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licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos patvirtinimo“
dalinio pakeitimo“ atitikimo Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai, Civilinio
kodekso 2.78 straipsnio 1 daliai, 2.80 straipsnio 1 daliai, Įmonių įstatymo 13 straipsnio 4
daliai, Bedarbių r÷mimo įstatymo 4 straipsnio 4 daliai, taip pat Vyriausyb÷s 1996 m. vasario 6
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I. OFICIALIOJI DALIS
1. Nutartys ir sprendimai
1.1. D÷l norminių administracinių aktų teis÷tumo

1.1. 1. D÷l licencijų tarpininkauti piliečių įdarbinimui užsienyje išdavimo tvarkos
D÷l socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr.149
1.1 punkto, juo patvirtintos Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje
išdavimo tvarkos, socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2002 m. geguž÷s 22 d. įsakymo
Nr. 64 „D÷l socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr.
149 „D÷l licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos
patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ atitikimo Viešojo administravimo įstatymo 6
straipsnio 2 daliai, Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 1 daliai, 2.80 straipsnio 1 daliai,
Įmonių įstatymo 13 straipsnio 4 daliai, Bedarbių r÷mimo įstatymo 4 straipsnio 4 daliai,
taip pat Vyriausyb÷s 1996 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 193 „D÷l Įdarbinimo
tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktui ir šio nutarimo
1 punktu patvirtintoms Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisykl÷ms
Administracin÷ byla Nr. I5–04-2003

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2003 m. geguž÷s 29 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų Artūro Drigoto (praneš÷jo), Birut÷s Janavičiūt÷s, Romano Klišausko, Gintaro
Kryževičiaus (kolegijos pirmininko) ir Algirdo Taminsko,
teismo pos÷dyje rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. vasario 14 d. nutartį prad÷ti tyrimą d÷l socialin÷s
apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 149 1.1 punkto ir juo
patvirtintos Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje tvarkos, taip pat
socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2002 m. geguž÷s 22 d. įsakymo Nr. 64 „D÷l socialin÷s
apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 149 „D÷l licencijų
tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio
pakeitimo“ teis÷tumo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrin÷damas administracinę bylą Nr.
A5–122–03 pagal pareišk÷jų A. Statkevičiaus, L. Šarkien÷s, Doros–Kultūros sąjungos, UAB
„Litairija“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. gruodžio
6 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jų A. Statkevičiaus, L. Šarkien÷s,
Doros–Kultūros sąjungos, UAB „Litairija“ skundą atsakovams socialin÷s apsaugos ir darbo
ministrui ir Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai d÷l sprendimo panaikinimo ir

įpareigojimo atlikti viešojo administravimo veiksmus, 2003 m. vasario 14 d. nutartimi
nusprend÷ prad÷ti tyrimą d÷l norminių administracinių aktų – socialin÷s apsaugos ir darbo
ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 149 1.1. punkto, juo patvirtintos Licencijų
tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos, socialin÷s apsaugos ir darbo
ministro 2002 m. geguž÷s 22 d. įsakymo Nr. 64 „D÷l socialin÷s apsaugos ir darbo ministro
2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 149 „D÷l licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo
užsienyje išdavimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ – teis÷tumo. Teismui kilo
abejon÷, ar šie norminiai administraciniai aktai atitinka Viešojo administravimo įstatymo 6
straipsnio 2 dalį, Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 1 dalį, 2.80 straipsnio 1 dalį, Įmonių
įstatymo 13 straipsnio 4 dalį ir Bedarbių r÷mimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalį, taip pat
Vyriausyb÷s 1996 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 193 „D÷l Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų
licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktą ir šio nutarimo 1 punktu patvirtintas
Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisykles.
Teismas abejonę d÷l min÷tų socialin÷s apsaugos ir darbo ministro norminių
administracinių aktų grind÷ tokiais teisiniais argumentais.
Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.77 straipsnį įstatymų nustatytais atvejais
juridiniai asmenys gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavę įstatymų nustatyta tvarka
išduotą licenciją, o CK 2.78 straipsnio 1 dalis numato, kad kiekvienai įstatymų nustatytai
licencijuojamai veiklos rūšiai Vyriausyb÷ tvirtina licencijavimo taisykles, jeigu kiti įstatymai
nenustato ko kita. Įmonių įstatymo 12 straipsnio 1 dalis numato, kad komercin÷s–ūkin÷s
veiklos, kuria verstis reikalinga licencija, sritis, licencijas išduodančias institucijas bei
licencijų išdavimo tvarką nustato šis ir kiti įstatymai. Įmonių įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje
taip pat įtvirtinta, kad kiekvienai įstatymo nustatytai licencijuojamai komercin÷s–ūkin÷s
veiklos sričiai Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s tvirtina licencijavimo taisykles, jeigu kiti
įstatymai nenustato ko kita.
Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas principas, kad
norminius administracinius aktus turi teisę priimti tik viešojo administravimo subjektai,
turintys įstatymų numatytus įgaliojimus pagal nustatytą kompetenciją.
Įdarbinimo santykius reglamentuojančio Darbo kodekso 90 straipsnis numato, kad
tarpininkauti d÷l piliečių darbo užsienyje – išimtin÷ valstyb÷s teis÷, kurią įgyvendina Lietuvos
darbo birža. Kitos įmon÷s, įstaigos ir organizacijos gali tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo
užsienyje tik tur÷damos Vyriausyb÷s įgaliotos institucijos išduotas licencijas. Bedarbių
r÷mimo įstatymo 4 straipsnis taip pat numato, kad tarpininkauti d÷l piliečių darbo užsienyje –
išimtin÷ valstyb÷s teis÷, kurią įgyvendina Lietuvos darbo birža. Kitos organizacijos pagal
įstatymą gali tarpininkauti d÷l piliečių įsidarbinimo užsienyje tik tur÷damos įgaliojimus
(licencijas), kurias išduoda Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija.
1991 m. geguž÷s 7 d. Socialin÷s apsaugos ministerijos įsakymu Nr. 57 patvirtinta
Įgaliojimų įmon÷ms, įstaigoms, organizacijoms tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje
išdavimo tvarka iki 2001 m. lapkričio 29 d. reglamentavo įgaliojimų (licencijų) tarpininkauti
d÷l piliečių įsidarbinimo užsienyje išdavimo tvarką. Šią tvarką pakeit÷ socialin÷s apsaugos ir
darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 149 patvirtinta ir 2002 m. geguž÷s 22 d.
įsakymu Nr. 64 iš dalies pakeista Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje
tvarka (toliau – Tvarka). Ši Tvarka priimta remiantis Bedarbių r÷mimo įstatymo 4 straipsniu ir
reglamentuoja licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje tvarką, nustato
licencijuojamos veiklos sąlygas, prie prašymo išduoti licenciją reikalaujamus prid÷ti
dokumentus, jų reikalavimus, mokesčio už licenciją sumok÷jimo tvarką, išduodamų licencijų
registravimo tvarką, atsisakymo išduoti licenciją atvejus, licencijos galiojimo sustabdymo ar
panaikinimo atvejus, tod÷l teismas padar÷ išvadą, kad Tvarka pagal teisinių santykių
reguliavimo turinį laikytina licencijavimo taisykl÷mis.
1995 m. liepos 5 d. įstatymas „D÷l Įmonių įstatymo pakeitimo ir papildymo“ įtvirtino,
kad be Vyriausyb÷s nustatyta tvarka išduotos licencijos (leidimo) draudžiama užsiimti
įdarbinimo tarpininkavimo paslaugomis. Šios nuostatos pagrindu 1996 m. vasario 6 d.

Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 193 patvirtintos Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo
taisykl÷s, kurių 20 punktas numato, kad įdarbinimo tarpininkavimo paslaugos – mokamos
arba nemokamos paslaugos (informacija apie laisvas darbo vietas, galimybę įsidarbinti,
profesinis konsultavimas, orientavimas bei kitos su gyventojų įdarbinimu susijusios
paslaugos) asmenims, norintiems susirasti atitinkantį jų poreikius darbą, taip pat paslaugos
juridiniams ir fiziniams asmenims (darbdaviams), norintiems susirasti reikiamą darbuotoją.
Nors Įmonių įstatyme nuo 1997 m. spalio 24 d. nuostata d÷l įdarbinimo tarpininkavimo
paslaugų licencijavimo panaikinta, min÷tos Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų
licencijavimo taisykl÷s galioja iki šiol.
