamos, o už nustatytą žemės, miško sklypo ploto skirtumą, 
neviršijantį Vyriausybės nustatyto leistino matavimo tikslumo, valstybei arba privačios 
žemės savininkui nekompensuojama. Tuo atveju, jeigu atlikus žemės, miško sklypo 
kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės, miško sklypo ploto skirtumas viršija 
leistiną matavimo tikslumą ir išmatuoto žemės, miško sklypo plotas yra mažesnis, šio 
žemės, miško sklypo savininkui kompensuojama pinigais Vyriausybės nustatyta tvar-
ka. Šis teisinis reguliavimas lemia, kad po to, kai žemės sklypų ribos buvo nustatytos 
pagal žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinius, vėliau atliekant kadastrinius 
matavimus, šios ribos turi išlikti nepakitusios, o gali būti tikslinamas, leistinose ribo-
se, tik šiuo žemės sklypu užimamas teritorijos plotas (2010 m. birželio 7 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A858-904/2010). Kaip ne kartą yra pažymėjęs Vyriausiasis 
administracinis teismas, iš aptariamos Žemės reformos įstatymo nuostatos matyti, jog 
ja yra įtvirtintos dvi taisyklės: (1) žemės sklypo ribų stabilumo taisyklė, įpareigojanti 
žemės sklypo ribų (jų konfigūracijos), kurios buvo nustatytos pagal žemės reformos 
žemėtvarkos projektų ar kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, suteikiant 
šį žemės sklypą asmeniui nuosavybėn ar naudotis, vėliau nekeisti, kai yra atliekami ka-
dastriniai matavimai; (2) leidžianti tikslinti žemės sklypo ploto, bet ne ribų, duomenis, 
atliekant kadastrinius matavimus (šiuo klausimu žr. 2013 m. gruodžio 19 d. sprendi-
mą administracinėje byloje Nr. A438-1918/2013; 2014 m. liepos 10 d. sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr. A438-222/2014). Tuo atveju, jei žemės sklypas buvo paženklintas 
vietovėje, tokio žemės sklypo ribos vėliau atliekant kadastrinius matavimus apskri-
tai negali būti keičiamos (2010 m. lapkričio 18 d. sprendimas administracinėje byloje  
Nr. A858-1395/2010).

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-222/2014 ginčytais Nacionalinės že-
mės tarnybos įsakymais buvo patikslinti prie pareiškėjo turimo žemės sklypo esančio 
gretimo (ginčo) sklypo kadastro duomenys. Byloje nustatyta, kad tretiesiems suinte-
resuotiems asmenims Šalčininkų rajono valdybos 1994 m. rugpjūčio 24 d. potvarkiu 
buvo atkurtos nuosavybės teisės į 38,88 arų ploto žemės sklypą bei papildomai par-
duotas 3,76 arų ploto žemės sklypas, iš viso nuosavybėn suteikiant – 42,64 arų ploto 
žemės sklypą, šį sklypą suformuojant pagal preliminarius matavimus. 2011 m. atlikus 
šio žemės sklypo kadastrinius matavimus, buvo nustatytas šio žemės sklypo ploto pa-
didėjimo faktas, nuo 4 264 kv. m iki 4 566 kv. m, kuris ir buvo įteisintas ginčytais įsa-
kymais. Savo nesutikimą su šiais kadastriniais matavimais pareiškėjas iš esmės grindė 
tuo, kad ginčo žemės sklypo padidėjimas 302 kv. m yra įvykęs dėl šio sklypo ribų, besi-
ribojančių su jo naudojamo žemės sklypo dalimi, pakeitimu, ginčo žemės sklypo plotą 
padidinant jo naudojamo sklypo ploto sąskaita. Iš byloje buvusių ginčo žemės sklypo 
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planų parengtų 1994 m. ir 2011 m. vizualiai buvo matyti, kad riba tarp pareiškėjo nau-
dojamo žemės sklypo ir ginčo žemės sklypo buvo pakitusi, t. y. pakito tiek jos konfi-
gūracija, tiek ir vieta erdvėje, ribą perstumiant į pareiškėjo naudojamo žemės sklypo 
pusę. Tai, kad riba buvo perstumta minėtu būdu patvirtino ta aplinkybė, jog 1994 m. 
parengtame plane riba tarp šių žemės sklypų buvo paženklinta per statinį pažymėtą 
atitinkamu ženklu, o 2011 m. parengtame plane ši riba paženklinta už šio pastato į pa-
reiškėjo naudojamo žemės sklypo pusę. Šią aplinkybę patvirtino ir ginčo žemės skly-
po kraštinės šiaurinėje dalyje padidėjimas nuo 27,50 m iki 30,51 m bei ženklus ginčo 
žemės sklypo bendro ploto padidėjimas. Kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija, žemės sklypo ploto pasikeitimai, atlikus tikslesnius kadastrinius 
matavimus yra leistini tik su sąlyga, jei dėl to nesikeičia žemės sklypo ribos (konfi-
gūracija). Tuo tarpu apžvelgiamoje byloje buvo įrodyta, jog ginčo žemės sklypo riba 
(konfigūracija) dalyje su pareiškėjo naudojamu žemės sklypu, atlikus kadastrinius ma-
tavimus, buvo pakeista pareiškėjo naudojamo žemės sklypo sąskaita. Ši faktinė aplin-
kybė savo ruožtu lėmė, kad byloje ginčyti atsakovo įsakymai neatitiko Žemės reformos 
įstatymo 21 straipsnio 3 dalies reikalavimų (2014 m. liepos 10 d. sprendimas adminis-
tracinėje byloje Nr. A438-222/2014). Be to, aiškinat aptariamą Žemės reformos įstatymo 
nuostatą kartu su Kadastro nuostatų 21 punktu, tik pagal atliktus kadastrinius matavi-
mus nustačius, jog žemės sklypo plotas yra mažesnis ir ploto skirtumas viršija leistiną 
matavimo tikslumą, žemėtvarkos skyriui atsiranda pareiga surašyti išvadą, kompen-
suoti pinigais Vyriausybės nustatyta tvarka ar, suabejojus atliktų kadastrinių matavimų 
teisingumu, atlikti kontrolinius geodezinius matavimus (2015 m. sausio 5 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A-4-552/2015).

Kitoje administracinėje byloje Nr. A438-1918/2013 nustatyta, kad atlikus žemės re-
formos metu suformuoto ginčo žemės sklypo naujus kadastrinius matavimus Nacio-
nalinės žemės tarnybos 2012 m. balandžio 16 d. sprendimu buvo pakeistos šio sklypo 
ribos (nekeičiant ploto), o vėliau 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimu pagal naujas ginčo 
žemės sklypo ribas buvo pakeisti ir teritorijų planavimo dokumento – žemės reformos 
žemėtvarkos projekto, patvirtinto Kauno apskrities viršininko administracijos 2000 m. 
sausio 11 d. įsakymu, duomenys. Iš bylos medžiagos taip pat buvo matyti, kad faktiniu 
pagrindu pakeisti ginčo žemės sklypo ribas buvo žemės sklypo ploto duomenų neati-
tikimas tarp faktiškai naudojamo ir nustatyto teritorijų planavimo dokumentu. Tačiau 
Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kad ši aplinkybė – žemės sklypo ploto 
duomenų neatitikimas, nesudaro teisinės prielaidos keisti žemės sklypo ribų. Tokiu 
atveju turėjo būti vadovaujamasi žemės sklypo ploto kompensavimo taisyklėmis, nusta-
tytomis Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje. Šiuo atveju apeliacinės instan-
cijos teismo teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad byloje duomenų, kurie patvirtintų 
aplinkybę, jog faktiškai naudojamo ginčo žemės sklypo ribos (konfigūracija) neatiti-
ko teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos), 
nebuvo nustatyta. Visa tai apibendrinus buvo padaryta išvada, kad minėti Naciona-
linės žemės tarnybos teritorinio padalinio sprendimai, kuriais buvo pakeistos ginčo 
žemės sklypo ribos, neatitiko aptartų teisės aktų reikalavimų dėl ko buvo panaikinti 
(2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-1918/2013; taip 
pat žr. 2013 m. balandžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-44/2013). 

Šiame kontekste paminėtina ir administracinė byla Nr. A438-382/2011. Šioje bylo-
je surinkti įrodymai patvirtino, kad pagrindiniame Šiaulių apskrities Akmenės rajono 
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Svirkančių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame 
Šiaulių apskrities viršininko 1999 m. rugsėjo 27 d. įsakymu, pareiškėjui S. R. priklau-
sančiame 0,8 ha ploto žemės sklype buvo suprojektuotas kelias tarp O. D. L. žemės 
sklypo ir buvusio savininko S. Š. Šių žemės sklypų ribos, įvertinant suprojektuotą kelią, 
buvo paženklintos vietovėje riboženkliais. Tuo tarpu 2009 m. liepos 10 d. pakartotinai 
atlikus O. D. L. žemės sklypo ribų patikrinimą buvo nustatyta, jog O. D. L. 0,8340 ha 
žemės sklypo kadastriniai matavimai neatitinka Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. 
rugsėjo 29 d. įsakymu patvirtinto Svirkančių kadastro vietovės II dalies žemės refor-
mos žemėtvarkos projekto, kuriame buvo suprojektuotas žemės sklypas O. D. L. Pa-
tikrinimo metu taip pat nustatyta, jog parengtuose kadastrinių matavimų planuose 
(kuriais remiantis buvo priimtas byloje ginčytas Telšių apskrities viršininko 2009 m. 
balandžio 29 d. įsakymas) sklypo ribos buvo paženklintos pagal pačios O. D. L. pa-
rodytas ribas (pastatytus riboženklius) ir neatsižvelgiant į Šiaulių apskrities Akmenės 
rajono Svirkančių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtin-
tame Šiaulių apskrities viršininko 1999 m. rugsėjo 27 d. įsakymu suprojektuotą kelią į 
S. R. sklypą; apie tai, kad geodeziškai matuojamas O. D. L. sklypas neatitiko žemėtvar-
kos projekto, kadastrinių matavimų planus rengusiam geodezininkui nebuvo žinoma. 
Įvertinus šias aplinkybes, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, 
jog Telšių apskrities viršininko 2009 m. balandžio 29 d. įsakymas, kuriuo performuo-
tos O. D. L. žemės sklypo ribos, buvo priimtas pažeidžiant Žemės reformos įstatymo 
21 straipsnio 3 dalies nuostatas, t. y. pažeidžiant suformuluotą imperatyvų draudimą 
kadastrinių matavimų metu keisti vietovėje paženklintas privačios žemės sklypų ribas 
(2011 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-382/2011).

Minėta, kad pagal Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalį, kai paženklin-
tos privačios žemės, miško sklypų ribos vėliau atliekant kadastrinius matavimus nusta-
toma, kad žemės, miško sklypo ploto skirtumas viršija Vyriausybės nustatytą leistiną 
matavimo tikslumą ir išmatuoto žemės, miško sklypo plotas yra mažesnis, šio žemės, 
miško sklypo savininkui kompensuojama pinigais Vyriausybės nustatyta tvarka. Tai-
gi šiuo metu galiojanti įstatymo nuostata numato galimybę kompensuoti žemės skly-
po ploto trūkumą tik pinigais (2013 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A525-902/2013). Kompensavimo tvarka yra detalizuota Privačios žemės, miško skly-
po ploto skirtumo kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Vyriausybės 1998 m. 
balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385. Paminėtina, kad šio Vyriausybės nutarimo 2.11 punk-
tas įtvirtina, kad vietovėje paženklintos privačios žemės, miško sklypų ribos, kurių po-
sūkio taškų koordinatės nustatytos grafiškai pagal naujausią kartografinę medžiagą, vė-
liau atliekant kadastrinius matavimus nekeičiamos, o nustatytas žemės, miško sklypo 
ploto skirtumas, viršijantis Kadastro nuostatuose nustatytą leistiną matavimo tikslumą, 
kai išmatuoto žemės ar miško sklypo plotas yra mažesnis, šio žemės ar miško skly-
po savininkui gali būti kompensuojamas: pinigais (2.11.1 p.); perduodant atitinkamai 
nustatyto žemės ar miško sklypo ploto skirtumo, viršijančio leistiną matavimo tiks-
lumą, dydžio žemės ar miško sklypą, jeigu žemės ar miško sklypo kadastriniai mata-
vimai atlikti iki 2010 m. birželio 30 d. Nustatytas miškų ūkio paskirties žemės sklypo 
ploto skirtumas kompensuojamas perduodant miškų ūkio paskirties žemės sklypą, ki-
tais atvejais – žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Laikoma, kad žemės, miško sklypų 
kadastriniai matavimai atlikti iki 2010 m. birželio 30 d., jeigu valstybinėje koordinačių 
sistemoje nustatytos žemės, miško sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės 
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ir iki 2010 m. birželio 30 d. parengta ir su lydraščiu pateikta žemėtvarkos skyriui ka-
dastro duomenų byla (2.11.2 p.).

Apibendrindamas išdėstytą teisinį reglamentavimą Vyriausiasis administracinis 
teismas administracinėje byloje Nr. A525-902/2013 iš esmės yra pažymėjęs, kad Žemės 
reformos įstatymas niekada nenumatė ir šiuo metu nenumato galimybės kompensuo-
ti žemės sklypo ploto trūkumą apžvelgiamoje byloje pareiškėjos pageidautu būdu, t. y. 
suteikiant naują žemės sklypą. Tokia galimybė yra numatyta tik poįstatyminiame teisės 
akte, t. y. Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarime Nr. 385. Tačiau šia galimybe 
galima pasinaudoti tik esant įvykdytoms minėtuose teisės aktuose numatytoms sąly-
goms – žemės sklypo ribos atliekant kadastrinius matavimus neturi būti keičiamos ir 
kadastriniai matavimas turi būti atlikti iki 2010 m. birželio 30 d.. Šiuo aspektu teisėjų 
kolegija papildomai atkreipė dėmesį, kad reikalavimas atliekant kadastrinius matavi-
mus nekeisti preliminariais matavimais nustatytų žemės sklypų ribų buvo ir yra įtvir-
tintas visose byloje nagrinėto ginčo santykius reglamentavusiuose teisės aktuose. Ap-
žvelgiamoje byloje surinkti įrodymai patvirtino, kad pareiškėjos turimo žemės sklypo 
(keturių žemės sklypų) kadastriniai matavimai atlikti iki 2010 m. birželio 30 d., tačiau 
jie atlikti keičiant preliminariais matavimais nustatytas sklypų ribas. Šiomis aplinky-
bėmis Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjos 
turimos ginčo žemės kadastriniai matavimai atlikti nesilaikant tiek Žemės reformos 
įstatyme, tiek Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 nustatytos tvar-
kos, todėl nebuvo teisinio pagrindo pripažinti, kad pareiškėjos turimas žemės sklypas 
turi ploto trūkumą ir atitinkamai atsakovas turi ar turėjo pareigą pareiškėją įtraukti į 
žemės reformos žemėtvarkos projektą bei jai projektuoti bei suteikti naują žemės skly-
pą kaip kompensaciją už žemės sklypo ploto trūkumą (2013 m. gegužės 8 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A525-902/2013; taip pat žr. 2012 m. balandžio 6 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A858-1240/2012).

III.2.1.2. Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir žemės sklypo naudojimo būdas, 
vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punk-
tais, priskiriami žemės sklypo kadastriniams duomenims (plačiau šiuo klausimu žr. 
apibendrinimo dalį II.4. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas).

Aptariamų žemės sklypo kadastro duomenų kontekste visų pirma paminėtina 
administracinė byla Nr. A858-1995/2012, kurioje ginčas kilo dėl Nacionalinės žemės tar-
nybos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus sprendimo, kuriuo atsisakyta nustatyti 
(iš esmės patvirtinti esamus) detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo kadastrinius 
duomenis. Atsakovas savo nesutikimą dėl kadastrinių duomenų nustatymo detaliuoju 
planu suformuotam žemės sklypui iš esmės grindė tuo, kad detaliojo plano sprendi-
niais nustatytas žemės naudojimo būdas ir pobūdis neatitiko Nekilnojamojo turto ka-
dastre įrašytų pastatų tiesioginės paskirties. Vertindamas tokio sprendimo pagrįstumą 
bei atsižvelgdamas į ginčui aktualų teisinį reguliavimą, Vyriausiasis administracinis 
teismas atkreipė dėmesį, kad 2010 m. gruodžio 23 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 
taryba priėmė sprendimą dėl ginčo žemės sklypo suformavimo, detaliojo plano patvir-
tinimo, 2011 m. vasario 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 
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priėmė įsakymą, kuriuo nustatė pareiškėjų formuojamo ginčo žemės sklypo, patvirtin-
to minėtu tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu, pagrindinę žemės naudojimo 
paskirtį – kitos paskirties, būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį – 
prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, Nacionalinės žemės tarnybos Klai-
pėdos miesto (rajono) žemėtvarkos skyrius 2011 m. kovo 9 d. suderino ginčo sklypo 
planą, be to, buvo parengta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla. Vadinasi, būtent 
šiuos dokumentus ir teisės aktų reikalavimus nustatant valstybinės žemės sklypo ka-
dastro duomenis turėjo įvertinti atsakovas. Minėta, jog nagrinėtu atveju atsakovas savo 
nesutikimą dėl sprendimo dėl kadastrinių duomenų nustatymo detaliuoju planu sufor-
muotam žemės sklypui iš esmės grindė tuo, kad detaliojo plano sprendiniais nustatytas 
žemės naudojimo būdas ir pobūdis neatitiko nekilnojamojo turto kadastre įrašytų pas-
tatų tiesioginės paskirties. Tačiau, kaip pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas, 
šiuo atveju byloje nebuvo pateikta įrodymų, kad detalusis planas, jo sprendiniai yra 
nuginčyti ar ginčijami teismine tvarka, šios bylos nagrinėjimo dalykas taip pat nebuvo 
detalusis planas ir jo sprendiniai, todėl atsakovo argumentai, susiję su detaliojo pla-
no netikslumais, nebuvo vertinti kaip pakankami atsakovui atsisakyti atlikti pareiškėjo 
prašytus veiksmus. Taip pat atsakovo argumentai, susiję su detaliajame plane nurody-
ta pastatų paskirtimi, atsisakant nustatyti detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo 
žemės sklypo kadastrinius matavimus, apeliacinės instancijos teismo buvo įvertinti 
kritiškai, kadangi iš esmės atsakovas nenurodė argumentų, nepateikė įrodymų, susi-
jusių su žemės sklypo formavimo procedūros netikslumais. Be to, atsakovas iš esmės 
nenurodė pagrįstų argumentų, leidžiančių neabejoti ginčijamo sprendimo teisėtumu ir 
pagrįstumu (pavyzdžiui, kad kadastrinių duomenų nustatymu yra pažeidžiamos kitų 
asmenų teisės ir teisėti interesai). Remiantis nurodytais argumentais atsakovo ginčija-
mas sprendimas buvo panaikintas, kaip neteisėtas ir nepagrįstas (2012 m. liepos 20 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-1995/2012).

III.2.1.3. Žemės sklypo plotas, jo sudėtis

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 ir 
6 punktais, žemės sklypo kadastriniams duomenims priskiriama žemės sklypo plo-
tas, ploto sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis (žemės ūkio naudmenos, kurias sudaro 
ariamoji žemė, sodai, pievos ir natūralios ganyklos; miško žemė; keliai; užstatyta teri-
torija; žemė, užimta vandens telkinių; kita žemė, kurią sudaro želdiniai, pelkės, pažeista 
žemė ir kita nenaudojama žemė). 

Minėta, kad žemės sklypai formuojami rengiant atitinkamus teritorijų planavimo 
dokumentus ar žemės valdų projektus. Kiek tai susijęs su žemės sklypo plotu, paminė-
tina Kadastro nuostatų 21 punkto nuostata, nustatanti, kad žemės sklypo plotas, ap-
skaičiuotas, nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, atliekant kadastrinius 
matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes nei ankstesnių matavimų prie-
mones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto 
arba teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto, bet neį-
registruoto nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksima-
li leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta Kadastro nuostatų 1 priede. Kai žemės skly-
po ploto paklaida didesnė nei maksimali leistina, vykdytojas apie tai raštu informuoja 



634

III. Informacinė dalis

užsakovą ir žemėtvarkos skyriaus vedėją. Šiuo atveju matavimo darbai gali būti tęsia-
mi tik po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka bus patikslinti teritorijų planavimo do-
kumentai bei juose suformuoto žemės sklypo ribos (Kadastrinių matavimų taisyklių  
24 p.). Pastebėtina, kad žemės sklypo plotą apsprendžia jo ribos, todėl klausimai, susiję 
su žemės sklypo ribų įtaka jo plotui apžvelgiami apibendrinimo skyriuje III.2.1.1. Že-
mės sklypo riba), įskaitant klausimus dėl Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 da-
lies bei Kadastro nuostatų 21 punkto taikymo.

Dėl žemės sklypo ploto sudėties nustatymo pirmiausia pastebėtina, kad, kaip nu-
rodė Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A-610-520/2015, 
žemės sklypuose esančių miškų ir kitų žemės naudmenų plotai nurodomi kaip sudė-
tinės registruojamo žemės sklypo ploto dalys, tačiau kaip atskiri nekilnojamieji daik-
tai neregistruojami. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, miškų plotų, nesuformuotų kaip ats-
kirų žemės sklypų, registravimas nėra viena iš Nekilnojamojo turto registro funkcijų 
(2015 m. kovo 31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-610-520/2015). 

Žemės sklypo duomenų, įrašytų nekilnojamojo turto kadastre, keitimo klausi-
mu paminėtina, kad pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 2 dalį 
nekilnojamojo turto kadastre įrašyti žemės sklypų kadastro duomenys, inter alia že-
mės naudmenų rūšys, turi būti keičiami, jei žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, 
kapitališkai remontuoti statiniai ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės 
tvarkymo statybos darbai, nutiesti keliai, iškasti tvenkiniai, įrengti valymo ar melio-
racijos ir kiti žemės sklypo įrenginiai, taip pat atlikti kiti veiksmai, pakeitę kadastro 
duomenis, bei įstatymų nustatyta tvarka nustačius, kad dėl gamtinių procesų pakito 
žemės naudmenų sudėtis. Keisti nekilnojamojo turto kadastre įrašytus duomenis apie 
konkretų žemės sklypą būtina, kai žemės sklype dėl žmogaus ūkinės veiklos ar gamti-
nių reiškinių įtakos įvyksta atitinkami pokyčiai, dėl kurių pasikeičia ta faktinė situaci-
ja, kuri buvo anksčiau užfiksuota nekilnojamojo turto kadastre. Iš Kadastro nuostatų 
32.1.3 punkto matyti, kad kadastrinių matavimų metu vietovėje yra kartografuojamos 
faktinės žemės naudmenos, be kita ko, užstatytos teritorijos ribos (pastatų, kiemų, aikš-
telių užimta žemė, kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama žemė) (Kadas-
tro nuostatų 32.1.3.1 p.), miško kontūrai, ariamosios žemės, sodų, pievų ir natūralių 
ganyklų, kitos žemės, kurią sudaro medžių ir krūmų želdiniai, pelkių kontūrai (Kadas-
tro nuostatų 32.1.3.4 p.). Taigi iš Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 straipsnio 
3 dalies 3 punkto, nurodytų Kadastro nuostatų normų matyti, kad atliekant kadastri-
nius matavimus yra vertinama faktinė padėtis kadastrinių duomenų nustatymo metu 
(2015 m. liepos 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2440-858/2015).

Šiais klausimais paminėtina ir administracinė byla Nr. A438-659/2014. Šioje byloje 
pareiškėja nesutiko su kadastrinių matavimų dalimi, kuria buvo nustatyti nauji duo-
menys apie žemės sklypo sudėtį pagal žemės naudmenas – užstatytą teritoriją ir žemės 
ūkio naudmenas. Šiuo klausimu Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
pirmiausia pastebėjo, kad reikalavimas įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą duome-
nis apie žemės sklypo naudmenas, egzistavo ir tuo metu (Nekilnojamojo turto kadas-
tro įstatymo 24 str. 1 d. 3 p. (2000 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. VIII-1764 redakcija), 
kai ginčo žemės sklypas pirmą kartą Kauno apskrities viršininko 2001 m. lapkričio 8 d. 
įsakymu buvo suformuotas, tikslu tretiesiems asmenims atkurti nuosavybės teises į jį. 
Šiuo įsakymu ginčo žemės sklypui buvo nustatytas 1,29 ha plotas, iš kurio 1,24 ha plo-
tą sudarė užstatytos teritorijos ir 0,05 ha plotą vandenų naudmenos, t. y. šiuo įsakymu 
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buvo nustatyti tokie faktiniai duomenys apie šį žemės sklypą, kurie, kaip šį žemės skly-
pą apibūdinanti informacija, turėjo būti įrašyta į nekilnojamojo turto kadastrą. Apelia-
cinės instancijos teismas toliau pažymėjo, kad pagal Nekilnojamojo turto kadastro įsta-
tymo 3 straipsnio nuostatas, teisės aktų nustatyta tvarka suformuoto ir į nekilnojamojo 
turto kadastrą įrašyto nekilnojamojo daikto duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, 
t. y. atitinkančiais faktinę ir teisinę žemės sklypo padėtį, kol jie nustatyta tvarka nėra 
pakeičiami ar nuginčijami. Šių duomenų keitimo sąlygos ir atvejai yra reglamentuoti 
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnyje. Byloje nagrinėtu atveju aktualios 
buvo šio straipsnio 2 dalies nuostatos, pagal kurias nekilnojamojo turto kadastre įrašy-
ti žemės sklypų kadastro duomenys turi būti keičiami, jei žemės sklype buvo pastatyti, 
rekonstruoti, kapitališkai remontuoti statiniai ar atlikti nekilnojamosios kultūros pa-
veldo vertybės tvarkymo statybos darbai, nutiesti keliai, iškasti tvenkiniai, įrengti valy-
mo ar melioracijos ir kiti žemės sklypo įrenginiai, taip pat atlikti kiti veiksmai, pakeitę 
kadastro duomenis, bei įstatymų nustatyta tvarka nustačius, kad dėl gamtinių proce-
sų pakito žemės naudmenų sudėtis. Apibendrinusi šį teisinį reguliavimą Vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjų kolegija darė išvadą, kad keisti nekilnojamojo turto ka-
dastre įrašytus duomenis apie konkretų žemės sklypą yra leidžiama, kai žemės sklype 
dėl žmogaus ūkinės veiklos ar gamtinių reiškinių įtakos įvyksta atitinkami pokyčiai, 
kurie nebeatitinka tos faktinės situacijos, kuri buvo anksčiau užfiksuota nekilnojamo-
jo turto kadastre. Minėta, kad Kauno apskrities viršininko 2001 m. lapkričio 8 d. įsa-
kymu buvo suformuotas ginčo žemės sklypas pagal preliminarius matavimus, nusta-
tant jo bendrą 1,29 ha plotą, iš kurio 1,24 ha plotą sudarė užstatytos teritorijos ir 0,05 
ha plotą vandenų naudmenos. Tačiau 2001 m. gruodžio 10 d. išduotame pažymėjime 
apie šio žemės sklypo įregistravimą nekilnojamojo turto registre, duomenys apie šio 
sklypo naudmenas – 1,24 ha užstatytą teritoriją ir 0,05 ha vandenis, nebuvo nurodyti. 
Apžvelgiamoje byloje ginčytu įsakymu šio žemės sklypo naudmenos buvo pakeistos į 
0,5665 ha žemės ūkio, 0,6366 ha užstatytos teritorijos ir 0,0682 ha vandenų naudmenas. 
Kokių faktinių aplinkybių pagrindu tai padaryta, žemės sklypo kadastrinių matavimų 
byloje iš esmės nenurodyta. Tokių aplinkybių teisme iš esmės nenurodė ir atsakovas. 
Priešingai, kadastrinių matavimų bylos duomenys patvirtino, kad atliekant kadastri-
nius matavimus buvo žinoma apie minėtą Kauno apskrities viršininko 2001 m. lapkri-
čio 8 d. įsakymą ir juo nustatytas šio sklypo naudmenas. Tai lėmė, kad keičiant šiuos 
duomenis turėjo būti konstatuoti ir atitinkami pokyčiai šiame žemės sklype, kurie įvy-
ko nuo tada kai 2001 m. šiam žemės sklypui buvo nustatytos vienokios naudmenos, o 
2010 m. – kitokios, nes, kaip minėta, tik tokių aplinkybių buvimas sudaro teisines prie-
laidas keisti žemės sklypo duomenis nekilnojamojo turto kadastre (2014 m. gegužės 
8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-659/2014; taip pat žr. 2012 m. spalio 15 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A261-2252/2012; 2015 m. liepos 7 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A-2440-858/2015).

III.2.1.4. Suinteresuotų asmenų dalyvavimas atliekant kadastrinius matavimus

Kadastro nuostatų 32.1.1 punktas, be kita ko, įtvirtina, kad žemės sklypo ribos 
vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsima-
jam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų 
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savininkams arba jų įgaliotiems asmenims, gretimos valstybinės ar savivaldybės žemės, 
pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą nesuformuotos atski-
ru žemės sklypu, patikėtiniui (-iams), taip pat sodininkų bendrijos pirmininkui, jeigu 
matuojamas žemės sklypas ribojasi su sodininkų bendrijos žeme (toliau – kviestiniai 
asmenys), išskyrus šių nuostatų 32.1.1.1 punkte nurodytus atvejus. Kadastro nuostatų 
32.1.1.2 punkte nurodyta, kad kviestiniams asmenims kvietimai įteikiami asmeniškai 
arba ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki ribų ženklinimo išsiunčiami regis-
truotu laišku. Užsakovo ir vykdytojo sutartyje numatoma, kas įteiks (išsiųs) šiuos kvie-
timus. Kvietime nurodomas adresas, kuriuo, jeigu kviestinis asmuo negali dalyvauti pa-
ženklinant žemės sklypo ribas, jis turi pranešti apie savo neatvykimą likus ne mažiau 
kaip 2 dienoms iki darbų pradžios, ir nurodoma, jog neatvykus ar neinformavus darbai 
bus tęsiami. Jeigu kviestinių asmenų negalima surasti nei gretimų žemės sklypų adre-
sais, nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytais adresais, vykdytojas infor-
maciją apie numatomus žemės sklypo kadastrinius matavimus turi paskelbti vietinia-
me laikraštyje ir seniūnijos, kurioje numatyti darbai, skelbimų lentoje, nurodydamas 
žemės sklypo adresą, gretimų žemės sklypų kadastro numerius, matavimus atliekan-
čio asmens darbo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Galiausiai, jeigu 
kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku neatvyksta, darbai tęsiami be jų. Kviesti-
niams asmenims, kurie neatvyko ir (arba) kurie atvyko, tačiau nepateikė pastabų raštu 
ir (arba) atsisakė pasirašyti paženklinimo-parodymo akte, vykdytojas registruotu laiš-
ku išsiunčia žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto kopiją ir žemės sklypo 
plano fragmentą (ištrauką), kur nurodomi paženklinimo metu nustatyti paženklintojo 
ir besiribojančio žemės sklypo ribų posūkio taškai, jų koordinatės valstybinėje koordi-
načių sistemoje ir šių žemės sklypų kadastro numeriai. Be to, kviestiniams asmenims 
pranešama, kad pastabas dėl kadastrinių matavimų ir jų metu surašyto žemės sklypo 
ribų paženklinimo-parodymo akto jie gali pateikti vykdytojo nurodytu adresu raštu ne 
vėliau kaip per 30 dienų nuo žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto kopijos 
ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos) gavimo (Kadastro nuostatų 32.1.1.3 p.). 

Paminėtų nuostatų taikymo klausimą Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija sprendė administracinėje byloje Nr. A146-172/2014. Byloje buvo pateikti įrody-
mai, jog pareiškėjams apie 2010 m. vasario 2 d. 12.00 val. numatytus ginčo žemės skly-
po kadastrinius matavimus buvo pranešta 2010 m. sausio 10 d. išsiųstais registruotais 
laiškais, t. y. Kadastro nuostatų 32.1.1.2 punkte numatytu būdu ir nepažeidžiant nu-
statyto termino. 2010 m. vasario 2 d. buvo surašytas žemės sklypo ribų paženklinimo-
parodymo aktas, kurį pasirašė sklypo savininkė. Nors pareiškėjai teigė, kad 2010 m. 
vasario 2 d. tokie darbai nevyko, tačiau byloje nebuvo duomenų, kad po 2010 m. va-
sario 2 d. jie kaip nors į tai reagavo (kreipėsi raštu į matavimus atlikusią įmonę su pa-
klausimu ar pretenzija). Pagal byloje pateiktus įrodymus nebuvo pagrindo išvadoms, 
kad 2010 m. vasario 2 d. kadastrinio matavimai nebuvo atlikti. Pareiškėjai neneigė, kad 
jie gavo iš matavimus atlikusios įmonės sklypo ribų paženklinimo-parodymų akto ir 
žemės sklypo plano kopijas Kadastro nuostatų 32.1.1.3 punkte nustatyta tvarka, todėl 
turėjo galimybę pareikšti pastabas ir jas pareiškė. Šiomis aplinkybėmis Vyriausiasis 
administracinis teismas sprendė, kad pagal pateiktus į bylą įrodymus nebuvo pagrin-
do išvadoms, kad Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. spalio 3 d. 
įsakymu patvirtinant ginčo žemės sklypo kadastro duomenis, buvo pažeisti pareiškėjų 
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interesai ir įsiterpta į jų žemės sklypą (2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimas administra-
cinėje byloje Nr. A146-172/2014; taip pat žr. 2012 m. spalio 26 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A858-2642/2012; 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. A444-2675/2012).

III.2.2. Kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą

Duomenys į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi ar keičiami pirmiausia pagal 
suinteresuotų asmenų pateiktus prašymus. Paminėtina, jog Vyriausiojo administracinio 
teismo praktikoje pasitaiko nemažai atvejų, kai asmenys kreipiasi į kadastro tvarkytoją, 
prašydami įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo turto kadastro duomenis, nors iš tikrųjų 
jie siekia nuginčyti teritorinio registratoriaus sprendimą. Pavyzdžiui, administracinėje 
byloje Nr. A444-980/2010 pareiškėjai kreipėsi į teritorinį registratorių su prašymu pa-
naikinti žemės sklypo ribų pažymėjimą nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, ku-
ris buvo atliktas 2007 m. vasario 19 d. pagal apskrities viršininko 2006 m. gruodžio 
29 d. įsakymą bei žemės sklypo planą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog Nekilnojamojo 
turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje yra išvardyti atskiru nekilnojamojo tur-
to kadastro objektu formuojamo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į 
nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo dokumentai. Šio straipsnio 2 dalyje nu-
matyta, kad kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įra-
šymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo, išskyrus atvejus, nurodytus šio 
straipsnio 3 dalyje, Kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekil-
nojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo 
daikto kadastro duomenų byla. Įvertinus šias nuostatas, taip pat pareiškėjų prašymų ir 
skundų turinį bei kitą bylos medžiagą, apžvelgiamoje byloje buvo padaryta išvada, kad 
pareiškėjai į kadastro tvarkytoją kreipėsi ne siekdami įrašyti ar pakeisti nekilnojamo-
jo daikto kadastro duomenis, tačiau ginčydami teritorinio registratoriaus sprendimą, 
kuriuo žemės sklypo ribos buvo pažymėtos kadastro žemėlapyje (2010 m. spalio 6 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A444-980/2010).

Pasitaiko ir kitokio pobūdžio atvejų, kai pareiškėjai netiksliai suformuluoja su 
nekilnojamo turto kadastro duomenų pakeitimu susijusius reikalavimus, taip pat kai 
kreipiasi į kadastro tvarkytoją, nors ginčas iš esmės yra kilęs dėl pačios civilinės tei-
sės ar jos turinio. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A492-3271/2011 Vyriausiasis 
administracinis teismas konstatavo, jog pareiškėjų prašymas panaikinti įregistruotas 
sklypo ribas pagal žemės sklypo laikinąjį planą savo turiniu reiškia nekilnojamojo tur-
to kadastre įrašytų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimą. Į nekilnoja-
mojo turto kadastrą įrašomi žemės sklypų duomenys, remiantis Nekilnojamojo turto 
kadastro įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 13 punktu, yra žemės sklypo ribų posūkio taš-
kų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. Todėl apeliacinės instancijos teis-
mas vertino, kad pareiškėjų reikalavimo esmę sudaro žemės sklypo ribų posūkio taškų 
koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje išregistravimas. Teismas įvertino, jog 
pareiškėjų pateikti dokumentai nesudarė teisinio pagrindo išregistruoti žemės sklypo 
ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje. Nekilnojamojo tur-
to kadastro įstatymo 17 straipsnio 1 dalis nustato, kad kadastro žemėlapis rengiamas 
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ir tikslinamas naudojantis georeferencinių duomenų bazėmis, nekilnojamojo turto re-
gistro duomenimis bei vadovaujantis žemės sklypo planu, t. y. pagal matavimus vie-
tovėje Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtu brėžiniu, kuriame 
yra pažymėtos žemės sklypo ribos ir kadastro duomenys. Vyriausiasis administracinis 
teismas šioje byloje vertino, kad pareiškėjų teisių pažeidimas nesietinas su nekilno-
jamojo turto registro tvarkytojo veiksmais, todėl jos turi būti ginamos adekvačiomis 
priemonėmis – civilinio proceso tvarka ginčijant teises pažeidusių subjektų neteisėtus 
sprendimus, kurie buvo priimti nuosavybės teisių atkūrimo bei valstybinės žemės pri-
vatizavimo procese. Pareiškėjų nesutikimas su įregistruotomis žemės sklypo ribomis iš 
esmės apžvelgiamoje byloje reiškė ginčą su šalia esančių įregistruotų sklypų savinin-
kais dėl civilinės teisės į kitų sklypų dalis. Kadastro tvarkytojas nesprendžia ginčų tarp 
suinteresuotų asmenų dėl pačios civilinės teisės ar jos turinio (2011 m. spalio 20 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A492-3271/2011).

Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 3 dalį, išnagrinėjęs 
prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadas-
trą ar juos pakeisti, Kadastro tvarkytojas gali priimti vieną iš šių sprendimų: 1) prašy-
mą tenkinti; 2) prašymą atmesti; 3) sprendimo priėmimą atidėti. Dėsninga, kad dau-
giausia ginčų administraciniuose teismuose nagrinėjama, kai prašymas atmetamas ir 
juo atsisakoma įrašyti tam tikrus duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, todėl toliau 
apibendrinama administracinių teismų praktika, formuluojama šio pobūdžio adminis-
tracinių ginčų srityje.  

III.2.2.1. Atsisakymas įrašyti duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą

Administracinėje byloje Nr. A502-2903/2012 Vyriausiasis administracinis teismas 
apibendrintai yra pažymėjęs, jog tam, kad būtų patenkintas prašymas dėl nekilnoja-
mojo daikto kadastro duomenų įrašymo ir nuosavybės teisių į šį nekilnojamąjį daiktą 
įregistravimo, reikia, kad toks prašymas atitiktų tam tikras būtinas sąlygas. Pirma, pra-
šymas turi būti paduotas šio nekilnojamojo daikto savininko (asmeniškai ar per atsto-
vą). Antra, kartu su prašymu turi būti pateikti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 
12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų 
byla, dokumentai, įrodantys asmens nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą įgijimą. 
Trečia, nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai nekil-
nojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas (2012 m. spalio 31 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2903/2012). Taip pat pažymėtina, kad Nekil-
nojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnis nurodo atvejus, kada Kadastro tvarky-
tojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto 
kadastrą ar juos pakeisti, t. y. jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena 
iš šių aplinkybių: 1) asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti; 2) dokumen-
tas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekil-
nojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, yra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas; 
3) dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duo-
menis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį 
daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis; 4) nekilnojamo-
jo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šio įstatymo reikalavimų; 5) šio įstatymo 
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17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadas-
tro žemėlapyje.

Kaip yra pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas, ši įstatymo nuostata yra 
imperatyvi. Nustatęs nors vieną iš minėtame įstatymo straipsnyje nurodytų aplinkybių, 
Kadastro tvarkytojas turi atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į 
nekilnojamojo turto kadastrą (2009 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A146-559/2009).

III.2.2.1.1. Teisės pateikti prašymą neturėjimas

Minėta, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 1 punktas įtvir-
tina pagrindą atsisakyti įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo turto kadastro duomenis, kai 
asmenys, padavę prašymą tokius veiksmus atlikti, neturėjo teisės jį paduoti. Pagal Ne-
kilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalį, prašymą įrašyti nekilnojamo-
jo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti pateikia 
nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą as-
muo, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje ir Žemės įstatymo 22 straipsnio 6 da-
lyje nustatytus atvejus, kai nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys Kadastro 
nuostatuose nustatyta tvarka keičiami atitinkamai minėtuose straipsniuose nurodytų 
institucijų teikimu ar asmenų prašymu.

Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog tiek Nekilnojamojo tur-
to kadastro, tiek Nekilnojamojo turto registro įstatymų normose, kuriose įtvirtinta 
suinteresuotų asmenų teisė kreiptis į kadastro tvarkytoją dėl duomenų įrašymo, pa-
keitimo, ištaisymo ar dėl kitų veiksmų, susijusių su daiktinių teisių į nekilnojamąjį tur-
tą įgyvendinimu, atlikimo, yra nustatytos taisyklės, turinčios užtikrinti konstitucinio 
nuosavybės neliečiamumo principo įgyvendinimą. Taigi kreiptis į nekilnojamojo turto 
kadastro tvarkytoją turi teisę asmenys, turintys teises į registruotą turtą arba teisę įre-
gistruoti tokias teises. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas sprendžia dėl asmens 
suinteresuotumo pagal nekilnojamojo turto registre sukauptus duomenis dėl asmenų 
teisių į nekilnojamąjį turtą, tokiu būdu turėtų būti užtikrinama, kad registre įregistruo-
tos asmenų daiktinės teisės į turtą nebus pažeistos (2014 m. sausio 6 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A602-2064/2013). Šiame kontekste paminėtina ir administracinė 
byla Nr. A143-1320/2010, kurioje, nustatęs, jog pareiškėjas nebuvo prašomo įregistruoti 
žemės sklypo savininkas (o tik siekė juo tapti, t. y. buvo pradėjęs ginčo žemės išpir-
kimo iš valstybės procedūrą), apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog kadastro 
tvarkytojas pagrįstai pripažino pareiškėją netinkamu tokį prašymą paduoti subjektu ir 
prašymą atmetė Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 1 punkto pagrin-
du (2010 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1320/2010).

Kitoje administracinėje byloje Nr. A261-398/2012 pareiškėjas teikė reikalavimą pa-
naikinti žymą, įrašytą nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke apie 
trečiajam asmeniui priklausančio statinio buvimo vietos adresą, kadangi tuo neva  
pažeidžiama jo, kaip žemės sklypo subnuomininko, teisė naudoti žemės sklypą. Kaip 
nurodė Vyriausiasis administracinis teismas, tokiu atveju iš esmės pareiškėjas siekė pa-
naikinti įrašą apie statinio buvimo vietą ir pakeisti nekilnojamojo daikto kadastrinius 
duomenis, nes pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 straipsnio 4 dalį daikto 
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buvimo vieta yra vienas iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, apibūdinančių 
nekilnojamąjį daiktą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog Nekilnojamojo turto kadastro įsta-
tymo 13 straipsnio 2 dalis numato, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadas-
tro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamo-
jo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, o ginčo 
atveju su prašymu pakeisti daikto kadastrinius matavimus kreipėsi asmuo, kuris nebu-
vo statinio savininkas ar jį patikėjimo teise valdantis asmuo ar kitaip teisėtai naudojan-
tis asmuo. Teismas nurodė, kad savo galimai pažeistą teisę naudoti jam subnuomojamą 
žemės sklypą pareiškėjas galėjo ginti reikšdamas ieškinį civilinio proceso nustatyta 
tvarka ir atitinkamas teismo sprendimas gali būti pagrindu pakeisti statinio kadastri-
nius duomenis (2012 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-398/2012).

III.2.2.1.2. Kadastro duomenų bylos trūkumai 

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 4 punktas nustato atsisaky-
mo įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastrinius duomenis pagrindą, kai nekil-
nojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Nekilno-
jamojo daikto kadastro duomenų byla – tai nekilnojamojo daikto kadastro duomenų 
nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie 
nekilnojamąjį daiktą rinkinys (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 str. 5 d.). Pa-
gal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 3 dalį ir Kadastro nuostatų 
84 punktą kartu su prašymu ir dokumentais, kurie gali būti atskiru nekilnojamojo tur-
to kadastro objektu formuojamo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į 
nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo pagrindas (Nekilnojamojo turto kadastro 
įstatymo 12 str. 1 d.), kadastro tvarkytojui turi būti pateikiama nekilnojamojo daikto 
kadastro duomenų byla.

Administracinėje byloje Nr. A146-1621/2014 Vyriausiasis administracinis teismas 
pažymėjo, jog dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos reikšmės nekilnoja-
mojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą procedūroje 
yra suformuluotos šios taisyklės: kadastro duomenų byla yra privalomasis dokumentų 
paketas, kuris turi būti pateiktas kadastro tvarkytojui su asmens prašymu ir dokumen-
tais įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą; 
Kadastro tvarkytojui yra nustatyta pareiga gavus tokį prašymą per nurodytą terminą 
patikrinti, ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla atitinka Nekilnojamojo 
turto kadastro įstatymo ir Kadastro nuostatų reikalavimus; nustatęs, kad nekilnojamo-
jo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šio įstatymo reikalavimų, kadastro tvarky-
tojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto 
kadastrą; aplinkybė, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šio 
įstatymo reikalavimų yra atskiras (savarankiškas) atsisakymo įrašyti kadastro duome-
nis į nekilnojamojo turto kadastrą pagrindas (2014 m. spalio 27 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A146-1621/2014).