Teismo manymu, tarpininkavimas d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje yra viena iš
įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų rūšių, tod÷l min÷tos Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų
licencijavimo taisykl÷s taip pat reglamentuoja piliečių įdarbinimo užsienyje paslaugų
licencijavimą. 1996 m. vasario 6 d. Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 193, kuriuo patvirtintos
Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisykl÷s, 2 punktas paveda Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijai išduoti licencijas teikti įdarbinimo tarpininkavimo paslaugas,
atlikti šios licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, taip pat sustabdyti ir panaikinti
nurodytųjų licencijų galiojimą. Taisyklių 5, 12, 13 ir 34 punktai paveda Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijai nustatyti paraiškos formą, licencijas registruoti licencijų registre, apie
licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą ar panaikinimą skelbti Valstyb÷s žiniose. Tačiau
jokie kiti įgaliojimai Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai nenustatyti. Įgaliojimai
reglamentuoti tarpininkavimo d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje licencijavimo teisinius
santykius Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai nenustatyti nei CK, nei Įmonių įstatyme,
nei Bedarbių r÷mimo įstatymo 4 straipsnyje, kuriuo remiantis patvirtinta Licencijų
tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarka, tod÷l teismui kilo abejon÷, ar
Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarką patvirtino viešojo
administravimo subjektas, pagal nustatytą kompetenciją turintis įstatymų numatytus
įgaliojimus tai atlikti.
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija atsiliepimu d÷l norminio teis÷s akto teis÷tumo
nurod÷, kad savo argumentus d÷l socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12
d. įsakymo Nr. 149 „D÷l Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje tvarkos
patvirtinimo“ teis÷tumo išd÷st÷ atsiliepime į skundą ir šios nuomon÷s laikosi toliau.
Atsiliepime atkreipiamas d÷mesys, kad Seimas 2003 m. kovo 13 d. įstatymu Nr. IX–1366
pri÷m÷ Bedarbių r÷mimo įstatymo 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 161, 21, 24 straipsnių pakeitimo
ir papildymo įstatymą, kuriuo pakeit÷ 4 straipsnį, įtvirtindamas nuostatą, kad Licencijų
tarpininkauti d÷l Lietuvos Respublikos piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarką tvirtina
Vyriausyb÷ ar jos įgaliota institucija. Ministerija nurodo, kad šiuo metu jau yra parengtas
Vyriausyb÷s nutarimo projektas, kuriuo ministerija yra įgaliota patvirtinti šią tvarką.
Administracin÷je byloje pagal pareišk÷jų A. Statkevičiaus, L. Šarkien÷s, Doros–
Kultūros sąjungos, UAB „Litairija“ skundą atsakovams socialin÷s apsaugos ir darbo ministrei
ir Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai d÷l sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti
viešojo administravimo veiksmus esančiame atsakovo Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos atsiliepime į skundą teisiniai argumentai d÷l Tvarkos teis÷tumo nenurodyti.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Lietuvos ūkis grindžiamas asmens ūkin÷s veiklos laisve ir iniciatyva (Konstitucijos 46
straipsnio 1 dalis). Ūkin÷s veiklos laisv÷ ir iniciatyva yra Konstitucijos garantuojama vertyb÷,
be kita ko, reiškianti tai, kad valstyb÷s ar vietos savivaldos institucijoms draudžiama
įstatymuose nenumatytais metodais reglamentuoti ūkinę veiklą, tvarkyti įmonių reikalus.
Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalis numato, kad valstyb÷ reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji
tarnautų bendrai tautos gerovei.

Juridinių asmenų veiklos licencijavimas sietinas su ūkin÷s veiklos laisv÷s ribojimu,
siekiant užtikrinti bendrą tautos gerovę arba tam tikrus visuomen÷s interesus: pagal Įmonių
įstatymo 13 straipsnio 3 dalį, licencijuojamos tos komercin÷s–ūkin÷s veiklos sritys, kurios yra
susijusios su padid÷jusiu pavojumi žmogaus gyvybei, sveikatai, aplinkai, ginkluot÷s gamyba
ir įsigijimu, taip pat prek÷mis ir paslaugomis, kurioms įstatymai gali nustatyti specialią prekių
pardavimo ar paslaugų teikimo tvarką. Pagal CK 2.77 straipsnį įstatymų nustatytais atvejais
juridiniai asmenys gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavę įstatymų nustatyta tvarka
išduotą licenciją.
Dar 1990 m. Bedarbių r÷mimo įstatymo 4 straipsnis numat÷, kad tarpininkauti d÷l
piliečių darbo užsienyje – išimtin÷ valstyb÷s teis÷, kurią įgyvendina Lietuvos darbo birža.
Kitos organizacijos pagal įstatymą gali tarpininkauti d÷l piliečių įsidarbinimo užsienyje tik
tur÷damos atitinkamus įgaliojimus (licencijas), kurias išduoda Socialin÷s apsaugos
ministerija. Ši nuostata įstatyme išliko ir galiojo Tvarkos patvirtinimo ir dalinio pakeitimo
metu, patikslinus, kad įgaliojimus (licencijas) išduoda Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerija. Be to, Darbo kodekso 90 straipsnis taip pat nustato, kad tarpininkauti d÷l piliečių
darbo užsienyje – išimtin÷ valstyb÷s teis÷, kurią įgyvendina Lietuvos darbo birža. Kitos
įmon÷s, įstaigos ir organizacijos gali tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje tik
tur÷damos Vyriausyb÷s įgaliotos institucijos išduotas licencijas.
CK 2.78 straipsnio 1 dalis numato, kad kiekvienai įstatymų nustatytai licencijuojamai
veiklos rūšiai Vyriausyb÷ tvirtina licencijavimo taisykles, jeigu kiti įstatymai nenustato ko
kita. Įmonių įstatymo 12 straipsnio 1 dalis (2001 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. IX–253
redakcija) numato, kad komercin÷s–ūkin÷s veiklos, kuria verstis reikalinga licencija, sritis,
licencijas išduodančias institucijas bei licencijų išdavimo tvarką nustato šis ir kiti įstatymai.
Įmonių įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje (2000 m. kovo 16 d. įstatymo Nr. VIII–1566) įtvirtinta,
kad kiekvienai įstatymo nustatytai licencijuojamai komercin÷s–ūkin÷s veiklos sričiai Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s tvirtina licencijavimo taisykles, jeigu kiti įstatymai nenustato ko
kita.
Pagal CK 2.78 straipsnio 2 dalį licencijavimo taisykl÷se nurodoma: licencijuojama
veikla, licenciją išduodanti institucija ir jos įgaliojimai, licenciją gauti reikalingi dokumentai,
pateiktų dokumentų nagrin÷jimo tvarka ir terminai, licencijų rūšys ir išdavimo sąlygos,
pakartotinis licencijos išdavimas, licencijos formos, išduodamų licencijų registravimo tvarka,
atsisakymo išduoti licencijas atvejai, licencijuojamos veiklos sąlygos, įskaitant licencijos
tur÷tojų teises ir pareigas, licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarka, licencijos galiojimo
sustabdymo bei panaikinimo atvejai ir tvarka. Pagal CK 2.78 straipsnio 3 dalį licencijavimo
taisykl÷se gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai bei sąlygos.
Pagal Įmonių įstatymo 13 straipsnio 5 dalį licencijavimo taisykl÷se nurodoma:
licencijuojama komercin÷s–ūkin÷s veiklos sritis, licencijų rūšys, licenciją išduodanti
institucija ir jos įgaliojimai, dokumentai, reikalingi licencijai gauti, dokumentų nagrin÷jimo
tvarka ir terminai; licencijos rekvizitai, išduodamų licencijų ir jose nurodytų pasikeitusių
duomenų registravimo tvarka, licencijuojamos komercin÷s–ūkin÷s veiklos sąlygos, licencijos
tur÷tojų teis÷s ir pareigos, pranešimų apie pasikeitusius licencijos duomenis tvarka,
licencijuojamos komercin÷s–ūkin÷s veiklos sąlygų laikymosi priežiūros tvarka, licencijos
galiojimo sustabdymo ir panaikinimo atvejai ir tvarka, licencijos pakeitimo atvejai ir tvarka,
atsisakymo išduoti licenciją pagrindai.
Taigi min÷ti teisiniai santykiai, susiję su veiklos licencijavimu, pagal CK ir Įmonių
įstatymo nuostatas turi būti kompleksiškai reglamentuojami viename teis÷s akte –
licencijavimo taisykl÷se, kurias tvirtina Vyriausyb÷, jeigu įstatymai nenustato ko kita.
1991 m. geguž÷s 7 d. Socialin÷s apsaugos ministerijos įsakymu Nr. 57 patvirtinta
Įgaliojimų įmon÷ms, įstaigoms, organizacijoms tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje
išdavimo tvarka iki 2001 m. lapkričio 29 d. reglamentavo įgaliojimų (licencijų) tarpininkauti

d÷l piliečių įsidarbinimo užsienyje išdavimo tvarką. Šią tvarką pakeit÷ socialin÷s apsaugos ir
darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 149 patvirtinta ir 2002 m. geguž÷s 22 d.