III.2.2.1.3. Negalėjimas nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje 

Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 5 punktą, Kadastro 
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tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo 
turto kadastrą ar juos pakeisti, jeigu šio įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvar-
ka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje. Pavyzdžiui, adminis-
tracinėje byloje Nr. A143-775/2009 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 2 punktas 
įpareigoja kadastro tvarkytoją prieš pažymint nekilnojamojo turto kadastro žemėla-
pyje nekilnojamojo daikto ribas patikrinti, ar žemės sklypų ribos nekilnojamojo tur-
to kadastro žemėlapyje nekerta gretimų ir jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro 
žemėlapyje žemės sklypų ribų arba su jomis nesiriboja, išskyrus atvejus, kai šių žemės 
sklypų ribos Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atliekant kadastrinius matavimus nu-
statytos tiksliau. Atsižvelgęs į tai, kad byloje buvo neginčijamai nustatytas faktas, jog 
pareiškėjos prašyto įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą žemės sklypo ribos kirto iš-
ankstinės patikros metu laikinajame kadastro žemėlapyje pažymėto žemės sklypo ri-
bas, Vyriausiasis administracinis teismas tai laikė pakankamu pagrindu atidėti spren-
dimo dėl tokio įrašymo priėmimą, kol nurodyti sklypų ribų netikslumai bus ištaisyti 
(2009 m. liepos 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-775/2009). Kitoje admi-
nistracinėje byloje Nr. A502-2501/2012 ginčytais sprendimais atsakovas (teritorinis re-
gistratorius) nusprendė netenkinti pareiškėjų prašymo pakeisti kadastro duomenis že-
mės sklypams. Atsisakymas buvo grįstas tuo, jog negalima pažymėti žemės sklypų ribų 
kadastro žemėlapyje (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 str. 5 d.) dėl jų ribų 
neatitikimo pažymėtoms kadastro žemėlapyje pagal preliminarų žemės sklypo planą 
bei dėl to, kad dviejų sklypų ribos dengia kitą žemės sklypą, kuriam atlikta išankstinė 
žemės sklypo plano patikra. Atvejai, kai žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežy-
mimos, detalizuojami Kadastro nuostatuose. Įvertinęs, jog šiuo atveju teritorinis regis-
tratorius nustatė neleistinus žemės sklypų ribų nesutapimus, Vyriausiasis administraci-
nis teismas sprendė, jog Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje 
nustatyta tvarka negalima nekilnojamųjų daiktų pažymėti kadastro žemėlapyje, todėl 
prašymai įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto ka-
dastrą ar juos pakeisti turėjo būti atmesti (2012 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A502-2501/2012).

III.2.2.2. Žemės sklypo pažymėjimas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje

Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis – tai nekilnojamojo turto kadastro grafi-
nė dalis, kurioje parodoma nekilnojamojo turto kadastre įrašytų nekilnojamųjų daiktų 
vieta ir ribos valstybinėje koordinačių sistemoje. Ši informacija pateikiama skaitme-
nimis, grafiniais elementais (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 str. 9 d.). Pagal 
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 1 punktą, įrašydamas ne-
kilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, kadastro tvar-
kytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi šiuos daiktus nekilnojamojo turto 
kadastro žemėlapyje.

Dėl nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenų statuso paminėtina admi-
nistracinė byla Nr. A143-1384/2011. Šioje byloje nagrinėtas ginčas kilo dėl pareiškėjos 
reikalavimo tvarkytojui ištaisyti klaidingus nekilnojamojo turto registro duome-
nis – panaikinti gatvę kadastro žemėlapyje. Byloje iš esmės nebuvo ginčijama faktinė 
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aplinkybė, kad paminėtos gatvės dalis taip, kaip šios gatvės geografinės charakteristi-
kos buvo nurodytos registruojant ją kaip adresų registro objektą, pateko į pareiškėjai 
nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribas. Taip pat iš esmės nebuvo ginčija-
ma, kad ši gatvė kaip nekilnojamojo turto kadastro bei registro objektas apžvelgiamos 
bylos nagrinėjimo metu nebuvo suformuota ir šiuose registruose nebuvo įregistruota. 
Nagrinėdama bylą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog 
pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 straipsnio 9 dalį, nekilnojamojo turto 
kadastro žemėlapis yra nekilnojamojo turto kadastro, kurio apibūdinimas yra pateiktas 
šio straipsnio 1 dalyje, grafinė dalis. Tai leidžia daryti išvadą, kad šiems grafiniu būdu 
pateiktiems duomenims yra taikytinos nekilnojamojo turto kadastro duomenų statuso, 
nurodyto Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnyje, nuostatos. Vyriausiasis 
administracinis teismas šioje byloje sutiko su pirmosios instancijos teismo padaryta 
išvada, kad toks duomenų apie paminėtos gatvės dislokaciją vietovėje parodymas lai-
kytinas pareiškėjos teisių pažeidimu ir todėl yra naikintinas (2011 m. gegužės 31 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1384/2011).

Administracinėje byloje Nr. A143-1683/2012 Vyriausiasis administracinis teismas 
sprendė dėl suinteresuotų asmenų dalyvavimo kadastro žemėlapio rengimo procedū-
roje. Šioje byloje savo teisių ir interesų pažeidimą pareiškėja siejo su besiribojančio su 
jai nuosavybės teise priklausančiu Sklypu Nr. 1 žemės sklypo – Sklypo Nr. 2 – ribų 
pažymėjimu nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Pagal pareiškėją, jos teisių pa-
žeidimas pasireiškė tuo, kad, atliekant Sklypo Nr. 2 ribų pažymėjimą, buvo pažeista jos, 
kaip gretimo žemės sklypo savininkės, teisė dalyvauti Sklypo Nr. 2 ribų pažymėjimo 
kadastro žemėlapyje procese. Savo teisių materialiuoju pažeidimu pareiškėja nurodė 
aplinkybę, kad kadastro žemėlapyje nubrėžta riba tarp Sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 kerta jai 
nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą. Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo, jog pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 
17 straipsnio 1 dalį, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis rengiamas ir tikslinamas 
naudojantis georeferencinių duomenų bazėmis, nekilnojamojo turto registro duome-
nimis, nekilnojamojo daikto formavimo procese sudarytais dokumentais, kurie yra pa-
teikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti. Aiškindamas šią teisės normą, 
Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog iš jos matyti, kad kadastro žemėlapio 
rengimui yra būtini ir pakankami tik nekilnojamojo turto registre esantys, nekilno-
jamąjį daiktą charakterizuojantys duomenys. Tai reiškia, kad bet koks suinteresuotų 
asmenų dalyvavimas kadastro žemėlapio rengimo procedūroje nėra numatytas ir tuo 
pačiu nėra būtinas. Todėl pareiškėjos teiginiai apie jos teisės dalyvauti Sklypo Nr. 2 pa-
žymėjimo kadastro žemėlapyje procese pažeidimą aptariamo įstatymo 17 straipsnio 
taikymo požiūriu pripažinti nepagrįstais (2012 m. birželio 12 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A143-1683/2012).

Šiame kontekste paminėtina ir administracinė byla Nr. A502-832/2010. Šioje bylo-
je Vyriausiasis administracinis teismas sprendė ginčą dėl to, kad atsakovas teritorinis 
registratorius atsisakė nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėti sklypo ri-
bas pareiškėjų namų valdos žemės sklypo ribų plano pagrindu. Byloje buvo nustatyta, 
jog sklypo kadastriniai matavimai iš tiesų buvo užfiksuoti paminėto plano pagrindu. 
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad Kadas-
tro tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnoja-
mojo turto kadastrą ar juos pakeisti, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, kad  
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nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka Nekilnojamojo turto ka-
dastro įstatymo reikalavimų. Kadangi buvo nustatyta, jog sklypo kadastro duomenų 
byla, o konkrečiai – ginčo namų valdos žemės sklypo ribų planas, kuris, pagal Kadas-
tro nuostatų 64.1 punktą, yra vienas iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje 
komplektuojamų dokumentų (skaitmenine ir spausdintine formomis), neatitinka Ne-
kilnojamojo turto kadastro įstatymo ir Kadastro nuostatų reikalavimų, buvo pagrįstai 
atsisakyta jo duomenis įrašyti į nekilnojamojo turto kadastro žemėlapį. Teismas kons-
tatavo, kad kol pareiškėjas neparengs sklypo plano, kuris atitiktų paminėtų teisės aktų 
reikalavimus, nėra pagrindo įpareigoti atsakovą į nekilnojamojo turto kadastro žemė-
lapį įrašyti atitinkamus kadastrinius matavimus (2010 m. liepos 29 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A502-832/2010).

Apžvelgiamu klausimu svarbi ir administracinė byla Nr. A492-226/2013. Pareiškė-
ja į teritorinį registratorių kreipėsi prašydama įrašyti nekilnojamojo turto – 1,0655 ha 
žemės sklypo grafinius duomenis. Teritorinis ir centrinis registratoriai atsisakė tenkinti 
prašymą, nes pareiškėjos pateiktas žemės sklypo planas persidengė su kito įregistruoto 
žemės sklypo ribomis, t. y. su 0,28 ha žemės sklypo, į kurį nuosavybės teisės Marijam-
polės apskrities viršininko sprendimu buvo atkurtos kitam asmeniui, ribomis. Teisėjų 
kolegija šioje byloje atkreipė dėmesį, kad pareiškėja, ginčydama teritorinio registrato-
riaus veiksmus, ignoruoja aplinkybę, jog ji nėra daiktinių teisių turėtoja į visą 1,0655 ha 
ploto žemės sklypą, ir iš esmės siekia įgyti daugiau materialiųjų teisių, negu nustatyta 
teismo sprendimu civilinėje byloje. Įsiteisėjus teismo sprendimui, dėl teisių ir įstatymų 
saugomų interesų, dėl kurių ginčas yra teismo jau išnagrinėtas ir išspręstas, pakarto-
tinai inicijuoti ginčą teisme nėra galimybės, nepaisant asmens (pareiškėjos) nesutiki-
mo su teismo sprendime nustatytais faktais ir jos subjektyvaus įsitikinimo dėl taria-
mo teisių pažeidimo. Teritorinis registratorius nėra kompetentingas spręsti dėl asmens 
materialiųjų teisių apimties, jis nevertina kitų institucijų priimtų sprendimų teisėtumo, 
priimdamas sprendimus, vadovaujasi atitinkamų kadastro duomenų įrašymo į nekil-
nojamojo turto kadastrą teisiniais pagrindais (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 
12 str.). Esant teisėtai suformuotam žemės sklypui ir įregistruotoms jo riboms, terito-
rinis registratorius, kol šie duomenys nenuginčyti, remiantis Nekilnojamojo turto ka-
dastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 2 punktu, negali įregistruoti kito sklypo duome-
nų, kai jo ribos kerta jau pažymėto kadastro žemėlapyje sklypo ribas. Pripažinus, kad 
skundžiami teritorinio ir centrinio registratoriaus sprendimai yra teisėti, buvo konsta-
tuota, jog nebuvo pagrindo tenkinti pareiškėjos reikalavimus dėl jų panaikinimo bei 
įpareigoti įbraižyti pareiškėjos žemės sklypo grafinius duomenis į nekilnojamojo turto 
registrą (2013 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-226/2013).

III.2.2.3. Žemės sklypo kadastro duomenų ištaisymas ir papildymas

Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, suinteresuoti 
asmenys, sužinoję, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys yra netikslūs, 
neteisingi ar neišsamūs, gali pareikalauti, kad Kadastro tvarkytojas neatlygintinai iš-
taisytų netikslius ar neteisingus duomenis, o neišsamius papildytų. Atkreiptinas dėme-
sys, jog Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme yra nustatyti du skirtingi atvejai – tei-
sė kreiptis dėl kadastro duomenų pakeitimo (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 
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13 str. 2 d.; šiuo klausimu skaitykite apibendrinimo skyrių III.3.2.2. Prašymas įregis-
truoti daiktines teises, jų suvaržymus ar juridinius faktus) ir teisė kreiptis dėl netikslių, 
neteisingų ar neišsamių duomenų nekilnojamojo turto kadastre ištaisymo (Nekilnoja-
mojo turto kadastro įstatymo 15 str. 2 d.).

Administracinėje byloje Nr. A442-256/2013 Vyriausiasis administracinis teismas 
pažymėjo, jog Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje numatyta 
teisė ir atitinkama nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo kompetencija atlikti tokius 
duomenų taisymus yra susijusi su Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 
2 dalyje bei Kadastro nuostatų 9.5–9.6 punktuose įtvirtintomis esminėmis nekilnoja-
mojo turto kadastro tvarkymo taisyklėmis, pagal kurias Kadastro tvarkytojas įstatymų 
nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto kadastre, teisin-
gumą ir apsaugą. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad 
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalis reguliuoja tik tuos atvejus, 
kai į Kadastro tvarkytoją kreipiamasi su prašymu neatlygintinai papildyti neišsamius 
duomenis, ištaisyti netikslius ar neteisingus duomenis, kuomet jie neatitinka tų doku-
mentų, kurių pagrindu šie duomenys įregistruoti (2013 m. kovo 12 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A442-256/2013). Kitoje administracinėje byloje Nr. A16-1100/2007 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog pareiškėjas, prašyda-
mas ištaisyti klaidą, neįrodė, kad pagal pateiktus žemės sklypų planus kadastro tvar-
kytojas duomenis įrašė netiksliai, neteisingai ar neišsamiai. Atkreipęs dėmesį į Nekil-
nojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintą nekilnojamojo turto registro 
įrašų teisingumo prezumpciją ir įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, teismas konsta-
tavo, kad pareiškėjo prašymas yra susijęs su žemės sklypų kadastro duomenų pakei-
timu, o ne su klaidos taisymu (2007 m. gruodžio 7 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A16-1100/2007).

III.3. DUoMENų APIE SKLyPą TVARKyMAS NEKILNojAMojo TURTo REgISTRE

Nekilnojamojo turto registro įstatymas, be kita ko, reglamentuoja žemės, statinių 
ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių su-
varžymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą nekilnojamojo turto registre, 
šio registro statusą, jo tvarkymą, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, parei-
gas bei atsakomybę (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 1 str.). Šio įstatymo nuos-
tatas detalizuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvir-
tinti Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 (Žin., 2002, Nr. 72-3077; 
toliau – ir Registro nuostatai). Nekilnojamojo turto registro paskirtį apibrėžia Nekil-
nojamojo turto registro įstatymo 2 straipsnis – pagal įstatymą ši institucija įsteigta ne-
kilnojamiesiems daiktams, nuosavybės bei kitoms daiktinėms teisėms į šiuos daiktus, 
šių teisių suvaržymo, įstatymų nustatytiems juridiniams faktams registruoti, oficialiai 
informacijai apie registre sukauptus duomenis teikti. Vyriausiasis administracinis teis-
mas savo praktikoje yra ne kartą pabrėžęs, jog nekilnojamojo turto registro paskirtis 
yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į nekilnojamuo-
sius daiktus (2013 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1771/2013; 
2012 m. lapkričio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2629/2012). Pagal ne-
kilnojamojo turto registro duomenų teisinį statusą apibrėžiantį Nekilnojamojo turto 
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registro įstatymo 4 straipsnį, visi šiame registre esantys duomenys nuo jų įrašymo lai-
komi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

Aiškindamas šią nuostatą, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, 
kad ji įtvirtina nekilnojamojo turto registre įrašytų duomenų patikimumo ir stabilu-
mo principą. Ši nuostata reiškia, kad aptariamame registre esantys duomenys jo tvar-
kytojo gali būti pakeisti administravimo tvarka tik griežtai laikantis įstatymų nusta-
tytų jam privalomų laikytis procedūrų arba kai atitinkamą ginčą išnagrinėjęs teismas 
nustato kitas nekilnojamojo turto registro tvarkymo prasme reikšmingas aplinkybes 
(2011 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2644/2011). Šių duome-
nų teisingumas užtikrinamas tuo, kad nekilnojamojo turto registre padaryti įrašai turi 
atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti (2012 m. spalio 
18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2976/2012). Pavyzdžiui, administracinėje 
byloje Nr. A143-1210/2012 taikydama Nekilnojamo turto registro įstatymo 4 straipsnį, 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog duomenys (įstatymų 
nustatyti dokumentai), kurių pagrindu buvo įregistruota pareiškėjos daiktinė teisė į 
žemės sklypą, gali būti vertinami kitaip, negu registratoriaus buvo įvertinti padarant 
atitinkamą įrašą nekilnojamojo turto registre, tik juos nuginčijus įstatymo nustatyta 
tvarka. Iš to buvo padaryta išvada, kad teritorinis registratorius, kaip viešojo admi-
nistravimo subjektas, administracine tvarka negali keisti nekilnojamojo turto registre 
esančių duomenų (keisti įrašą apie daiktinės teisės turėtoją), kitaip vertindamas tuos 
pačius duomenis (įstatymų nustatytus dokumentus), kurie buvo pagrindas padaryti 
Nekilnojamojo turto registre pirminį įrašą. Nustatęs, kad pareiškėjos prašyti išregis-
truoti kadastriniai duomenys laikytini pirminiais duomenimis, Vyriausiasis adminis-
tracinis teismas pabrėžė, jog tam, kad juos būtų galima pakeisti, pareiškėjos registro 
tvarkytojui turėjo būti pateikti atitinkami nauji Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 
12 straipsnio 1 dalyje numatyti dokumentai, kurie nebuvo pateikti. Atsižvelgiant į tai, 
pareiškėjos skundo dalis dėl tam tikrų kadastro duomenų panaikinimo nebuvo tenkin-
ta (2012 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1210/2012).

III.3.1. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas 

Nekilnojamojo turto registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – 
Teisingumo ministerija ir registro tvarkymo įstaiga – valstybės įmonė Registrų centras 
(toliau – ir nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, Registrų centras) (Nekilnojamojo 
turto registro įstatymo 5 str. 1 d.). Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo struktū-
rą sudaro centrinis padalinys – centrinis registratorius ir teritoriniai padaliniai – te-
ritoriniai registratoriai (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 6 str.). Registrų centro 
ir jo teritorinių padalinių veikla, susijusi su jai pavestų nekilnojamojo turto registro 
tvarkymo įstaigai pavestų funkcijų vykdymu, pagal savo pobūdį yra viešojo adminis-
travimo veikla, todėl šiuose teisiniuose santykiuose Registrų centras laikomas viešo-
jo administravimo subjektu (2014 m. kovo 6 d. sprendimas administracinėje byloje  
Nr. A502-319/2014). Šie subjektai, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 
5 straipsnio 2 dalimi, įstatymų nustatyta tvarka pirmiausiai atsako už duomenų, kaupia-
mų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą. Būtina pabrėžti, kad nekilno-
jamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad šiame registre įrašyti duomenys 
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atitinka dokumentus, kurių pagrindu jie (duomenys) buvo įrašyti. Kaip pažymėjo Vy-
riausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A442-422/2010, minėto 
tvarkytojo funkcijos apsiriboja duomenų iš jam pateiktų dokumentų apie nekilnoja-
mąjį daiktą perkėlimu į tvarkomą registrą (2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. A442-422/2010).

Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs, jog 
nekilnojamojo turto registro įstaigoms nesuteikti įgaliojimai priimti savarankiškus 
sprendimus, keičiančius nekilnojamojo turto objektų teisinį statusą. Nekilnojamojo tur-
to registro įrašai daromi kitų kompetentingų subjektų išduotų pirminių dokumentų, iš-
vardytų Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje, pagrindu (2011 m. spalio 
13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3130/2011; 2013 m. vasario 21 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A602-172/2013). Administracinių teismų praktikoje taip pat 
ne kartą pasisakyta, kad asmenų teises ar pareigas sukuria civiliniai sandoriai, adminis-
traciniai aktai ar kiti juridiniai faktai, su kuriais siejamas atitinkamų teisių ar pareigų 
atsiradimas, o įregistravimo ar išregistravimo nekilnojamojo turto registre aktais pagal 
registro tvarkytojui pateiktus dokumentus yra tik užfiksuojama jau esanti teisinių san-
tykių būklė (2012 m. liepos 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-233/2012; 
2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-589/2010).

Taigi, nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, įrašydamas naujus registro duo-
menis arba panaikindamas (pakeisdamas) esamus, neturi teisės daryti savarankiškų 
išvadų, aiškindamas arba interpretuodamas pateiktų dokumentų turinį. Jis nespren-
džia ginčų tarp suinteresuotų asmenų dėl pačios daiktinės teisės, jos turinio. Nekil-
nojamojo turto registro tvarkytojui įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų 
dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą teisėtumo, nustatyti daiktines teises, jeigu jos 
eksplicitiškai nėra įtvirtintos pateiktuose dokumentuose (2014 m. birželio 4 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A442-1312/2014, 2012 m. spalio 18 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A520-2976/2012; 2011 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A492-3130/2011). Tačiau svarbu pažymėti, jog kiekvienu atveju nekilnojamo-
jo turto registro tvarkytojas turi pareigą išsamiai patikrinti pateiktus dokumentus, 
kurių pagrindu prašoma įrašyti tam tikrus duomenis į nekilnojamojo turto registrą 
ar įregistruoti daiktines teises (2012 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A520-2976/2012).

Administracinių teismų atliekamos minėtų subjektų veiklos kontrolės apimties 
kontekste paminėtina administracinė byla Nr. A442-948/2011. Šioje byloje Vyriausiasis 
administracinis teismas konstatavo, jog spręsdamas ginčus dėl Nekilnojamojo turto 
registro tvarkytojo priimtų sprendimų dėl daiktų, daiktinių teisių, su nekilnojamai-
siais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susijusių juridinių 
faktų registravimo Nekilnojamojo turto registre, administracinis teismas tik nustato, 
ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravi-
mo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams 
bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. 
Tačiau administracinis teismas nevertina, kokias civilines teisines pasekmes sukelia  
dokumentai, kurių pagrindu yra atliekamas daiktų, daiktinių teisių, su nekilnojamai-
siais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susijusių juridinių 
faktų registravimas Nekilnojamojo turto registre (2011 m. kovo 24 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A442-948/2011). 
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Atskirai pažymėtina, kad tokios pačios pozicijos Vyriausiasis administracinis teis-
mas laikosi ir spręsdamas klausimus, susijusius su kadastro tvarkytojo kompetenci-
ja. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442-1676/2013 teisėjų kolegija nurodė, jog 
teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto kadastro tvarkymą, nesuteikia jo 
tvarkytojui teisės vertinti dokumentų, kurių pagrindu į kadastrą yra įrašomi nekilno-
jamojo daikto kadastro duomenys, teisėtumo. Šioje byloje teismas konstatavo, kad pa-
reiškėjas, skųsdamas kadastro tvarkytojo veiksmus dėl duomenų pakeitimo nekilno-
jamojo turto kadastre, nepateikė duomenų ir nenurodė jokių aplinkybių, kurios leistų 
daryti išvadą, jog atlikti duomenų pakeitimai neatitiko dokumentų, kurių pagrindu 
šie duomenys buvo pakeisti, ir kurie būtų pagrindas panaikinti arba pakeisti ginčy-
tus kadastro duomenų pakeitimus, susijusius su ginčo sklypų ribomis. Šiuo pagrindu 
buvo pripažinta, kad teritorinis registratorius, pakeisdamas žemės sklypo kadastro 
duomenis, veikė teisėtai ir pagrįstai (2013 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A442-1676/2013). Administracinėje byloje Nr. A602-488/2014 taip pat buvo 
akcentuota, jog nei kadastro tvarkytojas, sprendžiantis klausimą dėl duomenų įrašy-
mo, nei administracinis teismas, tikrinantis jo veiksmų ir sprendimų teisėtumą, negali 
spręsti ginčo dėl daiktinių teisių (2014 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A602-488/2014).

III.3.2. Nekilnojamojo turto registro duomenų įrašymas, keitimas ir šalinimas

Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktą, žemės 
sklypai yra vienas iš nekilnojamojo turto registre registruojamų nekilnojamųjų daiktų, 
jeigu jie Kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo 
turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris. To paties straipsnio 2 dalis įtvirtina, 
kad nekilnojamojo daikto įregistravimu nekilnojamojo turto registre yra laikomas Ka-
dastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto 
kadastrą. 

Atskirai pastebėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymė-
jęs, jog nuosavybės teisės įregistravimo privalomumas suponuoja registravimo funkciją 
vykdančiai institucijai bendro pobūdžio pareigą prieš registruojant nuosavybės teises 
patikrinti nuosavybės įgijimo ar perėjimo kitam asmeniui pagrindą, o kilus abejonių, 
atsisakyti atlikti registravimą. Taigi nekilnojamojo daikto teisinį registravimą vykdanti 
institucija tiria nuosavybės teisių įgijimo (pasikeitimo, pasibaigimo) teisinį pagrindą, 
jo įforminimą, tačiau nekonstatuoja vertinamųjų faktų, kurie yra teisminio nagrinėji-
mo dalykas (2014 m. kovo 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-319/2014; 
2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-1383/2013; 2011 m. 
spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2303/2012). Antai administracinė-
je byloje Nr. A602-2629/2012 pareiškėjas Nacionalinė žemės tarnyba teigė, jog registro 
tvarkytojas valstybinės žemės sklypo nuomos teisės perdavimo sutarties turėjo nelai-
kyti dokumentu, patvirtinančiu juridinio fakto buvimą, nes jis neatitiko Nekilnojamojo 
turto registro įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nuostatos, jog dokumentai, ku-
rių pagrindu patvirtinami juridiniai faktai, turi atitikti teisės aktų reikalavimus, juose 
turi būti įregistravimui nekilnojamojo turto registre būtini duomenys. Iš pareiškėjo ar-
gumentacijos teismas nustatė, jog pareiškėjas iš esmės kvestionavo paminėtos sutarties, 
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kaip dokumento, patvirtinančio juridinį faktą – valstybinės žemės nuomos perleidimą 
– teisėtumą, motyvuodamas tuo, jog suinteresuotieji asmenys tokios sutarties dėl ginčo 
valstybinės žemės nuomos perleidimo iš viso negalėjo sudaryti. Šiomis aplinkybėmis 
teisėjų kolegija padarė išvadą, kad toks nurodytos sutarties kvestionavimas prilygtų 
ginčo išsprendimui dėl sandorių galiojimo civilinės teisės prasme, todėl registratorius 
pagal savo kompetenciją negalėjo to daryti (2012 m. lapkričio 8 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A602-2629/2012).

III.3.2.1. Prielaidos daiktinėms teisėms, jų suvaržymams ar juridiniams  
faktams registruoti

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog nekil-
nojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, 
juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre 
įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Šio straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad 
tik įregistravus nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, gali būti registruojamos kitos 
daiktinės teisės į tą daiktą, tų teisių suvaržymai, juridiniai faktai. Ši nuostata netaikoma 
registruojant administraciniu aktu ar teismo sprendimu nustatytą servitutą, valdymą 
kaip savarankišką daiktinę teisę ir nekilnojamojo daikto, nuosavybės teisės į jį arba ats-
kirų šios teisės sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimo ar disponavimo areštą kaip 
juridinį faktą.

Iš pacituoto teisinio reguliavimo matyti, kad daiktines teises ar juridinius faktus 
atsisakoma įregistruoti tuo pagrindu, jog registre nėra įregistruotas pats nekilnojamasis 
daiktas ar nuosavybės teisė į jį. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A602-172/2013 
ginčas kilo dėl teritorinio registratoriaus atsisakymo įregistruoti pareiškėjo valdymo 
teisę į nekilnojamąjį daiktą – žemės sklypą. Tačiau byloje nustatyta, kad teritoriniam 
registratoriui pateikti duomenys nebuvo pakankami, idant jam atsirastų teisinis pa-
grindas įregistruoti valdymo teisę į ginčo žemės sklypą. Kaip nurodė Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo teisėjų kolegija, jais nebuvo pagrįsta esminė sąlyga, būtina daiktinės 
teisės į nekilnojamąjį daiktą registravimui – paties nekilnojamojo daikto įregistravi-
mas nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. 1 d.) 
(2013 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-172/2013). Kitoje admi-
nistracinėje byloje Nr. A442-1312/2014 Vyriausiasis administracinis teismas nustatė, jog 
pagal byloje esantį nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, ke-
liai žemės sklype nekilnojamojo turto registre nebuvo įregistruoti. Todėl teismas kons-
tatavo, jog vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 
teritorinis registratorius negalėjo tenkinti pareiškėjo prašymo ir įregistruoti pareiškėjo 
nurodytą juridinį faktą, kad minėtame žemės sklype esantys keliai yra bendri (2014 m. 
birželio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1312/2014).

III.3.2.2. Prašymas įregistruoti daiktines teises, jų suvaržymus ar juridinius faktus

Prašymų įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržy-
mus, juridinius faktus padavimo tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro įstatymo 
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23 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į ne-
kilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo, o kai registruojamos kitos daiktinės teisės, 
taip pat šių teisių į nekilnojamuosius daiktus suvaržymai, – šių teisių turėtojas arba 
asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu. Prašymą įregistruoti juridinius faktus paduoda 
įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo. Paminėto straipsnio 3 da-
lis taip pat nustato, jog dokumentai, kurių pagrindu patvirtinamos, atsiranda, baigiasi, 
perleidžiamos ar suvaržomos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržy-
mai, juridiniai faktai, turi atitikti teisės aktų reikalavimus, juose turi būti įregistravimui 
nekilnojamojo turto registre būtini duomenys.

Aiškindamas paminėto Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 1 da-
lies nuostatas administracinėje byloje Nr. A602-443/2013, Vyriausiasis administracinis 
teismas nurodė, jog jos yra sietinos su nuosavybės įgijimo būdais, kurie savo ruožtu 
susiję su asmens valia, kaip tai įtvirtinta Civilinio kodekso 4.47 straipsnyje. Kaip nu-
rodė teismas, paminėtos bylos atveju nuosavybės teisė I. K. perėjo bendrosios kom-
petencijos teismui patenkinus pareiškėjo actio Pauliana, tokiu būdu apginant jo, kaip 
kreditoriaus, interesus ir pritaikius restituciją (dovanojimo sutartis, pagal kurią I. K. 
padovanojo savo tėvui M. K. ginčo žemės sklypą, buvo pripažinta negaliojančia bei tai-
kyta restitucija – I. K. grąžintas žemės sklypas). Vyriausiasis administracinis teismas 
nurodė, kad patenkinus pareiškėjo actio Pauliana, neabejotinai buvo konstatuotas jo 
suinteresuotumas ginant savo teises ginče su fiziniu asmeniu I. K., todėl ši gynyba tu-
rėtų būti įgyvendinta visiškai, pripažįstant pareiškėjo teisę teikti nekilnojamojo regis-
tro tvarkytojui sprendimą, kuris turi būti įvykdytas specifiniu būdu – anuliuojant įra-
šus, kurie buvo padaryti sandorio, pripažinto negaliojančiu, pagrindu. Toks pareiškėjo 
teisių gynimo būdas neprieštarauja Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatoms, 
kuriomis įgyvendintas konstitucinis nuosavybės teisių neliečiamybės principas, nes 
vieno iš fizinių asmenų nuosavybės teisė yra paneigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, 
kuriuo taip pat atkurta buvusi iki sandorio sudarymo padėtis, dėl ko turtas nuosavy-
bės teise perėjo iki sandorio sudarymo buvusiam savininkui. Registrų tvarkytojo yra 
prašoma atlikti teisinę reikšmę turinčius veiksmus minėto teismo sprendimo pagrin-
du, todėl toks prašymas negali būti vertinamas kaip prašymas, kokiu nors būdu pažei-
džiantis asmenų nuosavybės teises, kurios yra saugomos, be kita ko, nustatant asmenis, 
kurie turi teisę kreiptis į nekilnojamojo turto registro įstaigą su prašymais padaryti 
atitinkamus įrašus registre. Pareiškėjas, kreipdamasis į nekilnojamojo turto registro 
tvarkytoją, pateikia įsiteisėjusį teismo sprendimą – dokumentą, kurio pagrindu turi 
būti atlikti teisinę reikšmę turintys veiksmai, registro tvarkytojo veiksmai, kuriais jis 
atsisako vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą, negali būti pripažįstami teisėtais (Kons-
titucijos 109 str. 1 d.). Teismas nagrinėtu atveju konstatavo, jog pareiškėjas buvo tin-
kamas subjektas prašymui dėl M. K. nuosavybės teisės išregistravimo ir I. K. nuosavy-
bės teisės įregistravimo paduoti (2013 m. kovo 21 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A602-443/2013).

III.3.2.3. Registruojamos daiktinės teisės, jų suvaržymai ir juridiniai faktai 

Daiktinės teisės, kurios registruojamos nekilnojamojo turto registre yra išvardy-
tos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, pradedant nuosavybės 
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teise, servitutais ir baigiant ilgalaike nuoma. Pagal Nekilnojamojo turto registro 
12 straipsnį nekilnojamojo turto registre taip pat registruojami šie su nekilnojamaisiais 
daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susiję juridiniai faktai.

Daiktinių teisių registravimo kontekste pažymėtina, kad nekilnojamojo turto re-
gistre neregistruojamos įstatymų nustatytos daiktinės teisės (Nekilnojamojo turto re-
gistro įstatymo 11 str. 2 d.). Pavyzdžiui, šiame apibendrinime jau minėtoje adminis-
tracinėje byloje Nr. A662-613/2013 Vyriausiasis administracinis teismas taip pat nurodė, 
jog servitutas kaip daiktinė teisė, kuris nustatytas tam tikru įstatymu, neregistruojamas 
viešame valstybės registre. Šioje byloje buvo nustatyta, jog pareiškėjai nuosavybės teise 
priklausančiuose žemės sklypuose nutiestoms elektros perdavimo oro linijoms servi-
tutai yra nustatyti Elektros energetikos įstatyme (75 str.). Remiantis Civilinio kodekso 
4.124 straipsnio 2 dalimi, kurioje nurodyta, kad iš servituto kylančios teisės ir pareigos 
subjektams atsiranda tik įregistravus servitutą, išskyrus atvejus, kai servitutą nustato 
įstatymai, buvo padaryta išvada, kad įstatymų nustatytas servitutas subjektams (tame 
tarpe ir pareiškėjai) sukelia teises ir pareigas, nepriklausomai nuo to, ar jis įregistruo-
tas, ar ne. Atsižvelgdamas į tai, teismas kaip nepagrįstus atmetė apeliacinio skundo ar-
gumentus, susijusius su būtinybe servitutą įregistruoti viešame registre (2013 m. kovo 
12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-613/2013). 

Nekilnojamojo turto registre neregistruotini ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu nu-
statyti juridiniai faktai, kai jie nustatyti visai kitu nei registracija nekilnojamojo turto 
registre tikslu. Administracinėje byloje Nr. A520-2976/2012 iš įsiteisėjusio Kauno miesto 
apylinkės teismo 1996 m. spalio 3 d. sprendimo buvo matyti, kad juo nustatytas juri-
dinę reikšmę turintis faktas, jog pareiškėjas nuo 1994 metų faktiškai naudojasi žemės 
sklypu prie namų valdos. Šis faktas nustatytas žemės sklypo pirkimo sandoriui įfor-
minti. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad įsiteisėjusiu 
teismo sprendimu nustatytas faktas nėra faktas, kuris turi būti registruojamas nekilno-
jamojo turto registre. Jis nustatytas ne tam tikslui. Kadangi pareiškėjo nurodomu teis-
mo sprendimu buvo nustatytas konkretus juridinę reikšmę turintis faktas konkrečiam 
tikslui (žemės sklypo pirkimo sandoriui įforminti), todėl daryti išvadą, kad šio teismo 
sprendimo pagrindu Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas privalo įregistruoti ne-
kilnojamojo turto registre juridinį faktą dėl pareiškėjo naudojimosi žemės sklypu, ne-
buvo jokio faktinio ir teisinio pagrindo (2012 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A520-2976/2012).

III.3.2.4. Registro tvarkytojo atsisakymas registruoti

Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog pagrindai nekilnojamojo 
turto registro tvarkytojui atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, 
šių teisių suvaržymus, juridinius faktus numatyti Nekilnojamojo turto registro įstaty-
mo 29 straipsnyje, jų aiškinti plečiamai galimybė nenumatyta (2012 m. rugpjūčio 22 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2519/2012). Kitaip tariant, registro tvarkyto-
jas gali atsisakyti atlikti veiksmus tik tuomet, kai toks atsisakymo pagrindas įsakmiai 
nurodytas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje (2012 m. gegužės 7 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1295/2012).

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta, 
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kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į ne-
kilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėji-
mo metu nustatoma, kad dokumento, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, for-
ma neatitinka įstatymų ar sandorio šalių nustatytos formos. Taikydamas šią nuostatą 
administracinėje byloje Nr. A502-225/2011 Vyriausiasis administracinis teismas spren-
dė, jog pareiškėjo pateikta taikos sutartis nebuvo įstatymų nustatytus reikalavimus ati-
tinkantis nekilnojamojo daikto įsigijimo dokumentas, kurio pagrindu nekilnojamojo 
turto registre būtų galima atlikti pareiškėjo nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą 
teisinį registravimą. Teismas pažymėjo, kad pagal šią sutartį šalys arba viena iš šalių 
ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šios sutarties pasirašymo įsipareigoja kreiptis į kom-
petentingą teismą su prašymu dėl sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka, 
tačiau apžvelgiamoje byloje ginčytų sprendimų priėmimo metu tai nebuvo padaryta. 
Šiomis aplinkybėmis Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija darė išvadą, 
jog pareiškėjui nepateikus nustatyta tvarka patvirtinto dokumento, kurio pagrindu 
būtų galima daryti atitinkamus įrašus registre, pastarajam neatsirado pareigos tenkinti 
pareiškėjo prašymą, t. y. teritorinis registratorius pagrįstai ir teisėtai atsisakė pareiškė-
jui registruoti nuosavybės teises į ginčo žemės sklypą (2011 m. vasario 19 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A502-225/2011).

Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 8 punktą, nekilnojamo-
jo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, 
šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jei nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pa-
teikto dokumento duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su į nekilnojamojo 
turto kadastrą įrašytais duomenimis apie tą nekilnojamąjį daiktą. Taikydamas šią teisės 
normą administracinėje byloje Nr. A442-918/2008, Vyriausiasis administracinis teismas 
konstatavo, jog surinktiems faktams akivaizdžiai patvirtinus, kad preliminarioje sutar-
tyje, kuria remiantis pareiškėjas siekė įregistruoti juridinį faktą, duomenys apie nekil-
nojamuosius daiktus nesutampa su į nekilnojamojo turto kadastrą įrašytais duome-
nimis. Todėl teisėjų kolegija sprendė, jog buvo pagrįstai atsisakyta tenkinti pareiškėjo 
prašymą įregistruoti juridinį faktą apie sudarytą preliminarią sutartį dėl žemės sklypų 
ir statinių (2008 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-918/2008).

III.3.2.5. Duomenų išregistravimas

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnis apibrėžia nekilnojamojo turto 
registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ir juridinių faktų išregistra-
vimą. Pagal šio straipsnio 1 dalį, nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė 
į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, 
patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. To 
paties straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis 
faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, 
kad juridinis faktas pasibaigė. Įregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais 
daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, išregistruojami atitinka-
mo nekilnojamojo daikto registro įraše panaikinant žymą.

Šios įstatymo nuostatos aiškinimo bei taikymo klausimas buvo sprendžiamas 
administracinėje byloje Nr. A442-948/2011. Šioje byloje Vyriausiasis administracinis 



652

III. Informacinė dalis

teismas nustatė, jog prašymą išregistruoti nekilnojamojo turto registre įregistruotą ju-
ridinį faktą (žemės nuomos sutartį) pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto asmens vardu 
pateikė advokatas. Advokato įgaliojimams paduoti tokį prašymą patvirtinti prie pra-
šymo buvo pridėtos advokato su klientu pasirašytos sutartys. Prašymas išregistruoti 
nekilnojamojo turto registre įregistruotą juridinį faktą (žemės nuomos sutartį) buvo 
grindžiamas jame įrašytu pareiškimu, kad pareiškėja ir trečiasis suinteresuotas asmuo 
naikina nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės nuomos sutartį, sudarytą 2006 
m. rugsėjo 11 d. Teisėjų kolegija vertino, kad minėtame prašyme įrašytas pareiškimas 
dėl nuomos sutarties nutraukimo nėra pagrindas išregistruoti juridinį faktą (žemės 
nuomos sutartį), nes advokatas pagal teritoriniam registratoriui pateiktas atstovavimo 
sutartis neturėjo įgalinimų veikti pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto asmens vardu dėl 
minėtos žemės nuomos sutarties nutraukimo. Tuo tarpu joks kitas įstatymo nustatytas 
dokumentas, kuriame būtų išreikšta pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto asmens valia 
dėl 2006 m. rugsėjo 11 d. sudarytos žemės nuomos sutarties pasibaigimo, teritoriniam 
registratoriui nebuvo pateiktas. Todėl teritorinis registratorius turėjo pagrindą, vado-
vaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, netenkinti 
minėto prašymo dėl juridinio fakto išregistravimo (2011 m. kovo 24 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A442-948/2011).

Apžvelgiamoje srityje paminėtina ir administracinė byla Nr. A143-1191/2010, ku-
rioje Vyriausiasis administracinis teismas vertino Nekilnojamojo turto registro įsta-
tymo ir Įmonių bankroto įstatymo nuostatų santykį. Įmonių bankroto įstatymo 
10 straipsnio 7 dalies 4 punkte (2008 m. gegužės 22 d. įstatymo Nr. X-1557 redakcija) 
buvo įtvirtinta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, jei per 30 dienų 
nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė 
suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas 
dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo 
sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos 
pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 
35 straipsnyje nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog ši nuostata (taip pat kaip 
ir kitos šio straipsnio 7 dalies nuostatos) yra skirta specialiems įmonių bankroto pro-
cedūrą ir tokių įmonių tolimesnę (po bankroto iškėlimo) ūkinę veiklą apimantiems tei-
siniams santykiams reglamentuoti. Tai reiškia, kad ši teisės norma (nesant atitinkamų 
nuorodų Nekilnojamojo turto registro įstatyme) nekonkuruoja su Nekilnojamojo tur-
to registro įstatymu ir tuo pačiu nedaro įtakos šio įstatymo reglamentuojamiems teisi-
niams santykiams. Savo ruožtu tai reiškia, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 
16 straipsnio 2 dalies nuostata apie juridinio fakto pasibaigimą negali būti tapatinama 
su sutarties pasibaigimu Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto tai-
kymo prasme. Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, kad žymos nekilnojamojo turto registre 
apie sudarytą sandorį, kurio pagrindu keičiasi nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daik-
tą turėtojas, panaikinimui yra skirta speciali Nekilnojamojo turto registro įstatymo 
16 straipsnio 3 dalies nuostata, pagal kurią tokia žyma panaikinama, kai nekilnojamojo 
turto registre įregistruojama asmens nuosavybės teisė, atsiradusi tuo pačiu teisiniu 
pagrindu kaip ir žyma. Tai reiškia, kad kiti tokio pobūdžio žymų panaikinimo būdai 
administravimo tvarka nėra leidžiami. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat 
pažymėjo, jog tokia išvada darytina ir dėl to, jog nekilnojamojo turto registro paskirtis 
yra oficialios ir patikimos informacijos teikimas visiems suinteresuotiems asmenims 
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(Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2, 4 str.). Todėl tam tikri, su atitinkamu šiame 
registre įregistruotu nekilnojamuoju daiktu sietini, teisinių santykių pokyčiai (jeigu jie 
specialiai nėra aptarti įstatyme) negali būti pripažinti pagrindu keisti registre esančius 
duomenis (2010 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1191/2010).

Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad Nekilnojamojo turto registre įre-
gistruoti duomenys yra išregistruojami tik tada, kai registratoriui pareikiami aiškūs ir 
neprieštaringi duomenys. Antai administracinėje byloje Nr. A502-233/2012 buvo nusta-
tyta, kad pareiškėjas prašymą išregistruoti juridinį faktą apie sudarytą panaudos sutartį 
bei 2006 m. rugpjūčio 10 d. panaudos sutarties nutraukimo notaro patvirtintą nuora-
šą teritoriniam registratoriui pateikė 2010 m. kovo 15 d., kai registre buvo įregistruo-
ti juridiniai faktai – apie panaudos sutarties sudarymą ir panaudos teisės įkeitimą. Iš 
įregistruotos panaudos sutarties kylanti panaudos teisė buvo įkeista ir įkeitimas, kaip 
daiktinė teisė, nustatyta tvarka paviešintas, t. y. įregistruotas viešajame registre. Teis-
mas konstatavo, jog pareiškėjo pateiktas 2006 m. rugpjūčio 10 d. panaudos sutarties 
nutraukimas nepatvirtino iš panaudos sutarties atsiradusios panaudos teisės įkeitimo 
kaip daiktinės teisės ir pačios panaudos teisės pasibaigimo. Sprendžiant pareiškėjo pra-
šymą teritoriniam registratoriui, taip pat buvo žinoma apie tą pačią 2006 m. rugpjūčio 
10 d. sudarytą panaudos sutarties pakeitimą Nr. 1, kuriuo pakeistas sutarties 2 punktas 
nustatant 99 metų sutarties galiojimo terminą. Šios prieštaringos aplinkybės pagrin-
dė išvadą, kad teritorinis registratorius, nagrinėdamas pareiškėjo prašymą neturėjo 
galimybės spręsti apie tikrąją panaudos sutarties šalių valią, t. y. jam nebuvo pateikti 
akivaizdžiai pakankami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis 
faktas pasibaigė. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad neaiškumų sandorio šalių materialiniuo-
se teisiniuose santykiuose vertinimas neįeina į teritorinio registratoriaus kompetenci-
ją. Todėl buvo nuspręsta, kad teritorinis registratorius pagrįstai atsisakė išregistruoti 
prašomą juridinį faktą iš nekilnojamojo daikto registro (2012 m. liepos 26 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A502-233/2012). 

Atkreiptinas dėmesys, jog siekiant panaikinti nekilnojamojo turto registre esan-
čius duomenis, privalo būti paisoma registro tvarkytojo kompetencijos ribų. Pavyz-
džiui, administracinėje byloje Nr. A492-329/2014 buvo nustatyta, jog pareiškėjas, pra-
šydamas įpareigoti teritorinį registratorių panaikinti nekilnojamojo turto registre 
esančius duomenis, iš tiesų nesutiko su bendrosios kompetencijos teismų priimtais 
sprendimais. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnį, visi nekilnojamo-
jo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol 
jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija pabrėžė, jog pareiškėjas, siekdamas paneigti jo nurodytų įrašų nekilnojamojo 
turto registre teisingumą, įstatymų nustatyta tvarka privalėjo nuginčyti Vilniaus mies-
to 1 apylinkės teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Byloje nustatyta, jog pareiš-
kėjas pasinaudojo galimybe teisės aktų nustatyta tvarka nuginčyti šiai administracinei 
bylai reikšmingą dokumentą, tačiau toks jo bandymas nedavė siekiamo rezultato. Ne-
kilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio taikymo požiūriu tai, teisėjų kolegijos 
vertinimu, reiškė, kad šioje administracinėje byloje pareiškėjo siekiami pakeisti duo-
menys apie nuosavybės teisę negalėjo būti pripažinti neteisingais arba neišsamiais. 
Šiuo klausimu teismas priminė, jog Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo funkcija 
yra duomenų iš jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą perkėlimas į nekil-
nojamojo turto registrą ir konstatavo, kad dėl šios priežasties teritorinis registratorius 
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pagrįstai atsisakė panaikinti nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įregistravimą tre-
čiajam suinteresuotam asmeniui, kadangi į Nekilnojamojo turto registrą perkėlė duo-
menis, kurie buvo patvirtinti įsiteisėjusiu teismo sprendimu (2014 m. balandžio 24 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A492-329/2014).

III.3.2.6. Nekilnojamojo turto registro duomenų taisymas

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnis apibrėžia netikslių ir klaidin-
gų nekilnojamojo turto registro duomenų taisymą. Pagal šio straipsnio 1 dalį, suintere-
suoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka 
dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis 
registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius 
papildytų. Straipsnio 2 dalyje numatyta, kad techninės klaidos gali būti ištaisytos suin-
teresuoto asmens prašymu arba kai Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pastebėjo 
klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį 
daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Techninės klaidos taisomos neat-
lygintinai ir apie klaidos ištaisymą pranešama prašymą ištaisyti duomenis padavusiam 
asmeniui bei asmeniui, tiesiogiai susijusiam su taisomais duomenimis apie nekilnoja-
mojo turto registre įregistruotas daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių su-
varžymus, juridinius faktus.

Aiškindamas šias nuostatas, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, 
jog duomenys nekilnojamojo turto registre gali būti ištaisyti tik dviem atvejais: kai 
nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrin-
du šie duomenys įrašyti, arba kai, įrašant duomenis į nekilnojamojo turto registrą, yra 
padaromos techninės klaidos (2012 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A442-1262/2012). Be to, administracinėje byloje Nr. A7-1020/2003 Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog būtina sąlyga techninio pobūdžio klai-
dų taisymo procedūrai atlikti yra fakto, kad toks ištaisymas nepažeis teisių į tą nekilno-
jamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus, konstatavimas; tuo atveju, 
jeigu yra pagrindas manyti, kad prašomas Nekilnojamojo turto registro duomenų iš-
taisymas gali pažeisti teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisė-
tus interesus, taisymo procedūra negalima (2003 m. spalio 22 d. nutartyje administra-
cinėje byloje Nr. A7-1020/2003).

Vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra nurodęs, kad nekilnojamojo tur-
to registro tvarkytojas paprastai negali pakeisti savo priimtų sprendimų. Turto regis-
travimo proceso vertinimas negalėtų būti suprantamas kaip klaidos ištaisymas pagal 
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnį, nes viešojo administravimo subjek-
to klaida, kurią gali ištaisyti pats subjektas, negali būti suprantama kaip toks viešojo 
administravimo subjekto priimto sprendimo pakeitimas, kurio metu iš esmės pasikeis-
tų asmens turimos teisės, t. y. asmeniui būtų sumažinta jo turėtų teisių apimtis arba 
padidinta pareigų apimtis. Dėl to esant įregistruotiems nekilnojamojo turto registro 
duomenims, šio registro tvarkytojas gali atlikti tik įstatyme nustatytus veiksmus, tik 
turėdamas įstatyme nustatytus dokumentus, nekilnojamojo turto registro tvarkytojas 
privalo tiksliai įgyvendinti šias taisykles, kuriomis turi būti užtikrinama, kad nebūtų 
pažeistos nekilnojamojo turto registre paviešintos asmenų teisės į nekilnojamąjį turtą 
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bei kad be pagrindo nebūtų daromi įrašai šiame registre (2012 m. kovo 12 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A602-211/2012).

Atskleidžiant Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio turinį, paminė-
tina ir administracinė byla Nr. A502-2199/2014. Šioje byloje pareiškėjų įgaliotas atstovas 
kreipėsi į teritorinį registratorių, prašydamas panaikinti įrašą apie administraciniu aktu 
pareiškėjų žemės sklype nustatytą kelio servitutą ir šį nuosavybės teisės suvaržymą įre-
gistruoti J. K. sklypui. Teisėjų kolegija byloje nustatė, jog nekilnojamojo turto regis-
tre nėra ir anksčiau nebuvo įregistruota jokių kitų, išskyrus nuosavybės teisę, daiktinių 
teisių į šį žemės sklypą. Teismas konstatavo, jog pareiškėjų kreipimasis, susijęs su J. K. 
žemės sklypo duomenimis, kvalifikuotinas kaip prašymas įregistruoti daiktines teises į 
nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus Nekilnojamojo turto re-
gistro įstatymo 23 straipsnio prasme. Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, jog 
nesama (neegzistuojanti) Nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 
2–7 punktuose įvardyta informacija negali būti vertinama teisingumo ar tikslumo po-
žiūriu ir dėl jos taisymo priimamas vienas iš šio įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nu-
rodytų administracinių sprendimų (2014 m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A502-2199/2014).

Šiame kontekste akcentuotina ir administracinė byla Nr. A143-377/2009. Šioje by-
loje teismas nustatė, jog pareiškėjas siekė papildyti žemės sklypų registro centrinio 
duomenų banko įrašus duomenimis, kurie, pareiškėjo teigimu, 1994 m. buvo pagrin-
das įregistruoti daiktines teises į šį nekilnojamąjį turtą. Pareiškėjas nekvestionavo šiuo 
metu esančių duomenų bei nekėlė klausimo apie šių duomenų neatitikimą dokumen-
tams, kurių pagrindų jie buvo įrašyti. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog 
kadangi pareiškėjas nesiekė įregistruoti naujus, t. y. esamą padėtį keičiančius ar įtaką 
jai darančius, juridinius faktus, toks pareiškėjo prašomas atlikti duomenų papildymu iš 
esmės vertintinas minėtuose įrašuose esamų duomenų išsamumo aspektu, t. y. aspektu, 
kuris yra specialiai aptartas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnyje. Ka-
dangi pareiškėjas nenurodė jokio neatitikimo tarp įregistruotų duomenų ir dokumen-
tų, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, jo prašymas dėl duomenų patikslinimo Nekilnoja-
mojo turto registro įstatymo 33 straipsnio taikymo požiūriu negalėjo būti pripažintas 
pagrįstu. Pasak teisėjų kolegijos, aptariama teisės norma (Nekilnojamojo turto registro 
įstatymo 33 str.) reiškia, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašytų duomenų papildy-
mas siekiant išsamumo yra galimas tik tuo atveju, kai į nekilnojamojo turto registrą 
įrašyti (t. y. esami) duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys 
buvo įrašyti (2009 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-377/2009).

Administraciniams teismams nagrinėjant bylas pasitaiko atvejų, kai nustatoma, 
jog prašydami ištaisyti neva netikslius ar klaidingus nekilnojamojo turto registro duo-
menis, asmenys iš tiesų siekia nuginčyti tam tikrus sprendimus, pagal kuriuos tie duo-
menys buvo įregistruoti. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A502-1752/2012 pareiš-
kėjas inicijavo netikslių ir klaidingų nekilnojamojo turto registro duomenų taisymo 
administracinę procedūrą, nors, kaip nustatė Vyriausiasis administracinis teismas, iš 
tikrųjų jis nesutiko su daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus ir juridinių faktų 
įregistravimo nekilnojamojo turto registre teisiniais pagrindais. Pareiškėjas siekė gy-
venamojo namo ir žemės sklypo, kurie jam kartu su bendraturte priklauso bendrosios 
dalinės nuosavybės teise, įregistravimo atskirais nekilnojamojo turto kadastro objek-
tais. Teismas konstatavo, jog teritorinis registratorius teisingai nurodė, kad bendrosios 
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nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo daikto dalys atidalijamos, jas suformuojant 
kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus. Be to, pareiškėjas turi ir kitą galimybę – teismo 
tvarka nuginčyti, jo manymu, neteisėtus civilinius sandorius ir administracinius aktus, 
kuriais remiantis atlikti tam tikri VĮ Registrų centro Vilniaus filialo veiksmai. Tuomet 
su prašymu gavęs naujus dokumentus (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str.), 
teritorinis registratorius privalės svarstyti duomenų pakeitimo ar nekilnojamojo daikto 
ir daiktinių teisių į jį įregistravimo klausimą (2012 m. kovo 22 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A502-1752/2012). 

Administracinėje byloje Nr. A520-1771/2013 taip pat buvo sprendžiama panašaus 
pobūdžio teisinė problema. Pareiškėjai prašė įpareigoti atsakovą teritorinį registrato-
rių patikslinti 2004 m. balandžio 22 d. įregistruotus duomenis pagal Vilniaus apskri-
ties viršininko 2004 m. kovo 31 d. įsakymą ir priedą prie įsakymo, taip pat patikslinti 
2010 m. spalio 8 d. įregistruotus duomenis pagal Nacionalinės žemės tarnybos Trakų 
ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymą, nurodydami, 
kad atliekant pirminį įrašą apie servitutą, vietoj administraciniu aktu nustatyto servitu-
to turinio varyti galvijus neteisingai buvo nurodytas pilno turinio kelio servitutas, t. y. 
teisė eiti, važiuoti ir varyti galvijus. Šiomis aplinkybėmis Vyriausiasis administracinis 
teismas pažymėjo, kad pareiškėjų reikalavimai galėtų būti pripažinti pagrįstais ir paten-
kinti tik tuo atveju, jei būtų pateikti įrodymai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti 
duomenys apie daiktinę teisę – kelio servitutą neatitinka dokumentų, kurių pagrindu 
šie duomenys įrašyti, arba kad įrašant duomenis į nekilnojamojo turto registrą, buvo 
padarytos techninės klaidos. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjų nurodomi keisti-
ni įregistruoti nekilnojamojo turto duomenys apie kelio servitutą ir pakeitimo būdas 
leido daryti išvadą, kad pareiškėjai savo reikalavimais iš esmės ginčijo dokumentus, 
kurių pagrindu buvo įregistruotas kelio servitutas, nustatyta jo apimtis, bei atsakovo 
priimtus sprendimus registruoti daiktinę teisę – kelio servitutą – pagal pateiktus doku-
mentus. Atsižvelgus į tai, tenkinti pareiškėjų reikalavimus vadovaujantis Nekilnojamo-
jo turto registro įstatymo 33 straipsniu tokiu atveju nebuvo pagrindo. Teisėjų kolegija 
taip pat pabrėžė, jog pareiškėjai, nesutikdami su atsakovo veiksmais, kuriais jis atliko 
kelio servituto registraciją nekilnojamojo turto registre pagal Nacionalinės žemės tar-
nybos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymą 
ir panaikino kelio servituto registraciją pagal Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. 
kovo 31 d. įsakymą, turėjo ginčyti atsakovo priimtus sprendimus nustatyta tvarka, o 
ne kreiptis su prašymu dėl duomenų patikslinimo (pakeitimo) (2013 m. lapkričio 7 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1771/2013).

Iš administracinių teismų išnagrinėtų bylų taip pat matyti, jog kartais pats teri-
torinis registratorius netinkamai kvalifikuoja savo atliekamus veiksmus ir netinkamai 
vadovaujasi Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatomis, reguliuojančiomis 
netikslių ar klaidingų nekilnojamojo turto registro duomenų ištaisymą. Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. A502-713/2009 nagrinėtame skunde pareiškėjas (bendrovė) 
nurodė, kad teritorinis registratorius, pastebėjęs klaidingus duomenis ir remdamasis 
Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimu, 2007 m. birželio 22 d. priė-
mė ginčijamą sprendimą, kuriuo nekilnojamojo turto registre bendrovei nuosavybės 
teise priklausančiam žemės sklypui įregistravo tris servitutus. Pareiškėjas teigė, kad į 
nekilnojamojo turto registrą buvo nepagrįstai įrašytos trys naujos, iki tol jame neįre-
gistruotos žemės sklypo daiktinės teisės. Pareiškėjo nuomone, Centrinio registratoriaus 
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ginčų nagrinėjimo komisijos argumentas, kad pareiškėjas, pirkdamas žemės sklypą, ži-
nojo ar turėjo žinoti apie ginčo žemės sklypui nustatytus servitutus, nes iš jo plano, 
pridėto prie pirkimo–pardavimo sutarties, matyti, jog perkamam žemės sklypui nu-
statyti konkretūs servitutai, yra nesuderinamas su Nekilnojamojo turto registro įsta-
tymo 4 straipsniu bei Civilinio kodekso 4.262 straipsniu. Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija šioje byloje laikėsi pozicijos, jog nagrinėjamu atveju teritorinis 
registratorius, savo iniciatyva ginčo žemės sklypui nekilnojamojo turto registre įregis-
truodamas tris servitutus, pažeidė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straips-
nio 2 dalies nuostatą, nes jo taikyta techninės klaidos ištaisymo procedūra sukėlė 
pasekmes bendrovės nuosavybės teisių į ginčo žemės sklypą apimčiai. Be to, toks te-
ritorinio registratoriaus veiksmas nelaikytinas techninės klaidos ištaisymu, nes Utenos 
filialas ginčijamu 2007 m. birželio 22 d. sprendimu ne ištaisė prieš tai buvusį registro 
įrašą, o ginčo žemės sklypui įregistravo tris naujas savarankiškas daiktines teises (tris 
servitutus) (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 11 str. 1 d. 4 p., 14 str., 22 str. 1 p.) 
(2009 m. vasario 12 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-713/2009). Panaši 
situacija buvo susiklosčiusi ir administracinėje byloje Nr. A502-2199/2014, kurioje teri-
torinis registratorius pareiškėjų prašymą nagrinėjo, remdamasis Nekilnojamojo turto 
registro įstatymo 33 straipsnio nuostatomis, nors, kaip konstatavo teismas, pareiškė-
jų kreipimasis kvalifikuotinas kaip prašymas įregistruoti daiktines teises į nekilnoja-
mąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus Nekilnojamojo turto registro įsta-
tymo 23 straipsnio prasme (2014 m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A502-2199/2014).

Apžvelgiamu klausimu paminėtina ir administracinė byla Nr. A442-398/2011. Šioje 
byloje buvo nustatyta, jog žyma apie juridinį faktą – sudarytą žemės nuomos sutartį 
– nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota 2003 m. gruodžio 29 d. ir buvo išre-
gistruota 2008 m. spalio 27 d. pagal pareiškėjo 2008 m. spalio 24 d. prašymą. Trečiasis 
suinteresuotasis asmuo 2009 m. kovo 20 d. prašymu prašė teritorinio registratoriaus 
atkurti nekilnojamojo turto registre 2008 m. spalio 27 d. išregistruotą žymą apie mi-
nėtą nuomos sutartį, nes manė, jog ši žyma buvo išregistruota klaidingai. Teritorinis 
registratorius, o vėliau ir centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija su tokia 
šio asmens pozicija sutiko ir šios bendrovės prašymą patenkino. Šias aplinkybes įverti-
nusi Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad nekilnojamojo 
turto registratorius šiuo atveju vykdė klaidos ištaisymo procedūrą, tačiau šis nekilno-
jamojo turto registratoriaus atliktas nekilnojamojo turto registro duomenų ištaisymas 
(atitinkamos žymos atstatymas) negali būti laikomas techninės klaidos ištaisymu. Ne-
kilnojamojo turto registratorius šiuo atveju ne ištaisė kokius nors techninio pobūdžio 
neatitikimus tarp pateiktų dokumentų ir registro duomenų, o iš naujo iš esmės perver-
tino pareiškėjo 2008 m. spalio 24 d. pateiktus dokumentus bei išsprendė 2008 m. spalio 
27 d. priimto sprendimo išregistruoti atitinkamą žymą apie juridinį faktą teisėtumo 
klausimą. Priimdamas tokio pobūdžio sprendimą dėl žymos apie juridinį faktą atstaty-
mo, nekilnojamojo turto registratorius pažeidė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 
33 straipsnio 2 dalį. Trečiajam suinteresuotajam asmeniui nesutinkant su 2008 m. spa-
lio 27 d. priimtu sprendimu išregistruoti atitinkamą žymą apie juridinį faktą, šis terito-
rinio registratoriaus sprendimas turėjo būti skundžiamas Nekilnojamojo turto registro 
įstatymo 30–32 straipsniuose numatyta tvarka (2011 m. kovo 17 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A442-398/2011).
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IV. ADMINISTRAcINIų gINčų NAgRINėjIMo yPATUMAI

IV.1. IKITEISMINė gINčų SPRENDIMo TVARKA

Konstitucinis Teismas, aiškindamas prieinamos ir veiksmingos teisminės gynybos 
turinį, savo jurisprudencijoje taip pat yra nurodęs, jog teisės aktais gali būti nustatyta ir 
ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka (Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d., 2003 m. 
kovo 4 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2005 m. vasario 7 d. nuta-
rimai). Vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad teisė į 
teisminę gynybą nėra absoliuti: asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos 
tik tada, kai laikosi tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinė-
jimo ne per teismą tvarkos (2007 m. spalio 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007). Tai, kad teisės aktai nustato pareigą tam 
tikrą visuomeninį konfliktą iš pradžių spręsti ikiteismine tvarka, nepaneigia konstitu-
cinės teisės pasinaudoti teismine gynyba (2007 m. lapkričio 9 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. AS17-298/2007).

Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, įsta-
tymo numatytais atvejais skundas (prašymas) pirmiausia turi būti paduodamas admi-
nistracinių ginčų komisijai ar kitai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka 
institucijai, po to skundas gali būti paduodamas ir administraciniam teismui. Iš esmės 
analogiška nuostata įtvirtinta ir minėto įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią 
prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti in-
dividualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atve-
jais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka 
instituciją.

Administracinių teismų praktika, susijusi su aptariamais reikalavimais dėl iki-
teisminės tvarkos nagrinėjant ginčus, kylančius žemės teisinių santykių srityje, yra 
apžvelgta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio 
ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendri-
nimo II dalyje (Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010). Tad šiame apibendrinime 
klausimas dėl aptariamų ginčų nagrinėjimo išankstine tvarka ne teisme apžvelgtina 
tik bendrai bei tik, kiek tai susiję su po minėto apibendrinimo publikavimo pasikei-
tusiu reglamentavimu bei naujomis administracinių teismų praktikos tendencijomis 
(pokyčiais).

IV.1.1. Skundai dėl žemės reformos vykdytojų sprendimų

Be bendrųjų administracinių bylų teiseną ir civilinį procesą reglamentuojančių 
teisės aktų nuostatų, specialiąsias taisykles dėl skundų dėl žemės reformos vykdyto-
jų sprendimų, veiksmų ar neveikimo padavimo ir nagrinėjimo įstatymų leidėjas yra 
įtvirtinęs Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje. Pabrėžtina, kad šioje įstatymo nuos-
tatoje įtvirtinta skundų nagrinėjimo tvarka taikoma tik iš žemės reformos teisinių 
santykių kylantiems ginčams (2010 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS858-280/2010).
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IV.1.1.1. Sprendimai dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo 
neatlygintinai naudotis  

(Žemės reformos įstatymo 18 str. 1 d.)

Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis nustato, kad sprendimus dėl vals-
tybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis asmenys gali 
apskųsti teismui. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad Žemės 
reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje minimi sprendimai neapima viešojo admi-
nistravimo subjektų neveikimo (2012 m. rugsėjo 14 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS662-550/2012), taip pat sprendimų (veiksmų), kuriais atsisakoma tenkinti prašy-
mus dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis, kol 
nebus pateikti visi reikiami dokumentai ar atliktos reikiamos administracinės procedū-
ros. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS261-497/2013 nagrinėtu atveju pareiškėjas 
Kauno apygardos administraciniam teismui skundė Nacionalinės žemės tarnybos teri-
torinio padalinio 2012 m. gruodžio 11 d. raštą, kuriuo, atsakant į pareiškėjo prašymą 
išnuomoti jo naudojamą valstybinės žemės sklypą, paaiškinta, kad pagal pareiškėjo pa-
teiktus dokumentus ir duomenis sudaryti su pareiškėju valstybinės žemės sklypo nuo-
mos sutarties nėra galimybės. Šiuo klausimu Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
kolegija priminė, kad pagal Naudojamų žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 
34 punktą asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę išsinuomoti savo naudojamus že-
mės sklypus be aukciono, pagal žemės sklypo buvimo vietą pageidaujamo išsinuomoti 
valstybinės žemės sklypo patikėtiniui – Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam pa-
daliniui, savivaldybės administracijos direktoriui arba Valstybės turto fondui – pateikia 
tam tikrus 34 punkte nurodytus dokumentus ir duomenis. Tuomet valstybinės žemės 
nuomos procedūrą vykdanti institucija (šiuo atveju Nacionalinės žemės tarnybos teri-
torinis padalinys) per 10 darbo dienų nuo prašymo išnuomoti žemės sklypą ir kitų do-
kumentų gavimo patikrina, ar prašyme nurodyti visi reikiami duomenys ir pateikti visi 
minėtų taisyklių 34 punkte nurodyti dokumentai, taip pat sutikrina asmens pateiktus 
duomenis su atitinkamų registrų duomenimis (Naudojamų žemės sklypų pardavimo ir 
nuomos taisyklių 35 p.). Valstybinės žemės nuomotojas (šiuo atveju Nacionalinė žemės 
tarnyba), turėdamas visus Naudojamų žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 
34 punkte nurodytus dokumentus, per mėnesį, be kitų veiksmų, parengia valstybinės 
žemės nuomos sutarties projektą (šių taisyklių 37 p.). Valstybinės žemės nuomos pro-
cedūrą vykdanti institucija (Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys) pareng-
tą valstybinės žemės nuomos sutarties projektą įteikia arba išsiunčia registruotu laišku 
(įteikiant) nuomininkui (šiuo atveju pareiškėjui), kuris, pasirašydamas sutarties projek-
te arba atskiru raštu, patvirtina, kad sutinka su sutarties projekte išdėstytomis žemės 
sklypo nuomos sąlygomis. Tik tuomet Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo 
įgaliotas teritorinio padalinio vadovas per 10 darbo dienų nuo valstybinės žemės nuo-
mos sutarties projekto suderinimo su nuomininku priima sprendimą išnuomoti žemės 
sklypą ar jo dalį arba prašymo netenkinti. Sprendimas išnuomoti žemės sklypą ar jo 
dalį, taip pat sprendimas prašymo netenkinti gali būti skundžiami Lietuvos Respubli-
kos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Naudojamų žemės sklypų 
pardavimo ir nuomos taisyklių 39 p.). Atsižvelgusi į nustatytas byloje faktines aplin-
kybes bei minėtas teisės aktų nuostatas, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 
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kolegija sprendė, kad ginčytu Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio raš-
tu nebuvo nei priimtas sprendimas sudaryti, nei atsisakyta sudaryti pareiškėjo pagei-
daujamo valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį. Tiek Žemės reformos įstatymo, tiek 
Naudojamų žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių prasme ginčo raštu atlikti 
tarpiniai, parengiamieji veiksmai, siekiant ateityje sudaryti valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartį su pareiškėju, t. y. pagal Naudojamų žemės sklypų pardavimo ir nuo-
mos taisyklių 35 punktą Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys patikrino, 
ar pareiškėjo prašyme nurodyti visi reikiami duomenys ir pateikti visi minėtų taisyklių 
34 punkte nurodyti dokumentai, taip pat sutikrino pareiškėjo pateiktus duomenis su 
atitinkamų registrų duomenimis. Vadinasi, tokiam raštui (sprendimui) apskųsti pagal 
Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalį taikoma privaloma išankstinio ginčo na-
grinėjimo ne teisme tvarka (2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS261-497/2013). Administracinėje byloje Nr. AS444-391/2013 Vyriausiasis adminis-
tracinis teismas taip pat pripažino, kad valstybinės žemės patikėtinio atsisakymas iš-
nuomoti valstybinės žemės sklypą, kol nebus parengtas naujas žemės sklypo planas, 
nepatenka į Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies taikymo sritį ir toks spren-
dimas turi būti skundžiamas to paties įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 
(2013 m. balandžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444-391/2013).

Atskirai paminėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, jog 
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių sprendimai – įsakymai dėl valstybinės 
žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis – nepriskirtini Žemės refor-
mos įstatymo 18 straipsnyje nustatytiems sprendimams, kurie skundžiami tiesiogiai 
teismui, o jiems apskųsti taikytina privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo 
tvarka (Žemės reformos įstatymo 18 str. 3 d.) (2015 m. vasario 27 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A-329-552/2015; taip pat žr. 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. AS858-504/2010; 2014 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje  
byloje Nr. AS146-310/2014).

IV.1.1.2. Administraciniai aktai, priimti iki sprendimo dėl valstybinės žemės 
įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo  

(Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d.)

Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundus dėl žemės 
reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai 
ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės 
aktų reikalavimų neatitikimo iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar 
perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos 
teritoriniai padaliniai (Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d.).

Aiškindamas šią normą, Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad 
įstatymų leidėjas konkrečiai apibrėžė ikiteismine ginčo sprendimo tvarka nagrinėjamų 
ginčų ratą. Pagal šią nuostatą tokia tvarka gali būti skundžiamas jau atliktas konkretus 
pareigūnų (institucijų) veiksmas, suformuojant žemėnaudas ir parengiant dokumen-
tus žemės privatizavimui ir nuomai (2011 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. AS146-319/2011). Todėl tokiu atveju, kai yra skundžiamas valstybės ar savi-
valdybės institucijos (pareigūno) neveikimas, toks neveikimas, vadovaujantis inter alia 
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Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų nuostato-
mis, paprastai skundžiamas tiesiogiai teismui (2006 m. lapkričio 3 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. AS6-571/2006; taip pat žr. 2007 m. spalio 11 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007; 2007 m. gruodžio 14 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A5-1124/2007).

Toliau pažymėtina, kad Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies nuosta-
ta aiškintina, kaip nustatanti, jog Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai 
nagrinėja skundus dėl kitų subjektų (valstybės ir savivaldybės institucijų, žemėtvarkos 
projektų rengėjų, matininkų, kitų fizinių ar juridinių asmenų, įmonių, įstaigų ar orga-
nizacijų), dalyvaujančių žemės reformos procese, atliktų paruošiamųjų, pagalbinių, tar-
pinių veiksmų bei priimtų sprendimų (dėl žemės reformos metu suformuotų žemės 
sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai nau-
dotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo), iš-
skyrus sprendimus dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlyginti-
nai naudotis (2013 m. rugsėjo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1200/2013). 
Atitinkamai, iš administracinių teismų praktikos matyti, kad Nacionalinės žemės tar-
nybos teritoriniams padaliniams skundžiami: (1) administraciniai aktai, kuriais iš-
braukiamas asmeniui suprojektuotas sklypas iš žemės reformos žemėtvarkos projekto  
(žr., pvz., 2010 m. gruodžio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-807/2010); 
(2) sprendimai dėl asmenų įrašymo, atsisakymo įrašyti ar išbraukimo iš Žemės refor-
mos įstatymo 10 straipsnyje numatytos asmenų, pageidaujančių įsigyti, nuomoti žemę, 
mišką ir vandens telkinius, naudotis jais neatlygintinai ar valdyti patikėjimo teise, ei-
lės (žr., pvz., 2005 m. lapkričio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS11-435/2005; 
2008 m. rugsėjo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-522/2008; 2009 m. vasa-
rio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-88/2009) ir kt.

IV.1.1.3. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių sprendimai ir  
veiksmai (neveikimas)  

(Žemės reformos įstatymo 18 str. 3 d.)

Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalis nustato, kad Nacionalinės žemės 
tarnybos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus spren-
dimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, 
parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio gin-
čų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Kaip ne kartą yra pažymėjęs Vyriausiasis adminis-
tracinis teismas, ši išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka yra privaloma 
(2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS552-613/2014). 

IV.1.1.3.1. Taikymo sritis

Administracinių teismų praktikoje pripažįstama, kad pagal Žemės reformos įsta-
tymo 18 straipsnio 3 dalį, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas nagrinėja skundus 
dėl savo teritorinių padalinių priimtų valinių sprendimų ir veiksmų (neveikimo) (tiek  
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teritoriniams padaliniams išnagrinėjus Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d. nurodytus 
skundus ar vengiant tai atlikti, tiek priėmus savarankiškus sprendimus, atlikus veiks-
mus ar vengiant juos atlikti, išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti že-
mės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neat-
lygintinai (2013 m. rugsėjo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1200/2013).

Aptariamos įstatymo nuostatos taikymo klausimas buvo sprendžiamas adminis-
tracinėje byloje Nr. AS552-613/2014. Joje nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į Nacio-
nalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį (atsakovą) dėl valstybinės žemės nuomos. 
Nepriėmus sprendimo dėl valstybinės žemės nuomos, pareiškėjo apžvelgiamoje bylo-
je skųstais atsakovo įsakymais buvo nutrauktos žemės reformos žemėtvarkos projek-
tui prilyginamo plano rengimo procedūros. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
padalinio raštais pareiškėjo atstovas buvo informuotas, kad šios procedūros minėtais 
įsakymais nutrauktos, kadangi yra privaloma pakviesti rinktis faktinius šios žemės 
naudotojus, kurie kartu su gretimais žemės naudotojais turi pirmenybę prieš kitus as-
menis įgyti atitinkamus žemės sklypus. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų ko-
legija vertino, kad pareiškėjo skųstuose įsakymuose nebuvo sprendimo atkurti nuosa-
vybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar 
perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą. Tai buvo administraciniai aktai, priimti 
žemės reformos procese iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo priėmimo. To-
kio pobūdžio aktams Žemės reformos įstatymo 18 straipsnis numato privalomą iki-
teisminę ginčo sprendimo tvarką, t. y. šie įsakymai prieš pateikiant skundą teismui turi 
būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją 
– Nacionalinę žemės tarnybą (2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS552-613/2014).

Kitoje administracinėje byloje Nr. AS662-550/2012 pareiškėjas prašė įpareigoti Na-
cionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių išduoti leidimus rengti 
žemės sklypų, esančių Vilniuje, sodininkų bendrijoje, formavimo ir pertvarkymo pro-
jektus. Nustatyta, kad pareiškėja 2012 m. balandžio 25 d. prašymais kreipėsi į minėtą 
žemėtvarkos skyrių dėl leidimo rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo pro-
jektą, tačiau jokio atsakymo negavo. Šiuo aspektu Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija pažymėjo, kad ginčo atveju valstybinės žemės pardavimą reglamentavo 
specialusis Žemės reformos įstatymas ir su jo įgyvendinimu susiję poįstatyminiai teisės 
aktai. Kadangi pareiškėja ginčijo Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto žemė-
tvarkos skyriaus neveikimą, Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad pirmo-
sios instancijos teismas, įvertinęs Žemės reformos įstatymo nuostatas, padarė pagrįstą 
išvadą, jog klausimas dėl atsakovo neveikimo, visų pirma, turėjo būti skundžiamas Na-
cionalinės žemės tarnybos vadovui. Byloje nebuvo pateikta duomenų, kad pareiškėja 
pasinaudojo minėta išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, todėl pirmosios instancijos 
teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjos pareiškimą (2012 m. 
rugsėjo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS662-550/2012). 

Panašios pozicijos Vyriausiasis administracinis teismas laikėsi administracinėje by-
loje Nr. AS858-136/2014. Byloje nustatyta, kad ginčytu aktu nebuvo priimtas sprendimas 
atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti 
valstybinę žemę, išnuomoti ar perduoti ją neatlygintinai naudotis, tačiau tik buvo patvir-
tintas suprojektuotas žemės sklypas, sudarant sąlygas ateityje priimti atitinkamą spren-
dimą dėl valstybinės žemės pardavimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis 
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(Žemės reformos įstatymo 19 str. 5 d.). Šiomis aplinkybėmis Vyriausiojo administraci-
nio teismo teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo 
inicijuotam ginčui taikytina išankstinė ginčų nagrinėjimo tvarka ir tik pasinaudojęs šia 
tvarka jis galėtų kreiptis teisminės gynybos į teismą (Administracinių bylų teisenos įsta-
tymo 5 str.) (2014 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-136/2014). 
Kitoje administracinėje byloje Nr. AS492-333/2013 pareiškėjas ginčijo Nacionalinės 
žemės tarnybos teritorinio padalinio 2012 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą, kuris priimtas 
rengiant kadastro vietovės žemėtvarkos projektą, kuriame, be kita ko, formuojami že-
mės sklypai, skirti parduoti pareiškėjui. Šiuo ginčijamu aktu buvo patikslintas piliečių, 
pageidaujančių gauti žemę, mišką, vandens telkinius ginčo kadastro vietovėje sąrašas, 
pakeičiant pareiškėjo eilę šiame sąraše iš 14 į 15. Klausimu, ar skundžiant tokį įsaky-
mą buvo privaloma išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo teisėjų kolegija priminė, jog Žemės įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta, kad pagal Žemės reformos įstatymą suformuoti valstybinės žemės sklypai 
parduodami Žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka. Žemės reformos įstatymo 
8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenims žemės reformos metu žemė, miškas ir 
vandens telkiniai (suformuotais žemės sklypais) parduodami laikantis šio įstatymo 
10 straipsnyje nurodytos eilės ir pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus, kitus 
teritorijų planavimo dokumentus. Atsižvelgusi į skundu ginčijamo akto pobūdį bei ap-
tartas teisės aktų nuostatas, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sutiko 
su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tokio pobūdžio ginčams pirmiausia taiky-
tina išankstinė ginčų nagrinėjimo tvarka ir tik tada, t. y. pasinaudojęs šia tvarka, pa-
reiškėjas galėjo kreiptis teisminės gynybos. Tokia pareiga pareiškėjui tiesiogiai kilo iš 
Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalies (2013 m. liepos 3 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. AS492-333/2013). 

IV.1.1.3.2. Reikalavimai skundui, jo padavimo terminai

Skundas Nacionalinės žemės tarnybos vadovui paduodamas per 20 darbo dienų 
nuo skundžiamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio sprendimo priėmi-
mo, atliktų veiksmų ar atsisakymo juos atlikti (neveikimo) dienos. Jeigu suinteresuotas 
asmuo praleidžia nustatytą skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias Naciona-
linės žemės tarnybos vadovas pripažįsta svarbiomis, šis terminas Nacionalinės žemės 
tarnybos vadovo sprendimu gali būti atnaujintas. Kartu su pareiškimu dėl skundo pa-
davimo termino atnaujinimo turi būti paduotas ir skundas, kurio padavimo terminas 
yra praleistas (Žemės reformos įstatymo 18 str. 6 d.).

Taigi, klausimą dėl skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio 
sprendimo, atliktų veiksmų ar atsisakymo juos atlikti (neveikimo) padavimo termino 
atnaujinimo sprendžia tik Nacionalinės žemės tarnybos vadovas. Pripažinęs skundo 
padavimo termino praleidimo priežastis svarbiomis, jis gali šį terminą atnaujinti. Kaip 
yra nurodęs Vyriausiasis administracinis teismas, administracinis teismas nėra kom-
petentingas pripažinti, jog Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje numatytas 
dvidešimties dienų terminas skundui Nacionalinės žemės tarnybos vadovui paduoti yra 
praleistas ne dėl aplinkybių, kurios būtų pripažintos svarbiomis. Žemės reformos įsta-
tymo 18 straipsnio 6 dalyje numatyta galimybė Nacionalinės žemės tarnybos vadovui 
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atnaujinti praleistą skundo, paduoto išankstinio ginčų nagrinėjimo tvarka, padavi-
mo terminą, reiškia, kad nesilaikius išankstinio ginčo nagrinėjimo tvarkos, kreipusis 
į teismą bei praleidus skundo Nacionalinės žemės tarnybos vadovui padavimo termi-
ną, teoriškai galimybė pasinaudoti Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nu-
matyta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka išlieka, kadangi jos realus 
įgyvendinimas priklauso nuo Nacionalinės žemės tarnybos vadovo valios. Tokiu būdu, 
kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, hipotetinė galimybė 
pasinaudoti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka negali būti pagrindas 
nutraukti administracinę bylą nesilaikius tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio 
bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Atitinkamai apeliacinės instancijos teismas 
panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą, o pareiškėjo skundą paliko nena-
grinėtą (2013 m. rugsėjo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1200/2013).

Vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 5 dalimi, Nacionalinės že-
mės tarnybos vadovui paduoto skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos teritorinio padalinio priimto sprendimo, veiksmų ar neveikimo for-
ma ir turinys turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus reikala-
vimus. Pastebėtina, kad iš Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
skundo, kurio formos ir turinio reikalavimai yra nurodyti cituotoje nuostatoje, turi ma-
tytis, jog asmuo siekia apskųsti atitinkamą teritorinio padalinio sprendimą. Pavyzdžiui, 
administracinėje byloje Nr. AS444-391/2013, be kita ko, nustatyta, kad pareiškėjas, gavęs 
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus atsisakymą sudaryti su juo valstybi-
nės žemės nuomos sutartį, 2012 m. lapkričio 20 d. pateikė prašymą Nacionalinei žemės 
tarnybai išaiškinti, ar iš tiesų žemės sklypo plane turėjo būti išskirta transformatorinei 
eksploatuoti reikalinga sklypo dalis ir nustatytas jos plotas, kaip tai nurodė minėtas 
teritorinis padalinys. Į šį paklausimą Nacionalinė žemės tarnyba atsakė 2013 m. sausio 
4 d. raštu pateikdama išaiškinimą. Spręsdama, ar toks prašymas išaiškinti galėjo būti 
pripažintas Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodytu skundu dėl mi-
nėto teritorinio padalinio sprendimo, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kole-
gija, įvertinusi pareiškėjo prašymo ir atsakant į ši prašymą pateikto išaiškinimo turinį, 
pripažino, kad iš šio turinio nebuvo galima spręsti, kad juo buvo siekiama pradėti iki-
teisminę ginčo nagrinėjimo procedūrą (2013 m. balandžio 9 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. AS444-391/2013).

IV.1.2. Skundai dėl sprendimų žemės tvarkymo klausimais

Žemės įstatymo 44 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad ginčai dėl valstybės ir savival-
dybių institucijų priimtų sprendimų žemės tvarkymo klausimais nagrinėjami Adminis-
tracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausiasis administracinis teismas 
laikosi nuoseklios pozicijos, jog į šios Žemės įstatymo nuostatos taikymo sritį paten-
kantiems ginčams ikiteisminė jų nagrinėjimo tvarka nėra privaloma. Pavyzdžiui, admi-
nistracinėje byloje Nr. AS143-595/2013 buvo nagrinėjamas atskirasis skundas dėl pirmo-
sios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjos skundo dalį dėl įpareigojimo atlikti 
atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio kompetencijai priskirtus 
veiksmus – suderinti parengtą 13,39 ha žemės sklypo planą – paliko nenagrinėtą, nes 
pareiškėja nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo 
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ne per teismą tvarkos ir dar galima pasinaudoti ta tvarka. Iš bylos medžiagos buvo 
matyti, kad 2011 m. birželio 10 d. išsiųsdama skundą paštu pareiškėja kreipėsi į teis-
mą dėl atsakovo įpareigojimo suderinti jai priklausančio 13,39 ha žemės sklypo planą. 
Kreipimosi pagrindas – atsakovo atsisakymas suderinti trečiojo suinteresuoto asmens 
parengtą žemės sklypo planą, nurodžius trūkumus. Šiuo aspektu Vyriausiojo adminis-
tracinio teismo teisėjų kolegija priminė, kad žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo 
santykius bei žemės tvarkymą ir administravimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja 
Žemės įstatymas. Šio įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje pateikta žemės tvarkymo sąvoka – 
tai teisės aktų reglamentuojamas žemės sklypų ribų, žemės naudmenų sudėties, žemės 
sklypų priklausinių vietos, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo 
būdo ir pobūdžio nustatymas ir pakeitimas derinant ekonominius, aplinkosaugos, kitus 
privačiuosius ir viešuosius interesus. Žemės įstatymo 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad 
ginčai dėl valstybės, savivaldybių institucijų priimtų sprendimų žemės tvarkymo klau-
simais nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Nagrinė-
tu atveju pareiškėja, kaip žemės sklypo savininkė, būtent ir skundė atsakovo sprendimą 
žemės tvarkymo klausimu (nederinti parengto žemės sklypo plano, nurodžius trūku-
mus). Pasak Vyriausiojo administracinio teismo, skundas dėl šio ginčo, netaikant iš-
ankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūros, paduotinas tiesiogiai teismui. Tai-
gi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai paliko nenagrinėtą pareiškėjos skundo dalį 
dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą suderinti žemės sklypo planą, nurodęs pasinaudoti 
išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka, nustatyta Žemės reformos įstaty-
me (2013 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-595/2013). 

Pavyzdžiui, sprendimu žemės tvarkymo klausimu pripažintinas administracinis 
sprendimas dėl žemės sklypo duomenų nustatymo. Administracinėje byloje Nr. AS146-
319/2011 pareiškėjas skundė savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl 
žemės sklypo duomenų nustatymo, kurį Vyriausiasis administracinis teismas vertino, 
kaip priimtą žemės tvarkymo klausimu, t. y. dėl sklypo duomenų (žemės sklypo ribų, 
naudojimo būdo, pobūdžio ir kt.) nustatymo. Taigi toks administracinis aktas skun-
džiamas tiesiogiai teismui, netaikant išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme stadijos 
(2011 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-319/2011).

Atskirai paminėtina, kad ginčams dėl administracinių aktų, kuriais nustatytas že-
mės servitutas, ikiteisminė tvarka nėra privaloma (Žemės įstatymo 23 str. 4 d. įtvirtina, 
kad sprendimas nustatyti servitutą gali būti skundžiamas Administracinių bylų teise-
nos įstatymo nustatyta tvarka; 2013 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS822-87/2013). Paminėtina ir Žemės įstatymo 46 straipsnio 6 dalis, įtvirtinanti, kad 
Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams procedūrą ar jos nepradėti gali būti skundžiamas administraciniam teismui 
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

IV.2. ByLų RūšINIS TEISMINgUMAS

Atskleidžiant bylų, kuriose nagrinėjami iš žemės teisinių santykių kylantys gin-
čai, teismingumą, pirmiausia reikėtų akcentuoti administracinių teismų kompetenciją, 
nagrinėjant šiuos ginčus, bei apibrėžti šių ginčų nagrinėjimo ribas. Tokį poreikį nule-
mia tai, jog šiuos ginčus, įskaitant ir tuos, kuriuose dalyvauja viešojo administravimo 
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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 žemės 
nuosavybe, valdymu ir naudojimu susijusius visuomeninius santykius, įstatymų leidė-
jas nustatė ir specialias tam tikrų iš šių santykių kylančių ginčų rūšinio teismingumo 
taisykles. Žinoma, teisėkūros subjektai dažniausiai 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 ne-
sant nustatytų specialių rūšinio teismingumo taisyklių, platus su žemės nuosavybe, val-
dymu ir naudojimu susijusių visuomeninių santykių spektras ne visada leidžia aiškiai 
ir vienareikšmiškai identifikuoti konkrečioje byloje kilusio ginčo pobūdį bei nuspręs-
ti, kuris – bendrosios kompetencijos ar administracinis – teismas yra kompetentingas 
nagrinėti šią bylą. Atitinkamai šiais klausimais yra reikšminga tiek formuojama teis-
mų praktika, tiek specialiosios teisėjų kolegijos bylų rūšinio teismingumo bendrosios 
kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti (toliau – ir Specialioji 
teisėjų kolegija) priimamos nutartys.

Šiame apibendrinimo skyriuje apžvelgiama administracinių teismų praktika bei 
Specialiosios teisėjų kolegijos nutartys taikant tiek specialiąsias, tiek bendrąsias rūšinio 
teismingumo taisykles sprendžiant klausimą dėl atitinkamos bylos priskirtinumo ben-
drosios kompetencijos ar administraciniams teismams. Pastebėtina, jog nėra siekiama 
pateikti išsamaus ir galutinio rūšinio teismingumo taisyklių sąrašo, atsižvelgus į ypač 
platų aptariamų visuomeninių santykių spektrą, besikeičiantį teisinį reguliavimą bei 
specifines kiekvienos individualios bylos aplinkybes.

IV.2.1. ginčai, kylantys iš žemės reformos teisinių santykių

Žemės reforma ir nuosavybės teisių atkūrimas yra pagal Žemės reformos įstaty-
mą, Atkūrimo įstatymą bei kitus su šiais įstatymais susijusius specialiuosius teisės ak-
tus vykdoma įgaliotų viešojo administravimo subjektų veikla, atitinkanti viešojo admi-
nistravimo apibrėžimą, pateiktą Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 
1 dalyje ir Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje (Specialiosios teisėjų 
kolegijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis teismingumo byloje T. J. ir kt. prieš Nacionalinę 
žemės tarnybą, T-70/2012).