įsakymu Nr. 64 iš dalies pakeista Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje
tvarka. Tvarka priimta remiantis Bedarbių r÷mimo įstatymo 4 straipsniu ir nustato:
1) licencijuojamos veiklos sąlygas – nustato, kad įmon÷s, norinčios tarpininkauti d÷l
piliečių įdarbinimo užsienyje, pasirašo bendradarbiavimo sutartis tiesiogiai su įdarbinančios
šalies įdarbinimo tarpininkavimo agentūra arba įdarbinančios šalies darbdaviu, numato tokiai
sutarčiai keliamus reikalavimus (Tvarkos 6 punktas); nurodo, kad įmon÷s privalo tur÷ti
reikiamos kvalifikacijos darbuotojus bei atitinkamai įrengtas žmonių pri÷mimo patalpas
(Tvarkos 7 punktas); reikalauja, kad licencijas turinčios įmon÷s su ieškančiais darbo
asmenimis privalo pasirašyti paslaugų sutartis, nustato joms keliamus reikalavimus (Tvarkos
8 punktas) ir kitas licencijuojamos veiklos sąlygas (Tvarkos 9, 10, 11 punktai);
2) licenciją išduodančią instituciją ir jos įgaliojimus (Tvarkos 3, 4, 18, 31, 35 punktai);
3) licencijai gauti reikalingus dokumentus – įmon÷, norinti gauti licenciją, pateikia:
prašymą, įmon÷s registravimo pažym÷jimo kopiją, bendradarbiavimo sutartį su įdarbinančios
šalies įdarbinimo tarpininkavimo agentūra, licencijos, išduotos įdarbinančios šalies
įdarbinimo tarpininkavimo įmonei, kopiją, veiklos aprašymą ir kitus dokumentus pagal
Tvarkos 15, 16, 17 ir 26 punktus); licencijos išduodamos įmon÷ms, kurių steigimo
dokumentuose ar įstatuose pagal Ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatorių yra nurodyta veikla
„Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas“;
4) pateiktų dokumentų nagrin÷jimo tvarką ir terminus – prašymus priima ir nagrin÷ja
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos ir lygių galimybių skyrius, o
sprendimą išduoti licenciją, atsisakyti išduoti licenciją priima ministro įgaliotas ministerijos
valstyb÷s sekretorius (Tvarkos 18 punktas); prašymas nagrin÷jamas ne ilgiau kaip 30
kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo dienos (Tvarkos 19 punktas);
5) licencijos išdavimo terminą – licencija išduodama vieneriems metams (Tvarkos 21
punktas);
6) licencijos formos rekvizitus (Tvarkos 27 punktas);
7) išduodamų licencijų registravimo tvarką – licencijos registruojamos licencijų
registravimo knygoje, kurioje nurodomi atitinkami rekvizitai (Tvarkos 28 punktas);
8) atsisakymo išduoti licencijas atvejus – kai nepateikti reikalaujami dokumentai,
pateikiami dokumentai su klaidinga informacija, įmon÷ yra pažeidusi ankstesn÷s
licencijuojamos veiklos sąlygas (Tvarkos 30 punktas);
9) licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarką – licencijos savininkas Lietuvos darbo
biržai kartą per m÷nesį teikia informaciją apie vykdomą įdarbinimo tarpininkavimo veiklą
(Tvarkos 11 punktas);
10) licencijos galiojimo sustabdymo bei panaikinimo atvejus ir tvarką – licencijos
galiojimas gali būti sustabdytas, jei paaišk÷ja, kad licencijai gauti buvo pateikta klaidinga
informacija arba jei pažeidžiamos licencijuojamos veiklos sąlygos (Tvarkos 32 punktas);
licencijos galiojimas gali būti panaikinamas, jei licencijos savininkas pateik÷ paraišką
panaikinti licencijos galiojimą, jei sustabdžius licencijos galiojimą, licencijos savininkas per
nustatytą laiką neatstat÷ pažeistų sąlygų ir kt. (Tvarkos 34 punktas).
Iš Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje tvarkoje įtvirtintų nuostatų
matyti, kad Tvarka iš esm÷s reglamentuoja teisinius santykius, kurie pagal CK ir Įmonių
įstatymą reglamentuotini licencijavimo taisykl÷mis.