Žemės reforma vykdoma pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus, kitus že-
mės valdos projektus ar teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujantis Žemės refor-
mos ir kitais žemės santykius reglamentuojančiais įstatymais (Žemės reformos įstaty-
mo 4 str. 1 d.). Paprastai ginčai dėl žemės reformos metu vykdomų žemės reformos 
žemėtvarkos projektų ar kitų teritorijų planavimo dokumentų, taip pat žemės valdų 
projektų rengiamų procedūrų ir jų metu priimamų sprendimų yra teismingi admi-
nistraciniams teismams. Pavyzdžiui, Specialiosios teisėjų kolegijos nagrinėtoje teis-
mingumo byloje Nr. T-8/2014 buvo nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į apygardos 
administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Mari-
jampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėjo įsakymo, kuriuo buvo patvirtintos 
Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Liudvinavo kadastro vietovės žemės  
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reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės, miško sklypų ribos, dalį dėl gin-
čo žemės sklypo; 2) įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rū-
dos ir Kalvarijos skyrių 0,50 ha (tarp jų 0,10 ha žemės ūkio naudmenų) žemės skly-
pą, kuriuo laikinai leista naudotis pagal leidžiamo laikinai naudotis valstybinės žemės 
schemą A. N., suformuoti ir išnuomoti pareiškėjai nuosavybės teise priklausantiems 
pastatams eksploatuoti. Specialioji teisėjų kolegija, spręsdama bylos rūšinio teismingu-
mo klausimą, pirmiausia pažymėjo, kad nagrinėtu atveju pareiškėjos skundo reikala-
vimai buvo susiję su žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo procedūra, kuri 
yra pagal Žemės reformos įstatymą bei kitus su šiuo įstatymu susijusius specialiuosius 
teisės aktus vykdoma įgaliotų viešojo administravimo subjektų veikla, atitinkanti vie-
šojo administravimo apibrėžimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d., 
Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 1 d.). Nesutikdama su tuo, kad Marijampolės 
savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Liudvinavo kadastro vietovės žemės reformos že-
mėtvarkos projekte pareiškėjai nėra projektuojamas žemės sklypas bei kad žemės skly-
pas, kuriame yra pareiškėjai priklausantys statiniai, projektuojamas suteikti trečiajam 
asmeniui, pareiškėja iš esmės kėlė ginčą dėl viešojo administravimo veiksmų atliekant 
žemės reformos procedūras teisėtumo. Be to, Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad 
nors pareiškėja taip pat reiškė reikalavimą dėl įpareigojimo suformuoti žemės sklypą ir 
jį išnuomoti pareiškėjai, tačiau tai aptariamos bylos rūšinio teismingumo nekeitė. Na-
grinėtu atveju kelto ginčo esmė buvo administracinio pobūdžio žemės reformos pro-
cedūrų vykdymas, bet ne civiliniai teisiniai valstybinės žemės nuomos aspektai. Todėl 
buvo padaryta išvada, kad šiame ginče dominuojantys buvo administracinio teisinio 
pobūdžio santykiai ir jis turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Specia-
liosios teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 7 d. nutartis teismingumo byloje A. I. K. prieš 
Nacionalinę žemės tarnybą, T-8/2014; taip pat žr. 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį teismin-
gumo byloje T. J. ir kt. prieš Nacionalinę žemės tarnybą, T-70/2012).

Vykdant žemės reformą priimti kompetentingo subjekto sprendimai valstybi-
nę žemę perleisti privačion nuosavybėn Žemės reformos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 
2 punktuose numatytais būdais (nuosavybės teisių į žemę atkūrimas grąžinant ją na-
tūra arba perduodant ar suteikiant žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai pagal At-
kūrimo įstatymą; valstybinės žemės suteikimas nuosavybėn neatlygintinai), jei nerei-
kalaujama nuginčyti vėliau sudarytų civilinių sandorių dėl atitinkamo žemės sklypo 
perleidimo, yra skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 
(žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 31 d. nutartį teismingumo by-
loje Generalinė prokuratūra prieš Nacionalinę žemės tarnybą ir kt., T-214/2012; 2013 m. 
gruodžio 2 d. nutartį teismingumo byloje Vilniaus apygardos prokuroras, ginantis vie-
šąjį interesą prieš Nacionalinę žemės tarnybą ir kt., T-138/2013). Tuo tarpu, kai viešo-
jo administravimo subjektas priima sprendimą dėl žemės įgijimo nuosavybėn vienu iš 
Žemės reformos įstatymo 5 straipsnio 3 ar 4 punkte numatytu atveju, t. y. parduodant 
valstybinę žemę ar perleidžiant ją sudarius kitus civilinius sandorius, ginčai dėl tokių 
sprendimų yra teismingi bendrosios kompetencijos teismui (šiuo klausimu žr. apiben-
drinimo skyrių IV.2.3. Ginčai dėl valstybinės žemės pardavimo, nuomos ar panaudos).

Paminėtinas ir valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimas neatlygintinai 
laikinai naudotis vykdant žemės reformą. Ši galimybė kildinama iš Žemės reformos 
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įstatymo 22 straipsnio 2 dalies10 (2013 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A858-846/2013; 2012 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1519/2012). 
Kaip yra pažymėjęs Vyriausiasis administracinis teismas, valstybinės žemės perdavi-
mas neatlygintinai naudotis yra kitas institutas, nei valstybinės žemės ūkio paskirties 
žemės suteikimas laikinai naudotis žemės reformos metu. Be to, valstybinės žemės 
ūkio paskirties žemės suteikimas laikinai naudotis nelaikytinas valstybinės žemės nuo-
ma, kuri įgyvendinama sudarant valstybinės žemės nuomos sutartį (Žemės įstatymo 
9 str.) (2015 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-329-552/2015). 
Pagal Specialiosios teisėjų kolegijos nutartyse išdėstytą poziciją ginčai dėl sprendi-
mo suteikti ar nesuteikti valstybinės žemės ūkio paskirties žemę neatlygintinai laiki-
nai naudotis yra nagrinėtini (teismingi) bendrosios kompetencijos teismų (žr., pvz., 
2014 m. gegužės 5 d. nutartis teismingumo byloje D. Š. prieš Nacionalinę žemės tarnybą 
ir kt., T-42/2014).

IV.2.2. ginčai dėl valstybės ir savivaldybių institucijų priimtų sprendimų žemės 
tvarkymo klausimais  

(Žemės įstatymo 44 str. 1 d.)

Žemės įstatymo 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad ginčai dėl valstybės ir savival-
dybių institucijų priimtų sprendimų žemės tvarkymo klausimais nagrinėjami Adminis-
tracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Aiškindamas šią nuostatą Vyriausiasis 
administracinis teismas atsižvelgia į Žemės įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje apibrėžtą 
žemės tvarkymo sąvoką, pagal kurią šis tvarkymas tai – teisės aktų reglamentuojamas 
žemės sklypų ribų, žemės naudmenų sudėties, žemės sklypų priklausinių vietos, pa-
grindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo nustatymas ir pakeiti-
mas derinant ekonominius, aplinkosaugos, kitus privačiuosius ir viešuosius interesus.

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS822-686/2011 nustatyta, kad pareiškėjas 
į administracinį teismą, be kita ko, kreipėsi ginčydamas Vilniaus apskrities viršinin-
ko ir Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus priimtus įsakymus, kuriais buvo patikslin-
ti kadastro duomenys. Vyriausiasis administracinis teismas vertino, kad šie įsakymai 
buvo priimti žemės tvarkymo klausimu, t. y. dėl sklypo ribų patikslinimo, todėl pripa-
žino, kad toks administracinis aktas skundžiamas tiesiogiai administraciniam teismui 
(2011 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-686/2011; taip pat žr., 
pvz., 2013 m. liepos 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-595/2013).

Paminėtina ir Specialiosios teisėjų kolegijos nutartis teismingumo byloje  
Nr. T-22/2015, kurioje buvo nustatyta, jog pareiškėjas E. B. su skundu kreipėsi į Kauno 
apygardos administracinį teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais: 1) Nacionali-
nės žemės tarnybos Kauno rajono skyriaus 2014 m. spalio 17 d. sutikimą tiesti susisie-
kimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus stati-
nius; 2) Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. lapkričio 6 d. žemės sklypų formavimo 

10 Paminėtina, kad šiuos santykius reglamentuojantis Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis 
žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 
2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-112, įsigaliojo 2012 m. kovo 23 d. Iki šio laiko valstybinės 
žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis tvarka teisės aktuose reglamentuota nebuvo 
(2015 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-329-552/2015).
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ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimų dalį, kurioje nurodoma „atsižvelgti į pla-
nuojamus tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus“; 3) Kauno rajono sa-
vivaldybės administracijos 2014 m. lapkričio 7 d. žemės sklypo formavimo ir pertvar-
kymo projekto rengimo reikalavimus tiek, kiek tarp specialiųjų teritorijų planavimo 
dokumentų nėra paminėtas 2014 m. rugpjūčio 28 d. patvirtintas Kauno rajono savi-
valdybės teritorijos bendrojo plano I-asis pakeitimas. Pareiškėjas paaiškino, kad jis ir 
tretieji suinteresuoti asmenys yra žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto 
iniciatoriai, kurio tikslas 0,04 ha laisvos valstybinės žemės plotą, įsiterpusį tarp atitin-
kamų sklypų, prijungti prie jiems priklausančių besiribojančių žemės sklypų. Jau esant 
besiribojančių žemės sklypų savininkų prašymui dėl žemės sklypo formavimo ir per-
tvarkymo, Nacionalinė žemės tarnyba išdavė minėtą sutikimą, leidžiantį per ketinamą 
prijungti žemės sklypą tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei sta-
tyti jiems funkcionuoti būtinus statinius. Pareiškėjas ginčijo minėtą sutikimą ir Naci-
onalinės žemės tarnybos bei savivaldybės administracijos išduotus projekto rengimo 
reikalavimus tose dalyse, kuriose numatyta atsižvelgti į laisvoje valstybinėje žemėje 
planuojamas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei nenumatyta, jog 
įsiterpusiam žemės sklypui taikomas Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano I-asis pakeitimas. Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, 
kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, manydamas, kad ginčas dėl minėto sutikimo (iš 
kurio kildinami ir kiti reikalavimai) pripažinimo negaliojančiu buvo kilęs iš privati-
nių (civilinių) teisinių santykių, todėl priskirtinas bendrosios kompetencijos teismui. 
Specialioji teisėjų kolegija nesutiko su tokiu teismo vertinimu. Pasak kolegijos, šioje 
byloje ginčas kilo dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, t. y. 
dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese priimtų sprendimų. Žemės 
įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog ginčai dėl valstybės ir savivaldybių ins-
titucijų priimtų sprendimų žemės tvarkymo klausimais nagrinėjami Administracinių 
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Nagrinėtu atveju, kaip pažymėjo Specialioji 
teisėjų kolegija, ginčas iš esmės kilo dėl sprendimų, priimtų žemėtvarkos planavimo 
dokumentų rengimo procese. Pareiškėjo reikalautas panaikinti Nacionalinės žemės tar-
nybos Kauno rajono skyriaus sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius 
tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, buvo įtrauktas į Kauno rajo-
no savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 7 d. parengtus žemės 
sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, kuriuos pareiškė-
jas irgi ginčijo. Taigi minėtas sutikimas buvo neatsiejamai susijęs su savivaldybės insti-
tucijos priimtu sprendimu žemės tvarkymo klausimais. Kadangi ginčas buvo kilęs dėl 
žemėtvarkos planavimo procese valstybės ir savivaldybės institucijų priimtų sprendi-
mų žemės tvarkymo klausimais, todėl jis, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, turėjo 
būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2015 m. 
sausio 30 d. nutartis teismingumo byloje E. B. prieš Nacionalinę žemės tarnybą ir kt.,  
Nr. T-22/2015).

Atskirai paminėtina, kad ne visais atvejais ginčai dėl viešojo administravimo su-
bjektų priimtų sprendimų žemės tvarkymo klausimais yra nagrinėtini Administraci-
nių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pavyzdžiui, iš Specialiosios teisėjų kolegi-
jos nutarčių matyti, kad ginčai dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų, kuriais 
koreguojamos žemės sklypų ribos kartais nagrinėtini bendrosios kompetencijos teis-
muose. Šiuo aspektu paminėtina teismingumo byla Nr. T-273/2012, kurioje Specialioji 
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teisėjų kolegija nurodė, kad nors byloje buvo ginčijami viešojo administravimo subjek-
to priimti administraciniai aktai, kuriais trečiajam suinteresuotam asmeniui atkurtos 
nuosavybės teisės į žemės sklypą, pakeistas asmenų, kuriems rengiant žemės reformos 
žemėtvarkos projektą suprojektuoti žemės, miško ir vandens telkinių sklypai sąrašas ir 
patvirtintos trečiojo suinteresuoto asmens žemės sklypo ribos, tačiau kaip buvo matyti 
iš pareiškėjo skundo turinio, jis iš esmės siekė apginti savo nuosavybės teises į žemę. 
Pareiškėjo nuomone, ginčijamais aktais pakeitus kaimyninio žemės sklypo, priklausan-
čio trečiajam suinteresuotajam asmeniui, ribas, šio žemės sklypo ribos buvo nustaty-
tos taip, kad buvo pažeistos pareiškėjo žemės sklypo ribos. Pareiškėjas taip pat prašė 
patvirtinti jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribas. Tokiu būdu, pasak 
Specialiosios teisėjų kolegijos, pareiškėjas iš esmės kėlė ginčą, susijusį su privačių as-
menų žemės sklypų ribų nustatymu, o tai buvo civilinio teisinio pobūdžio klausimas, 
reguliuojamas daiktinės teisės normomis. Šio ginčo išsprendimas turėtų tiesioginės įta-
kos asmenų nuosavybės teisėms, todėl jis, kaip iš esmės susijęs su civiliniais teisiniais 
santykiais, turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios 
teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartis teismingumo byloje E. P. prieš Nacionalinę 
žemės tarnybą, Nr. T-273/2012).

IV.2.3. ginčai dėl valstybinės žemės pardavimo, nuomos ar panaudos

Tiek administracinių teismų praktikoje, tiek Specialiosios teisėjų kolegijos nutar-
tyse yra pripažįstama, kad valstybei nuosavybės teise priklausančios žemės pardavimo 
ir nuomos santykiai, nepaisant pardavimo ar nuomos subjektų teisinio statuso bei to, 
jog sutarties dalykas yra valstybinės žemės sklypas, paprastai yra reguliuojami privati-
nės, bet ne viešosios teisės normų. Todėl bendrosios kompetencijos teismams yra teis-
mingos bylos, kuriose keliami reikalavimai: 

– panaikinti valstybinės žemės nuomos sutartis (Specialiosios teisėjų kolegijos 
2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartis teismingumo byloje Kauno apygardos prokuroras, gi-
nantis viešąjį interesą prieš UAB „Stamita“ ir Nacionalinę žemės tarnybą, Nr. T-94/2014), 
pirkimo–pardavimo sutartis (Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 26 d. nu-
tartis teismingumo byloje Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį 
interesą prieš Nacionalinę žemės tarnybą ir kt., Nr. T-91/2013);

– panaikinti valstybinės žemės patikėtinio (Nacionalinės žemės tarnybos) spren-
dimą atsisakyti sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį (Specialiosios teisėjų kolegi-
jos 2015 m. vasario 9 d. nutartis teismingumo byloje UAB „Narėpų metaliniai garažai“ 
prieš Nacionalinę žemės tarnybą, Nr. T-19/2015);

– panaikinti viešojo administravimo subjekto (Nacionalinės žemės tarnybos, aps-
krities viršininko) įsakymą parduoti valstybinės žemės sklypą (2014 m. lapkričio 3 d. 
nutartis teismingumo byloje Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė, ginanti viešąjį 
interesą, prieš Nacionalinę žemės tarnybą ir kt., Nr. T-105/2014);

– panaikinti įsakymą perduoti valstybinės žemės sklypą neatlygintinai naudotis. 
Pavyzdžiui, teismingumo byloje Nr. T-119/2013 buvo nustatyta, kad pareiškėjas į teis-
mą kreipėsi ginčydamas Nacionalinės žemės tarnybos Raseinių skyriaus vedėjo įsaky-
mą, kuriuo Lietuvos kapucinų Lurdo Viceprovincijai perduotas neatlygintinai naudoti 
1,8185 ha žemės sklypas valstybinės žemės panaudos sutarties projekte nurodytomis 



671

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, aiškinant ir taikant žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo 
santykius bei žemės tvarkymą ir administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, apibendrinimas

sąlygomis. Skundu pareiškėjas siekė, kad būtų patikslintas suformuoto žemės sklypo 
plotas bei ribos ir būtų priimtas naujas įsakymas dėl suformuoto žemės sklypo suteiki-
mo nuosavybėn neatlygintinai. Taigi, kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, pareiš-
kėjas iš esmės ginčijo teisėtumą akto, priimto Nacionalinei žemės tarnybai dalyvaujant 
ikisutartiniuose civiliniuose teisiniuose santykiuose (dėl atitinkamo valstybinės žemės 
sklypo panaudos), teisėtumą. Teisiniai santykiai, dėl kurių pareiškėjas kėlė ginčą (pa-
naudos teisiniai santykiai), yra reguliuojami privatinės, bet ne viešosios teisės normo-
mis, taigi ginčas turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Kolegija 
taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad reikalavimas patikslinti neatlygintinai naudoti per-
duotino žemės sklypo plotą, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, nelėmė pareiškėjo keliamo 
ginčo rūšinio priklausomumo (Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 26 d. 
nutartis teismingumo byloje Lietuvos kapucinų Lurdo Viceprovincija prieš Nacionalinę 
žemės tarnybą ir kt., Nr. T-119/2013). Bendrosios kompetencijos teismams taip pat teis-
mingi ir ginčai dėl valstybinės žemės patikėtinio sprendimo panaikinti savo įsakymą 
perduoti valstybinės žemės sklypą neatlygintinai naudotis. Pavyzdžiui, administracinė-
je byloje Nr. AS858-509/2014, pareiškėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas Nacionalinės že-
mės tarnybos teritorinio padarinio sprendimą, kuriuo buvo panaikintas anksčiau pri-
imtas įsakymas perduoti pareiškėjui neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypu. 
Tokį sprendimą atsakovas grindė Žemės įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, numatančia, 
kad valstybinės žemės panaudos sutartyje turi būti numatoma, kad ši sutartis Nekil-
nojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka per 3 mėnesius nuo jos sudarymo 
dienos turi būti panaudos gavėjo lėšomis įregistruota Nekilnojamojo turto registre. 
Panaudos gavėjui neįvykdžius šios sąlygos, panaudos davėjas turi reikalauti pašalinti 
sutarties sąlygų pažeidimus arba nutraukti panaudos sutartį prieš terminą. Vertinda-
ma kilusį ginčą Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sutiko su pirmosios 
instancijos teismo išvada, kad šis skundas buvo teismingas bendrosios kompetencijos 
teismui (2014 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-509/2014);

– panaikinti valstybinės žemės patikėtinio raštą, kuriuo informuojama, jog vals-
tybinės žemės sklypo nuomos sutartis bus nutraukta, nes atitinkamas sklypas nėra 
naudojamas pagal jo paskirtį (2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. AS858-860/2013);

– pakeisti valstybinės žemės nuomos sutarties sąlygas dėl, pavyzdžiui, nuomos mo-
kesčio dydžio (2014 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2103/2014), 
sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį naujomis sąlygomis (pvz., Specialiosios tei-
sėjų kolegijos 2012 m. liepos 30 d. nutartis teismingumo byloje J. V. prieš Nacionalinės 
žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių), valstybinės žemės patikėtinio įsa-
kymo pratęsti valstybinės žemės nuomos terminą (pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 
2014 m. balandžio 28 d. nutartis teismingumo byloje J. K. prieš Nacionalinę žemės tar-
nybą ir kt., Nr. T-33/2014). Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžio paminėtina 
ir Specialiosios teisėjų kolegijos išnagrinėta teismingumo byla Nr. T-43-2013. Joje nu-
statyta, kad pareiškėjas su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teis-
mą, be kita ko, prašydamas panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo 
dalį, kuria tam tikriems ūkio subjektams, veikiantiems Palangos miesto savivaldybės 
teritorijoje, tarp jų ir pareiškėjui, nustatė didesnį už standartinį valstybinės žemės nuo-
mos mokesčio tarifą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo 
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos 
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rūšinio teismingumo klausimą. Patvirtindama šio teismo abejones, Specialioji teisėjų 
kolegija nurodė, kad byloje buvo kilęs ginčas dėl nuomos mokesčio, mokėtino už pa-
reiškėjo nuomojamą valstybinės žemės sklypą, dydžio. Žemės nuomos, įskaitant ir vals-
tybinės žemės nuomos, santykius reglamentuoja Civilinio kodekso Šeštosios knygos 
XXIX skyrius (6.545–6.566 str.). Šiuo atveju atsakovas, vykdydamas valstybinės žemės 
nuomos funkcijas, veikė kaip civilinių teisinių santykių subjektas, t. y. valstybės vardu 
įgyvendino valstybinės žemės savininko teises, tarp jų ir teisę nustatyti, apskaičiuoti ir 
gauti žemės nuomos mokestį už išnuomotus valstybinės žemės sklypus (Civilinio ko-
dekso 6.552 str. 2 d., Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės 
nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 1, 3, 5, 7 p.). Tarp atsakovo 
ir pareiškėjo susiklostę teisiniai santykiai nebuvo pagrįsti subjektų pavaldumu ir buvo 
reguliuojami civilinės teisės normų, todėl, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos, ginčas 
kilo iš civilinių teisinių santykių ir turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos 
teisme (2013 m. kovo 22 d. nutartis teismingumo byloje UAB „Optimalus turto valdy-
mas“ prieš Palangos miesto savivaldybę, Nr. T-43-2013).

Bendrosios kompetencijos teismams yra priskiriami ir ginčai dėl valstybinės že-
mės patikėtinių atsisakymo ne aukciono būdu parduoti (išnuomoti valstybinės žemės 
sklypą.

Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A492-1757/2014 buvo nustatyta, kad pa-
reiškėjas kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos Kauno skyrių, prašydamas sudaryti 
valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį. Nurodė, jog žemės sklypas yra reikalingas 
jame esančių ir pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių statinių eksploatavimui. At-
sakovas šį pareiškėjo prašymą atsisakė tenkinti. Vyriausiojo administracinio teismo tei-
sėjų kolegija nurodė, kad ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar pareiškėjui gali būti suteiktas 
žemės plotas pasibaigus jame esančių pareiškėjui priklausančių statinių ekonomiškai 
pagrįstai naudojimo trukmei, kurios apskaičiavimo tvarką nustato statybos techninis 
reglamentas, kokią įtaką valstybinės žemės išnuomojimui turi nekilnojamojo daikto 
faktinis naudojimas, savininko ketinimas jį rekonstruoti, o tai yra civiliniai teisiniai as-
pektai. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendė, kad byloje kilęs ginčas yra civili-
nio teisinio pobūdžio, todėl bylos nagrinėjimo ribos peržengia administracinių teis-
mų kompetencijos ribas (2014 m. lapkričio 20 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A492-1757/2014). Kitoje administracinėje byloje Nr. AS438-194/2013 buvo nustatyta, 
jog pareiškėja administraciniame teisme inicijavo ginčą dėl valstybinės žemės ūkio pa-
skirties žemės pardavimo (prašė įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos Kaišiadorių 
skyriaus vedėją priimti sprendimą parduoti pareiškėjai 3,55 ha žemės sklypą, t. y. prašė 
įpareigoti sudaryti valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį. Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, apžvelgiamoje byloje nagrinėtu atveju 
akivaizdu, jog atsakovas, vykdydamas valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir dis-
ponavimo funkcijas, kurias jam paveda atlikti Žemės įstatymo 7 ir 10 straipsnis, vei-
kia kaip civilinių teisinių santykių subjektas – valstybės vardu įgyvendina valstybinės 
žemės savininko teises, tarp jų ir teisę parduoti valstybinės žemės sklypus. Todėl tarp 
atsakovo ir pareiškėjos susiklostę teisiniai santykiai nebuvo pagrįsti subjektų pavaldu-
mu ir yra reguliuojami privatinės teisės normomis (2013 m. sausio 30 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. AS438-194/2013). Analogiškai aptariamų bylų rūšinio teismingu-
mo klausimus sprendžia ir Specialioji teisėjų kolegija. Pavyzdžiui, teismingumo byloje  
Nr. T-28/2012 nustatyta, kad pareiškėjas ginčijo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
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padalinio atsisakymą išnuomoti jam prašomą valstybinės žemės plotą. Kaip pažymė-
jo Specialioji teisėjų kolegija, nors toks atsakovų sprendimas buvo priimtas viešojo 
administravimo procedūros metu, tačiau ši procedūra turi tiesioginį ryšį su civiliniais 
teisiniais santykiais (valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymu). Byloje spręstini 
pagrindiniai klausimai buvo susiję ne su administracinio, bet civilinio pobūdžio prie-
laidomis valstybinės žemės išnuomojimui. Ginčas tarp šalių kilo dėl to, kokio dydžio 
žemės plotas reikalingas pareiškėjo statinių eksploatavimui, kokią reikšmę valstybinės 
žemės išnuomojimui turi nekilnojamojo daikto rūšis (pagrindinis daiktas ar priklausi-
nys), kaip turėtų būti įforminami atitinkami nuomos santykiai (viena sutartimi visam 
naudojamam žemės plotui ar keliomis sutartimis dėl naudojamo ploto dalių), o tai yra 
civiliniai teisiniai aspektai (Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 16 d. nu-
tartis teismingumo byloje UAB Sveikatos centras „Energetikas“ prieš Nacionalinę žemės 
tarnybą ir kt., Nr. T-28/2012). Identiškai vertinamas ir valstybinės žemės patikėtinio 
atsisakymas parduoti valstybinės žemės sklypą ne aukciono būdu (žr., pvz., Specialio-
sios teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 16 d. nutartį teismingumo byloje IĮ S. J. leidykla-
spaustuvė prieš Nacionalinę žemės tarnybą, Nr. T-30/2012; 2014 m. liepos 28 d. nutartį 
teismingumo byloje V. S. prieš Nacionalinę žemės tarnybą, Nr. T-72/2014).

IV.2.4. ginčai dėl servitutų nustatymo, pakeitimo ar panaikinimo

Žemės įstatymo 23 straipsnio 4 dalis eksplicitiškai įtvirtina, kad viešojo adminis-
travimo subjekto sprendimas nustatyti servitutą gali būti skundžiamas Administraci-
nių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Specialioji teisėjų kolegija savo praktikoje 
yra pažymėjusi, kad ginčai dėl viešojo administravimo subjekto sprendimo nustaty-
ti servitutą (administraciniu aktu nustatomas servitutas; Žemės įstatymo 23 str. 4 d.) 
nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Todėl, jei byloje 
keliamas reikalavimas įpareigoti nustatyti servitutą viešojo administravimo subjektą, 
toks ginčas nagrinėjamas administraciniame teisme, nepriklausomai nuo to, kad tarp 
turto, kurio naudai siekiama nustatyti servitutą, ir turto, kuriame prašoma nustatyti 
servitutą, savininkų kyla ginčas. Tuo metu tais atvejais, kai siekiama servitutą nustatyti 
teismo sprendimu, ginčas nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

Taigi, kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija teismingumo byloje  
Nr. T-120/2013, bylos dėl servituto nustatymo teismingumo apsprendžia servituto nu-
statymo pagrindas: ar ji prašoma nustatyti administraciniu aktu, ar teismo sprendi-
mu. Kadangi nagrinėtu atveju ginčas dėl servituto nustatymo tarp ieškovo ir viešojo 
administravimo subjekto nekilo (šioje byloje pareikštais reikalavimais buvo prašoma 
nustatyti servitutus kartu patikslinant Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą teismo 
sprendimu, t. y. pagal CK 4.126 straipsnį), tokie reikalavimai nagrinėtini bendrosios 
kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 28 d. nutartis teis-
mingumo byloje A. B. prieš A. S., Nr. T-120/2013).

Tačiau, kai asmuo kreipiasi į teismą, su prašymu įpareigoti teritorijų planavimo 
dokumentuose ar žemės valdų projektuose suprojektuoti atitinkamus servitutus, to-
kie ginčai nagrinėtini administraciniuose teismuose (Specialiosios teisėjų kolegijos 
2015 m. kovo 16 d. nutartis teismingumo byloje R. P. prieš Nacionalinę žemės tarnybą, 
Nr. T-36/2015).
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Remiantis Specialiosios teisėjų kolegijos nutartimis, ginčai dėl nuostolių atlygini-
mo dydžio ir (ar) vienkartinio kompensavimo pobūdžio už administraciniu aktu nu-
statytus servitutus, yra priskiriami administracinių teismų kompetencijai. Pavyzdžiui, 
teismingumo byloje Nr. T-103/2014 buvo nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į Vilniaus 
miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Nacionalinės žemės tarny-
bos Plungės ir Rietavo skyriaus vedėjo įsakymo dalį, kurioje nurodyta, kad nuostoliai 
dėl žemės servitutų nustatymo atlyginami, išmokant 3 744 Lt dydžio vienkartinę kom-
pensaciją žemės sklypo savininkei (ieškovei). Ieškovė nesutiko su nustatytu nuostolių 
atlyginimo dydžiu ir vienkartiniu kompensacijos pobūdžiu. Specialioji teisėjų kolegi-
ja, nurodžiusi, kad kadangi ginčas kilo dėl administracinio akto, toks reikalavimas lai-
kytinas administracinio pobūdžio ir teismingas administraciniam teismui. Ginčas dėl 
kompensacijos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu servitutu buvo kilęs 
tarp ieškovės ir viešojo administravimo subjekto, kuris ir nustatė kompensacijos rūšį 
bei dydį. Atitinkamai buvo konstatuota, kad byla turėjo būti nagrinėjama administraci-
niame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2014 m. rugsėjo 1 d. nutartis teismingumo 
byloje T. V. prieš Nacionalinę žemės tarnybą, Nr. T-103/2014).

IV.2.5. ginčai dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas susideda iš kelėtos etapų ir pa-
prastai pradedamas sprendimu pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams proce-
dūrą. Šiuo aspektu paminėtina, kad Žemės įstatymo 46 straipsnio 6 dalis eksplicitiškai 
nustato, jog Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams procedūrą ar jos nepradėti gali būti skundžiamas administra-
ciniam teismui, t. y. ginčai dėl minėtų sprendimų yra teismingi administraciniams teis-
mams (plačiau šiuo klausimu žr. apibendrinimo skyrių I.2.4. Privačios žemės paėmi-
mas visuomenės poreikiams tenkinti).

Tarp suinteresuotų asmenų kylantys ginčai dėl žemės paėmimo visuomenės po-
reikiams projekto arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo plano rengimo 
ir tvirtinimo, taip pat dėl atlyginimo už paimamą visuomenės poreikiams žemę dydžio 
nustatymo jau nagrinėjami bendrosios kompetencijos apygardos teisme pagal visuo-
menės poreikiams paimamo žemės sklypo buvimo vietą. Jeigu Nacionalinės žemės tar-
nybos vadovas priima sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams ir suinteresuota 
institucija šio įstatymo 47 straipsnio 5 dalyje11 nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl 
leidimo paimti žemės sklypą pagal priimtą sprendimą dėl žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams, šie ginčai nagrinėjami pagal ginčo teisenos taisykles (Žemės įstatymo  

11 47 straipsnis. Atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemę
 5. Jeigu sutartis dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją nesudaroma, laikoma, 

kad tarp žemės paėmimu suinteresuotos institucijos ir žemės savininko ir (ar) kito naudotojo yra 
ginčas, ir institucija, pateikusi prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, per 60 kalendorinių 
dienų nuo sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl 
leidimo paimti žemės sklypą pagal priimtą sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams. Žemės 
paėmimu suinteresuota institucija atleidžiama nuo žyminio mokesčio. Prieš kreipdamasi į teismą 
žemės paėmimu suinteresuota institucija perveda sprendime paimti žemę visuomenės poreikiams 
nurodytą atlyginimo sumą į notaro, banko ar kitos kredito įstaigos depozitinę sąskaitą.
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46 str. 9 d.). Paminėtina, kad Specialioji teisėjų kolegija yra pripažinusi, jog ginčai dėl  
suinteresuoto asmens kreipimosi į teismą leisti paimti žemę pagal Nacionalinės žemės 
tarnybos vadovo sprendimą nagrinėtini bendrosios kompetencijos teismuose (pvz.,  
žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 4 d. nutartį teismingumo byloje Lietuvos 
Respublikos ūkio ministerija prieš E. M., Nr. T-28/2014, ir joje nurodytą šios kolegijos 
praktiką).

Atskirai paminėtina, kad kai žemės visuomenės poreikiams yra paimama siekiant 
įgyvendinti valstybinės reikšmės projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
akto teisėtumo patvirtinimo klausimas, vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 6 straipsnio 
1 dalimi, yra teismingas to apygardos administracinio teismo kompetencijai, kurio vei-
klos teritorijoje yra visuomenės poreikiams paimama žemė.

Aptariamu aspektu atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad bylas dėl viešojo intereso 
gynimo, susijusias su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatin-
gos valstybinės svarbos projektus įstatymo taikymu, nagrinėja administraciniai teis-
mai. Pareiškimas dėl viešojo intereso gynimo, susijęs su šio įstatymo taikymu, turi būti 
paduodamas tam apygardos administraciniams teismui, kurio veiklos teritorijoje yra 
ginčo žemės sklypas (Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos 
valstybinės svarbos projektus įstatymo 6 str. 6 d.).
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2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga 
(2015 m. sausio–birželio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose

2.1.1. Dėl mokesčių administratoriaus priimto turto arešto akto panaikinimo, kai 
areštuotas ne tik individualios įmonės savininko, bet ir jo sutuoktinio turtas

Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas pa-
naikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministe-
rijos 2014 m. sausio 21 d. turto arešto aktą. Nurodė, kad atsakovas minėtu turto arešto 
aktu areštavo nekilnojamąjį turtą, siekdamas užtikrinti mokestinės nepriemokos, ap-
skaičiuotos individualiai įmonei, priklausančiai jo sutuoktinei, įvykdymą. Pareiškėjo 
nuomone, buvo pažeistos Civilinio proceso kodekso 675 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos 
taisyklės, kadangi areštuotas ne tik jo sutuoktinei, kaip įmonės savininkei, bet ir jam 
priklausantis turtas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specia-
liąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas 
nurodė, kad ginčytas individualus aktas priimtas dėl mokesčių mokėtojos T. N. indi-
vidualios įmonės mokestinių nepriemokų. Pareiškėjo ginčytas aktas nebuvo adminis-
tracinės procedūros sprendimas, kuris būtų priimtas kaip mokesčių mokėtojo ir mo-
kesčių administratoriaus procedūrinių veiksmų, nustatytų Mokesčių administravimo 
įstatyme, pasekmė. Pareiškėjas aktą ginčijo siekdamas apginti savo, kaip turto savinin-
ko (bendraturčio), teises ir skunde nesutiko su areštuoto turto mastu, be to, teigė, kad 
mokesčių administratorius nepagrįstai areštavo jam priklausiusį turtą, netinkamai nu-
statė areštuoto turto dalis, nes turtas valdomas bendrosios jungtinės nuosavybės teise. 
Teismas pažymėjo, kad iš bendro sutuoktinių turto vykdytinos prievolės nurodytos Ci-
vilinio kodekso 3.109 straipsnyje. Į kreditoriaus reikalavimą vykdyti prievolę iš bendro 
sutuoktinių turto prievolės asmeniškai neprisiėmęs sutuoktinis turi teisę įrodinėti, kad 
reikalavimui tenkinti iš bendro sutuoktinių turto nėra Civilinio kodekso 3.109 straips-
nyje numatytų pagrindų. Šiomis teisėmis pareiškėjas galės pasinaudoti visa apimtimi 
tik tuo atveju, jeigu byla bus nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme, kadangi 
byloje turi būti išspręstas nuosavybės teise valdomo turto dalies klausimas, taip pat nu-
statyta, kokia pareiškėjo ir jo sutuoktinės prievolių kilmė (asmeninė ar bendroji) kre-
ditoriaus atžvilgiu. Todėl, teismo nuomone, pareiškėjo keltas ginčas pirmiausia buvo 
susijęs su civilinio pobūdžio nuosavybės teisinių klausimų išsprendimu.

Nesutikdama su šiais Vilniaus apygardos administracinio teismo argumentais, 
Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad ginčytas mokesčių administratoriaus aktas 
pritaikant vieną iš mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų buvo priimtas 
vykdant mokesčių administravimą. Atsakovas, priimdamas šį aktą, veikė kaip viešojo 
administravimo subjektas. Byloje nebuvo pareikšta civilinio teisinio pobūdžio reikalavi-
mų, kurie galėtų nulemti bylos priskyrimą nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui. 
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Vien aplinkybė, kad pareiškėjas savo reikalavimą grindė tam tikromis Civilinio pro-
ceso kodekso normomis, nekeitė ginčo teisinių santykių pobūdžio ir atitinkamai iš šių 
santykių kilusio ginčo rūšinio teismingumo. Nagrinėtu atveju keltas ginčas priskir-
tas Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytų 
administracinio teismo nagrinėjamų ginčų dėl mokesčių kategorijai ir turėjo būti na-
grinėjamas administraciniame teisme (2015 m. sausio 23 d. nutartis byloje V. N. prieš 
Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, T-5/2015).

2.1.2. Dėl vietinės rinkliavos priteisimo, kai šios rinkliavos mokėtojui iškelta 
bankroto byla

Pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas pri-
teisti iš atsakovo UAB „Agnis“ 222,14 Eur (767,02 Lt) nesumokėtos vietinės rinkliavos 
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2010 m. vasario 1 d. 
iki 2014 m. kovo 31 d.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Spe-
cialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. 
Teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi iš-
kelta bankroto byla UAB „Agnis“, todėl kyla klausimas dėl Įmonių bankroto įstatymo 
15 straipsnio 2 dalies, kurioje nustatyta, kad visos teismuose esančios civilinės bylos, 
kuriose pareikšti įmonei turtiniai reikalavimai, perduodamos bankroto bylą iškėlusiam 
teismui, o kitos bylos, kurios pagal proceso įstatymą negali būti perduotos, nagrinėja-
mos teisme, apie priimtus sprendimus pranešant bankroto bylą iškėlusiam teismui, tai-
kymo. Teismo vertinimu, vadovaujantis bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų pras-
me, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais, administracinės bylos perdavimas 
nagrinėti bankroto bylą iškėlusiam teismui būtų teisingas.

Tačiau Specialioji teisėjų kolegija nesutiko su tokiu Klaipėdos apygardos admi-
nistracinio teismo vertinimu, nurodžiusi, kad ginčas buvo keliamas dėl į savivaldybės 
biudžetą mokamos vietinės rinkliavos išieškojimo, o tokio pobūdžio ginčas patenka į 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytą bylų 
kategoriją ir turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme. Specialioji teisėjų 
kolegija taip pat pažymėjo, kad nei Civilinio proceso kodeksas, nei Įmonių bankroto 
įstatymas, nei Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato tokio pobūdžio bylų 
perdavimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Todėl aptariamos bylos rūšinio teis-
mingumo nekeitė tai, jog atsakovui buvo iškelta bankroto byla. Įmonių bankroto įsta-
tymo 14 straipsnio 3 dalis nustato, kad ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojan-
čiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės 
skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą. Taigi 
reikalavimai, tiek pareikšti bankrutuojančiai įmonei, tiek reikalavimai, kuriuos reiškia 
bankrutuojančios įmonės administratorius, neprivalo būti sprendžiami bankroto bylą 
nagrinėjančiame teisme. Šioje byloje reiškiamas reikalavimas buvo administracinio tei-
sinio pobūdžio, todėl Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad ginčas turėjo būti nagri-
nėjamas administraciniame teisme (2015 m. sausio 30 d. nutartis byloje UAB Klaipėdos 
regiono atliekų tvarkymo centras prieš UAB „Agnis“, T-16/2015).
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2.1.3. Dėl reikalavimo įpareigoti savivaldybę atstatyti nugriautą statinį arba 
atlyginti žalą, patirtą nugriovus šį statinį

Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovą Vilniaus mies-
to savivaldybės administraciją vietoje neva neteisėtai nugriautos pastatyti naują malki-
nę, atitinkančią statybos techninius reikalavimus. Ieškovė taip pat prašė nurodyti, kad 
atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai neįvykdžius sprendimo, ji turi 
teisę atlikti tuos veiksmus pati ir kartu išieškoti iš atsakovo 4 172 Eur dydžio išlaidas, 
kurias ieškinyje įvardijo kaip žalą, atlygintiną pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį.

Vilniaus miesto apylinkės teismui iškilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, 
tad teismas nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją.

Sutikdama su iškeltomis abejonėmis, Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia atkrei-
pė dėmesį, kad iš bylos medžiagos buvo matyti, jog statinio nugriovimas buvo atliktas 
vykdant vieną iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų (statinių naudojimo priežiūrą). 
Savivaldybės teigimu, statinys buvo neremontuojamas, neprižiūrimas ir keliantis grės-
mę aplinkiniams, tad statinio likvidavimo darbai buvo būtini siekiant išvengti statinio 
griūties. Ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės admi-
nistraciją atstatyti statinį (malkinę) vietoje nugriauto statinio pagrįstumas turėjo būti 
vertinamas atsižvelgiant į viešojo administravimo subjekto (savivaldybės adminis-
tracijos) veiksmų teisėtumą, t. y. viešosios teisės požiūriu. Tuo atveju, jeigu atsakovas 
neįvykdytų teismo įpareigojimo atstatyti statinį, ieškovė taip pat reiškė reikalavimą 
atlyginti žalą, atsiradusią dėl viešojo administravimo subjekto (Vilniaus miesto savi-
valdybės administracijos) neteisėtų veiksmų organizuojant statinio likvidavimą. Va-
dovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktu 
administraciniams teismams priskirtos nagrinėti bylos dėl žalos, atsiradusios dėl vie-
šojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Kaip pažymėjo Specia-
lioji teisėjų kolegija, šis reikalavimas dėl žalos atlyginimo buvo kildinamas iš viešojo 
administravimo subjekto viešojo administravimo srityje atliktų veiksmų, todėl pateko į 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą admi-
nistracinio teismo nagrinėjamų ginčų dėl žalos atlyginimo kategoriją (2015 m. vasario 
24 d. nutartis byloje I. A. prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, T-45-2015).

2.1.4. Dėl neteisėtai gautos, neišskaičiuotos ir negrąžintos piniginės socialinės 
paramos sumos išieškojimo

Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės likusią ne-
išskaitytą socialinės pašalpos 253,48 Eur (875,22 Lt) permoką. Nurodė, kad atsakovė 
neįvykdė pareigos per mėnesį pranešti apie sutuoktinio nutrauktą darbo paiešką. Soci-
alinių išmokų skyriaus 2012 m. rugpjūčio 22 d. atsakovei nustatyta dėl jos kaltės susida-
riusi 924,25 Lt dydžio socialinės pašalpos permokos suma, kuri, vadovaujantis Pinigi-
nės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, 
buvo išskaitoma iš jai pagal šį įstatymą mokėtinos išmokos sumos, iki pasibaigus jos 
mokėjimo terminui liko negrąžinta 875,23 Lt dydžio socialinės pašalpos permokos 
suma. Apie tai, nurodant likusios neišskaitytos socialinės pašalpos permokos sumą, 
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jos grąžinimo būdus, terminą bei negrąžinimo teisines pasekmes, atsakovė informuota 
2014 m. sausio 27 d. raštu, tačiau likusios neišskaitytos jai nustatytos socialinės pašal-
pos permokos sumos negrąžino, dėl jos grąžinimo dalimis taip pat nesikreipė. 

Vilniaus miesto apylinkės teismui kilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, 
todėl jis nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją.

Nagrinėdama šį kreipimąsi Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, kad 
sprendžiant bylos rūšinio teismingumo klausimą, svarbu išsiaiškinti, iš kokių teisinių 
santykių – civilinių ar administracinių – kilęs reikalavimas. Šiuo atveju savivaldybės 
administracija reiškė reikalavimą dėl neteisėtai gautos piniginės socialinės pašalpos iš-
skaičiavimo. Savivaldybė, vykdydama Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 punk-
te įtvirtintą savarankiškąją (Konstitucijos ir įstatymų nustatytą (priskirtą) savivaldybių 
funkciją teikti socialines pašalpas ir kompensacijas, nustatytas Piniginės socialinės pa-
ramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, veikia viešojo administravimo srityje, 
tad pareikštas reikalavimas yra administracinio teisinio pobūdžio. Taigi reikalavimas 
turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2015 m. gegužės 4 d. nutartis by-
loje Vilniaus miesto savivaldybės administracija prieš E. S., T-76/2015).

2.1.5. Dėl Teisingumo ministerijos atsakymo į laisvės atėmimo bausmę atliekančio 
asmens prašymą, susijusį su tariamu lygtinio paleidimo taisyklių nepaisymu

Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas pa-
naikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2014 m. lapkričio 4 d. sprendi-
mą, kuriuo netenkintas jo skundas dėl trumpalaikių atostogų bei lygtinio paleidimo, ir 
išsiaiškinti, ar nebuvo pažeisti įstatymai. Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. vasario 14 d. 
Norvegijos Karalystės apeliacinis teismas jam skyrė 13 metų laisvės atėmimo bausmę. 
2009 m. birželio 16 d. tolimesnei bausmei atlikti jis buvo perkeltas į Lietuvos Respubli-
ką. Vilniaus apylinkės teismas paliko tą pačią 13 metų laisvės atėmimo bausmę. Tačiau, 
pareiškėjo teigimu, Vilniaus apylinkės teismas besąlygiškai atsižvelgė tik į bausmės lai-
ko trukmę, o kitos Norvegijos įstatymuose numatytos teisės jo atžvilgiu nėra vykdo-
mos, t. y. netaikomos Norvegijos įstatymuose numatytos trumpalaikės atostogos ir lyg-
tinio paleidimo sąlygos, kas neatitinka 1983 m. kovo 21 d. Konvencijos dėl nuteistųjų 
asmenų perdavimo ir 2011 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Kara-
lystės Vyriausybės susitarimo dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose, kuriais paskir-
tos laisvės atėmimo bausmės ar su laisvės atėmimu susijusios priemonės pripažinimo 
ir vykdymo.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klau-
simą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismin-
gumo klausimą. Šis teismas akcentavo, kad byloje pareikštu reikalavimu pareiškėjas 
siekė panaikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsakymą į jo (pareiš-
kėjo) prašymą įpareigoti Marijampolės pataisos namus taikyti trumpalaikių atostogų 
ir lygtino paleidimo sąlygas, numatytas Norvegijos Karalystės teisės aktuose. Ginčyta-
me atsakovo 2014 m. lapkričio 4 d. atsakyme buvo nurodyta, jog, perdavus pareiškėją 
iš Norvegijos Karalystės atlikti likusią laisvės atėmimo bausmę Lietuvos Respublikos 
įkalinimo įstaigoje, pareiškėjo padėtis 1983 m. kovo 21 d. Konvencijos dėl nuteistų-
jų asmenų perdavimo nuostatų taikymo prasme nebuvo pabloginta, taip pat išaiškinta 
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lygtinio paleidimo iš pataisos namų taikymo tvarka, nurodant, jog Lietuvos Respu-
blikos teisingumo ministerija nėra įgaliota priimti sprendimus dėl asmenų lygtinio 
paleidimo. 

Šiuo aspektu Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad byloje nebuvo keliamas 
ginčas dėl bausmę vykdančios institucijos veiklos. Pareiškėjas ginčijo viešojo adminis-
travimo subjekto sprendimą, priimtą viešojo administravimo, o ne bausmių vykdymo 
procese. Ginčas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsakymo į pareiš-
kėjo prašymą teisėtumo ir pagrįstumo buvo susijęs su viešojo administravimo proce-
dūromis, aptariamoje byloje dominavo administraciniai teisiniai aspektai, dėl ko ji tu-
rėjo būti nagrinėjama administraciniame teisme (2015 m. birželio 11 d. nutartis byloje 
R. M. prieš Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, T-65/2015).

2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose

2.2.1. Dėl Draudimo brokerių garbės teismo sprendimo brokeriui skirti drausminę 
nuobaudą panaikinimo

Pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami pa-
naikinti Draudimų brokerių garbės teismo 2014 m. birželio 5 d. sprendimus, kuriais 
jiems paskirtos drausminės nuobaudos už Draudimo brokerių etikos kodekso nuosta-
tų pažeidimus. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specia-
liąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. 

Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia nurodė, jog Draudimo įsta-
tymo 167 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Draudimo brokerių rūmai yra asociaci-
ja, kuri vienija visus draudimo brokerius ir įgyvendina draudimo brokerių savivaldos 
principus. Prie Draudimo brokerių rūmų veikia Draudimo brokerių garbės teismas, 
kuris priima sprendimus dėl drausmės bylų kėlimo draudimo brokeriams bei nagrinė-
ja drausmės bylas (Draudimo įstatymo 176–178 str.). Draudimo brokerių garbės teis-
mas veikia vadovaudamasis nuostatais, kuriuos tvirtina visuotinis Draudimo brokerių 
rūmų narių susirinkimas (Draudimo įstatymo 177 str. 5 d.). Specialioji teisėjų kolegija 
pažymėjo, kad Draudimo brokerių garbės teismas nėra viešojo administravimo subjek-
tas ir teisės aktai jam nesuteikia viešojo administravimo įgaliojimų (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d., 4 d.). Draudimo brokerių garbės teismo veikla tai-
kant draudimo brokerių drausminę atsakomybę yra iš esmės susijusi su draudimo bro-
kerių savivaldos įgyvendinimu ir taip pat nelaikytina viešuoju administravimu. Todėl 
pareiškėjų keltas ginčas dėl Draudimo brokerių garbės teismo sprendimų teisėtumo 
nepateko į administracinių teismų nagrinėjamų ginčų kategorijas, numatytas Adminis-
tracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnyje, ir turėjo būti nagrinėjamas bendrosios 
kompetencijos teisme (2015 m. sausio 30 d. nutartis byloje J. V. ir V. D. prieš Draudimo 
brokerių garbės teismą, T-6/2015).
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2.2.2. Dėl žalos, siejamos su savivaldybei priklausančių (valdomų) melioracijos 
įrenginių trūkumais, atlyginimo

Pareiškėja kreipėsi į Telšių rajono apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama priteis-
ti iš Telšių rajono savivaldybės 81 065 Lt dydžio žalos atlyginimą. Nurodė, kad 1998 m. 
įrengus pralaidą per gatvę ir gyvenvietės link nuleidus paviršinį vandenį, prasidėjo po-
tvyniai pareiškėjos ir kaimynų sklypuose. 2011 m. gruodžio mėnesio pabaigoje, iškritus 
dideliam kritulių kiekiui, jos vyrui R. J. priklausantis sklypas buvo visiškai apsemtas, 
vanduo jame laikėsi iki gegužės pabaigos. Pasak pareiškėjos, kylančių potvynių prie-
žastys yra per pralaidą gatvėje tekantis vanduo ir mokyklos-darželio teritorijoje užsi-
kimšęs drenažo rinktuvas. Minėta gatvė su pralaida priklauso Telšių rajono savivaldy-
bei, o užsikimšęs drenažo rinktuvas yra savivaldybei priklausančioje teritorijoje. 

Telšių rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 20 d. nutartimi tenkino atsako-
vo Telšių rajono savivaldybės prašymą ir bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą 
Šiaulių apygardos administraciniam teismui. Pastarasis teismas, susipažinęs su skundu, 
kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo 
klausimą. 

Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad ginčai dėl žalos atlygini-
mo yra civilinio pobūdžio ir pagal bendrą taisyklę jie yra priskirti nagrinėti bendrosios 
kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.). Civilinio kodek-
so 6.266 straipsnis reglamentuoja statinių savininko (valdytojo) atsakomybę už žalą, 
padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriu-
vimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Ginčai dėl tokios žalos atlyginimo nagrinėjami ben-
drosios kompetencijos teisme. Administraciniai teismai nagrinėja tik tuos ginčus dėl 
žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straips-
nio 1 dalies 3 punkte, t. y. ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo su-
bjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 str.). 

Byloje buvo reiškiamas reikalavimas atlyginti žalą, atsiradusią dėl pareiškėjai ir jos 
sutuoktiniui priklausančiame žemės sklype kylančių potvynių. Pareiškėjos teigimu, po-
tvyniai kyla dėl netvarkomos vandens pralaidos, įrengtos savivaldybei priklausančioje 
gatvėje, bei užsikimšusio drenažo rinktuvo, esančio valstybei priklausančioje teritorijo-
je. Taigi, kaip pastebėjo Specialioji teisėjų kolegija, aptariamu atveju keltas ginčas buvo 
susijęs su savivaldybės civiline atsakomybe už žalą, kilusią dėl savivaldybės valdomų 
melioracijos statinių – vandens pralaidos ir drenažo rinktuvo trūkumų pagal minėtą 
Civilinio kodekso 6.266 straipsnį, o ne dėl savivaldybės veiklos viešojo administravi-
mo srityje. Todėl ginčas peržengė Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 
1 dalies 3 punkte numatytos administracinių teismų nagrinėjamų ginčų kategorijos ri-
bas ir turėjo būti sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme (2015 m. balandžio 
13 d. nutartis byloje R. J. prieš Telšių rajono savivaldybę, T-49/2015).

2.2.3. Dėl termino įregistruoti daiktines teises nekilnojamojo turto registre 
atnaujinimo

Pareiškėja kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydama at-
naujinti praleistą terminą įregistruoti jos nuosavybės teises į negyvenamąją patalpą / 
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garažą. Jis nurodė, kad 1998 m. birželio 30 d. iš žemės ūkio bendrovės įsigijo vieno 
aukšto 20,62 kv. m plytų garažą. 2014 m. liepos 31 d. pareiškėja kreipėsi į VĮ Registrų 
centras Klaipėdos filialą dėl nuosavybės teisės į minėtą nekilnojamąjį turtą įregistravi-
mo, tačiau šis atsisakė tenkinti šį prašymą dėl praleisto sandorio įregistravimo termino.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klau-
simą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismin-
gumo klausimą.

Šiuo aspektu Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad nagrinėtu atveju pareiškėja 
prašė atnaujinti praleistą įstatyme nustatytą terminą. Toks reikalavimas nagrinėtinas 
vadovaujantis atitinkamomis civilinio proceso normomis (Civilinio proceso kodekso 
78 str., 442 str. 13 p., 576–578 str.) ir yra teismingas bendrosios kompetencijos teis-
mams (2015 m. sausio 9 d. nutartis byloje D. B. prieš VĮ Registrų centras Klaipėdos filia-
lą, T-2/2015).

2.2.4. Dėl prašymo atlyginti neturtinę žalą, siejamą su teikiant valstybės 
garantuojamą teisinę pagalbą paskirto advokato teisinių paslaugų kokybe

Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovauja-
mos Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, 10 000 Eur neturtinei 
žalai atlyginti. Nurodė, jog Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 
2012 m. birželio 1 d. sprendimu nusprendė teikti ieškovui antrinę teisinę pagalbą pa-
rengiant peticiją Europos Žmogaus Teisių Teismui. Pagalbą teikti paskirtas advokatas 
2012 m. rugpjūčio 31 d. parengė ir pateikė minėtą peticiją, tačiau Europos Žmogaus 
Teisių Teismas nusprendė jos nepriimti, nes peticija neatitiko priimtinumo kriterijų. 
Gavus tokią nutartį, ieškovas nusprendė, kad valstybės skirtas advokatas neturėjo rei-
kiamos kvalifikacijos peticijai ruošti, ją surašė atmestinai, nesilaikydamas priimtinu-
mo kriterijų. Dėl blogai surašytos peticijos ieškovas prarado teisę pakartotinai kreip-
tis į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Ieškovas žalą kildino iš valstybės, atstovaujamos 
Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, veiksmų dėl jos tarnautojo 
tinkamo pareigų neatlikimo. 

Kauno apylinkės teismas, manydamas, kad kilęs ginčas buvo teismingas adminis-
traciniams teismams, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją.

Ši kolegija pirmiausia priminė, kad, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės vie-
šojo administravimo srityje. 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.). Administraciniai teismai nagrinėja tik tuos gin-
čus dėl žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti Administracinių bylų teisenos įstatymo 
15 straipsnio 1 dalies 3 punkte, t. y. ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo adminis-
travimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 str.). Nagri-
nėtu atveju ieškovas prašo priteisti neturtinę žalą, kilusią dėl advokato netinkamo teisi-
nių paslaugų teikimo. Šiuo aspektu Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad advokato 
veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Advokatas nėra viešojo administravimo subjektas 
ir jo veikla nėra viešasis administravimas, tad ginčai dėl žalos atlyginimo, kurios atsi-
radimas kildinamas iš advokatų veiklos teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę 
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pagalbą, yra civilinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtini bendrosios kompetencijos teis-
muose (2015 m. gegužės 20 d. nutartis byloje R. G. prieš Lietuvos valstybę, T-86/2015).

2.2.5. Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laisvės atėmimo įstaigose 

Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:  
1) panaikinti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimą;  
2) priteisti iš atsakovų 150 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Pareiškėjas nurodė, kad nuo 
2002 m. jam buvo taikomas pakaitinis gydymas metadonu. Tačiau 2008 m. rugpjūčio 
1 d., kai buvo sulaikytas teisėsaugos pareigūnų ir nuvežtas į komisariatą, vėliau prista-
tytas į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą bei perkeltas į Pravieniškių pataisos na-
mus-atvirąją koloniją, buvo nutrauktas pakaitinis gydymas metadonu, kas, pareiškėjo 
teigimu, jam sukėlė stiprią abstinencijos būklę bei žalą sveikatai. Dėl padarytos didelės 
neturtinės žalos jis kreipėsi į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, 
kuri ginčytu sprendimu nutarė, kad žala teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas 
Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime bei Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 
kolonijoje pareiškėjui nebuvo padaryta.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausi-
mą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingu-
mo klausimą. 

Patvirtindama teismo abejones Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, kad 
paslaugų teikimą reguliuoja civilinės teisės normos, todėl ginčas dėl sveikatos prie-
žiūros paslaugų teikimo laikytinas kilusiu iš civilinių teisinių santykių ir nagrinėtinas 
bendrosios kompetencijos teisme. Nagrinėtu atveju pareiškėjas ginčijo Pacientų sveika-
tai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimą, kuriame konstatuota, kad teikiant 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas pareiškėjui Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalė-
jime bei Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje žala nebuvo padaryta, ir 
prašė priteisti patirtos neturtinės žalos atlyginimą. Taigi ginčas kilo dėl žalos, susijusios 
su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, atlyginimo, kas yra civilinės teisės regulia-
vimo dalykas. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma 
ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos ža-
los dydžio nustatymo nagrinėti (Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 
24 straipsnio 3 dalis). Ginčai dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komi-
sijos sprendimų yra teismingi bendrosios kompetencijos teismams (Pacientų teisių ir 
žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 str. 8 d., Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d.). 
Klausimų, susijusių su Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ar Pravieniškių pataisos 
namų-atvirosios kolonijos administravimo veikla, atliekama specialių bausmių vykdy-
mo ir administracinės teisės normų nustatyta tvarka, pareiškėjas nekėlė. Todėl ginčas, 
kaip iš esmės susijęs su civiliniais teisiniais santykiais, turėjo būti nagrinėjamas ben-
drosios kompetencijos teisme (2015 m. gegužės 8 d. nutartis byloje K. B. prieš Lukiškių 
tardymo izoliatorių-kalėjimą, Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją, T-56/2015).
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3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga

3.1. 2015 m. balandžio 23 d. prejudicinis sprendimas byloje 
GST – Sarviz AG Germania prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane i  

danachno-osiguritelna praktika“ Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na  
Natsionalnata agentsia za prihodite 

(c-111/14)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 2006 m. lapkričio 28 d. 
Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, iš da-
lies pakeistos 2010 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 2010/88/ES (toliau – ir PVM di-
rektyva), 193 ir 194 straipsnių ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) neutralu-
mo principo išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant GST – Sarviz AG Germania 
(toliau – ir GST Serviz) ir Bulgarijos mokesčių administratoriaus ginčą dėl pastarojo 
atsisakymo grąžinti PVM.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Pagal bendrą taisyklę PVM moka apmokestinamasis asmuo, vykdantis apmokes-
tinamą prekių tiekimą ar paslaugų teikimą (PVM direktyvos 193 str.). Europos Sąjun-
gos teisėkūros subjektas yra nustatęs ir išimtis iš šios taisyklės, vieną jų įtvirtindamas 
PVM direktyvos 194 straipsnio 1 dalyje. Pagal šios direktyvos 194 straipsnio 1 dalį, kai 
apmokestinamą prekių tiekimą arba paslaugų teikimą vykdo apmokestinamasis asmuo, 
kuris nėra įsisteigęs valstybėje narėje, kurioje jis turi mokėti PVM, valstybės narės gali 
numatyti, kad prievolė sumokėti PVM tenka asmeniui, kuriam prekės yra tiekiamos ar 
paslaugos yra teikiamos.

Pagal bendros PVM sistemos principą prekės ir paslaugos apmokestinamos ben-
dru vartojimo mokesčiu, kuris yra proporcingas prekių bei paslaugų kainai, nepriklau-
somai 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 sudedamo-
sioms dalims (žr. Teisingumo Teismo 2007 m. spalio 11 d. sprendimo sujungtose by-
lose KÖGÁZ ir kt., C-283/06 ir C-312/06, 30 p. bei jame nurodytą šio teismo praktiką). 
Be to, mokesčių administratorius negali gauti didesnės PVM sumos nei taip apskai-
čiuotoji (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimo sujungtose by-
lose Tulică ir Plavoşin, C249/12 ir C250/12, 32 ir 36 p. ir juose nurodytą šio teismo 
praktiką).

Pagrindinėje byloje, kurioje buvo priimtas toliau apžvelgiamas sprendimas, susi-
klostė situacija, kai pirkimo PVM sumokėjo tiek paslaugų įgijėjas, nes klaidingai manė, 
jog paslaugų teikėjas nėra įsisteigęs jo valstybėje narėje, tiek šis teikėjas. Tačiau mo-
kesčių administratorius ne tik paneigė paslaugų įgijėjo teisę į sumokėto pirkimo PVM 
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atskaitą, bet ir, remdamasis nacionalinės teisės normomis, atsisakė tenkinti teikėjo pra-
šymą jo sumokėtą PVM grąžinti (įskaityti). Kitaip tariant, tas pats paslaugų teikimas 
PVM buvo apmokestintas du kartus: šio mokesčio našta teko ir paslaugų teikėjui, nes 
jam teko pareiga sumokėti pardavimo PVM, ir paslaugų įgijėjui, nes jis išrašė klaidingą 
PVM sąskaitą faktūrą. 

Pastaruoju aspektu paminėtina, kad Teisingumo Teismo praktikoje pripažįstama, 
jog sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo privalo mokėti joje nurodytą PVM net ir nesant ap-
mokestinamojo sandorio (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimo 
byloje LVK – 56, C-643/11, 46 ir 47 p.). Tačiau  tai nereiškia, kad paneigiama suinte-
resuotų asmenų teisė nacionalinės teisės aktuose nustatyta tvarka susigrąžinti tokiais 
atvejais sumokėtas sumas, kurios klaidingai sąskaitoje faktūroje buvo nurodytos, kaip 
PVM (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimo sujungtose bylose 
Karageorgou ir kt., C-78/02–C80/02, 53 p.), ypač, kai sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo lai-
ku pašalina bet kokį mokestinių pajamų praradimo pavojų (žr., pvz., Teisingumo Teis-
mo 2009 m. birželio 18 d. sprendimo byloje Stadeco, C-566/07, 51 p.). Apžvelgiamoje 
byloje ši praktika buvo plėtojama toliau, vertinant situaciją, kai sumokėtą PVM siekė 
susigrąžinti ne klaidingai sąskaitoje faktūroje šį mokestį išskyrusi ir dėl to turinti jį su-
mokėti  apmokestinamojo sandorio šalis, bet šalis, kuri vykdydama jai tenkančią parei-
gą sumokėjo PVM, nors savo išrašytame apskaitos dokumente aptariamo mokesčio ne-
išskyrė ir nebebuvo galimybės ištaisyti šio dokumento duomenų. Kitaip tariant, PVM 
siekė susigrąžinti paslaugų teikėjas, kuris turėjo pareigą sumokėti pardavimo PVM, kai 
šį mokestį taip pat per klaidą sumokėjo ir paslaugų įgijėjas, kuris jau nebeturėjo gali-
mybės sumokėto PVM susigrąžinti.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas apžvelgiamoje byloje iš esmės pripažino, kad 
draudžiama atsisakyti grąžinti paslaugų teikėjui pastarojo sumokėtą PVM, kai buvo at-
sisakyta pripažinti šių paslaugų gavėjo, kuris taip pat sumokėjo šį mokestį už tas pačias 
paslaugas, teisę jį atskaityti motyvuojant tuo, kad šis neturėjo atitinkamo mokestinio 
dokumento, o pagal nacionalinę teisę neleidžiama taisyti mokestinių dokumentų. Ži-
noma, tokia išvada pateikta su sąlyga, jog nebėra biudžeto pajamų praradimo rizikos, 
t. y. kad nagrinėtu atveju paslaugų įgijėjas nebegali pasinaudoti sumokėto PVM atskai-
ta ar susigrąžinti šio mokesčio sumas iš biudžeto.

Toks vertinimas bei pačiame prejudiciniame sprendime pateiktas aiškinimas yra 
aktualus ne tik plėtojant Europos Sąjungos teisminės institucijos praktiką PVM neu-
tralumo užtikrinimo srityje. Šio sprendimo nuostatos gali būti naudingos nacionali-
nėms mokesčius administruojančioms bei mokestinius ginčus nagrinėjančioms institu-
cijoms, kurioms tenka pareiga spręsti nacionalinės teisės taikymo klausimus panašiose 
situacijose. Juolab atsižvelgus į tai, kad Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokes-
čio įstatyme ir jį lydinčiuose teisės aktuose nėra eksplicitiškai numatyta galimybė ap-
mokestinamajam asmeniui, turinčiam pareigą sąskaitoje faktūroje išskirti ir į biudžetą 
sumokėti pardavimo PVM, susigrąžinti šį PVM, kai per klaidą šį mokestį sumoka kita 
apmokestinamojo sandorio šalis.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad Vokietijoje įsteigta bendrovė GST Sarviz tei-
kė technines ir konsultavimo paslaugas Bulgarijoje įsteigtai bendrovei GST Skafolding 
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Bulgaria EOOD (toliau – GST Bulgaria). Kadangi GST Bulgaria manė, kad GST Sarviz 
ginčo laikotarpiu teikdama paslaugas neturėjo nuolatinio padalinio Bulgarijos terito-
rijoje, ji už šias paslaugas sumokėjo PVM pagal atvirkštinio apmokestinimo procedū-
rą. 2012 m. kovo 12 d. sprendimu dėl mokesčių perskaičiavimo Bulgarijos mokesčių 
administratorius konstatavo, kad GST Sarviz laikotarpiu, kai teikė paslaugas bendrovei 
GST Bulgaria, turėjo nuolatinį padalinį, kaip jis suprantamas pagal nacionalinę teisę, 
ir kad šios GST Sarviz paslaugos buvo apmokestintos PVM. GST Sarviz, sumokėjusi 
jai apskaičiuotus mokesčius, pateikė prašymą įskaityti arba grąžinti sumokėtą PVM. 
Mokesčių administratorius atsisakė grąžinti PVM motyvuodamas tuo, kad šiuo atveju 
nebuvo įvykdyti teisiniai PVM grąžinimo reikalavimai. Anot jo, kadangi sprendimas 
dėl mokesčių perskaičiavimo yra galiojantis administracinis aktas ir nėra įsigaliojusio 
teismo sprendimo ar galutinio administracinio akto, negalima laikyti, kad mokestis su-
mokėtas netinkamai ir turi būti grąžintas. Ginčui pasiekus kasacinės instancijos teismą, 
šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu 
priimti prejudicinį sprendimą.

Dėl paslaugos gavėjo pareigos mokėti PVM, kai kitoje valstybėje narėje įsisteigęs pa-
slaugos teikėjas paslaugą teikia per nuolatinę buveinę paslaugos gavėjo valstybėje narėje

Pirmuoju klausimu nacionalinis teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, ar PVM direk-
tyvos 193 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad PVM turi mokėti tik arba paslaugas 
teikiantis apmokestinamasis asmuo, arba šių paslaugų gavėjas, kai paslaugos teikiamos 
iš nuolatinio padalinio, esančio valstybėje narėje, kurioje turi būti mokamas PVM.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad, remiantis PVM direktyvos 
193 straipsniu, PVM turi mokėti apmokestinamasis asmuo, vykdantis apmokestinamą 
paslaugų teikimą, išskyrus šios direktyvos, be kita ko, 194 straipsnyje nurodytus atve-
jus, kai PVM turi mokėti kitas asmuo. Minėtame 194 straipsnyje nurodyta, kad kai ap-
mokestinamą paslaugų teikimą vykdo apmokestinamasis asmuo, kuris nėra įsisteigęs 
valstybėje narėje, kurioje turi būti mokamas PVM, valstybės narės gali numatyti, kad 
prievolė sumokėti PVM tenka asmeniui, kuriam paslaugos teikiamos. Taigi, pagal PVM 
direktyvą iš principo tik paslaugų teikėjas turi mokėti PVM, išskyrus atvejus, kai jis 
nėra įsteigtas valstybėje narėje, kurioje turi būti mokamas PVM, ir kai ši valstybė yra 
numačiusi, kad prievolė sumokėti PVM tenka asmeniui, kuriam paslaugos teikiamos.

Atitinkamai vertindamas pagrindinėje byloje nagrinėtą situaciją, Teisingumo Teis-
mas konstatavo, kad, mokesčių administratoriui pripažinus, jog GST Sarviz turėjo nuo-
latinį padalinį Bulgarijoje, iš kurio buvo teikiamos techninės ir konsultavimo paslau-
gos bendrovei GST Bulgaria, pagal PVM direktyvą tik paslaugų teikėjas (GST Sarviz), 
Bulgarijos mokesčių administratoriui turi sumokėti PVM, mokėtiną už paslaugas, ku-
rias jis teikė ginčo laikotarpiu.

Dėl paslaugos tiekėjo pareigos mokėti PVM, kai paslaugos gavėjas per klaidą jį jau 
yra sumokėjęs 

Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs nacionalinis 
teismas prašė išaiškinti, ar PVM direktyvos 194 straipsnis turi būti aiškinamas taip, 
kad juo valstybės narės mokesčių administratoriui leidžiama asmeniu, turinčiu mokėti 
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PVM, laikyti paslaugų, teikiamų iš paslaugų teikėjo nuolatinio padalinio, gavėją, kai 
tiek šių paslaugų teikėjas, tiek jų gavėjas yra įsteigti tos pačios valstybės narės teritori-
joje, net jeigu šis gavėjas jau yra sumokėjęs PVM remdamasis klaidinga prielaida, kad 
minėtas teikėjas neturėjo nuolatinio padalinio toje valstybėje. 

Minėta, kad pagal PVM direktyvos 194 straipsnį valstybės narės gali taikyti at-
virkštinio apmokestinimo mechanizmą tik tuo atveju, kai paslaugų teikėjas nėra įsteig-
tas valstybėje narėje, kurioje turi būti mokamas PVM. Tai, pasak Teisingumo Teismo, 
reiškia, kad tuo atveju, kai paslaugos buvo suteiktos iš paslaugų teikėjo nuolatinio pa-
dalinio, esančio valstybės narės, kurioje turi būti mokamas PVM, teritorijoje, negali-
ma daryti išvados, kad PVM turi mokėti tokių paslaugų gavėjas. Aplinkybė, kad šių 
paslaugų gavėjas sumokėjo PVM remdamasis klaidinga prielaida, jog paslaugų teikėjas 
neturėjo nuolatinio padalinio, kaip jis suprantamas pagal PVM direktyvą, negali leisti 
mokesčių administratoriui nukrypti nuo šios taisyklės ir laikyti, kad PVM turi sumo-
kėti ne paslaugų teikėjas, o jų gavėjas.

Dėl atsisakymo grąžinti (atskaityti) paslaugos teikėjo sumokėtą PVM, kai šį PVM 
per klaidą taip pat sumokėjo ir paslaugos gavėjas, neturintis teisės jo atskaityti (susigrą-
žinti)

Paskutiniuoju klausimu nacionalinis teismas siekė išsiaiškinti, ar PVM neutralu-
mo principą reikia aiškinti taip, kad juo draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal 
kurią mokesčių administratoriui leidžiama atsisakyti grąžinti paslaugų teikėjui pasta-
rojo sumokėtą PVM, kai buvo atsisakyta pripažinti šių paslaugų gavėjo, kuris taip pat 
sumokėjo šį mokestį už tas pačias paslaugas, teisę jį atskaityti motyvuojant tuo, kad 
šis neturėjo atitinkamo mokestinio dokumento, o pagal nacionalinę teisę neleidžia-
ma taisyti mokestinių dokumentų, jei yra priimtas galutinis pranešimas dėl mokesčių 
perskaičiavimo.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas priminė, kad PVM neutralumo principas įgy-
vendinamas naudojant atskaitos sistemą, kurios tikslas – visiškai atleisti apmokestina-
mąjį asmenį nuo vykdant bet kokią ekonominę veiklą mokėtino ar sumokėto PVM. 
Siekdamos užtikrinti PVM neutralumą valstybės narės savo vidaus teisės sistemoje 
privalo numatyti galimybę patikslinti kiekvieną sąskaitoje faktūroje neteisingai nuro-
dytą mokestį, jei sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo įrodo, kad jis yra sąžiningas. Tačiau kai 
sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo laiku pašalina bet kokį mokestinių pajamų praradimo 
pavojų, pagal PVM neutralumo principą reikalaujama, kad sąskaitoje faktūroje netei-
singai nurodytą mokestį būtų galima ištaisyti, ir valstybės narės negali nustatyti to-
kio tikslinimo reikalavimo, kad šią sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo būtų sąžiningas. Toks 
tikslinimas negali priklausyti nuo mokesčių administratoriaus diskrecijos. Teisingumo 
Teismas taip pat pažymėjo, kad priemonės, kurių valstybės narės gali imtis siekdamos 
užtikrinti teisingą mokesčio surinkimą ir užkirsti kelią sukčiavimui, neturi viršyti to, 
kas būtina šiems tikslams pasiekti. Todėl jos negali būti naudojamos taip, kad keltų 
grėsmę PVM neutralumui, kuris yra pagrindinis Sąjungos teisės aktais numatytos ben-
dros PVM sistemos principas.

Kiek tai buvo susiję su pagrindine byla, iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą 
buvo matyti, kad, pirma, remiantis taikytina nacionaline teise, paslaugų teikėjas nebe-
turėjo galimybės ištaisyti savo išrašytų sąskaitų faktūrų, nes mokesčių administratorius 
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priėmė jam skirtą galutinį pranešimą dėl mokesčių perskaičiavimo. Antra, nebuvo gin-
čo, kad šis paslaugų teikėjas mokėjimo pavedimu tinkamai sumokėjo PVM, kurio buvo 
reikalaujama tame pranešime. Be to, kadangi mokesčių administratorius galutinai atsi-
sakė pripažinti šių sąskaitų faktūrų gavėjo teisę į jo sumokėto PVM atskaitą taikant at-
virkštinio apmokestinimo mechanizmą, visiškai nekilo su naudojimusi šia teise susijęs 
pavojus prarasti pajamas. 

Kaip sprendė Teisingumo Teismas, tokiomis aplinkybėmis, kadangi paslaugų tei-
kėjas negali ištaisyti minėtų sąskaitų faktūrų, taigi ir reikalauti, kad šių paslaugų ga-
vėjas sumokėtų PVM, aplinkybė, kad mokesčių administratorius atsisako grąžinti jam 
šį PVM, lemia tai, kad jis yra apmokestinamas šiuo mokesčiu, todėl tai prieštarauja 
PVM neutralumo principui.  Kitaip būtų tuo atveju, jei paslaugų teikėjas, tinkamai 
sumokėjęs PVM, kurio iš jo buvo reikalaujama galutiniame pranešime dėl mokesčių 
perskaičiavimo, pagal nacionalinės teisės aktus būtų galėjęs ištaisyti išrašytas sąskaitas 
faktūras ir susigrąžinti šį PVM iš paslaugų gavėjo, kuris mokesčių administratoriaus 
būtų paprašęs atskaityti šį mokestį. Be to, nebuvimas galimybės ištaisyti mokestinius 
dokumentus pagrindinės bylos aplinkybėmis, kai pavojus prarasti mokestinių pajamų 
yra galutinai pašalintas, nėra būtinas siekiant užtikrinti PVM surinkimą ir užkirsti ke-
lią sukčiavimui.

Galiausiai Teisingumo Teismas taip pat priminė, kad pagal bendros PVM sistemos 
principą prekės ir paslaugos apmokestinamos bendru vartojimo mokesčiu, kuris yra 
proporcingas prekių ir paslaugų kainai, todėl mokesčių administratorius negali gauti 
didesnės PVM sumos nei taip apskaičiuotoji. Tuo tarpu pagrindinės bylos aplinkybė-
mis, atsisakius grąžinti PVM paslaugų teikėjui, šio mokesčio našta tenka tiek paslau-
gų teikėjui, tiek jų gavėjui, o tai reiškia, kad mokesčių administratorius gauna didesnę 
PVM sumą nei ta, kurią paslaugų teikėjas paprastai turėtų gauti iš jų gavėjo, jei galėtų 
ištaisyti išrašytas sąskaitas faktūras, nes šis mokesčių administratorius PVM gavo du 
kartus: pirma, iš paslaugų gavėjo ir, antra, iš šių paslaugų teikėjo. 

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendė:

1. PVM direktyvos 193 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad PVM turi mokėti 
tik paslaugas teikiantis apmokestinamasis asmuo, kai paslaugos teikiamos iš nuolatinio 
padalinio, esančio valstybėje narėje, kurioje turi būti mokamas šis mokestis.

2. PVM direktyvos 194 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo valstybės na-
rės mokesčių administratoriui neleidžiama asmeniu, turinčiu mokėti PVM, laikyti pas-
laugų, teikiamų iš paslaugų teikėjo nuolatinio padalinio, gavėjo, kai tiek šių paslaugų 
teikėjas, tiek jų gavėjas yra įsteigti tos pačios valstybės narės teritorijoje, net jeigu šis 
gavėjas jau yra sumokėjęs šį mokestį remdamasis klaidinga prielaida, kad minėtas tei-
kėjas neturėjo nuolatinio padalinio toje valstybėje.

3. PVM neutralumo principas turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiama na-
cionalinės teisės nuostata, pagal kurią mokesčių administratoriui leidžiama atsisakyti 
grąžinti paslaugų teikėjui pastarojo sumokėtą PVM, kai buvo atsisakyta pripažinti šių 
paslaugų gavėjo, kuris taip pat sumokėjo šį mokestį už tas pačias paslaugas, teisę jį at-
skaityti motyvuojant tuo, kad šis neturėjo atitinkamo mokestinio dokumento, o pagal 
nacionalinę teisę neleidžiama taisyti mokestinių dokumentų, jei yra priimtas galutinis 
pranešimas dėl mokesčių perskaičiavimo.
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3.2. 2015 m. sausio 14 d. prejudicinis sprendimas byloje  
The Queen, Eventech Ltd prieš Parking Adjudicator 

(c-518/13)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas nagrinėjant Eventech Ltd (toliau 
– Eventech) ir the Parking Adjudicator ginčą dėl Transport for London ir daugumos Lon-
don Buroughts (Londono apskrities savivaldybės) įgyvendinamos politikos, pagal kurią 
Londono taksi leidžiama važiuoti dauguma Londono autobusų eismui skirtų juostų to-
mis valandomis, kai galioja važiavimo šiomis juostomis apribojimai, tačiau su vairuo-
toju nuomojamiems automobiliams tai draudžiama daryti, išskyrus tokį automobilį iš 
anksto užsisakiusių keleivių įlaipinimą ar išlaipinimą (toliau – autobusų juostų politi-
ka), teisėtumo.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

LVAT kompetencijai priskirta nagrinėti ginčus dėl konkurencijos teisinių san-
tykių, be kita ko, kylančius valdžios (taip pat vietos valdžios) institucijoms priimant 
sprendimus, kurie paveikia ar gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Admi-
nistraciniams teismams, net ir taikant išimtinai tik nacionalinį teisinį reguliavimą, 
pagal kurį vertinamas valdžios institucijų veiksmų ar sprendimų poveikis atitinka-
mai prekių ar paslaugų rinkai, tenka nustatyti atskirų ūkio subjektų diskriminavimo 
faktą, o tam tikru teisiniu reguliavimu ar veiksmais sukurtų priemonių taikymas gali 
būti vertinamas ir kaip valstybės pagalba, kurioje dominuoja ekonominio pranašumo 
elementas.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalį, ,,[išskyrus] 
Sutartyse numatytas nukrypti leidžiančias nuostatas, valstybės narės arba iš valstybės 
išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba 
tam tikrų prekių gamybą, iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją, yra nesuderinama 
su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai“. Apžvelgiama-
me prejudiciniame sprendime ir atskleidžiamas šių dviejų kategorijų – (ne)diskrimina-
vimo ir ekonominio pranašumo – nustatymo ir vertinimo santykis. Sprendime atkrei-
piamas dėmesys, kad nepaisant dviejų ūkio subjektų grupių pripažinimo konkurentais 
atitinkamoje rinkoje, svarbu išsamiai išanalizuoti ir palyginti jų teisinę bei faktinę pa-
dėti vykdant ekonominę veiklą. Taip pat akcentuojama, kad pažeidimui nustatyti pa-
kanka konstatuoti galimą, potencialų poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Byloje, nagrinėjamoje nacionaliniame teisme Jungtinėje Karalystėje, ginčas kilo dėl 
galimo nevienodo transporto paslaugas teikiančių privačių vežėjų vertinimo pagal sa-
vivaldybės patvirtintą reguliavimą. Londone mokamas transporto paslaugas teikia Lon-
dono taksi ir automobiliai, nuomojami kartu su vairuotoju (angl. private hire vehicles) 
(toliau – PHV). Licencijas teikti transporto paslaugas išduoda London Taxi and Private 
Hire, už susisiekimą Londone atsakingas Londono savivaldybės skyriaus Transport 
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for London (toliau – TfL) padalinys. Licencijos vežėjams išduodamos pagal skirtingų 
teisės aktų nuostatas ir skirtingomis sąlygomis, atsižvelgiant į tai, ar paslaugas teikia 
Londono taksi, ar PHV. Londone ,,ply for hire“ tipo paslaugas, apimančias teisę ieškoti 
arba laukti klientų, kurie vežėjo iš anksto neužsakė, gali teikti tik licencijuoti Londono 
taksi. PHV neleidžiama užsiimti „ply for hire“ veikla, taigi jie gali vežti tik paslaugas 
iš anksto užsisakiusius keleivius. Byloje nacionaliniame teisme nebuvo ginčijama, kad 
PHV konkuruoja su Londono taksi dėl paslaugą iš anksto užsisakiusių keleivių.

Dėl ekonominio pranašumo suteikimo, leidžiant viešojo transporto juostomis piko 
metu važiuoti tik taksi, bet ne kitiems privatiems vežėjams 

Teisingumo Teismas priminė, kad valstybės pagalbos sąvoka gali apimti ne tik to-
kias pozityvias išmokas, kaip subsidijos, bet ir paramą, kuri, būdama įvairių formų, su-
mažina paprastai įmonei tenkančią finansinę naštą ir kuri, nebūdama subsidija siaurąja 
sąvokos prasme, yra tokio paties pobūdžio ir turi tokį pat poveikį. Norint konstatuoti 
valstybės pagalbą, reikia įrodyti, kad yra pakankamai tiesioginis ryšys tarp, pirma, ga-
vėjui suteikto pranašumo ir, antra, valstybės biudžeto sumažėjimo arba pakankamai 
konkrečios jam tenkančios ekonominės naštos rizikos. Šio aiškinimo kontekste Teisin-
gumo Teismas vertino, kad tai, jog Londono taksi gali važiuoti viešojo transporto juos-
tomis ir jiems, priešingai nei PHV, neskiriama jokia bauda, reiškia ne tai, jog valdžios 
institucijos atsisako jiems skirti baudas, o tai, kad Londono taksi buvo išduotas leidi-
mas naudotis šiomis juostomis. Taigi tai, kad Londono taksi neprivalo mokėti baudų, 
nes jiems leista naudotis viešojo transporto juostomis, nereiškia, kad valstybė patiria 
papildomą naštą ir dėl to gali būti naudojami valstybės ištekliai.

Sprendime pabrėžta, kad valstybė, siekdama įgyvendinti teisės aktuose numaty-
tą tikslą, suteikdama viešosios infrastruktūros, kurios valdžios institucijos ekonomiškai 
neeksploatuoja, naudotojams teisę į lengvatinę prieigą prie jos, nebūtinai suteikia eko-
nominį pranašumą, kaip jis suprantamas pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį. Šiuo atve-
ju, kaip nurodė Teisingumo Teismas, būtina patikrinti, ar kompetentingos institucijos 
nustatytas prieigos suteikimo kriterijus atitinkamiems ūkio subjektams taikomas ne-
diskriminuojant. Šis tyrimas iš esmės sutampa su tyrimu, kuriuo siekta išsiaiškinti, ar 
įgyvendinant viešojo transporto juostų politiką, Londono taksi suteikiamas atrankinis 
ekonominis pranašumas. 

Teisingumo Teismas apibendrindamas nurodė, kad Londono taksi ir PHV fakti-
nės ir teisinės padėties identifikavimo negalima apriboti vien tik padėtimi, susiklosčiu-
sia rinkos segmente, kuriame šios dvi keleivių vežėjų kategorijos tiesiogiai konkuruoja, 
t. y. išankstinio kelionės užsakymo segmente. Reikia atsižvelgti ir į tai, kad tik taksi gali 
teikti savo paslaugas, jam taikoma „paklusnumo“ (angl. compellability) taisyklė, jis turi 
būti atpažįstamas, jis turi galėti vežti asmenis, kurie naudojasi neįgaliųjų vežimėliais, 
o jo vairuotojai kvitus už savo paslaugas privalo išduoti naudodamiesi taksometru ir 
turi ypač gerai pažinti Londono miestą. Atsižvelgiant į tai, Teisingumo Teismo nuomo-
ne, Londono taksi ir PHV faktinė bei teisinė padėtis yra gana skirtinga, ji nėra panaši, 
taigi dėl viešojo transporto juostų politikos Londono taksi nesuteikiamas atrankinis 
ekonominis pranašumas.
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Dėl poveikio prekybai tarp valstybių narių, leidžiant viešojo transporto juostomis 
piko metu važiuoti tik taksi, bet ne kitiems privatiems vežėjams

Siekiant nacionalinę priemonę kvalifikuoti, kaip valstybės pagalbą, neprivaloma 
konstatuoti, kad ši pagalba turėjo realią įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai ar 
kad realiai iškraipė konkurenciją. Reikia tik išsiaiškinti, ar tokia pagalba gali daryti po-
veikį šiai prekybai ir iškraipyti konkurenciją. Nebūtina, kad įmonės, pagalbos gavėjos, 
pačios dalyvautų vidaus prekyboje. Kai valstybė narė įmonėms suteikia pagalbą, vei-
klos mastai valstybės viduje gali būti išlaikyti arba išaugti, ir dėl to kitose valstybėse 
narėse įsteigtų įmonių galimybė patekti į šios valstybės narės rinką gali sumažėti. Pagal 
Teisingumo Teismo praktiką, nėra ribos ar procentinio dydžio, į kurį atsižvelgiant gali-
ma teigti, kad nedaroma įtaka valstybių narių tarpusavio prekybai. Vien tai, kad gauna-
mos valstybės pagalbos dydis yra santykinai mažas arba įmonė, gaunanti paramą, yra 
nedidelė, nereiškia, kad negali būti daroma įtaka valstybių narių tarpusavio prekybai. 
Teisingumo Teismas apibendrino, kad pagrindinėje byloje negalima atmesti, jog viešo-
jo transporto juostų politika PHV paslaugų teikimą Londone daro mažiau patrauklų, 
todėl kitose valstybėse narėse įsteigtos įmonės turi mažiau galimybių patekti į šią rin-
ką, tačiau išsamiai tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 
teismas. 

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendė:

1. Neatrodo, jog tai, kad, siekiant sukurti patikimą ir veiksmingą transporto sis-
temą, Londono taksi leidžiama važiuoti viešojo transporto eismui skirtomis juostomis 
tomis valandomis, kai galioja važiavimo šiomis juostomis apribojimai, tačiau su vai-
ruotuoju nuomojamiems automobiliams tai draudžiama daryti, išskyrus juos iš anksto 
užsisakiusių keleivių įlaipinimą ar išlaipinimą, gali reikšti, kad naudojami valstybės iš-
tekliai ar kad šiems taksi suteikiamas atrankinis ekonominis pranašumas, kaip jis su-
prantamas pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, tačiau tai turi patikrinti prašymą priimti 
prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

2. Negalima atmesti, jog tai, kad Londono taksi leidžiama važiuoti viešajam trans-
portui skirtomis juostomis tomis valandomis, kai galioja važiavimo šiomis juostomis 
apribojimai, tačiau su vairuotuoju nuomojamiems automobiliams tai draudžiama da-
ryti, išskyrus juos iš anksto užsisakiusių keleivių įlaipinimą ar išlaipinimą, gali paveik-
ti valstybių narių tarpusavio prekybą, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 
1 dalį, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

3.3. 2015 m. birželio 25 d. prejudicinis sprendimas byloje  
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“,  

Latvijas Republikas Satiksmes ministerija prieš Kaspars Nīmanis 
(c-664/13)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (toliau – ir 
Direktyva 2006/126/EB) 12 straipsnio išaiškinimu. Šis prašymas pateiktas pagrindinėje 
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byloje, kurioje buvo nagrinėjamas ginčas dėl atsisakymo atnaujinti vairuotojo pažymė-
jimą pareiškėjui Latvijos piliečiui, kuri nebuvo deklaravęs gyvenamosios vietos Latvi-
joje, tačiau teigė, jog joje gyvena įprastai. 

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Direktyvos 2006/126/EB 12 straipsnyje apibrėžti kriterijai, kuriais vadovaujantis 
nustatytina, kas šios direktyvos taikymo tikslais laikytina „įprastine gyvenamąja vieta“, 
kita vertus, direktyvoje nėra nuostatų, patikslinančių, kokiomis priemonėmis už vai-
ruotojo pažymėjimų išdavimą ir atnaujinimą atsakingoms institucijoms galima įrodyti 
tokios gyvenamosios vietos buvimą. Rezultatas, kurį valstybės narės turi pasiekti rem-
damosi jos nuostatomis, yra patikrinimas, ar tenkinami 12 straipsnyje išvardyti kriteri-
jai, leidžiantys nustatyti asmens įprastinės gyvenamosios vietos buvimą jų teritorijoje, 
siekiant įsitikinti, jog šis asmuo tenkina įprastinės gyvenamosios vietos sąlygą. Priemo-
nės ir procedūros, kurių pagalba valstybės siekia minėto rezultato, gali būti skirtingos 
įvairiose valstybėse narėse. Todėl apžvelgiamoje byloje Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas pateiktas išaiškinimą dėl įprastinės gyvenamosios vietos įrodinėjimo pareigos 
ir jos įvykdymo priemonių yra ypač aktualus sprendžiant panašaus pobūdžio teisinius 
klausimus.

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi dėl vairuotojo pažymėji-
mo atnaujinimo. Pareiškėjui vairuotojo pažymėjimas buvo išduotas 2000 m. Latvijoje, 
kai jo deklaruota gyvenamoji vieta buvo šioje valstybėje narėje. Šio pažymėjimo galio-
jimo terminas pagal Latvijos teisės aktus buvo dešimt metų. Gyventojų registre nuro-
dyta, kad nuo 2002 m. vasario mėn. pareiškėjas nebeturėjo deklaruotos gyvenamosios 
vietos Latvijoje. Atsižvelgusi į tai, atsakinga institucija atsisakė suteikti prašomą paslau-
gą ir nurodė, jog tam, kad ją gautų, suinteresuotas asmuo turi būti išgyvenęs Latvijoje 
daugiau kaip 185 dienas ir Latvijos teisės aktų nustatyta tvarka deklaravęs gyvenamą-
ją vietą šioje valstybėje. Ginčui dėl šio atsisakymo pasiekus teismą, šis nusprendė su-
stabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išsiaiškinti, ar 
Direktyvos 2006/126 12 straipsnį, atsižvelgiant į jos 2 konstatuojamosios dalies pirmą 
sakinį, reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja nacionalinės teisės aktai, kuriais nusta-
tyta, kad vienintelė leistina įprastinės gyvenamosios vietos šioje valstybėje (Latvijoje) 
įrodinėjimo priemonė yra asmens deklaruota gyvenamoji vieta.

Teisingumo Teismas visų pirma priminė, kad įprastinės gyvenamosios vietos sąly-
gos įvykdymas yra esminis elementas Direktyva 2006/126 įtvirtintoje sistemoje, kurios 
kertinis akmuo yra vairuotojo pažymėjimų tarpusavio pripažinimo principas. Įprasti-
nės gyvenamosios vietos sąlyga, nesant visiško valstybių narių teisės aktų suderinimo 
vairuotojo pažymėjimų išdavimo srityje, be kita ko, padeda kovoti su „vairuotojo pa-
žymėjimų turizmu“ ir ši sąlyga yra būtina kontroliuojant tinkamumo vairuoti reikala-
vimo laikymąsi.

Teismas pabrėžė, kad tik vairuotojo pažymėjimą išdavusi valstybė narė yra kom-
petentinga tikrinti, ar paisoma įprastinės gyvenamosios vietos sąlygos. Ši taisyklė taip 
pat taikoma valstybei narei, kurioje vairuotojo pažymėjimo turėtojas prašo jį atnaujinti. 
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Vadinasi, svarbu, kad valstybės narės institucijos, atsakingos už vairuotojo pažymėjimų 
išdavimą ir atnaujinimą, galėtų tvirtai įsitikinti, jog pareiškėjas iš tiesų tenkina įprasti-
nės gyvenamosios vietos sąlygą. Šiuo aspektu Direktyvos 2006/126 7 straipsnio 5 dalies 
antroje pastraipoje numatyta, kad vairuotojo pažymėjimą išduodanti valstybė narė iš-
samiai tikrina, siekdama įsitikinti, kad suinteresuotasis asmuo atitinka šios direktyvos 
7 straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus, apimančius įprastinės gyvenamosios vie-
tos sąlygą.

Teisingumo Teismas akcentavo, jog nors tiesa, kad, pirma, nustatyti priemones, 
kuriomis už vairuotojo pažymėjimų išdavimą ir atnaujinimą atsakingoms instituci-
joms galima įrodyti įprastinės gyvenamosios vietos sąlygos įvykdymą, yra valstybių 
narių kompetencija ir, antra, Direktyvoje 2006/126, kaip matyti iš jos 8 konstatuoja-
mosios dalies, nustatyti tik minimalūs vairuotojo pažymėjimo išdavimo valstybėse na-
rėse reikalavimai, vis dėlto iš šios direktyvos 12 straipsnio, analizuojamo kartu su jos 
7 straipsnio 1 dalies e punktu, matyti, kad rezultatas, kurį valstybės narės turi pasiek-
ti remdamosi jos nuostatomis, yra patikrinimas, ar tenkinami 12 straipsnyje išvardyti 
kriterijai, leidžiantys nustatyti asmens įprastinės gyvenamosios vietos buvimą jų teri-
torijoje, siekiant įsitikinti, jog šis asmuo tenkina įprastinės gyvenamosios vietos sąlygą. 
Taigi įprastinės gyvenamosios vietos sąlygos įvykdymo įrodinėjimo priemonės neturi 
viršyti to, kas būtina siekiant leisti valstybės narės institucijoms, kompetentingoms iš-
duoti ir atnaujinti vairuotojo pažymėjimus, įsitikinti, kad suinteresuotasis asmuo ten-
kina šią sąlygą atsižvelgiant į Direktyvos 2006/126 12 straipsnyje įtvirtintus kriterijus. 
Šiuo tikslu tai, kad valstybė narė sieja vairuotojo pažymėjimo išdavimą ar atnaujinimą 
su pareiga turėti jos teritorijoje deklaruotą gyvenamąją vietą, yra tinkama priemonė, 
galinti palengvinti kompetentingų institucijų atliekamą įprastinės gyvenamosios vietos 
sąlygos įvykdymo patikrinimą.

Kita vertus, Teisingumo Teismo vertinimu, absoliuti pareiga turėti valstybės na-
rės teritorijoje deklaruotą gyvenamąją vietą ir draudimas asmeniui, prašančiam išduo-
ti vairuotojo pažymėjimą, kitomis priemonėmis įrodyti, kad jis tenkina Direktyvos 
2006/126 12 straipsnyje įtvirtintus kriterijus, viršija tai, kas būtina siekiant leisti kom-
petentingoms institucijoms įsitikinti, kad suinteresuotasis asmuo tenkina įprastinės 
gyvenamosios vietos sąlygą. Kiek tai susiję su įprastinės gyvenamosios vietos sąlyga, 
Direktyvos 2006/126 12 straipsnyje numatyti keli objektyvūs kriterijai, leidžiantys pa-
tikrinti, ar pareiškėjas turi įprastinę gyvenamąją vietą nurodytoje teritorijoje. Teisin-
gumo Teismas pripažino, kad asmuo gali tenkinti šiuos kriterijus, leidžiančius įrodyti, 
kad jis turi įprastinę gyvenamąją vietą valstybės narės teritorijoje, nors jis ir neturėtų 
šioje valstybėje narėje deklaruotos gyvenamosios vietos. Todėl valstybės narės teisės 
aktai, pagal kuriuos vienintelė asmens, prašančio išduoti vairuotojo pažymėjimą, turi-
ma priemonė įrodyti kompetentingoms institucijoms, kad jis tenkina įprastinės gyve-
namosios vietos sąlygą, yra suinteresuotojo asmens gyvenamosios vietos šios valstybės 
narės teritorijoje deklaravimas, yra pernelyg išimtinio pobūdžio.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendė:

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB 
dėl vairuotojo pažymėjimų 12 straipsnis aiškintinas taip, kad jam prieštarauja valstybės 
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narės teisės aktai, pagal kuriuos vienintelė asmens, prašančio išduoti ar atnaujinti vai-
ruotojo pažymėjimą šioje valstybėje narėje, turima priemonė įrodyti, kad jis tenkina 
šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalies e punkte ir 3 dalies b punkte numatytą sąlygą tu-
rėti šios valstybės narės teritorijoje „įprastinę gyvenamąją vietą“, kaip ji suprantama 
pagal 12 straipsnį, yra gyvenamosios vietos buvimo tos valstybės narės teritorijoje 
deklaravimas.

3.4. 2015 m. birželio 11 d. prejudicinis sprendimas byloje  
Z. Zh. prieš Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie ir  

Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie prieš I. O. 
(c-554/13)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. gruodžio 16 d.  
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių 
trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (toliau – Direk-
tyva 2008/115, Grąžinimo direktyva) 7 straipsnio 4 dalies aiškinimo.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalyje nustatyti atvejai, kai valstybė narė, pri-
ėmusi sprendimą grąžinti trečiosios šalies pilietį, turi teisę nesuteikti laikotarpio sava-
noriškai išvykti arba gali suteikti trumpesnį nei septynių dienų laikotarpį, inter alia tuo 
atveju, kai asmuo kelia pavojų viešajai tvarkai. Apžvelgiamoje byloje Europos Sąjun-
gos Teisingumo Teismas pateikė svarbius išaiškinimus, susijusius su „pavojaus viešajai 
tvarkai“ sąvoka, įtvirtinta minėtos direktyvos 7 straipsnio 4 dalyje, o būtent konstatavo, 
kad aplinkybė, jog trečiosios šalies pilietis yra įtariamas padaręs pagal nacionalinę tei-
sę baudžiamą nusikalstamą veiką ar už ją buvo nuteistas, pati savaime negali patei-
sinti to, kad toks pilietis laikomas keliančiu pavojų viešajai tvarkai pagal Direktyvos 
2008/115 7 straipsnio 4 dalį. Tačiau Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad tiek 
asmens nuteisimas, tiek įtarimas, kad jis padarė nusikalstamą veiką, gali pagrįsti išvadą, 
jog asmuo kelia pavojų viešajai tvarkai, kai šios aplinkybės, kartu vertinant ir kitas su 
konkretaus asmens situacija susijusias aplinkybes, pateisina tokią išvadą. Teisingumo 
Teismas pabrėžė, kad svarbu kiekvienu atveju patikrinti, ar asmeninis trečiosios šalies 
piliečio elgesys kelia realų ir faktinį pavojų viešajai tvarkai, o vertinant šią sąvoką svar-
bus bet koks su atitinkamo trečiosios šalies piliečio situacija susijęs faktinis ar teisinis 
veiksnys, kuris gali padėti išsiaiškinti, ar piliečio asmeninis elgesys kelia tokią grėsmę; 
prie tokių svarbių veiksnių, be kita ko, priskiriamas galimai padarytos veikos pobūdis 
arba sunkumo laipsnis, turimi įrodymai ir nuo jos padarymo praėjęs laikas. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat pažymėjo, kad valstybė narė negali automatiškai 
neskirti termino savanoriškai išvykti, jei atitinkamas asmuo kelia pavojų viešajai tvar-
kai. Kad Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalyje tuo tikslu numatyta galimybe būtų 
naudojamasi tinkamai, kiekvienu konkrečiu atveju reikia patikrinti, ar tokio termino 
neskyrimas suderinamas su šio asmens pagrindinėmis teisėmis.
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Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Z. Zh. buvo suimtas, kai vyko tranzitu per Nyderlandus, nes keliavo su suklastotu 
kelionės dokumentu. 2011 m. birželio 21 d. jis už tai pagal Nyderlandų baudžiamąjį 
kodeksą buvo nuteistas dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausme. Rugpjūčio 4 d. Vals-
tybės sekretorius nurodė Z. Zh. nedelsiant išvykti iš Europos Sąjungos teritorijos (t. y. 
savanoriško išvykimo terminas nebuvo nustatytas). Pasibaigus įkalinimo laikui, Z. Zh. 
iki grąžinimo į Kiniją buvo laikomas suimtas siekiant jį išsiųsti.

I. O., taip pat trečiosios šalies pilietis, 2011 m. sausio 16 d. atvyko į Nyderlandus su 
21 d. galiojančia trumpalaike viza. 2011 m. lapkričio 23 d. jis buvo suimtas ir įkalintas 
dėl įtarimų panaudojus smurtą artimoje aplinkoje prieš moterį. 2011 m. lapkričio 24 d. 
jis buvo įkalintas iki išsiuntimo, jam įsakyta nedelsiant išvykti iš Europos Sąjungos. 

Šiomis aplinkybėmis Raad van State, nagrinėjantis sujungtą bylą dėl minėtų 
sprendimų, nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui 
tam tikrus prejudicinius klausimus, iš esmės siekdamas sužinoti, kaip reikia išaiškinti 
Grąžinimo direktyvos 7 straipsnio 4 dalies reikšmę, visų pirma žodžių „kelia pavojų 
viešajai tvarkai“ reikšmę.

Savo pirmuoju klausimu nacionalinis teismas teiravosi, ar valstybės narės te-
ritorijoje neteisėtai esantis trečiosios šalies pilietis kelia pavojų viešajai tvarkai jau 
vien dėl to, kad yra įtariamas pagal nacionalinę teisę padaręs baudžiamą nusikalsta-
mą veiką, ar vis dėlto būtina, kad už šios veikos padarymą jis turėtų būti nuteistas, 
o nuosprendis būtų įsiteisėjęs. Teisingumo Teismas šiuo aspektu pažymėjo, kad nors 
valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalinius poreikius, kurie gali skirtis, nelygu 
valstybė narė ir laikotarpis, iš esmės gali laisvai apibrėžti viešosios tvarkos reikalavi-
mus, vis dėlto visoje Sąjungoje šie reikalavimai, visų pirma kaip pareigos, nustatytos 
siekiant užtikrinti trečiųjų šalių piliečių pagrindinių teisių paisymą juos išsiunčiant iš 
Sąjungos, išimties pateisinimas, turi būti suprantami siaurai, taip, kad kiekviena valsty-
bė narė be Sąjungos institucijų kontrolės negalėtų vienašališkai nustatyti jų aprėpties. 
Todėl laikytina, kad valstybė narė privalo kiekvienu konkrečiu atveju vertinti Direk-
tyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalies sąvoką „pavojus viešajai tvarkai“ siekdama pati-
krinti, ar asmeninis trečiosios šalies piliečio elgesys kelią realų ir faktinį pavojų vieša-
jai tvarkai. Jeigu siekdama konstatuoti tokį pavojų valstybė narė vadovaujasi bendrąja 
praktika arba kokia nors prezumpcija, tačiau tinkamai neatsižvelgia į asmeninį piliečio 
elgesį ir į tokio elgesio keliamą pavojų viešajai tvarkai, ji klaidingai suvokia konkretaus 
nagrinėjamo atvejo patikrinimo ir proporcingumo principo reikalavimus. Tai reiškia, 
kad aplinkybė, jog trečiosios šalies pilietis yra įtariamas padaręs pagal nacionalinę tei-
sę baudžiamą nusikalstamą veiką arba už ją buvo nuteistas baudžiamąja tvarka, pati 
savaime negali pateisinti to, kad toks pilietis laikomas keliančiu pavojų viešajai tvarkai 
pagal Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalį.

Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad nuteisimo baudžiamąja tvarka 
atveju – net jei nuosprendis ir neįsiteisėjęs – valstybė narė gali nustatyti, kad esama 
pavojaus viešajai tvarkai, kai toks nuteisimas, kartu atsižvelgus į kitas su atitinkamo 
asmens situacija susijusias aplinkybes, pateisina tokią išvadą. Taigi tai, kad nuospren-
dis neįsiteisėjęs, neužkerta valstybei narei kelio remtis Direktyvos 2008/115 7 straips-
nio 4 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata. Be to, vien įtarimas, jog trečiosios 
šalies pilietis padarė pagal nacionalinę teisę baudžiamą nusikalstamą veiką, greta kitų 
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konkretaus atvejo veiksnių, gali pagrįsti išvadą, kad kyla pavojus viešajai tvarkai pagal 
Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalį, nes valstybės narės, atsižvelgdamos į savo na-
cionalinius poreikius, iš esmės gali laisvai apibrėžti viešosios tvarkos reikalavimus, ir 
nei šios direktyvos 7 straipsnis, nei kita jos nuostata neleidžia daryti išvados, kad tam 
būtinas nuteisimas baudžiamąja tvarka.

Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš es-
mės norėjo sužinoti, ar Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama 
taip, kad tuo atveju, kai valstybės narės teritorijoje neteisėtai esantis trečiosios šalies pi-
lietis yra įtariamas padaręs pagal nacionalinę teisę baudžiamą nusikalstamą veiką arba 
už ją buvo nuteistas baudžiamąja tvarka, vertinant, ar toks pilietis kelia pavojų viešajai 
tvarkai pagal šią nuostatą, gali būti svarbūs kiti veiksniai, kaip antai tokios veikos po-
būdis arba sunkumo laipsnis, nuo jos padarymo praėjęs laikas arba aplinkybė, kad toks 
pilietis buvo suimtas nacionalinių institucijų išvykstant iš šios valstybės narės. Šiuo 
klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad siekiant nustatyti, ar esama pavojaus vie-
šajai tvarkai, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalį, svar-
būs veiksniai iš esmės nėra tie patys, kokie yra svarbūs vertinant, ar esama pasislėpi-
mo pavojaus, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, nes sąvoka „pasislėpimo pavojus“ 
skiriasi nuo sąvokos „pavojus viešajai tvarkai“ (dėl sąvokos „pasislėpimo pavojus“, kaip 
tai suprantama pagal šią nuostatą, žr., be kita ko, Sprendimo Mahdi, C-146/14 PPU, 
EU:C:2014:1320, 65–74 punktus). Be to, specialus viešosios tvarkos, kaip ji suprantama 
pagal Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalį, apsaugai būdingų interesų vertinimas 
nebūtinai sutaps su vertinimu, kuriuo grindžiamas nuteisimas baudžiamąja tvarka.

Šiomis sąlygomis laikytina, kad minėtos direktyvos 7 straipsnio 4 dalyje numatyta 
„pavojaus viešajai tvarkai“ sąvoka bet kuriuo atveju reiškia, kad, be socialinės tvarkos 
sutrikdymo, kurį sukelia bet koks įstatymo pažeidimas, kyla reali, faktinė ir pakanka-
mai rimta grėsmė pagrindiniam visuomenės interesui. Iš to išplaukia, kad vertinant šią 
sąvoką svarbus bet koks su atitinkamo trečiosios šalies piliečio situacija susijęs faktinis 
ar teisinis veiksnys, kuris gali padėti išsiaiškinti, ar piliečio asmeninis elgesys kelia tokią 
grėsmę. Todėl piliečio, įtariamo padarius pagal nacionalinę teisę baudžiamą nusikalsta-
mą veiką arba už ją nuteisto baudžiamąja tvarka, atveju prie tokių svarbių veiksnių, be 
kita ko, priskiriamas tokios veikos pobūdis arba sunkumo laipsnis ir nuo jos padarymo 
praėjęs laikas.

  Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas 
iš teiravosi, ar Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad 
tuo atveju, kai atitinkamas asmuo kelia pavojų viešajai tvarkai, norint pasinaudoti toje 
nuostatoje numatyta galimybe neskirti termino savarankiškai išvykti, reikia iš naujo 
patikrinti veiksnius, kurie jau buvo išnagrinėti siekiant nustatyti, ar esama to pavojaus. 
Atsakydamas į šį klausimą, Teisingumo Teismas pakartojo, kad iš teisės būti išklausy-
tam prieš priimant sprendimą grąžinti išplaukia, jog kompetentingos nacionalinės ins-
titucijos turi pareigą leisti suinteresuotajam asmeniui pareikšti nuomonę dėl jo grą-
žinimo tvarkos, t. y. dėl grąžinimo termino ir savanoriško ar priverstinio grąžinimo 
pobūdžio. Valstybė narė negali automatiškai – vadovaudamasi norminiais aktais arba 
praktika – neskirti termino savanoriškai išvykti, jei atitinkamas asmuo kelia pavo-
jų viešajai tvarkai. Kad Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalyje tuo tikslu numatyta 
galimybe būtų naudojamasi tinkamai, kiekvienu konkrečiu atveju reikia patikrinti, ar 
tokio termino neskyrimas suderinamas su šio asmens pagrindinėmis teisėmis. Tačiau 
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nors valstybės narės iš principo privalo skirti neteisėtai esantiems trečiųjų šalių pilie-
čiams, dėl kurių pagal Direktyvos 2008/115 6 straipsnį priimtas sprendimas grąžinti, 
terminą savanoriškai išvykti, siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant tokį sprendimą būtų 
paisoma šių piliečių pagrindinių teisių, iš šios direktyvos 7 straipsnio 4 dalies ir ben-
dros šio straipsnio sistemos išplaukia, kad jo 4 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia 
nuostata taip pat siekiama sudaryti atitinkamai valstybei narei galimybę paisyti savo 
viešosios tvarkos. Todėl, kai atlikus patikrinimą, kurio reikalavimai buvo išvardyti na-
grinėjant pirmąjį ir antrąjį prejudicinius klausimus, paaiškėja, kad atitinkamas asmuo 
kelia realų ir faktinį pavojų viešajai tvarkai, Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalis 
numato galimybę neskirti atitinkamam asmeniui termino savanoriškai išvykti. Ši gali-
mybė yra tokio pavojaus buvimo pasekmė, todėl atitinkama valstybė narė gali ja pasi-
naudoti su sąlyga, kad paisys bendrųjų Sąjungos teisės principų ir pagrindinių suinte-
resuotojo asmens teisių, ir neprivalo iš naujo patikrinti veiksnių, kurie laikyti svarbiais 
minėto pavojaus buvimui konstatuoti.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendė:

1. Direktyvos 2008/115/EB 7 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji 
prieštarauja tokiai nacionalinei tvarkai, pagal kurią neteisėtai valstybės narės teritori-
joje esantis trečiosios šalies pilietis laikomas keliančiu pavojų viešajai tvarkai, kaip tai 
suprantama pagal šią nuostatą, vien dėl to, kad yra įtariamas padaręs pagal nacionalinę 
teisę baudžiamą nusikalstamą veiką arba už ją buvo nuteistas baudžiamąja tvarka.

2. Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, 
kai valstybės narės teritorijoje neteisėtai esantis trečiosios šalies pilietis yra įtariamas 
padaręs pagal nacionalinę teisę baudžiamą nusikalstamą veiką arba buvo už ją nuteis-
tas baudžiamąja tvarka, vertinant, ar toks pilietis kelia pavojų viešajai tvarkai pagal šią 
nuostatą, gali būti svarbūs kiti veiksniai, kaip antai tokios veikos pobūdis arba sunku-
mo laipsnis, nuo jos padarymo praėjęs laikas arba aplinkybė, kad tokį pilietį nacionali-
nės institucijos suėmė jam išvykstant iš šios valstybės narės. Atliekant šį vertinimą taip 
pat gali būti svarbus bet kuris veiksnys, susijęs su atitinkamam trečiosios šalies piliečiui 
pareikšto įtarimo padarius inkriminuojamą veiką patikimumu.

3. Direktyvos 2008/115 7 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, 
kai trečiosios šalies pilietis kelia pavojų viešajai tvarkai, norint pasinaudoti toje nuos-
tatoje numatyta galimybe neskirti termino savarankiškai išvykti, nereikia iš naujo pa-
tikrinti veiksnių, kurie jau buvo išnagrinėti nustatant, ar esama to pavojaus. Tačiau visi 
tos srities valstybės narės teisės aktai arba praktika turi užtikrinti, kad kiekvienu kon-
krečiu atveju bus patikrinta, ar termino savarankiškai išvykti neskyrimas suderinamas 
su šio piliečio pagrindinėmis teisėmis.

3.5. 2015 m. birželio 11 d. prejudicinis sprendimas byloje  
Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG prieš Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

(c-52/14)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1995 m. gruodžio 18 d.  
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių  
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interesų apsaugos (toliau – Reglamentas Nr. 2988/95) 3 straipsnio 1 dalies išaiškinimo. 
Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG (toliau – Pfeifer 
& Langen) ir Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federalinė žemės ūkio 
ir maisto tarnyba) ginčą dėl kompensacijų už sandėliavimo išlaidas, kurias pažeidžiant 
Europos Sąjungos finansinius interesus neteisėtai gavo Pfeifer & Langen, grąžinimo.

Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba 

Reglamentas Nr. 2988/95 yra skirtas apsaugoti Europos Sąjungos finansinius in-
teresus. Šiuo tikslu jis nustato bendrąsias taisykles, reglamentuojančias vienodus pa-
tikrinimus ir administracines priemones bei nuobaudas už Sąjungos teisės aktų 
pažeidimus.

Reglamente Nr. 2988/95 įtvirtintų taisyklių kompleksinis pobūdis, kaip ir šių tai-
syklių santykis su atskiruose sektoriuose ar nacionalinėje teisėje įtvirtintomis taisyklė-
mis, kelia sudėtingus jų aiškinimo ir taikymo klausimus. Dėl šios priežasties bei būti-
nybės vienodai ir vienalaikiai taikyti Reglamento Nr. 2988/95 taisykles visoje Sąjungoje 
nacionalinių teismų prašymai Teisingumo Teismą priimti prejudicinius sprendimus, 
susijusius su šiuo teisės aktu, išlieka nereti1. 

Aptariamoje byloje, susijusioje su cukrumi prekiaujančios Vokietijos kompani-
jos Pfeifer & Langen2 siekiu pasinaudoti Sąjungos teikiamomis kompensacinėmis iš-
mokomis, neteisingai nurodant cukraus kiekius, priimtame prejudiciniame sprendime 
Teisingumo Teismas pateikė daug svarbių materialiųjų ir procedūrinių Reglamen-
to Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies, reglamentuojančios patraukimo atsakomybėn už 
Sąjungos finansinių interesų pažeidimus senatį, išaiškinimų. Be kita ko, sprendime at-
skleista, kas laikytina šioje normoje įvardyta „kompetentinga institucija“, kurios veiks-
mai nutraukia senaties eigą bei kas suprastinas kaip „atitinkamas asmuo“, kuriam pra-
nešus apie veiksmus, susijusius su pažeidimo tyrimu ar patraukimu atsakomybėn už jį, 
taip pat nutrūksta minėtosios senaties terminas. Sprendime išaiškinti ir tam tikri ak-
tualioje normoje minimų „su tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusių veiksmų“ 
turinio elementai, toliau plėtojama Teisingumo Teismo praktika dėl pažeidimų kvalifi-
kavimo kaip „tęstinių arba pakartotinių“, pakartotinių pažeidimų chronologinio ryšio 
bei pasisakyta dėl tam tikrų naikinamojo termino patraukimo atsakomybėn senačiai 
taikymo aspektų. 

Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, jog cukraus perdirbimo įmonei Pfeifer & Langen 
buvo kompensuotos išlaidos už baltojo cukraus sandėliavimą pagal bendrą cukraus 
rinkų organizavimą už prekybos metus nuo 1987–1988 iki 1996–1997. 1997 m. spalio 
9 d. Vokietijos muitinei atlikus Pfeifer & Langen patikrinimą paaiškėjo, kad prašymuose 
 

1 Į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl Reglamento Nr. 2988/95 
3 straipsnio 1 dalies išaiškinimo yra kreipęsis ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas  
(žr. 2015 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1425-858-2015). 

2 Taip pat žr. 2012 m. kovo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimą Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung prieš Pfeifer & Langen KG, C-564/10, EU:C:2012:190. 
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kompensuoti sandėliavimo išlaidas už tuos pačius prekybos metus ši bendrovė nenu-
rodė tam tikrų cukraus kiekių, pagamintų viršijant gamybos kvotas, būtent C cukraus 
kiekių, todėl ji paprašė ir gavo tam tikras jai nepriklausančias kompensacijas. Po šio 
patikrinimo Vokietijos prokuratūra pradėjo baudžiamąjį tyrimą Pfeifer & Langen at-
sakingų asmenų atžvilgiu dėl mokesčių vengimo ir sukčiavimo subsidijomis, suteikto-
mis už cukraus sandėliavimą. Tyrimo tikslais sudaryta muitinės kriminalinės tarnybos 
specialioji komisija, susidedanti ir iš Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  
atstovų, 2002 m. vasario mėn. parengė galutinę ataskaitą dėl sukčiavimo subsidijomis 
(toliau – galutinė ataskaita), kurioje, be kita ko, padaryta išvada, jog nustatyti faktai 
įrodo, kad Pfeifer & Langen neteisėtai prašė sumų ir jas gavo kaip kompensaciją už bal-
tojo cukraus sandėliavimo išlaidas už prekybos metus nuo 1987–1988 iki 1996–1997. 
Be to, 2000 m. minėta komisija kaip liudytojus apklausė daug šios bendrovės darbuo-
tojų. 2003 m. sausio 30 d. sprendimu Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 
remdamasi galutine ataskaita, iš dalies panaikino sprendimus, susijusius su kompen-
sacijų už sandėliavimo išlaidas apskaičiavimu už laikotarpį nuo 1988 m. liepos mėn. 
iki 1989 m. birželio mėn. ir pareikalavo Pfeifer & Langen grąžinti neteisėtai gautas su-
mas. Tuomet Pfeifer & Langen pateikė prieštaravimą Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung ir, be kita ko, tvirtino, kad suėjo pažeidimų, kuriais ji apkaltinta dėl 
1988–1989 prekybos metų, senaties terminas. 2004 m. muitinė nutraukė persekioji-
mą dėl mokesčių vengimo su Pfeifer & Langen sudariusi draugišką susitarimą. 2006 m. 
spalio 4 d. sprendimu Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung iš dalies pa-
tenkino Pfeifer & Langen prieštaravimą ir dėl to sumažino grąžintinas sumas, tačiau 
ši tarnyba nesutiko su tuo, jog konkrečiu atveju suėjo su 1988–1989 prekybos metais 
susijusių pažeidimų senaties terminas, argumentuodama, jog Reglamento Nr. 2988/95 
3 straipsnio 1 dalyje numatytas ketverių metų terminas buvo nutrauktas įvairiais 
su tyrimu ir patraukimu atsakomybėn susijusiais veiksmais. Be to, Bundesanstalt für  
Landwirtschaft und Ernährung manė, kad Pfeifer & Langen veiksmai turi būti laikomi 
pakartotiniais pažeidimais, todėl senaties termino eiga prasidėjo tik nuo paskutinio 
nustatyto pažeidimo, 1997 m.

Pfeifer & Langen minėtą sprendimą apskundė Kelno administraciniam teismui 
(Verwaltungsgericht Köln), be kita ko, teigdama, jog jai inkriminuotiems, 1988–1989 
prekybos metais padarytiems, pažeidimams Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 
1 dalies ketvirtoje pastraipoje numatytas aštuonerių metų senaties terminas suėjo 
1997 m. liepos mėn. ir iki to laiko jai nebuvo skirta nuobauda. Ginčui pasiekus Šiaurės  
Reino-Vestfalijos vyriausiąjį administracinį teismą (Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen), šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisin-
gumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. 

Dėl subjekto pripažinimo „kompetentinga institucija“, kuriai ėmusis atitinkamų 
veiksmų nutrūksta Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas senaties  
terminas

Pirmuoju nacionalinio teismo pateikto klausimo a punktu, ar Reglamento 
Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa turi būti aiškinama taip, kad sąvo-
ka „kompetentinga institucija“ pagal šią nuostatą turi būti suprantama kaip institucija, 
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pagal nacionalinę teisę turinti kompetenciją skirti ar išieškoti pažeidžiant Sąjungos  
finansinius interesus neteisėtai gautas sumas, Teisingumo Teismas pažymėjo, jog pagal 
Vokietijos teisę BLE yra kompetentinga kompensuoti sandėliavimo išlaidas ir išieškoti 
neteisėtai gautas kompensacijas, o muitinė turi įgaliojimus atlikti tyrimą dėl su sandė-
liavimo išlaidų kompensavimu susijusio sukčiavimo. Taigi muitinė atliko pagrindinius 
veiksmus, susijusius su pagrindinėje byloje nagrinėjamų pažeidimų tyrimu ir patrauki-
mu atsakomybėn už juos. 

Šiuo bylos aspektu Teisingumo Teismas priminė, jog pagal Reglamento 
Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą patraukimo atsakomybėn senaties 
terminas gali būti nutrauktas, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažei-
dimo tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusio veiksmo, apie kurį pranešama ati-
tinkamam asmeniui. Todėl konstatuota, jog sąvoka „kompetentinga institucija“, kaip ji 
suprantama pagal šią nuostatą, reiškia instituciją, turinčią kompetenciją imtis aptaria-
mų su tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusių veiksmų. Tačiau tuo pačiu Teisin-
gumo Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies 
trečios pastraipos formuluotėje nenurodyta nieko, iš ko būtų galima matyti, kad ši ins-
titucija turi būti ta pati, kuri yra kompetentinga skirti ar išieškoti pažeidžiant Sąjungos 
finansinius interesus neteisėtai gautas sumas. 

Teismas taip pat pažymėjo, jog nesant Sąjungos teisės normų, kiekviena valstybė 
narė pagal nacionalinę teisę turi paskirti kompetentingas institucijas imtis su pažei-
dimų, kaip jie suprantami pagal Reglamento Nr. 2988/95 2 straipsnio 1 dalį, tyrimu 
ar patraukimu atsakomybėn už juos susijusių veiksmų. Todėl valstybės narės gali savo 
nuožiūra suteikti įgaliojimus patraukti atsakomybėn už pažeidimus kitai institucijai 
nei ta, kuri skiria ar išieško (kaip nagrinėjamu atveju) kompensaciją už sandėliavimo 
išlaidas, su sąlyga, kad šios valstybės taip nedaro neigiamos įtakos veiksmingam Sąjun-
gos teisės taikymui.

Dėl asmens pripažinimo „atitinkamu asmeniu“, kuriam pranešus apie veiksmus, su-
sijusius su pažeidimo tyrimu ar patraukimu atsakomybėn už jį, nutrūksta Reglamento  
Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas senaties terminas

Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš es-
mės teiravosi, ar Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa turi būti 
aiškinama taip, kad apie veiksmus, susijusius su pažeidimo tyrimu ar patraukimu atsa-
komybėn už jį, buvo pranešta „atitinkamam asmeniui“, kaip tai suprantama pagal šią 
nuostatą, kai šis asmuo yra juridinis asmuo ir apie šiuos veiksmus buvo pranešta jo 
darbuotojams, juos apklausiant kaip liudytojus.

Teisingumo Teismas nurodė, jog iš Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies 
trečios pastraipos formuluotės matyti, kad sąvoka „atitinkamas asmuo“ apibrėžiamas 
ūkio subjektas, įtariamas pažeidimų, dėl kurių atliekamas tyrimas ar už kuriuos trau-
kiama atsakomybėn, padarymu, nagrinėjamu atveju – Pfeifer & Langen. Teismas kons-
tatavo, jog Reglamente Nr. 2988/95 nenumatyta specialių taisyklių dėl tvarkos, pagal 
kurią atitinkamam asmeniui turi būti pranešta apie „su tyrimu ar patraukimu atsako-
mybėn susijusį veiksmą“, kaip jis suprantamas pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 da-
lies trečią pastraipą. Todėl, Teisingumo Teismo vertinimu, reikia laikyti, jog minėta  
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sąlyga yra įvykdyta, kai atsižvelgiant į visus faktinius duomenis galima daryti išva-
dą, kad apie atitinkamus su tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusius veiksmus 
iš tikrųjų buvo pranešta atitinkamam asmeniui. Kalbant apie juridinį asmenį, ši sąly-
ga įvykdoma, jeigu apie atitinkamą veiksmą iš tikrųjų buvo pranešta asmeniui, kurio 
veiksmai pagal nacionalinę teisę gali būti priskirti šiam juridiniam asmeniui, o tai turi 
patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Dėl „su tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusių veiksmų“ turinio, sprendžiant 
klausimą dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto senaties termino

Pirmojo klausimo b punktu ir trečiuoju klausimu, kuriuos Teisingumo Teismas 
nusprendė nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš 
esmės teiravosi, ar Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa turi 
būti aiškinama, pirma, taip, kad tam, kad būtų laikomas „su tyrimu ar teisminiu na-
grinėjimu [patraukimu atsakomybėn] susijusiu veiksmu“, kaip jis suprantamas pagal 
šią nuostatą, veiksmas turi būti susijęs su konkrečiu subjekto padarytu pažeidimu ir 
administracinės priemonės arba nuobaudos taikymu ir, antra, ar ataskaita, kaip antai 
pagrindinėje byloje nagrinėjama galutinė ataskaita, kurioje įvertinami tyrimo dėl įta-
rimų padarius pažeidimus rezultatai, atitinkamo asmens nepaprašius pateikti papildo-
mos informacijos dėl nurodytų operacijų, gali būti laikoma tokiu veiksmu.

Teisingumo Teismas, remdamasis savo ankstesne praktika, priminė, jog senaties 
terminas, kaip antai numatytas aptariamoje nuostatoje, atlieka teisinio saugumo funk-
ciją ir tokia funkcija nebūtų visiškai įgyvendinama, jei šis terminas galėtų būti nutrau-
kiamas dėl kiekvieno nacionalinės administracijos bendro patikrinimo, neturinčio 
ryšio su įtarimais padarius pažeidimus, susijusiais su pakankamai konkrečiai apibrėž-
tomis operacijomis. Tačiau, Teismo vertinimu, kai nacionalinės valdžios institucijos 
pateikia asmeniui ataskaitą apie nustatytą jo padarytą pažeidimą, susijusį su konkrečia 
operacija, prašo pateikti su šia operacija susijusios papildomos informacijos ar skiria 
jam su šia operacija susijusią nuobaudą, jos imasi pakankamai konkrečių veiksmų, su-
sijusių su pažeidimo tyrimu ar patraukimu atsakomybėn už jį, kaip tai suprantama pa-
gal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą.

Teismas darė išvadą, jog tam, kad veiksmas būtų laikomas „su tyrimu ar teisminiu 
nagrinėjimu [patraukimu atsakomybėn] susijusiu veiksmu“, kaip jis suprantamas pagal 
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, juo turi būti pakankamai 
tiksliai apibrėžtos operacijos, su kuriomis susiję įtarimai padarius pažeidimus. Tačiau 
pagal šį tikslumo reikalavimą nebūtina, kad minėtu veiksmu būtų nurodyta galimy-
bė skirti konkrečią administracinę nuobaudą ar priemonę. Todėl ataskaita, kaip antai 
pagrindinėje byloje nagrinėjama galutinė ataskaita, gali būti laikoma „su tyrimu ar 
teisminiu nagrinėjimu [patraukimu atsakomybėn] susijusiu veiksmu“, kaip jis supran-
tamas pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, jeigu joje 
pakankamai tiksliai apibrėžiamos operacijos, su kuriomis susiję įtarimai padarius pa-
žeidimus, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas; 
taip yra, net jeigu joje nėra atitinkamam asmeniui skirto prašymo pateikti papildomos 
informacijos.
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Dėl kelių pažeidimų chronologinio ryšio, siekiant kvalifikuoti juos kaip „pakartotinį 
pažeidimą“ 

Kitais klausimais (ketvirtuoju ir aštuntuoju), kuriuos Teisingumo Teismas taip pat 
nagrinėjo kartu, nacionalinis teismas teiravosi, ar Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 
1 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama, pirma, taip, jog tam, kad būtų laikomi su-
darantys „pakartotinį pažeidimą“, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, keli pažei-
dimai turi būti glaudžiai chronologiškai susiję ir, antra, taip, kad pažeidimai, susiję su 
gamintojo sandėliuojamo cukraus kiekių apskaičiavimu, padaryti skirtingais prekybos 
metais, dėl kurių tas gamintojas neteisingai deklaravo minėtus kiekius ir dėl to buvo 
nepagrįstai išmokėtos sumos kaip kompensacija už sandėliavimo išlaidas, gali sudaryti 
„pakartotinį pažeidimą“, kaip jis suprantamas pagal minėtą nuostatą.

Pasisakydamas šiais klausimais Teisingumo Teismas pirmiausia rėmėsi ankstesne 
savo praktika, jog pažeidimas yra „tęstinis arba pakartotinis“, kaip tai suprantama pa-
gal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, kai jį padaro ūkio su-
bjektas, iš visų savo vykdomų panašių operacijų, kuriomis pažeidžiama ta pati Sąjun-
gos teisės nuostata, gaunantis ekonominę naudą bei priminė tikslą, kurio siekė senaties 
terminą įtvirtinęs Sąjungos teisės aktų leidėjas.

Teisingumo Teismas konstatavo, jog pažeidimai negali sudaryti „pakartotinio pa-
žeidimo“, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą, jeigu juos skiria laikotarpis, ilgesnis už tos pačios straipsnio dalies pirmoje 
pastraipoje numatytą ketverių metų senaties terminą. Iš tiesų tokiu atveju šie atskiri 
pažeidimai nėra pakankamai glaudžiai chronologiškai susiję. Taigi nesant kompeten-
tingos institucijos su tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusio veiksmo, ūkio su-
bjektas galėtų pagrįstai manyti, kad suėjo pirmojo iš šių pažeidimo senaties terminas. 
Tačiau toks chronologinis ryšys egzistuoja, kai laikotarpis, skiriantis pažeidimą nuo 
ankstesniojo, yra trumpesnis už minėtą senaties terminą.

Taip pat Teisingumo Teismas, priminęs nacionalinio teismo pareigą įvertinti, ar 
konkrečiu atveju egzistuoja tęstinį ar pakartotinį pažeidimą sudarantys elementai ir 
atitinkamai byloje nagrinėjamus pažeidimus kvalifikuoti, išaiškino, jog, kaip atrodo iš 
bylos aplinkybių, visi pažeidimai, kuriais kaltinama Pfeifer & Langen, prisideda prie 
šios bendrovės pateiktų deklaracijų klaidingumo dėl dalies jos baltojo cukraus produk-
cijos, dėl kurios ji prašė kompensuoti sandėliavimo išlaidas, kvalifikavimo (kaip A ir 
(arba) B kvotos, o ne C cukrus). Taigi šie pažeidimai gali sudaryti pakartotinį Regla-
mento Nr. 1998/783 13 straipsnio 1 dalies, kurioje cukraus gamintojui nustatyta pareiga 
deklaruoti atsargas, kurių sandėliavimo išlaidos gali būti kompensuojamos, pažeidimą. 
Todėl negalima atmesti galimybės, kad pažeidimai, kuriais pagrindinėje byloje kaltina-
ma Pfeifer & Langen, kartu sudaro „pakartotinį pažeidimą“, kaip jis suprantamas pagal 
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, ką galutinai patikrinti 
turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Dėl pažeidimų kvalifikavimo kaip „tęstinio arba pakartotinio pažeidimo“, sprendžiant 
klausimą dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje numatyto senaties termino 

3 1978 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1998/78, nustatantis išsamias cukraus 
sandėliavimo išlaidų kompensavimo sistemos taikymo taisykles, iš dalies pakeistas 1988 m. birželio 
13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1714/88.
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taikymo, kai kompetentingos institucijos reguliariai ir išsamiai netikrino pažeidimus pa-
dariusio ūkio subjekto

Penktuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas tei-
ravosi, ar Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa turi būti aiški-
nama taip, kad visų pažeidimų kvalifikavimas kaip „tęstinio arba pakartotinio pažeidi-
mo“, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, negalimas, kai kompetentingos institucijos 
reguliariai ir išsamiai netikrino atitinkamo asmens.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pakartojo, jog „tęstiniam arba pakartotiniam 
pažeidimui“, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies 
antrą pastraipą, būdinga tik tai, kad ūkio subjektas iš visų panašių operacijų, kuriomis 
pažeidžiama ta pati Sąjungos teisės nuostata, gauna ekonominės naudos. Todėl spren-
dė, kad ši sąvoka pagrįsta šiai pažeidimų kategorijai būdingais objektyviais kriterijais, 
nepriklausomais nuo nacionalinės administracijos elgesio atitinkamo ūkio subjekto 
atžvilgiu. Konkrečiai kalbant, visų pažeidimų kvalifikavimas kaip „tęstinio ir pakarto-
tinio pažeidimo“, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 da-
lies antrą pastraipą, negali priklausyti nuo aplinkybės, ar kompetentingos institucijos 
reguliariai ir išsamiai tikrino atitinkamą asmenį.

Dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje nustatyto 
naikinamojo termino dėl patraukimo atsakomybėn pradžios tęstinio ar pakartotinio pa-
žeidimo atveju 

Nacionalinis teismas taip pat siekė sužinoti (šeštasis ir devintasis klausimas), ar 
Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa turi būti aiškinama 
taip, kad šioje pastraipoje numatyto termino dėl tęstinių arba pakartotinių pažeidimų 
eiga prasideda nuo dienos, kai pasibaigė paskutinis pažeidimas, nuo dienos, kai buvo 
padarytas kiekvienas iš skirtingų kartotinių pažeidimų, ar nuo dienos, kai kompeten-
tingos nacionalinės institucijos sužinojo apie šiuos pažeidimus.

Atsakydamas į šiuos klausimus Teisingumo Teismas pažymėjo, jog, visų pirma, 
iš Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies formuluotės ir struktūros matyti, kad 
šios nuostatos ketvirtoje pastraipoje nustatyta absoliuti riba, taikoma patraukimo at-
sakomybėn už pažeidimą senaties terminui, o šis terminas sueina ne vėliau kaip tą 
dieną, kai pasibaigia laikotarpis, lygus tos nuostatos pirmoje pastraipoje numatytam 
dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, 
išskyrus tuos atvejus, kai administracinė procedūra laikinai sustabdoma pagal šio re-
glamento 6 straipsnio 1 dalį. Taigi minėto reglamento 3 straipsnio 1 dalies ketvirto-
je pastraipoje numatytas terminas prisideda didinant ūkio subjektų teisinį saugumą, 
užkertant kelią tam, kad dėl pasikartojančių termino eigą nutraukiančių veiksmų su 
pažeidimu susijęs patraukimo atsakomybėn senaties terminas galėtų būti pratęstas 
neribotam laikui. Po to kalbant apie šio termino pradžią, iš Reglamento Nr. 2988/95 
3 straipsnio 1 dalies struktūros ir ypač iš to, kad nėra specialių taisyklių šioje srityje, 
taip pat matyti, kad šis atskaitos taškas turi būti nustatytas remiantis tos pačios straips-
nio dalies pirmomis dviem pastraipomis. Pagal minėto 3 straipsnio 1 dalies antrą pas-
traipą pakartotinių pažeidimų atveju senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, 
kai pažeidimas buvo baigtas. Kai ūkio subjektas, siekdamas gauti ekonominės naudos,  
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atlieka kelias panašias operacijas, kuriomis pažeidžiama ta pati Sąjungos teisės nuos-
tata, šios operacijos turi būti laikomos sudarančiomis vieną ir tą patį tęstinį arba kar-
totinį pažeidimą. Todėl toje nuostatoje nurodyta sąvoka „baigtas pažeidimas“ turi būti 
suprantama kaip nuoroda į dieną, kai buvo baigtas paskutinis tą patį pakartotinį pa-
žeidimą sudarantis veiksmas. Atitinkamai data, kurią nacionalinės institucijos sužinojo 
apie pažeidimą, neturi įtakos minėto termino pradžiai.

Dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje nustatyto 
naikinamojo termino dėl patraukimo atsakomybėn taikymo, kai kompetentingos instituci-
jos imasi su tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusių veiksmų, apie kuriuos pranešta 
atitinkamam asmeniui 

Paskutiniuoju klausimu nacionalinis teismas teiravosi, ar Reglamento Nr. 2988/95 
3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad dėl kompetentingos institucijos su 
tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusių veiksmų, apie kuriuos pranešta atitin-
kamam asmeniui pagal šios straipsnio dalies trečią pastraipą, nutrūksta tos pačios 
straipsnio dalies ketvirtoje pastraipoje numatytas terminas. 

Teisingumo Teismas priminė, jog Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies ke-
tvirtoje pastraipoje nustatyta absoliuti riba, taikoma patraukimo atsakomybėn už pa-
žeidimą senaties terminui, o šis terminas sueina ne vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia 
laikotarpis, lygus tos pačios straipsnio dalies pirmoje pastraipoje numatytam dvigu-
bam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išsky-
rus tuos atvejus, kai administracinė procedūra laikinai sustabdoma pagal šio reglamen-
to 6 straipsnio 1 dalį. Todėl Teisingumo Teismas sprendė, kad, išskyrus pastarąjį atvejį, 
dėl kompetentingos institucijos su tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusių veiks-
mų, apie kuriuos pranešta atitinkamam asmeniui pagal minėto reglamento 3 straipsnio 
1 dalies trečią pastraipą, nenutrūksta to paties reglamento 3 straipsnio 1 dalies ketvir-
toje pastraipoje numatytas terminas. Akcentuota, jog šią išvadą patvirtina šio termino 
tikslas, kuriuo konkrečiai siekiama užkirsti kelią tam, kad dėl pasikartojančių termino 
eigą nutraukiančių veiksmų su pažeidimu susijęs patraukimo atsakomybėn senaties 
terminas galėtų būti pratęstas neribotam laikui.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendė:

1. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa turi būti aiškina-
ma taip, kad sąvoka „kompetentinga institucija“ pagal šią nuostatą turi būti supran-
tama kaip institucija, pagal nacionalinę teisę turinti kompetenciją imtis aptariamų su 
tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusių veiksmų, ir ši institucija gali būti ne ta, 
kuri skiria ar išieško pažeidžiant Europos Sąjungos finansinius interesus neteisėtai gau-
tas sumas.

2. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa turi būti aiški-
nama taip, kad apie veiksmus, susijusius su pažeidimo tyrimu ar patraukimu atsako-
mybėn už jį, buvo pranešta „atitinkamam asmeniui“, kaip tai suprantama pagal šią 
nuostatą, kai atsižvelgiant į visus faktinius duomenis galima daryti išvadą, kad apie ati-
tinkamus su tyrimu ar patraukimu atsakomybėn susijusius veiksmus iš tikrųjų buvo 
pranešta atitinkamam asmeniui. Kalbant apie juridinį asmenį, ši sąlyga įvykdoma, jeigu 



705

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga 

apie atitinkamą veiksmą iš tikrųjų buvo pranešta asmeniui, kurio veiksmai pagal naci-
onalinę teisę gali būti priskirti šiam juridiniam asmeniui, o tai turi patikrinti prašymą 
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

3. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa turi būti aiški-
nama taip, kad tam, kad veiksmas būtų laikomas „su tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu 
[patraukimu atsakomybėn] susijusiu veiksmu“, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, 
juo turi būti pakankamai tiksliai apibrėžtos operacijos, su kuriomis susiję įtarimai pa-
darius pažeidimus. Tačiau pagal šį tikslumo reikalavimą nebūtina, kad minėtu veiks-
mu būtų nurodyta galimybė skirti konkrečią administracinę nuobaudą ar priemonę. 
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar pagrindinėje 
byloje nagrinėjama ataskaita atitinka šią sąlygą.

4. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa turi būti aiškina-
ma taip, kad, kalbant apie chronologinį ryšį, kuris turi sieti pažeidimus tam, kad šie su-
darytų „pakartotinį pažeidimą“, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, reikalaujama 
tik to, jog kiekvieną pažeidimą nuo ankstesniojo skiriantis laikotarpis būtų trumpesnis 
už tos pačios straipsnio dalies pirmoje pastraipoje numatytą senaties terminą. Pažei-
dimai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, susiję su gamintojo sandėliuojamo 
cukraus kiekių apskaičiavimu, padaryti skirtingais prekybos metais, dėl kurių tas ga-
mintojas neteisingai deklaravo minėtus kiekius ir dėl to buvo nepagrįstai išmokėtos 
sumos kaip kompensacija už sandėliavimo išlaidas, iš principo sudaro „pakartotinį pa-
žeidimą“, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

5. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa turi būti aiškina-
ma taip, kad visų pažeidimų kvalifikavimas kaip „tęstinio arba pakartotinio pažeidimo“, 
kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, nėra negalimas, kai kompetentingos instituci-
jos reguliariai ir išsamiai netikrino atitinkamo asmens.

6. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa turi būti aiški-
nama taip, kad esant tęstiniam arba pakartotiniam pažeidimui, šioje pastraipoje numa-
tyto termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas, neatsižvel-
giant į tai, kada nacionalinė administracija sužinojo apie šį pažeidimą.

7. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad dėl 
kompetentingos institucijos su tyrimu ar baudžiamuoju persekiojimu susijusių veiks-
mų, apie kuriuos pranešta atitinkamam asmeniui pagal šios straipsnio dalies trečią 
pastraipą, nenutrūksta tos pačios straipsnio dalies ketvirtoje pastraipoje numatytas 
terminas.
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4. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga

4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. birželio 4 d. sprendimas byloje  
Chitos prieš Graikiją  

(pareiškimo Nr. 51637/12)

Šioje byloje vienbalsiai buvo nustatytas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 4 straipsnio 2 dalies (privalomojo darbo 
uždraudimas) pažeidimas, Graikijai iš kariuomenės gydytojo, nusprendusio prieš laiką 
pasitraukti iš tarnybos ginkluotose pajėgose, pareikalavus nedelsiant sumokėti kom-
pensaciją su palūkanomis už jam suteiktą išsilavinimą.

Faktinės aplinkybės

Pareiškėjas Chitos 1986 m. buvo priimtas į Graikijos karo medicinos tarnybos 
akademiją. Dėl to jis galėjo nemokamai šešerius metus studijuoti Salonikų universitete 
ir gauti su tuo susijusias socialines garantijas. Be to, visų studijų metu jam buvo moka-
mas ir atlyginimas. 1993 m. birželio mėn. medicinos studijas baigęs pareiškėjas, turėda-
mas jaunesniojo leitenanto karinį laipsnį, pradėjo savo tarnybą Graikijos ginkluotose 
pajėgose, kuri turėjo tęstis dvigubai1 ilgiau nei jo studijos, t. y. 12 metų. 1996 m. pa-
reiškėjas, siekdamas įgyti specializaciją (tapti anesteziologu), pradėjo naujas studijas, 
kurios tęsėsi penkerius metus. Studijų, skirtų medicininei specializacijai įgyti, metu pa-
reiškėjas ir toliau gaudavo atlyginimą. 

2006 m. sausio 22 d. pareiškėjas, kuris tuo metu buvo sausumos pajėgų pulkinin-
kas-anesteziologas, nusprendė pasitraukti iš privalomosios tarnybos ginkluotose pajė-
gose. 2006 m. rugsėjį jis buvo informuotas, jog jam vis dar buvo likę atitarnauti devy-
nerius metus, keturis mėnesius ir 12 dienų arba, priešingu atveju, jis turėjo valstybei 
sumokėti 106 960 eurų kompensaciją, kuri galutinai buvo patvirtinta 2007 m. gegužės 
26 d. ginkluotųjų pajėgų vado sprendimu. Pareiškėjas šį sprendimą apskundė Valstybės 
kontrolės teismui (pranc. – la cour des comptes), kuris pritaikė reikalavimo užtikrinimo 
priemones ir įsakė sustabdyti sprendimo vykdymą. Nepaisant to, Salonikų mokesčių 
tarnyba nurodė pareiškėjui sumokėti 106 960 eurų sumą kartu su 2 139,20 eurų admi-
nistraciniu mokesčiu ir 427,84 eurų įmoka į žemės ūkio draudimo fondą. 2010 m. ge-
gužės 10 d. ši tarnyba informavo pareiškėją apie tai, jog dėl neįvykdyto mokėjimo susi-
kaupė palūkanos ir pakartotinai nurodė atlikti uždelstą mokėjimą iki 2010 m. gegužės 
31 d., ką pareiškėjas ir padarė. 

2013 m. gruodžio 12 d. sprendimu Valstybės kontrolės teismas išaiškino, jog penkeri 
metai, kuriuos pareiškėjas praleido siekdamas įgyti specializaciją, turėtų būti įskaičiuo-
ti į bendrą privalomosios tarnybos trukmę ir dėl to sumažino jam valstybei mokėtiną 

1 Iš pradžių privalomosios tarnybos pareiga prilygo trigubai studijų trukmei, tačiau Graikijos 
vyriausiojo administracinio teismo sprendimu buvo panaikinta kaip prieštaraujanti Europos socialinei 
chartijai. 
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kompensaciją iki 49 978,33 eurų. Atsižvelgdama į tai, valstybė grąžino pareiškėjui  
59 749,61 eurus, t. y. skirtumą tarp minėtos ir pareiškėjo įmokėtos sumos. 

Pareiškėjas, kreipdamasis į Teismą, tvirtino, jog Graikija, versdama jį ilgą laiką 
tarnauti ginkluotose pajėgose arba sumokėti didelę kompensaciją, pažeidė Konvenci-
jos 4 straipsnio 2 dalį (privalomojo darbo draudimas) bei (papildomai) Konvencijos 
14 straipsnį (diskriminacijos draudimas), nes specializaciją įgyti buvo reikalaujama tik 
iš sausumos pajėgų gydytojų, tokiu būdu pareiškėjo privalomąją tarnybą pailginant 
penkeriais metais. Pareiškėjas teigė nesiekiąs išvengti visų savo noru prisiimtų įsiparei-
gojimų, susijusių su jo studijomis už valstybės lėšas, tačiau manė, jog jo bendrai duotas 
sutikimas nereiškia, jog gali būti pažeidžiamos jo Konvencijos laiduojamos teisės, be 
kita ko, neinformavus jo apie privalomosios tarnybos pratęsimą penkeriems metams, 
t. y. specializacijos įgijimo laikotarpiui. Be to, pareiškėjas akcentavo, jog jam nebuvo 
sudaryta galimybė kompensaciją valstybei išmokėti dalimis, vietoje to nurodžius, jog 
jis visą sumą turi sumokėti kuo skubiau arba, priešingu atveju, prisikaups palūkanų. 

Vyriausybė savo ruožtu teigė, jog aptariama situacija nepažeidė Konvencijos 
4 straipsnio 2 dalies, nes pareiškėjas, pradėdamas nemokamai studijuoti mediciną ir 
naudotis kitomis privilegijomis, žinojo, jog už tai prisiima de jure pareigą vėliau valsty-
bės labui ištarnauti ginkluotose pajėgose tam tikrą metų skaičių. Papildomai pažymėjo, 
jog pareiškėjas įgyti specializaciją nebuvo verčiamas, bet ją pasirinko savo noru, siek-
damas pagerinti savo karjeros galimybes ir visų studijų metu išlaikė savo, kaip mediko, 
gaunamą atlyginimą. 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga

Pirmiausia Teismas priminė, jog iš [Konvencijos 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų] 
sąvokų „priverstinis ar privalomasis [darbas]“ pirmoji apima tiek fizinį, tiek teisinį su-
varžymą. Tuo tarpu antroji sąvoka gali reikšti tik bet kokį teisinį suvaržymą. Tačiau 
darbas, kurį asmuo apsiėmė atlikti pagal laisva valia sudarytą sutartį, negali būti laiko-
mas patenkančiu į Konvencijos 4 straipsnio taikymo sritį, remiantis vien tuo, jog jo ne-
atlikus, šiam asmeniui pagal susitarimą bus taikoma sankcija. Šiuo aspektu svarbu yra 
tai, jog siekiant įvardyti darbą kaip privalomąjį, jo asmuo neturi būti prisiėmęs savo 
noru ir už tai jam turi būti „grasoma bet kokia sankcija“ (žr. Van der Mussele prieš  
Belgiją, pareiškimo Nr. 8919/80, 34–35 p.).

Teismas pažymėjo, jog nors Konvencijos 4 straipsnio 3 dalies b punktas ir numa-
to, kad priverstiniu ar privalomuoju darbu nelaikoma „bet kokia karinė tarnyba <...>“, 
atsižvelgiant į Konvencijos prasmę ir tikslą, ši nuostata negali būti taikoma profesiona-
liems kariams. Todėl Teismas sprendė, jog konkrečiu atveju reikia tirti Graikijos veiks-
mų atitiktį Konvencijos 4 straipsnio 2 daliai. 

Teismo vertinimu, pareiškėjas negalėjo pagrįstai teigti, jog jam nebuvo žinoma 
apie už nemokamą išsilavinimą prisiimtą įsipareigojimą studijoms pasibaigus atlik-
ti daugiametę privalomąją tarnybą. Be to, kompensacija, kurią jis šios tarnybos neuž-
baigęs turėjo sumokėti valstybei, buvo apskaičiuota remiantis teise, t. y. Graikijos aktu 
Nr. 3527/2004. Ši pareiga buvo sudėtinė karininkų tarnybos dalis ir jos trukmę, siekiant 
užsitikrinti investicijų grąžą, galėjo nustatyti valstybės, naudodamosi savo vertinimo 
nuožiūros laisve. Todėl vienintelis aspektas, kuriuo Teismas nurodė tirsiąs galimą Kon-
vencijos pažeidimą, buvo tai, ar pareiškėjui nekilo neproporcinga sunkumų našta. 
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Šiuo aspektu Teismas pažymėjo, jog, kaip jau buvo išaiškinta Van der Musele by-
loje, Konvencijos 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas turi būti konstatuojamas, jei asmuo, 
siekiantis įgyti tam tikrą profesiją, už tai prisiima tokį neproporcingą ir perteklinį įsi-
pareigojimą, kuris neatsveria naudojimosi įgyta profesija ateityje privalumų (minėto 
sprendimo 37 p.). Konkrečiu atveju pareiškėjas mediciną studijavo ir anesteziologo 
specializaciją įgijo, naudodamasis kariuomenės ištekliais, be to, jis galėjo teikti priva-
čias paslaugas laisvu nuo tarnybos laiku. Dargi karo medikai savo bendrųjų ir specia-
lizuotų studijų metu galėjo naudotis specialiomis privilegijomis, tokiomis, kaip darbo 
apsauga ir atlyginimu, neprieinamomis civiliams medikams. Turint omenyje tai, kad 
karo medikai turi teisę gauti darbo užmokestį studijų metu, reikalavimas grąžinti tam 
tikras mokymosi išlaidas, taikomas anksčiau susitarto laiko paliekantiems tarnybą as-
menims, yra visiškai pateisinamas. Teismo vertinimu, tokia tvarka pati savaime grės-
mės proporcingumo principo laikymuisi nekelia.

Nepaisant to, Teismo nuomone, mokymosi išlaidų grąžinimo tvarkos sąlygos tam 
tikrais atvejais gali prisidėti prie pusiausvyros, turinčios egzistuoti tarp asmens subjek-
tinių teisių ir visuomenės interesų apsaugos, sutrikdymo. Nors 49 987,33 eurų suma, 
kurią galutiniu Valstybės kontrolės teismo sprendimu pareiškėjui buvo nurodyta susi-
mokėti, ir nebuvo nepagrįsta, atsižvelgiant į tai, jog ji sudarė mažiau nei du trečdalius 
visų dėl pareiškėjo valstybės patirtų išlaidų, iš jo, nepaisant teismo nurodymo kompen-
sacijos grąžinimą sustabdyti, buvo reikalaujama skubiai sumokėti 109 527 eurus, kartu 
nurodant apie dėl delsimo nuolat augančias palūkanas, kurių norma siekė 12–13 proc. 
Be to, 2007 m. gegužės 26 d. sprendimas neinformavo pareiškėjo apie galimybę kom-
pensaciją valstybei išmokėti dalimis, nors tokią galimybę įtvirtino norminiai teisės 
aktai. Tokiu būdu, reikalaudamos kuo skubiau sumokėti 109 527 eurų kompensaciją, 
padidinant ją iki 112 155,69 eurų, institucijos, atsakingos už mokesčių surinkimą, pa-
reiškėjui sukėlė neproporcingai didelę naštą, pažeidžiančią Konvencijos 4 straipsnio 
2 dalies nuostatas.

Atsižvelgdamas į tai, jog teisės aktai specializacijos įgijimą visose trijose ginkluo-
tųjų pajėgų dalyse (oro, jūros ir sausumos) dirbusiems medikams numatė pasirinktinai, 
Teismas pareiškėjo peticiją dėl Konvencijos 14 straipsnio pažeidimo nutarė laikyti ne-
priimtina ir visiškai nepagrįsta.

4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas byloje  
Vinci Construction ir GTM Génie Civil et Services prieš Prancūziją 

(pareiškimo Nr. 63629/10 ir 60567/10)

Šioje byloje nustatytas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas dėl elektroninių duo-
menų, įskaitant el. laiškus, kuriems taikoma advokato ir kliento bendravimo konfiden-
cialumo apsauga, paieškos ir paėmimo.

Faktinės aplinkybės

2007 m. spalio 5 d. Paryžiaus apygardos teismo teisėjas, vykstant neteisėtai sude-
rintų veiksmų tyrimui, išdavė leidimą Konkurencijos, vartojimo ir kovos su sukčiavi-
mu generaliniam direktoratui (toliau – DGCCRF) atlikti patikrinimus ir dokumentų 
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paėmimus kelių įmonių patalpose, įskaitant ir pareiškėjų įmones. Patikrinimų metu 
buvo paimta daugelis dokumentų ir kompiuterio duomenų, taip pat ir kai kurių dar-
buotojų susirašinėjimas el. paštu. Pareiškėjai pateikė skundus Paryžiaus apygardos teis-
mo teisėjui, prašydami, kad patikrinimų rezultatai būtų atmesti, o neteisėtai paimti do-
kumentai grąžinti. Pareiškėjai, be kita ko, nurodė, kad be jokios atrankos buvo paimti 
didelės apimties kompiuterių duomenys. Daugelis iš paimtų dokumentų buvo nesusiję 
su tyrimu arba jiems buvo taikoma advokato ir kliento bendravimo konfidencialumo 
apsauga. Pareiškėjų teigimu, bet kuriuo atveju nebuvo sudarytas pakankamai tikslus 
paimtų dokumentų aprašas. Jie taip pat nurodė, kad negalėjo patikrinti dokumentų tu-
rinio prieš jų paėmimą ir dėl to negalėjo jų ginčyti. Teisėjas atmetė pareiškėjų skundus, 
o kasacinis teismas – skundus dėl teisės.

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga

Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, kad elektroninių duomenų, įskai-
tant elektroninį susirašinėjimą, kuriam taikoma advokato ir kliento bendravimo kon-
fidencialumo apsauga, paieška ir paėmimas prilygo teisių, saugomų pagal Konvencijos 
8 straipsnį, ribojimui. Šis ribojimas buvo „nustatytas įstatymo“ bei turėjo tikslą rasti 
įrodymų ir požymių, kad egzistuoja neteisėti susitarimai, taigi jais buvo siekiama „eko-
nominės šalies gerovės“ ir „pažeidimų ar nusikaltimų prevencijos“. 

Teismo vertinimu, kompetentingos institucijos siekė atlikti paiešką tik tų duome-
nų, kurie yra susiję su tyrimo dalyku. Teismas atmetė pareiškėjų argumentus, jog jie 
neturėjo galimybių susipažinti su paimtais dokumentais. Šiuo aspektu pažymėta, jog 
buvo parengtas pakankamai tikslus dokumentų apyrašas, kuriame nurodyti dokumen-
tų pavadinimai, jų priedai, kilmė bei skaitmeniniai kontroliniai kodai, ir jis buvo per-
duotas pareiškėjams kartu su paimtų dokumentų kopijomis. Todėl negalėjo būti laiko-
ma, kad dokumentai paimti „masiškai ir be jokios atrankos“. 

Byloje nebuvo ginčijama, kad paimtuose dokumentuose ir el. pašto paskyrose 
buvo daug duomenų ir informacijos, kuriai taikoma advokato ir kliento bendravimo 
konfidencialumo apsauga. DGCCRF konkrečiai savo gynybos dokumentuose nacio-
naliniam teisėjui nurodė, kad neprieštaravo dokumentų, kuriems taikoma profesinio 
konfidencialumo apsauga, grąžinimui. EŽTT atsižvelgė į aplinkybę, kad kol ginčijami 
veiksmai buvo atliekami, pareiškėjai negalėjo peržiūrėti paimamų dokumentų turinio 
ar aptarti jų paėmimo tinkamumo. Teismo vertinimu, nors pareiškėjai negalėjo užkirs-
ti kelio dokumentų, nesusijusių su tyrimu, ir ypač tų, kuriems taikoma advokato ir kli-
ento bendravimo konfidencialumo apsauga, paėmimui, pareiškėjams buvo suteikta ga-
limybė gauti a posteriori, realią ir veiksmingą šio paėmimo teisėtumo peržiūrą. Pateikę 
skundą, kaip numatyta pagal nacionalinį teisinį reguliavimą, pareiškėjai turėjo turėti 
teisę, esant numatytoms sąlygoms, atgauti šiuos dokumentus ar, kiek tai susiję su kom-
piuteriniais duomenimis, užtikrinimą, kad jie buvo visiškai ištrinti. Šiuo atžvilgiu tei-
sėjas, kuris nagrinėjo argumentuotus skundus, teigiančius, kad buvo paimti dokumen-
tai, nesusiję su tyrimu, arba dokumentai, kuriems buvo taikoma advokato ir kliento 
bendravimo konfidencialumo apsauga, turėjo nuspręsti dėl jų, atlikęs proporcingumo 
patikrą, ir, prireikus, privalėjo įpareigoti juos grąžinti. Vis dėlto, nors pareiškėjai pasi-
naudojo savo įstatymine teise pateikti skundus teisėjui, jis, vertindamas susirašinėji-
mo su advokatu paėmimą, tiesiog išnagrinėjo ginčijamų paėmimų formalų teisėtumą,  



710

III. Informacinė dalis

nenagrinėdamas, nors ir privalėjo, konkrečių aplinkybių, kuriomis šie poėmiai buvo 
padaryti. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, nuspręsta, jog dokumentų paėmimas, 
atliktas pareiškėjų patalpose, šiomis aplinkybėmis buvo neproporcingas siekiamam 
tikslui. 

Šiomis aplinkybėmis Teismas konstatavo, kad buvo padarytas Konvencijos 
8 straipsnio pažeidimas. Teismas taip pat vienbalsiai nusprendė, kad buvo pažeistos 
Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl sprendimų, leidžiančių atlikti patikrini-
mus ir poėmius, veiksmingos teisminės peržiūros nebuvimo. 

4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. birželio 23 d. sprendimas byloje  
Sidabras ir kiti prieš Lietuvą 

(pareiškimų Nr. 50421/08 ir 56213/08)

Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas sprendė, ar Lietuva nepažeidė pa-
reiškėjų teisių, įtvirtintų Konvencijos 14 ir 8 straipsniuose, dėl to, kad nepakeitė įsta-
tymo, draudžiančio buvusiems KGB kadriniams darbuotojams dirbti privačiame 
sektoriuje.

Faktinės aplinkybės

Pareiškėjas J. Sidabras dirbo mokesčių inspektoriumi, K. Džiautas – prokuroru, o 
R. Rainys – teisininku privačioje telekomunikacijų kompanijoje. Tačiau, remiantis Lie-
tuvos Respublikos įstatymu „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, 
MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ 
(toliau – KGB įstatymas), 1999 m.  ir 2000 m. pareiškėjai buvo atleisti iš darbo, nes jie 
buvo pripažinti buvusiais KGB kadriniais darbuotojais. Europos Žmogaus Teisių Teis-
mas 2004 m. liepos 27 d.2 ir 2005 m. balandžio 7 d.3 sprendimais pripažino Konven-
cijos 14 straipsnio, taikant kartu su 8 straipsniu, pažeidimą dėl draudimo J. Sidabrui, 
K. Džiautui ir R. Rainiui dirbti privačiame sektoriuje dėl jų buvusio KGB kadrinio dar-
buotojo statuso. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. balandžio 14 d. nutartyje 
administracinėje byloje Nr. A575-164/2008  konstatavo, kad tiek Konvencijos, kaip tarp-
tautinės kilmės teisės akto, pobūdis, tiek šios Konvencijos paskirtis – žmogaus teisių 
apsauga – lemia, kad ši Konvencija byloje ginčytiniems teisiniams santykiams Lietuvos 
Respublikoje taikoma tiesiogiai, o esant kolizijai su nacionaliniais įstatymais, turi tai-
kymo prioritetą. Be to, bylą nagrinėjusi išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad byloje 
nebuvo įrodyta, jog pareiškėjas nebuvo įdarbintas arba jam nebuvo siūlomos atitinka-
mos darbo vietos dėl to, jog KGB įstatymas jam vis dar numato tam tikrus ribojimus 
dirbti privačiame sektoriuje. 

Analogiško požiūrio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikėsi 2008 m. 
balandžio 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A248-58/2008, spręsdamas antrojo 

2 2004 m. liepos 27 d. sprendimas byloje Sidabras ir Džiautas prieš Lietuvą (peticijų Nr. 55480/00 ir 
59330/00).

3 2005 m. balandžio 7 d. sprendimas byloje Rainys ir Gasparavičius prieš Lietuvą (peticijų Nr. 70665/01 
ir 74345/01).
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pareiškėjo K. Džiauto prašymą atlyginti patirtą neturtinę žalą. Šiuo atveju teisėjų ko-
legija pažymėjo, kad byloje nebuvo jokių įrodymų, kad pareiškėją būtų atsisakyta pri-
imti į darbą dėl KGB įstatyme nustatytų ribojimų. Priešingai, pareiškėjas nurodė, kad 
jis net nebandė įsidarbinti privačiose struktūrose bei tarnybose, nurodytose įstatymo 
2 straipsnyje, kadangi nenorėjo sukelti neigiamų pasekmių darbdaviams.

Galutinis sprendimas dėl trečiojo pareiškėjo R. Rainio prašymo grąžinti jį į 
ankstesnį darbą (UAB „Omnitel“ teisininko pareigas) bei priteisti 136 464 Lt viduti-
nio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką buvo priimtas Lietuvos Aukš-
čiausiajame Teisme (civilinė byla Nr. 3K-3-326/2008). Šis Teismas konstatavo, kad 
„nors Įstatymas, sudaręs pagrindą ieškovą atleisti iš darbo, tebėra galiojantis ir netgi 
pripažintas neprieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai, tačiau jo pagrindu 
atliktas atleidimas iš darbo Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimu iš esmės pri-
pažintas neteisėtu, t. y. buvo konstatuotas Konvencijos 14 straipsnio, aiškinant jį kar-
tu su 8 straipsniu, pažeidimas. <...> Nepriklausomai nuo to, kad atsakovų, vykdžiusių 
Įstatymo įpareigojimus, veiksmuose nėra kaltės, Konvencijos nuostatų įgyvendinimo 
Lietuvos Respublikoje įsipareigojimas sudarė teisinį pagrindą bylą nagrinėjusiems pir-
mosios ir apeliacinės instancijų teismams konstatuoti ieškovo atleidimo iš darbo ne-
teisėtumą. Pažymėtina, kad tokio sprendimo pagrindas yra ne DSĮ ar DK normos, re-
glamentuojančios grąžinimo į darbą klausimus, bet Konvencijos nuostatos ir Europos 
Žmogaus Teisių Teismo sprendimas. Kartu akcentuotina tai, kad, tebegaliojant Įstaty-
mui, kurio konstitucingumas jau buvo patikrintas, negali būti teigiamai sprendžiamas 
ieškovo grąžinimo į darbą klausimas. Atleidimo iš darbo pripažinimas neteisėtu šios 
bylos aplinkybių kontekste yra ieškovui pakankama satisfakcija.“ 

Remdamiesi Konvencijos 46 straipsniu (sprendimų privalomumas ir jų vykdy-
mas), pareiškėjai vėl kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą ir skundėsi tuo, kad 
KGB įstatymo nuostatos, draudžiančios buvusiems KGB kadriniams darbuotojams 
dirbti tam tikrose privataus sektoriaus srityse, nebuvo panaikintos, nepaisant Europos 
Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. liepos 27 d. ir 2005 m. balandžio 7 d. sprendimų.

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
 
Dėl pareiškėjų skundų pagal Konvencijos 46 straipsnį Teismas, remdamasis 

2011 m. spalio 18 d. sprendimu byloje Jungtinė Makedonijos Organizacija Ilinden –  
PIRIN ir kiti prieš Bulgariją (Nr. 2) (pareiškimų Nr. 41561/07 ir 20972/08), pažymėjo, 
kad labai abejotina, ar Konvencijos 46 straipsnio 1 dalis gali būti laikoma suteikiančia 
pareiškėjui teisę, kuria jis galėtų remtis procese, pradėtame dėl individualios peticijos. 
Nors EŽTT gali nagrinėti, ar priemonės, kurių ėmėsi valstybė atsakovė, kad įgyven-
dintų Teismo sprendimą, yra suderinamos su Konvencijos materialiosiomis normomis 
(žr. 2009 m. birželio 29 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos spren-
dimo byloje Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) prieš Šveicariją (Nr. 2), pareiškimo 
Nr. 32772/02, 61–68 ir 78–98 p.), Teismas ne kartą konstatavo, kad jis neturi kompeten-
cijos tikrinti, remdamasis Konvencijos 46 straipsnio 1 dalimi, ar Susitariančioji vals-
tybė įvykdė įpareigojimus, kylančius iš Teismo sprendimo (žr., pvz.,  1998 m. balan-
džio 1 d. sprendimo byloje Akdivar ir kiti prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 21893/93, 44 p.). 
Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Vyriausybė įgyvendino ankstesnius Teis-
mo sprendimus, kiek tai susiję su pareiškėjams priteistu turtinės bei neturtinės žalos  
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atlyginimu. Be to, nors KGB įstatymo panaikinimas būtų tinkamiausia bendro pobū-
džio priemonė, ištaisanti nacionalinę teisinę situaciją, kuri sudarė pagrindą 2004 m. ir 
2005 m. Teismo sprendimams, prižiūrėti tokių bendrų priemonių įgyvendinimą pagal 
Konvencijos 46 straipsnį yra Ministrų Komiteto kompetencija.

Teismas pažymėjo, kad, kaip matyti iš sprendimo trečiojo pareiškėjo bylo-
je (sprendimo Rainys ir Gasparavičius 36 p.), iš pradžių pareiškėjai, teigiantys, kad jie 
buvo diskriminuojami dėl KGB įstatymo taikymo, turi įtikinamai parodyti, kad diskri-
minuojantys veiksmai įvyko arba atleidžiant iš anksčiau turėto darbo, arba neleidžiant 
jiems pradėti dirbti, kadangi numatomas darbdavys privačiame sektoriuje atsisako pri-
imti į darbą. Jei pareiškėjai įtikinamai parodytų tiesiogines įstatymo pasekmes, tada 
Vyriausybė turėtų „paneigti, kad pareiškėjų negalėjimas dirbti pagal savo ankstesnes 
profesijas <...> ir jų tolesnis negalėjimas susirasti darbą privačiame sektoriuje dėl jų 
„buvusių KGB kadrinių darbuotojų“ statuso pagal KGB įstatymą, yra neproporcinga ir 
dėl to diskriminuojanti priemonė, netgi atsižvelgiant į siekiamų tikslų teisėtumą“.

Spręsdamas dėl pareiškėjų J. Sidabro ir K. Džiauto, Teismas Konvencijos 
14 straipsnio, taikant kartu su Konvencijos 8 straipsniu, pažeidimo nepripažino. Pasak 
Teismo, šie pareiškėjai įtikinamai neįrodė, kad KGB įstatyme įtvirtintas draudimas įsi-
darbinti privačiame sektoriuje vėl sukėlė jiems tiesiogines pasekmes. 

Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pirmasis pareiškėjas J. Sidabras gavo pagalbą 
iš Šiaulių darbo biržos, siekdamas persikvalifikuoti ir įsidarbinti kitoje darbo vietoje. 
Remdamasis darbo biržos pateiktais duomenimis, Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas priėjo išvadą, kad nėra jokių įrodymų, jog po Teismo sprendimo pareiškė-
jas nebūtų įdarbintas dėl KGB įstatyme nustatytų ribojimų. Be to, pirmasis pareiškėjas 
nenurodė jokių konkrečių duomenų, kas ir kada jo neįdarbino dėl KGB įstatymo ribo-
jimų. Remdamasis bylos medžiaga, EŽTT nenustatė nieko, kas prieštarautų Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo išvadai, jog pirmasis pareiškėjas buvo neįdarbintas 
dėl pagrįstų priežasčių, konkrečiai kalbant – tinkamos kvalifikacijos stokos. Be to, J. Si-
dabras pats atmetė keletą darbo pasiūlymų, taip apsunkindamas savo situaciją. 

Dėl antrojo pareiškėjo K. Džiauto Teismas atkreipė dėmesį į tą aplinkybę, jog pa-
reiškėjas buvo advokato padėjėjas nuo 2006 m. Taigi, pasak Teismo, pareiškėjas nepa-
grindė, kad po 2004 m. liepos 27 d. Teismo sprendimo jis buvo ir toliau diskriminuo-
jamas dėl savo statuso. Be to, pareiškėjas pats pripažino, kad jis niekada nesiekė gauti 
kito darbo privačiame sektoriuje.

Vis dėlto, spręsdamas dėl trečiojo pareiškėjo, Teismas pripažino Konvencijos 
14 straipsnio, taikant kartu su 8 straipsniu, pažeidimą. EŽTT pažymėjo, jog negali ne-
atsižvelgti į tą aplinkybę, jog Aukščiausiasis Teismas analizavo tik Konvencijos ir EŽTT 
sprendimų vietos Lietuvos teisėje klausimą. Nors Vyriausybė teigė, jog pareiškėjo ne-
grąžinimo į darbą priežastys buvo ekonominės, technologinės ir organizacinės, Aukš-
čiausiasis Teismas net tik kad nenagrinėjo šių argumentų, bet ir konstatavo, jog kiti ša-
lių argumentai buvo teisiškai nereikšmingi. Be to, Aukščiausiasis Teismas eksplicitiškai 
nurodė, kad „tebegaliojant Įstatymui, <...>, negali būti teigiamai sprendžiamas ieškovo 
grąžinimo į darbą klausimas.“. Atsižvelgęs į šias Aukščiausiojo Teismo išvadas, EŽTT 
konstatavo, kad Vyriausybė įtikinamai neįrodė, jog šio nacionalinio teismo tiesioginė 
nuoroda į tebegaliojantį KGB įstatymą nebuvo lemiamas teisinis pagrindas, dėl kurio 
pareiškėjo reikalavimas sugrąžinti į darbą telekomunikacijų įmonėje buvo atmestas. 
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Trečiasis pareiškėjas prašė priteisti 56 479 eurų turtinės ir 14 493 eurų neturtinės 
žalos atlyginimą. Teismas pakartojo, kad jis nustatė Konvencijos 14 straipsnio, taikant 
kartu su 8 straipsniu, pažeidimą. Taigi yra aiškus priežastinis ryšys tarp tariamos turti-
nės žalos ir nustatyto Konvencijos pažeidimo. Vis dėlto, darydamas nuorodą į sprendi-
mo Rainys ir Gasparavičius 47 punktą, Teismas pažymėjo, kad jis jau priteisė trečiajam 
pareiškėjui teisingą atlyginimą tiek dėl praeityje patirtų, tiek ateityje patirsimų turtinių 
nuostolių. Dėl to Teismas atmetė šį trečiojo pareiškėjo reikalavimą. Tačiau pripažinta, 
kad pareiškėjas turėjo teisę į neturtinės žalos, kurią jis vėl patyrė naujame procese dėl 
grąžinimo į darbą, atlyginimą. Dėl šios priežasties, atsižvelgęs į konkrečias šio atvejo 
aplinkybes, Teismas priteisė pareiškėjui 6 000 eurų dydžio neturtinės žalos atlyginimą. 

4.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. vasario 17 d. sprendimas byloje 
Guseva prieš Bulgariją 

(pareiškimo Nr. 6987/07)

Šioje byloje nustatytas Konvencijos 10 straipsnio pažeidimas dėl galutinių teismo 
sprendimų, pripažinusių pareiškėjos teisę gauti informaciją iš savivaldos institucijų, 
neįvykdymo.

Faktinės aplinkybės

Pareiškėjos (asociacijos, aktyvios gyvūnų teisių apsaugos srityje, narės ir atstovės) 
atžvilgiu buvo priimti trys galutiniai Vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, 
kuriuose merui nurodyta suteikti jai informaciją apie elgesį su benamiais gyvūnais, 
randamais miesto gatvėse. Meras šių sprendimų neįvykdė. Savo skunde Europos Žmo-
gaus Teisių Teismui pareiškėja, remdamasi Konvencijos 10 straipsniu, skundėsi, kad 
mero elgesys pažeidė jos teisę gauti ir skleisti informaciją.

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga

Visų pirma Europos Žmogaus Teisių Teismas pakartojo, kad savo praktikoje jis 
nuosekliai pripažįsta, jog visuomenė turi teisę gauti informaciją, susijusią su viešuo-
ju interesu. Šioje srityje Teismo praktika buvo išplėtota žiniasklaidos laisvės atžvilgiu. 
Teismas yra pabrėžęs, kad jis itin kruopščiai nagrinėja situacijas, kai nacionalinių ins-
titucijų priemonės potencialiai gali atgrasinti žiniasklaidos, vienos iš visuomenės „sar-
ginių šunų“ (angl. watchdog), dalyvavimą viešoje diskusijoje dėl teisėto viešojo intereso 
klausimų (žr. 2009 m. balandžio 14 d. sprendimo byloje Társaság a Szabadságjogokért 
prieš Vengriją, pareiškimo Nr. 37374/05, 26 p..; 1992 m. birželio 25 d. sprendimo byloje 
Thorgeir Thorgeirson prieš Islandiją, pareiškimo Nr. 13778/88, 63 p.; 1994 m. rugsėjo 
23 d. sprendimo byloje Jersild prieš Daniją, pareiškimo Nr. 15890/89, 35 p.; žr. taip pat 
1999 m. gegužės 20 d. didžiosios kolegijos sprendimo byloje Bladet Tromsø and Stensa-
as prieš Norvegiją, pareiškimo Nr. 21980/93, 64 p.).

Be to, Teismas taip pat yra konstatavęs, kad įvairių viešosios diskusijos platfor-
mų kūrimo funkcija neapsiriboja žiniasklaida. Šią funkciją taip pat gali įgyvendinti ne-
vyriausybinės organizacijos, kurių veikla yra esminis informuotos viešosios diskusijos 
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elementas. Teismas yra pripažinęs, kad nevyriausybinės organizacijos, kaip ir žinias-
klaida, gali būti apibūdinamos kaip socialiniai „sarginiai šunys“. Šiuo aspektu jų vei-
kla nusipelno panašios apsaugos pagal Konvenciją kaip ir žiniasklaida (žr. sprendimo 
Társaság a Szabadságjogokért, cituota anksčiau, 27 p.; 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo 
byloje Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung prieš Austriją, 
pareiškimo Nr. 39534/07, 34 p.; 2013 m. balandžio 22 d. didžiosios kolegijos sprendimo 
byloje Animal Defenders International prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 48876/08, 
103 p.; 2013 m. birželio 25 d. sprendimo byloje Youth Initiative for Human Rights prieš 
Serbiją, pareiškimo Nr. 48135/06, 20 p.)

Vertindamas konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes Teismas pažymėjo, kad 
pareiškėja pateikė pareiškimą Europos Žmogaus Teisių Teismui savo vardu kaip pri-
vatus asmuo ir kad asociacija, kuriai ji atstovauja, nėra pareiškėja šioje byloje. Vis dėlto 
pareiškėja siekė gauti informaciją, norėdama informuoti visuomenę savo darbo asoci-
acijoje kontekste apie elgesį su benamiais gyvūnais, surinktais iš Vidino miesto gatvių. 
Todėl ši informacija buvo tiesiogiai susijusi su jos, kaip asociacijos, aktyvios gyvūnų 
gynimo srityje, narės ir atstovės darbu. Dėl to pareiškėja teisėtai rinko viešojo inte-
reso informaciją, siekdama prisidėti prie viešosios diskusijos. Pasak pareiškėjos, trys 
galutiniai teismo sprendimai, priimti jos naudai, buvo visiškai neįgyvendinti. Kadangi 
Vyriausybė nepateikė informacijos, galinčios įrodyti priešingai, Teismas nematė jokios 
priežasties konstatuoti kitaip. Taigi nesuteikdamas informacijos, kurios pareiškėja pra-
šė, meras įsiterpė į paruošiamąją visuomenės informavimo proceso stadiją, sukurda-
mas administracinę kliūtį (žr. pan. kaip ir Társaság a Szabadságjogokért byloje (28 p.), 
cituota pirmiau). Dėl to pareiškėjos teisė skleisti informaciją buvo pažeista. 

Toliau Europos Žmogaus Teisių Teismas sprendė, ar pareiškėjos teisės ribojimas 
buvo „nustatytas įstatyme“, kaip tai įtvirtinta Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje. Teis-
mas taip pat priminė, kad įstatymas turi atitikti tam tikrus kokybės kriterijus, t. y. jo 
nuostatos privalo būti aiškios ir prieinamos, o jo taikymo pasekmės – numatomos 
(žr. 1988 m. gegužės 24 d. sprendimo byloje Müller ir kiti prieš Šveicariją, pareiškimo 
Nr. 10737/84, 29 p.).

Nacionalinio teismo sprendimai buvo galutiniai ir vykdytini pagal nacionalinę 
teisę, tad jų neįgyvendinimas neturėjo jokio teisinio pagrindo. Vis dėlto nacionalinėje 
teismų praktikoje buvo priimta, kad nacionaliniai įstatymai nenumatė aiškaus termino 
teismo sprendimui įvykdyti, taip paliekant šį klausimą valdžios institucijos, atsakingos 
už sprendimo įvykdymą, gerai valiai. Toks aiškaus termino sprendimui įvykdyti ne-
buvimas sukėlė nenuspėjamumą dėl galimo sprendimo įvykdymo laiko, o pareiškėjos 
atveju tai niekada taip ir neįvyko. Tad taikytiniems nacionaliniams įstatymams trūko 
reikiamo numatomumo ir dėl to pareiškėjos teisių pagal 10 straipsnį ribojimas nebuvo 
„nustatytas įstatyme“.

Šiomis aplinkybėmis Teismas darė išvadą, kad buvo pažeistas Konvencijos 
10 straipsnis. Teismas taip pat nustatė Konvencijos 13 straipsnio, taikomo kartu su 
10 straipsniu, pažeidimą, kadangi nebuvo jokių veiksmingų teisminės gynybos prie-
monių, galinčių suteikti žalos atlyginimą dėl pareiškėjos skundo. Atsižvelgus į tai, pa-
reiškėjai priteistas 5 000 eurų dydžio neturtinės žalos atlyginimas.
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4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimas byloje  
Vekony prieš Vengriją  

(pareiškimo Nr. 65681/13)

Šioje byloje nustatytas Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio pažeidimas 
dėl pasikeitusios prekybos tabako produktais tvarkos (naujai nustatyto įpareigojimo 
įsigyti licencijas prekybai tabako produktais). 

Faktinės aplinkybės

Pareiškėjas kartu su šeima turėjo parduotuvę, kurioje, be kita ko, prekiavo tabako 
gaminiais. Pasikeitus teisiniam reguliavimui buvo įtvirtintas tabako gaminių pardavi-
mo valstybinis monopolis ir nustatyta procedūra (konkursas), kurios pagrindu buvo 
paskirstomas ribotas kiekis licencijų prekiauti tabako gaminiais. Pareiškėjas dalyvavo 
prekybos tabako gaminiais licencijos suteikimo konkurse, tačiau licencijos negavo, to-
dėl pareiškėjo šeima buvo priversta nutraukti tabako gaminių pardavimą pasibaigus 
įstatyme nustatytam terminui. Likę pareiškėjo pardavimai nebuvo pelningi, todėl jis 
buvo priverstas baigti savo verslą. 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga

Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, kad toks, kaip nagrinėtoje byloje įs-
tatyminis teisės verstis tabako gaminių prekyba panaikinimas ir neatnaujinimas ver-
tintinas kaip priemonė kontroliuoti nuosavybės naudojimą ir prilygintina Konvencijos 
Pirmojo Protokolo 1 straipsnio saugomų teisių ribojimui. 

Spręsdamas dėl tokio ribojimo, Teismas visų pirma pabrėžė, jog jis buvo įtvirtin-
tas įstatyme, o Vyriausybės nurodytas taikytų priemonių tikslas – kovoti su nepilna-
mečių rūkymu, neabejotinai laikytinas viešuoju interesu. 

Vertindamas pritaikytas priemones proporcingumo principo aspektu, Europos 
Žmogaus Teisių Teismas atsižvelgė tai, jog pareiškėjas, netekęs licencijos, prarado apie 
vieną trečiąją anksčiau turėtos apyvartos, kas vėliau nulėmė verslo žlugimą, taigi, pri-
taikius ginčijamas priemones, pareiškėjui kilo rimtos ekonominės pasekmės, todėl to-
kios priemones įvertintos kaip itin griežtos. Be to, nuo įstatyminio reguliavimo pasi-
keitimo (t. y. reikalavimo turėti licenciją įtvirtinimo) iki termino pareiškėjui nutraukti 
prekybą tabako produktais praėjo tik 10 mėnesių, o nuo atsisakymo pareiškėjui išduoti 
licenciją iki momento, kai jis privalėjo nustoti pardavinėti tabaką – vos 3 mėnesiai. At-
sižvelgus į tai, jog pareiškėjas prekiavo tabako gaminiais pagal turimą licenciją beveik 
dvidešimt metų, nurodyti pereinamieji terminai vertinti kaip nepakankami. 

Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat pažymėjo, kad Konvencijos Pirmojo 
Protokolo 1 straipsnis implikuoja, jog esant bet kokiam naudojimosi nuosavybe riboji-
mui turi būti įtvirtintos procedūrinės garantijos, numatančios asmeniui realią galimybę 
kreiptis į atsakingas institucijas, siekiant efektyviai užginčyti galimą teisių pažeidimą, 
sukeltą pritaikytų priemonių. Neproporcingos ir savavališkos kontrolės priemonės ne-
atitinka Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnyje numatytos nuosavybės apsaugos. 
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Kita vertus, pareiškėjui dėl ginčijamo įstatyminio licencijos panaikinimo kilusi 
našta, nors ir didelė, privalo būti vertinama viešojo intereso (šiuo atveju visuomenės 
sveikatos) kontekste. Šioje srityje valstybės turi plačią nuožiūros laisvę. Teismas pažy-
mėjo, kad nors šiuo atveju pareiškėjo nuosavybės teisių ribojimas nelaikytinas nuo-
savybės atėmimu ir dėl to teismo praktika, susijusi su kompensavimu už nuosavybės 
atėmimą, tiesiogiai netaikytina, vis dėlto neproporcinga ir šališka kontrolės priemonė 
neatitinka Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio suponuojamų reikalavimų. Itin 
trumpas pereinamasis laikotarpis, skirtas tam, kad licencijų turėtojai galėtų tinkamai 
prisitaikyti prie gresiančių pokyčių, susijusių su jų pragyvenimo šaltiniu, nebuvo pa-
lengvintas jokiomis kitomis pozityviomis priemonėmis, tokiomis, kaip kompensacijos 
mechanizmo nustatymas. Be to, iki teisinio reguliavimo pakeitimų vykdydamas pre-
kybą tabako gaminiais, pareiškėjas teisės aktų pažeidimų nebuvo padaręs. Teisinio re-
guliavimo pakeitimai pasižymėjo skubotumu, ankstesnės licencijos buvo netenkama 
automatiškai, o dėl sprendimo atsisakyti suteikti licenciją nebuvo prieinamos teisinės 
gynybos priemonės. 

Teismas, vertindamas naujos licencijos suteikimo pareiškėjui procedūrą, pažy-
mėjo, jog ji nebuvo objektyvi atsižvelgiant į tai, kad (i) ankstesnis licencijos turėjimas 
nebuvo vertinamas; (ii) naujoje schemoje galimybė buvusiam licencijos turėtojui tęs-
ti prekybą tabako produktais pasikeitus sąlygoms nebuvo svarstoma; (iii) licencijos 
suteikimo sistema sudarė galimybę suteikti penkias koncesijas vienam dalyviui, kas 
objektyviai sumažino esamo licencijos turėtojo, ypač tokio kaip pareiškėjo šeima, ku-
rios pragyvenimas ilgą laiką priklausė nuo tabako pardavimo, galimybes; (iv) nebuvo 
skaidrių koncesijos suteikimo taisyklių; (v) ankstesniems licencijos turėtojams nebuvo 
taikomos jokios privilegijos.

Žvelgdamas į šias aplinkybes bendrai, Teismas darė išvadą, jog pareiškėjo tei-
sės ribojimas buvo neproporcingas ir pažeidžiantis Konvencijos Pirmojo protokolo 
1 straipsnį. 
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5. Europos Sąjungos valstybės tarybų ir administracinių  
teismų sprendimų apžvalga

5.1. Vokietijos federalinio administracinio teismo sprendimo apžvalga

Vokietijos federalinio administracinio teismo 2015 m. vasario 26 d. sprendimas 
byloje Nr. 3 C 30.131 

Šioje byloje Vokietijos federalinis administracinis teismas sprendė dėl to, ar 
teisėtai viena Vokietijos vaistinė užsakinėdavo (reimportuodavo) vaistus iš vaisti-
nės Vengrijoje, tokiu būdu sudarydama savo klientams galimybę medikamentus 
įsigyti mažesne kaina. 

Aptariamoje byloje į teismą kreipėsi vaistininkė iš Bavarijos (toliau – ir pareiškė-
ja), kuri nuo 2008 m. savo klientams siūlė užsisakyti jiems reikiamus vaistus iš vaisti-
nės Budapešte, kurie ten kainuodavo pigiau. Klientams sutikus, pareiškėja vaistus savo 
partnerei, vaistinei Vengrijoje, užsakydavo iš Vokietijos didmenininkų, vėliau juos par-
sisiųsdama atgal (reimportuodama) į Vokietiją. Prieš galutinai parduodama vaistus kli-
entams Vokietijoje, pareiškėja visada patikrindavo vaistų atitiktį užsakymui bei nusta-
tydavo vaistų galiojimo datą, galimą šalutinį poveikį bei tai, ar nėra pažeista parsiųstų 
vaistų pakuotė. Toks pareiškėjos vaistinės siūlomas vaistų parsisiuntimo modelis buvo 
nemokamas, o juo pasinaudoti nusprendę klientai už įsigytus medikamentus visada 
gaudavo Vengrijos vaistinės vardu išrašytą sąskaitą. 

2009 m. liepą atitinkama savivaldybės taryba uždraudė pareiškėjos vaistinei 
praktikuoti tokį vaistų užsakymo iš Vengrijos modelį. Sprendimo priėmimo pagrin-
du savivaldybės taryba nurodė Vokietijos vaistinių įstatymo (vok. – Apothekengesetz) 
ir Vokietijos vaistinių veiklos potvarkio (vok. – Apothekenbetriebsordnung) nuostatas, 
įtvirtinančias, jog pareiškėja turi savarankiškai ir vienasmeniškai atsakyti už savo vais-
tinės veiklą. Jos atsakomybė dėl vaistų platinimo klientams turi būti aiškiai identifikuo-
jama, be kita ko – ir vaistinės išrašomose sąskaitose. 

Vokietijos federalinis administracinis teismas ginčijamą sprendimą panaikino. 
Pirmiausia Teismas pažymėjo, jog Vokietijos vaistinių įstatymas teisę verstis vaistinių 
veikla sieja su vaistininko praktikos licencija, kuri apima asmeninę vaistininko atsako-
mybę. Asmeninė vaistininko atsakomybė reiškia tai, jog sprendimus dėl savo veiklos jis 
turi priimti, įgyvendinti ir kontroliuoti savarankiškai. Vaistininkui nėra leidžiama ki-
tiems asmenims (organizacijoms) pavesti nei farmacinių, nei vadybinių užduočių, taip 
pat jiems yra draudžiama sudaryti tokius sandorius, kurie darytų juos ekonomiškai 
nuo ko nors priklausomais. 

Teismo vertinimu, pareiškėjos siūlyta vaistų iš Vengrijos parsisiuntimo galimybė 
neprieštaravo minėtoms nuostatoms, nes ji prieš galutinai perduodama vaistus klien-
tams patikrindavo jų kokybę, tinkamumą ir galimą šalutinį poveikį. Pareiškėja arba 
jos pasamdyti darbuotojai kontroliuodavo vaistų atitiktį receptui, jų galiojimo datą, o  
pasitaikius klaidai, vaistus grąžindavo ir (ar) užsakydavo iš naujo iš vaistinės Vengrijoje. 
1 Prieiga internete: <http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=260215U3C30.13.0>.



718

III. Informacinė dalis

Be to, ji pasirūpindavo, jog klientai gautų visapusišką informaciją apie įsigyjamus vais-
tinius preparatus. 

Teismas taip pat nenustatė, jog iš pareiškėjos praktikuojamo bendradarbiavimo su 
vaistine Vengrijoje modelio išplauktų kokie nors sutartiniai įsipareigojimai, mažinan-
tys jos ekonominę laisvę ar kitokiu būdu keliantys abejonių dėl jos veiklos vykdymo 
savarankiškumo. Teismas pažymėjo, jog pareiškėja buvo laisva nevaržomai spręsti dėl 
to, ar siūlyti tokias paslaugas tiek apskritai, tiek kiekvienu konkrečiu atveju, sudarant 
vaistų užsakymo sutartį su pavieniais klientais. Be to, pareiškėjos veikla buvo pakanka-
mai skaidri ir nesuteikė pagrindo interesų konfliktui kilti, nes ji iš savo partnerės Ven-
grijoje negaudavo finansinės naudos, kuri būtų skatinusi ją vaistinės klientams siūlyti 
pasirinkti būtent aptariamą vaistų užsakymo modelį. 

Dėl atsakovo nurodyto visuomenės poreikio užtikrinti vaistų saugumą Teismas 
pasisakė, jog pareiškėjos vaistų parsisiuntimo modelis negali būti traktuojamas kaip 
nacionalinių vaistų saugumui keliamų taisyklių išvengimas. Prie tokios išvados teismas 
priėjo, atsižvelgęs į tai, jog 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos di-
rektyva Nr. 2001/83/EB „Dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus“, Bendrijoje buvo suderintos vaistų gamybos ir platinimo sąlygos. 

Teismas neįžvelgė pareiškėjos siūlomos paslaugos prieštaros Vokietijos vaistinių 
veiklos potvarkio nuostatai, draudžiančiai vaistinei medikamentais apsirūpinti per-
kant juos iš kitos vaistinės, nebent tokia prekyba būtų priskiriama įprastinei vaistinių 
praktikai. Teismas pažymėjo, jog šis draudimas siejasi su konstitucinės2 profesinės vei-
klos laisvės varžymu, todėl yra pateisinamas tik su poreikiu užtikrinti vaistų saugumą 
ar reikalavimu užtikrinti vaistinių tinkamą apsirūpinimą vaistais. Teismo vertinimu, 
pareiškėjos siūlomas vaistų parsisiuntimo modelis minėtiems teisėtiems tikslams ne-
prieštarauja. Be to, priešingas situacijos aiškinimas nebūtų suderinamas ir su Sąjungoje 
garantuojamu laisvu prekių judėjimu, reglamentuojamu Sutarties dėl Sąjungos veikimo 
34–36 straipsnių. 

5.2. Nyderlandų valstybės tarybos sprendimo apžvalga

2015 m. balandžio 15 d. Nyderlandų valstybės tarybos sprendimas byloje 
201309575/1/A23

Šioje byloje Nyderlandų valstybės taryba sprendė, ar valstybės institucija, 
atsakinga už sveikatos draudimo išmokų administravimą, teisėtai nusprendė su-
sigrąžinti dėl apskaitos klaidos privačiai draudimo bendrovei permokėtą išmokų 
dalį.

Nyderlandų Nacionalinis sveikatos apsaugos institutas (NSAI), vyriausybinė ins-
titucija, kasmet skiria rizikos išlyginimo išmokas, kad padengtų neproporcingą naštą ir 
riziką, kurią sveikatos draudimo bendrovės gali patirti dėl pareigos priimti kiekvieną 
sveikatos draudimo paraišką. Sveikatos draudimo bendrovei „Zorg en Zekerheid“  

2 Vokietijos pagrindinio įstatymo 12 straipsnio 1 dalis. 
3 Prieiga internete: <http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/NL01/NL01000280.pdf>.
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(apeliantui) buvo skirta 386 765 012 eurų išlyginamoji išmoka. Tačiau, nustačius aps-
kaitos klaidas, NSAI nusprendė sumažinti išmoką ir atgauti 4 009 973 eurų skirtumą. 
Dėl to „Zorg en Zekerheid“ pradėjo teisminį procesą prieš NSAI, remdamasi teisėtų 
lūkesčių apsaugos principu. 

Apeliacinio proceso metu Valstybės tarybos Administracinės teisės skyrius krei-
pėsi į Europos Komisiją, prašydamas nuomonės remiantis 1999 m. kovo 22 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 659/1999 nustatančio išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taiky-
mo taisykles 23a straipsnio 1 punktu. Europos Komisijos nuomone, klaidingai išmo-
kėta suma neatitiko Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies, ją 
taikant kartu su 107 straipsniu, kuriame nustatyta, kad valstybė narė negali skirti pa-
galbos, nesuderinamos su vidaus rinka. Dėl to valstybė narė privalo atgauti neteisėtai 
suteiktą pagalbą. 

Remdamasi Europos Komisijos nuomone, Nyderlandų valstybės taryba konstata-
vo, kad apeliantas negali kliautis teisėtų lūkesčių apsaugos principu, kadangi be pagrin-
do išmokėta išlyginamosios išmokos dalis nebuvo skirta, atsižvelgiant į Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnį. Be to, apeliantas turėjo žinoti, kad išlygina-
mosios išmokos skaičiavimo metodas yra ypač sudėtingas ir gali būti padaryta klaidų. 
Taigi pareiškėjas negalėjo preziumuoti, kad be pagrindo išmokėta suma nebus susigrą-
žinta. Grąžintina suma sudarė mažiau nei 2% visos išlyginamosios išmokos, o apskaitos 
klaidos buvo nustatytos palyginti greitai po sprendimo skirti išmokas galutinio priė-
mimo. Galiausiai valstybės taryba taip pat pažymėjo, kad peržiūrėdamas skirtas išmo-
kas, kaip kad buvo padaryta šiuo atveju, NSAI gali užtikrinti, kad sveikatos draudimo 
bendrovės gautų būtent tokias išmokas, į kokias jos turi teisę. Atsižvelgusi į paminėtus 
argumentus, Nyderlandų valstybės taryba atmetė apeliacinį skundą kaip nepagrįstą.

5.3. Suomijos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga

2014 m. spalio 20 d. Suomijos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas 
byloje Nr. 3676/1/124

Šioje byloje Suomijos vyriausiasis administracinis teismas sprendė dėl užsie-
niečių teisės būti išklausytam apimties, kai tarptautinės apsaugos prašymą patei-
kę asmenys siekia ginčyti bendro pobūdžio informaciją apie vyraujančią padėtį jų 
kilmės šalyse.

Suomijos imigracijos tarnyba atmetė pareiškėjų Rusijos piliečių prašymą suteikti 
prieglobstį ir leidimą gyventi Suomijoje bei atsisakė leisti jiems atvykti į šalį. Suomijos 
imigracijos tarnyba savo sprendimą nesuteikti prieglobsčio, be kita ko, grindė bendro 
pobūdžio informacija apie vyraujančią padėtį prašytojų kilmės šalyje. Šių pareiškė-
jų skundą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas atmetė jų reikalavimus. Pareiškė-
jai pateiktą apeliacinį skundą grindė argumentu, kad pirmosios instancijos teismas 
neišklausė jų advokato argumentų dėl informacijos apie jų kilmės valstybę. Šiomis  
 

4 Prieiga internete: <http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2014/201403199>.
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aplinkybėmis Suomijos vyriausiasis administracinis teismas sprendė, ar nagrinėjamu 
atveju nebuvo padarytas procesinės teisės pažeidimas. 

Visų pirma Suomijos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad infor-
macija apie bendrą vyraujančią padėtį prašytojų kilmės šalyse atskleidžia bendras są-
lygas valstybėje ar regione, iš kurio yra kilęs tarptautinės apsaugos prašymą pateikęs 
asmuo. Ši informacija gali būti vertinama sprendžiant, ar tokia valstybė yra saugi, ir 
ji gali sudaryti pagrindą pripažinti, kad pateiktas prieglobsčio prašymas yra akivaiz-
džiai nepagrįstas. Be to, tokia informacija padeda įvertinti, ar prieglobsčio prašytojo 
nurodytos aplinkybės yra patikimos. Ši informacija paprastai nėra tiesiogiai susijusi su 
individualiomis prieglobsčio prašytojo aplinkybėmis, tačiau apibūdina bendrą padėtį 
valstybėje. Spręsdamas, ar tarptautinės apsaugos prašymą pateikę asmenys privalo būti 
atskirai išklausyti dėl tokios informacijos apie kilmės valstybę, teismas rėmėsi pagrin-
diniais žmogaus teisių apsaugą užtikrinančiais tarptautiniais dokumentais.

Šiuo aspektu teismas pirmiausia nurodė, jog teisė į teisingą teismą privalo būti 
aiškinama, atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus, kylančius iš Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencijos) ir Europos Sąjungos 
teisės. Atsižvelgus į tai, kad kilęs ginčas buvo susijęs su Europos Sąjungos teise, nagri-
nėtu atveju buvo taikomas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis. 
Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad šios nuostatos suponuojami reikalavimai didžią-
ja dalimi sutampa su įtvirtintaisiais Konvencijos 6 straipsnyje. Šios nuostatos kontekste 
teismas pabrėžė teisės būti išklausytam svarbą ir nurodė, kad ji gali būti ribojama tik 
išimtiniais atvejais. 

Įvertinęs ginčui aktualius Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus, Suomijos 
vyriausiasis administracinis teismas nenustatė, kad iš jų administracinėms instituci-
joms kyla imperatyvi pareiga kiekvienu atveju išklausyti prieglobsčio prašytoją atskirai 
dėl bendrosios informacijos apie kilmės šalį. Teismas, remdamasis Prieglobsčio proce-
dūros direktyvos (2005/85/EB)5 8 straipsnio 2 dalimi, pažymėjo, kad ji įtvirtina reika-
lavimą sudaryti prašymą pateikusiam asmeniui galimybę susipažinti su sprendžiančio-
sios institucijos turima informacija apie kilmės valstybę. Nei Prieglobsčio procedūros 
direktyva, nei nacionaliniai teisės aktai nereikalavo, kad prašymą pateikę asmenys prie-
globsčio procedūros metu būtų išklausyti atskirai dėl bendro pobūdžio informacijos 
apie kilmės valstybę. Nuo 2015 m. liepos 21 d. įsigaliojusi naujoji Prieglobsčio proce-
dūros direktyva (2013/32/ES)6 taip pat nenustato, kad šiais atvejais privalo būti suteikta 
atskira galimybė būti išklausytam – pakanka to, jog prašymą pateikęs asmuo gali gauti 
ir susipažinti su institucijos turima informacija apie valstybę (Direktyvos 2013/32/ES 
10 str. 3 d. b p., 12 str. 1 d. d p.). 

Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiko-
je bendra vyraujanti padėtis tam tikroje valstybėje taip pat vertinama remiantis įvai-
rių žmogaus teisių organizacijų ar vyriausybių parengtomis ataskaitomis. Be to, pa-
gal Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. birželio 5 d. sprendimo Shakurov prieš  
Rusiją, pareiškimo Nr. 55822/10, nuostatas, vertinant informaciją apie kilmės valstybę,  
reikia atsižvelgti į jos šaltinius, ypač jų nepriklausomumą, patikimumą ir objektyvumą.  

5 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva 2005/85/EB, nustatanti būtiniausius reikalavimus dėl 
pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse (OL L 326, p. 13).

6 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos 
suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, p. 60).
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Informaciją paskelbusi organizacija, autoriaus reputacija, informacijos rinkimo metodų 
patikimumas, pateikiamų išvadų nuoseklumas ir jų darna su kitais informacijos šalti-
niais yra reikšmingos aplinkybės, kurios privalo būti apsvarstytos. 

Suomijos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas, kokios garantijos tai-
kytinos pareiškėjams nagrinėtu atveju, pažymėjo, kad pagal galiojantį teisinį reguliavi-
mą prieglobsčio prašytojams turi būti suteikiama galimybė susipažinti su informacija 
apie kilmės šalį, jeigu sprendimą priėmusi institucija atsižvelgė į tą informaciją priim-
dama sprendimą dėl jų prašymo. Vis dėlto teisės aktai neįpareigoja sprendžiančios ins-
titucijos atskirai išklausyti prieglobsčio prašančių asmenų argumentų dėl informacijos 
apie jų kilmės valstybę. 

Informaciją apie kilmės šalį ir tai, kaip ji įvertinta Imigracijos tarnybos, pareiš-
kėjai gali ginčyti teisme. Pareiškėjai taip pat turi teisę pateikti tokią informaciją apie 
kilmės šalį, kurios Imigracijos tarnyba nenurodė. Suomijos vyriausiasis administraci-
nis teismas taip pat pažymėjo, kad ginčą nagrinėjantis teismas nėra saistomas vien in-
formacijos, kuria Imigracijos tarnyba grindžia ginčo sprendimą. Reikalavimas, kad in-
formacija apie kilmės valstybę būtų naujausia, reiškia, kad ginčą nagrinėjantis teismas, 
prireikus, turi pasiremti išsamesne medžiaga apie kilmės šalį nei ta, kurią nurodo Imi-
gracijos tarnyba. Pareiškėjas taip pat turi galimybę administraciniam teismui pateikti 
naują informaciją apie kilmės valstybę. 

Pareiškėjų apeliacinį skundą nagrinėjęs teismas pabrėžė, kad teisę būti išklausy-
tam reikia aiškinti atsižvelgiant į tai, ar informacija apie kilmės šalį yra tiesiogiai su-
sijusi su pareiškėju, taip pat privalu įvertinti, ar skundas yra grindžiamas abejonėmis 
dėl tokios informacijos patikimumo. Ne mažiau svarbu nustatyti, ar informacija apie 
padėtį kilmės šalyje yra identiška informacijai, kurią pateikė Imigracijos tarnyba. In-
formacija negali būti laikoma nauja vien dėl to, kad ji gaunama iš kitų šaltinių nei tie, 
kuriais remiasi Imigracijos tarnyba. 

Pagal šiuos kriterijus nagrinėtu atveju nustatyta, kad pirmosios instancijos teis-
mas ir Imigracijos tarnyba rėmėsi tokia pačia informacija apie kilmės šalį. Pareiškėjams 
buvo suteikta galimybė atkreipti teismo dėmesį į Imigracijos tarnybos naudojamą me-
džiagą, jos turinį ir jos vertinimą. Pateikta informacija apie bendrą vyraujančią padėtį 
prašytojų kilmės šalyse tiesiogiai nebuvo susijusi su pareiškėjais. Be to, byloje nebuvo 
duomenų, kad informacija, kuria rėmėsi Imigracijos tarnyba, pakito ar tapo nebeaktu-
ali. Atsižvelgus į tai, Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, pirmosios instanci-
jos teismas nebuvo saistomas pareigos išklausyti atskirai pareiškėjo argumentus dėl in-
formacijos apie bendrą vyraujančią padėtį jo kilmės valstybėje. Tokiomis aplinkybėmis 
Vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad nebuvo padaryta proceso teisės 
klaida, kuri būtų pažeidusi pareiškėjų teisę į teisingą teismą. 
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5.4. Portugalijos aukščiausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga

2015 m. kovo 25 d. Portugalijos aukščiausiojo administracinio teismo 
sprendimas byloje Nr. 01951/137

Šioje byloje Portugalijos aukščiausiasis administracinis teismas (toliau – Teis-
mas) nagrinėjo apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo atsisakymo na-
grinėti skundą dėl Portugalijos mokesčių administratoriaus sprendimo priversti-
nai išieškoti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumas, nurodytas Graikijos 
kompetentingų institucijų prašymą. Ginčytas sprendimas išieškoti buvo priimtas 
vykdant 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvoje 2010/24/ES dėl savitarpio pagal-
bos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonė-
mis (toliau – Direktyva 2010/24) numatytas procedūras.

Apžvelgiamoje byloje buvo nustatyta, kad Portugalijos vietos mokesčių adminis-
tratorius, vykdydamas Graikijos kompetentingos institucijos prašymą padėti išieško-
ti iš pareiškėjo šio nesumokėtas PVM sumas už 2003–2005 metus, priėmė sprendimą 
priverstinai išieškoti minėtas sumas. Nesutikdamas su šiais mokesčių administratoriaus 
veiksmais, pareiškėjas su skundu kreipėsi į Lisabonos mokesčių teismą, kuris skundą 
atmetė iš esmės konstatavęs, jog Portugalijos nacionaliniai teismai neturi jurisdikcijos 
nagrinėti ginčų dėl kitų valstybių narių prašomų išieškoti mokesčių sumų. Tokia pir-
mosios instancijos teismo pozicija buvo grindžiama nacionalinės teisės nuostatomis, be 
kita ko, priimtomis įgyvendinant Direktyvos 2010/24 14 straipsnį, kurio 1 dalis įtvirti-
na, jog ginčai dėl reikalavimo, pirminio dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikala-
vimą prašančiojoje valstybėje narėje, arba suvienodinto dokumento, kuriuo leidžiama 
vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, ir ginčai dėl prašančiosios 
valstybės narės kompetentingos institucijos pateikto pranešimo galiojimo priklauso 
prašančiosios valstybės narės kompetentingų įstaigų kompetencijai.

Nagrinėdamas pareiškėjo pateiktą apeliacinį skundą Teismas nesutiko su tokia pir-
mosios instancijos teismo pozicija. Kaip akcentavo apeliacinės instancijos teismas, na-
grinėtu atveju Portugalijos mokesčių administratorius ginčytu sprendimu ėmėsi tik jo 
kompetencijai priskirtinų priemonių, būtinų užtikrinti Direktyvos 2010/24 14 straips-
nio 1 dalyje nurodyto Graikijos išduoto dokumento vykdymą Portugalijos teritorijoje. 
Direktyvos 2010/24 14 straipsnio 2 dalis bei atitinkamos nacionalinės teisės aktų nuos-
tatos įtvirtino, kad ginčai dėl vykdymo priemonių, kurių imamasi valstybėje narėje, į 
kurią kreipiamasi, arba dėl valstybės narės, į kurią kreipiamasi, kompetentingos insti-
tucijos pateikto pranešimo galiojimo pateikiami nagrinėti tos valstybės narės kompe-
tentingai įstaigai pagal toje valstybėje narėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. 
Todėl Portugalijos teismai yra kompetentingi nagrinėti suinteresuotų asmenų skun-
dus dėl nacionalinių institucijų taikomų priemonių (veiksmų), kurių imamasi siekiant 
užtikrinti pirminio dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje 

7 Prieiga internete: <http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/PT01/PT01000462.pdf>.
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valstybėje narėje, arba suvienodinto dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą 
valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi (ginčo atveju – Portugalijoje), vykdymą.

Kadangi pareiškėjas iš esmės skundė tik Portugalijos mokesčių administratoriaus 
veiksmus ir nekėlė reikalavimų, susijusių su minėtų Graikijos išduotų dokumentų tei-
sėtumu bei pagrįstumu, Teismas apžvelgiamoje byloje nusprendė panaikinti pirmosios 
instancijos teismo sprendimą ir grąžinti pareiškėjo skundą šiam teismui nagrinėti iš 
naujo.

5.5. Anglijos ir Velso aukštojo teisingumo teismo sprendimo apžvalga

Anglijos ir Velso aukštojo teisingumo teismo Karalienės suolo skyriaus  
(administracinis teismas) 2015 m. gegužės 18 d. sprendimas byloje 

Nr. CO/212/20158

Šioje byloje Anglijos ir Velso administracinis teismas sprendė, ar vietos savi-
valda, priimdama sprendimą dėl nemokamos visos dienos vaikų priežiūros iki-
mokyklinio ugdymo įstaigose panaikinimo, tinkamai įgyvendino informavimo ir 
konsultavimosi su visuomene pareigą.

Administracinis teismas nagrinėjo dviejų motinų inicijuotą ginčą dėl vienos iš 
Velso apygardos tarybos (toliau – atsakovas, Taryba) sprendimo, kuriuo iki 15 valandų 
per savaitę buvo sumažintas nemokamos 3–4 metų vaikų priežiūros vaikų darželiuose 
laikas ir panaikintas nemokamas transportas, teisėtumo.

Administracinis teismas, pasisakydamas dėl sąžiningai įgyvendinamos konsulta-
vimosi pareigos principų, remdamasis ankstesne savo praktika, pažymėjo, kad vietos 
valdžia privalo:

1) Asmenis, (potencialiai) susijusius su svarstomu klausimu, aiškiai supažindinti 
su valdžios pasiūlymu (projektu);

2) Paaiškinti pasiūlymo (projekto) pateikimo priežastis;
3) Pateikti konsultuojantiems subjektams pakankamai informacijos tam, kad jie 

galėtų paruošti išsamų pasiūlymo (projekto) įvertinimą;
4) Sąžiningai apsvarstyti konsultavimosi rezultatus ir, priimant galutinį sprendi-

mą, atsižvelgti į juos. 
Valdžios institucija, vykdydama šias pareigas, gali pateikti kelis problemos spren-

dimo variantus, be kita ko, nurodydama, kuriam iš jų teikiama pirmenybė. Tam tikrais 
atvejais, priklausomai nuo situacijos konteksto, gali būti reikalaujama, kad su suintere-
suotais asmenimis būtų konsultuojamasi ne tik dėl pateiktų pasiūlymų, bet ir dėl gin-
čytinų bei atmestų alternatyvių sprendimo variantų. Tačiau negali būti reikalaujama 
konsultuotis dėl realiai sunkiai įgyvendinamų pasiūlymų.

Iš bylos duomenų buvo aišku, kad nagrinėtu atveju vietos valdžia (atsakovas) 
turėjo rimtų finansinių sunkumų, todėl egzistavo realus poreikis subalansuoti viešų-
jų paslaugų finansavimą. Kaip ir kiekvienais metais, buvo pateiktas svarstyti biudže-
to projektas, įtraukiantis ir pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų, inter alia ikimokyklinio 

8  Prieiga internete: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2015/1403.html>.
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ugdymo finansavimo pakeitimų, kurie, padarius tam tikras korekcijas, ir tapo teismi-
nio ginčo objektu. Konsultavimosi brošiūroje buvo aiškiai atskleista sunki savivaldybės  
finansinė situacija, o pratęsus konsultavimosi procedūrą, pateikta papildoma medžia-
ga, kurioje paaiškintos kitų sprendimo variantų atmetimo priežastys ir argumentai, ko-
dėl kitais būdais nėra įmanoma sutaupyti biudžeto lėšų. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad iš 
paminėtos informacijos turėjo būti aiškios siūlomo sprendimo atsiradimo priežastys, 
administracinis teismas šiuo aspektu neįžvelgė konsultavimosi klaidų. Teismo nuomo-
ne, biudžeto projekto pateikimas viešai konsultacijai apėmė ir visų finansinių alterna-
tyvų viešą apsvarstymą, todėl vietos valdžia neprivalėjo vėl atskirai konsultuotis dėl 
kiekvieno pareiškėjų pateikto pasiūlymo, atsižvelgiant ir į tai, kad buvo pateikti realiai 
neįgyvendinami pasiūlymai, o konsultavimasis dėl jų būtų pernelyg valdžios instituciją 
apsunkinusi užduotis.

Dėl nemokamo transporto panaikinimo apžvelgiamame sprendime nurodyta, 
kad šis pasiūlymas buvo aiškiai apibrėžtas konsultavimosi dokumentuose. Be to, jis 
glaudžiai susijęs su pasiūlymu apriboti nemokamą priežiūrą vaikų darželiuose, todėl, 
atsižvelgus į visas taupymo priemones, buvo akivaizdžiai numanomas. Taigi, adminis-
tracinio teismo nuomone, pasiūlymas dėl nemokamų transporto paslaugų atšaukimo, 
siejamo su apribojimu gauti visos dienos nemokamą 3–4 metų vaikų priežiūrą darže-
liuose, neturėjo būti atskirai svarstomas taikant konsultavimosi procedūrą.

Pareiškėjos atsakovo sprendimo neteisėtumą taip pat grindė tuo, kad konsultavi-
mosi procedūroje nebuvo pateikti finansiniai duomenys, tačiau administracinis teismas 
atmetė šį argumentą, atsižvelgęs į tai, kad nurodomais duomenimis paremta informa-
cija yra pernelyg kompleksinė ir sudėtinga, todėl pareikalautų specifinių žinių ir taptų 
daugeliui nesuprantama, o tai apsunkintų konsultavimosi procedūrą.

Kiek tai susiję su vietos valdžios pareiga tinkamai pasirūpinti vaikų priežiūra, 
administracinis teismas nustatė, kad konsultavimosi procedūros metu buvo pateik-
ti konkretūs klausimai, susiję su nemokamos vaikų priežiūros darželiuose apribojimo 
įtaka tėvų socialiniam gyvenimui. Atsakymai buvo įtraukti į aptariamos pareigos vyk-
dymo vertinimą ir ataskaitą, kuri buvo apsvarstyta savivaldybėje, prieš priimant galuti-
nį sprendimą. 

Atsižvelgęs į bylai aktualius vietos valdžios pareigas vaikų priežiūros srityje regu-
liuojančius teisės aktus, administracinis teismas taip pat pažymėjo, kad vietos valdžia 
neprivalo užtikrinti individualios vaikų priežiūros kiekvienai dirbančiai šeimai, tačiau 
iš jos reikalaujama, kad, siekiant išspręsti kylančias problemas, bendruomenės lygme-
niu būtų imtasi operatyvių veiksmų. Remiantis teisiniame reguliavime numatyta sąlyga 
,,tiek, kiek pagrįstai galima įgyvendinti“, vietos valdžiai leidžiama atsižvelgti į turimus 
išteklius ir galimybes. Be to, vietos valdžia nėra įpareigojama tiesiogiai suteikti vaikų 
priežiūrą. Šiuo atveju yra skatinama privati ar savanoriška iniciatyva, priežiūra moky-
klose, apmokama tėvų sąskaita.

Kompetentingų tarnautojų parengtoje ataskaitoje, kurios pagrindu veikė Taryba, 
buvo pakankamai detaliai kalbama apie Tarybos pareigą užtikrinti vaikų priežiūrą. By-
loje nustatyta, kad ataskaitos dalis, susijusi su aktualiu klausimu, buvo apsvarstyta ir 
patvirtinta. Atsižvelgiant į tai, kad prie šios ataskaitos buvo pridėtos ir Vaikų priežiūros 
prieinamumo audito išvados bei Vaikų priežiūros paslaugų teikimo planas, byloje ver-
tinta, kad šios informacijos pakako ginčytam atsakovo pasiūlymui parengti. Minėtoje 
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ataskaitoje buvo numatytas veiksmų planas, siūlomas atsakovui, ir pasikeitusios situa-
cijos patikrinimo būdai. Administracinis teismas vertino, kad atsakovas pagrįstai ėmėsi 
būtent tų veiksmų, kuriuos buvo galima įgyvendinti praktiškai, todėl priėjo prie išva-
dų, kad Taryba tiek, kiek tai buvo įmanoma pagrįstai įgyvendinti, tinkamai vykdė savo 
pareigas vaikų priežiūros užtikrinimo srityje.

Visi skundo argumentai apžvelgiamame Teismo sprendime buvo paneigti, ne-
nustačius, kad ginčyto sprendimo priėmimo procedūra ar Tarybos diskrecija buvo 
pažeista.
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Raidinė dalykinė rodyklė

Advokatas – 2.2.4.1 (III dalis).
Agitacija – rinkimų agitacija – 1.1. (I dalis).
Akcizas – 1.5. (I dalis).
Aktas – teisės taikymo aktas – 2.12.1. (I dalis).
Aplinka – aplinkos apsauga – 1.4. (I dalis), Ž4.4.2 (III dalis).
Areštas – turto areštas – 2.1.1. (III dalis).
Asignavimas – asignavimai politinei partijai – 2.8.1. (I dalis).
Asociacija – asociacijos laisvė – 2.8.1. (I dalis).
Atleidimas – atleidimas iš vidaus tarnybos – 2.7.2. (I dalis).
Atliekos – komunalinės atliekos – 2.5.1. (I dalis).
Atsakomybė – civilinė atsakomybė – 1.4. (I dalis), tarnybinė atsakomybė – 2.7.2. (I da-
lis), 2.7.3. (I dalis), valstybės tarnautojo materialinė atsakomybė – 2.7.1. (I dalis).
Atsiliepimas – atsiliepimas į prašymą atnaujinti procesą – 2.12.2. (I dalis).
Atskaitymai – sąnaudų pripažinimas leidžiamais atskaitymais – 2.6.1. (I dalis).
Bankrotas – 2.1.2. (III dalis).
Bedarbis – bedarbio statuso netekimas – 1.2. (I dalis).
Bendraturtis – 2.1.1. (III dalis).
Brokeris – draudimo brokeris – 2.2.1. (III dalis).
Darbas – privalomojo darbo uždraudimas – Ž4.1. (III dalis).
Deklaracija – gyvenamosios vietos deklaracija – E.3.3.3 (III dalis).
Diskrecija – 2.7.1. (I dalis), 5.5. (III dalis).
Diskriminacija – II dalis, E3.2. (III dalis), Ž4.3. (III dalis).
Draudimas – socialinis draudimas – 2.2.1. (I dalis), privalomasis sveikatos draudimas 
– 2.2.1. (I dalis), 5.2. (III dalis).
Ekspertizė – specializuota medicininė ekspertizė – 1.3. (I dalis).
Energija – 2.9.1. (I dalis).
Farmacija – 5.1. (III dalis).
Garantija – valstybės garantija – 2.4.2. (I dalis).
Ginčas – mokestinis ginčas – II dalis.
Ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka – 2.2.2. (I dalis), 2.10.1. (I dalis), 1. (III dalis).
Įmoka – socialinio draudimo įmoka – 2.2.1. (I dalis).
Individuali veikla – 2.2.1. (I dalis).
Informavimas – visuomenės informavimas – 2.12.1. (I dalis), 4.4. (III dalis).
Įrodymas – 2.7.3. (I dalis), E3.3. (III dalis).
Išieškojimas – socialinės paramos išieškojimas – 2.1.4. (III dalis).

1 Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, sprendimų 
ir kitų dokumentų indeksas leidinyje.

2 Raidė „Ž“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą.
3 Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą ar 

prejudicinį sprendimą.
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Išlaidos – bylinėjimosi išlaidos – 2.12.2. (I dalis).
Įtarimas – įtarimas, kad užsienietis yra padaręs baudžiamąją nusikalstamą veiką – 
E3.4. (III dalis).
Judėjimas – laisvas prekių judėjimas – 5.1. (III dalis).
Kadastras – nekilnojamojo turto kadastras – 1. (III dalis).
Kaltė – valstybės tarnautojo kaltė – 2.7.1. (I dalis).
Kompensacija – būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens 
išlaidų kompensacija – 1.8. (I dalis).
Koncesija – 2.5.1. (I dalis).
Konfidencialumas – advokato ir kliento bendravimo konfidencialumas – Ž4.2.  
(III dalis).
Konkurencija – 2.5.1. (I dalis), E.3.2. (III dalis).
Konsultavimasis – konsultavimosi su visuomene pareiga – 5.5. (III dalis).
Konvencija – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija – 2.12.2.  
(I dalis), Ž4. (III dalis).
Kuras – 1.5. (I dalis).
Laisvė – laisvės atėmimas – 2.1.5. (III dalis), 2.2.5. (III dalis).
Laiškas – elektroniniai laiškai – Ž4.2. (III dalis).
Lengvata – mokesčio lengvata – 1.5. (I dalis), 1.6. (I dalis).
Lėšos – Europos Sąjungos lėšų susigrąžinimas – 2.10. (I dalis), E3.5. (III dalis).
Licencija – licencija tabako prekybai – Ž4.5. (III dalis).
Matavimas – energijos matavimo priemonės – 2.9.1. (I dalis).
Medžioklė – 1.4. (I dalis).
Melioracija – melioracijos įrenginys – 2.2.2. (III dalis).
Metrologija – metrologinė patikra – 2.9.1. (I dalis).
Miškas – miesto miškas – 1. (III dalis).
Mokestis – pridėtinės vertės mokestis – 1.5. (I dalis), E3.1. (III dalis), 5.4. (III dalis), 
gyventojų pajamų mokestis – 2.2.1. (I dalis), pelno mokestis – 2.6.1. (I dalis).
Muitas – atleidimas nuo muitų – 1.5. (I dalis).
Nepilnametis – nepilnamečio sulaikymas – 2.1.1. (I dalis).
Norminis administracinis aktas – 1. (I dalis), 2.12.1. (I dalis).
Nuobauda – tarnybinė nuobauda – 2.7.2. (I dalis), 2.7.3. (I dalis).
Nuoma – valstybinės žemės nuomos mokestis – 1.6. (I dalis). 
Nuomininkas – sugrąžintų natūra namų ir butų nuomininkai – 2.4.2. (I dalis).
Nuosavybė – Ž4.5. (III dalis), nuosavybės teisių atkūrimas – 2.3.1. (I dalis), 2.4.1.  
(I dalis), 2.4.2. (I dalis).
Parama – socialinė parama – 1.8. (I dalis), 2.1.4. (III dalis), Europos Sąjungos parama 
– 2.10 (I dalis), E3.5. (III dalis).
Pareigūnas – pareigūno vardo pažeminimas – 2.7.2. (I dalis).
Partija – politinių partijų finansavimas – 1.1. (I dalis), 2.8.1. (I dalis).
Pašalpa – socialinė pašalpa – 1.8. (I dalis), motinystės (tėvystės) pašalpa –  
2.2.2. (I dalis).
Patikėtinis – 1. (III dalis).
Paveldas – kultūros ir paveldo apsauga – 1. (III dalis).
Paveldėjimas – turtinės teisės paveldėjimas – 2.3.1. (I dalis).
Pažeidimas – pakartotinis pažeidimas – E3.5. (III dalis).
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Perskaičiavimas – socialinių išmokų perskaičiavimas – 2.2.2. (I dalis).
Poėmis – dokumentų poėmis – Ž4.2. (III dalis).
Prieglobstis – prieglobsčio prašytojas – 2.1.1. (I dalis), II dalis, 5.3. (III dalis).
Prijungimas – patronuojančios bendrovės prijungimas prie dukterinės – 2.6.1.  
(I dalis).
Principas – teisės aktų hierarchijos principas – 1.1. (I dalis), 1.2. (I dalis), 1.4. (I dalis), 
1.9. (I dalis), įstatymų viršenybės principas – 1.7. (I dalis), proporcingumo principas 
– 1.8. (I dalis), turinio viršenybės prieš formą principas – 2.6.1. (I dalis), gero adminis-
travimo principas – 2.10.2 (I dalis); objektyvumo principas – 2.10.2. (I dalis), 2.11.1.  
(I dalis), proceso šalių lygiateisiškumo principas – 2.12.2. (I dalis).
Procedūra – administracinė procedūra – 2.10.1. (I dalis).
Profesinė sąjunga – profesinės sąjungos sutikimas skirti tarnybinę nuobaudą – 2.7.3. 
(I dalis)
Programa – verslo plėtros programa – 1.9. (I dalis).
Registras – nekilnojamojo turto registras – 1. (III dalis), 2.2.3. (III dalis).
Reorganizavimas – įmonių reorganizavimas – 2.6.1. (I dalis), politinės partijos reorga-
nizavimas – 2.8.1. (I dalis).
Retransliacija – televizijos programų retransliacija – 2.12.1. (I dalis).
Rinkimai – rinkimai į savivaldybių tarybas – 1.1. (I dalis).
Rinkliava – vietinė rinkliava – 2.1.2. (III dalis).
Senatis – senaties terminas – E3.5. (III dalis), tarnybinės atsakomybės taikymo senatis 
– 2.7.2. (I dalis).
Servitutas – žemės servitutas – 1. (III dalis).
Skaitiklis – karšto vandens skaitiklis – 2.9.1. (I dalis).
Statyba – 1. (III dalis).
Statinys – nugriautas statinys – 2.1.3. (III dalis).
Struktūrinė parama – 2.10. (I dalis).
Sulaikymas – užsieniečio sulaikymas – 2.1.1. (I dalis).
Sveikata – pareigūno sveikatos tikrinimas – 1.3. (I dalis), sveikatos priežiūra laisvės 
atėmimo įstaigoje – 2.2.5. (III dalis).
Šeima –  2.3.1. (I dalis). 
Taksi – E3.2. (III dalis).
Tarnyba – tinkamumas vidaus tarnybai – 1.3. (I dalis), valstybės tarnyba – 2.7.  
(I dalis).
Teisė – teisė į teisingą ir nešališką teismą – 2.12.2. (I dalis), 5.3. (III dalis), teisė į priva-
taus gyvenimo apsaugą – Ž4.3. (III dalis).
Teisinė pagalba – valstybės garantuojama teisinė pagalba – 2.2.4. (III dalis).
Teismingumas – rūšinis teismingumas – 1. (III dalis), 2. (III dalis).
Terminas – terminas kreiptis į teismą – 2.10.1. (I dalis), terminas savanoriškai išvykti – 
E3.4. (III dalis).
Transportas – viešasis transportas – E3.2. (III dalis).
Ūkis – ūkininko ūkis – 1.9. (I dalis), žemės ūkio paskirties žemė – 1. (III dalis).
Užsienietis – E3.4. (III dalis).
Vaikas – vaikų priežiūra ikimokyklinėse įstaigose – 5.5. (III dalis).
Vairavimas – vairavimo teisės – E3.3. (III dalis).
Vaistai – 5.1. (III dalis).
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Veiksmingumas – Europos Sąjungos teisės nuostatų veiksmingumas – 2.9.1. (I dalis).
Verslas – smulkus ir vidutinis verslas – 1.9. (I dalis).
Vidaus tarnyba – 2.7. (I dalis).
Viešieji pirkimai – 2.5.1. (I dalis), 2.10.1. (I dalis).
Viešoji tvarka – E3.4. (III dalis).
Vietos savivalda – 1.6. (I dalis), 1.7. (I dalis), 1.8. (I dalis), 1.9. (I dalis), 5.5. (III dalis).
Visuomenės poreikis – 1. (III dalis).
Žala – žala gamtai – 1.4. (I dalis), smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensa-
vimas – 2.11.1. (I dalis).
Žemė – 1. (III dalis), valstybinė žemė – 1.6. (I dalis), teisė gauti nuosavybėn neatly-
gintinai žemę – 2.3.1. (I dalis), žemės priskyrimas valstybės išperkamai žemei – 2.4.1.  
(I dalis).
Žemėtvarka – 1. (III dalis).
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Santrumpos

AB  akcinė bendrovė
ABTĮ  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
angl.  angliškai 
ATPK  Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
AVMI  apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
AVPA  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 
agentūra
b. l.   bylos lapas
BPK  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
CK  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
CPK  Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
CMEK  Centrinė medicinos ekspertizės komisija
ct  centas
d. d.   darbo diena
d.  diena, dalis
doc.  docentas
DK  Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
dr.  daktaras
EB  Europos Bendrija
ES  Europos Sąjunga
ESTT  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Eur  euras
EŽTT  Europos Žmogaus Teisių Teismas
g.  gatvė
gim.  gimęs
GPM  gyventojų pajamų mokestis
ha  hektaras
IĮ  individuali įmonė
KĮ  Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas
km.  kaimas
kt.  kita, kiti
kv.  kvadratinis
kV  kilovatvalandė
LAT  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lot.  lotyniškai
LRT  Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Lt  litas
LVAT  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
m  metras
m.  metai
mėn.  mėnuo
mln.  milijonas
MGK  Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
MGL  minimalusis gyvenimo lygis



731

Santrumpos

min.  minutė
Nr.  numeris
NŽT  Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
p.  punktas
pan.  panašiai
par.  paragrafas
PN-AK  pataisos namai-atviroji kolonija
pranc.  prancūziškai
proc.  procentas
prof.  profesorius
PSD  privalomasis sveikatos draudimas
PVM  pridėtinės vertės mokestis
pvz.  pavyzdžiui
raj.  rajonas
RATC  regioninis atliekų tvarkymo centras
reg.  registracija
sen.  seniūnija
sav.  savivaldybė
SESV  Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
STR  Statybos techninis reglamentas
str.  straipsnis
STT  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
t. y.  tai yra
t. t.  taip toliau
t.  tomas
TRATC  Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
TSRS  Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga
tūkst.  tūkstantis
UAB  uždaroji akcinė bendrovė
val.   valanda
VMT  Valstybinė metrologijos tarnyba
vok.  vokiškai
VPĮ   Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
VRK  Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
VRM  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
VSD  valstybinis socialinis draudimas
VSDFV  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
VšĮ  viešoji įstaiga 
VTĮ  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
žr.  žiūrėti
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