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 149
patvirtinta ir 2002 m. geguž÷s 22 d. įsakymu Nr. 64 iš dalies pakeista Licencijų tarpininkauti
d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarka priimta remiantis Bedarbių r÷mimo
įstatymo 4 straipsniu. Bedarbių r÷mimo įstatymo 4 straipsnio (1996 m. vasario 1 d. įstatymo
Nr. I–1191 redakcija) 3 ir 4 dalys numat÷, kad tarpininkauti d÷l piliečių darbo užsienyje –
išimtin÷ valstyb÷s teis÷, kurią įgyvendina Lietuvos darbo birža. Kitos organizacijos pagal
įstatymą gali tarpininkauti d÷l piliečių įsidarbinimo užsienyje tik tur÷damos atitinkamus

įgaliojimus (licencijas), kurias išduoda Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija. Taigi
Tvarkos tvirtinimo ir dalinio pakeitimo metu Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai pagal
šias nuostatas buvo suteikta teis÷ tik išduoti licencijas, bet ne reglamentuoti teisinius
santykius, kurie pagal CK ir Įmonių įstatymą reglamentuotini licencijavimo taisykl÷mis, tod÷l
darytina išvada, kad Bedarbių r÷mimo įstatymo 4 straipsnio (1996 m. vasario 1 d. įstatymo
Nr. I–1191 redakcija) nuostatomis socialin÷s apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti ir keisti
Tvarką kompetencija nebuvo suteikta. Teis÷jų kolegija vertina, ar Licencijų tarpininkauti d÷l
piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarką patvirtino ir pakeit÷ viešojo administravimo
subjektas, Tvarkos patvirtinimo ir jos pakeitimo metu tur÷jęs įstatymų numatytus įgaliojimus
tai atlikti, tod÷l atsakovo argumentai, kad Seimas 2003 m. kovo 13 d. įstatymu Nr. IX–1366
pri÷m÷ Bedarbių r÷mimo įstatymo 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 161, 21, 24 straipsnių pakeitimo
ir papildymo įstatymą, kuriuo pakeit÷ 4 straipsnį, įtvirtindamas nuostatą, kad Licencijų
tarpininkauti d÷l Lietuvos Respublikos piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarką tvirtina
Vyriausyb÷ ar jos įgaliota institucija, nekeičia teismo padarytos išvados. Įmonių įstatymo 13
straipsnio 6 dalis, nustatanti, kad Vyriausyb÷s pavedimu licencijas išduoda, licencijuojamos
komercin÷s–ūkin÷s veiklos srities sąlygų laikymosi priežiūrą atlieka, taip pat licencijų
galiojimą sustabdo ir panaikina Vyriausyb÷s įgaliotos institucijos, jeigu kiti įstatymai
nenustato ko kita, taip pat nesuteik÷ teis÷s socialin÷s apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti
licencijavimo taisyklių. Taigi pripažintina, kad socialin÷s apsaugos ir darbo ministras, 2001
m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 149 tvirtindamas ir 2002 m. geguž÷s 22 d. įsakymu Nr. 64 iš
dalies keisdamas Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarką
veik÷ netur÷damas tam įgaliojimų pagal nustatytą kompetenciją (ultra vires).
Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnis įtvirtina bendruosius viešojo
administravimo principus, vienas iš kurių – įstatymo viršenyb÷s, inter alia reiškiantis, kad
vykdant administravimo funkcijas administravimo subjekto priimti teis÷s aktai
(administraciniai aktai), susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi
būti pagrįsti įstatymais. Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo
tvarka neabejotinai susijusi su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, nes ja ribojama
konstitucin÷ asmenų ūkin÷s veiklos laisv÷ ir iniciatyva. Tvarkoje tam tikrų visuomeninių
santykių dalyviams įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai, kurie nukreipiami į ateitį ir
numatyti taikyti daug kartų, tod÷l Tvarkai, kaip norminiam administraciniam aktui, taikytinas
reikalavimas, numatytas Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje – norminius
administracinius aktus turi teisę priimti tik viešojo administravimo subjektai, turintys įstatymų
numatytus įgaliojimus pagal nustatytą kompetenciją. CK 2.80 straipsnis draudžia valstyb÷s ar
vietos savivaldos institucijoms įstatymuose nenumatytais administraciniais metodais
reglamentuoti juridinių asmenų veiklą, tod÷l socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001 m.
lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 149 1.1 punktas, juo patvirtinta Licencijų tarpininkauti d÷l
piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarka, socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2002 m.
geguž÷s 22 d. įsakymas Nr. 64 „D÷l socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio
12 d. įsakymo Nr. 149 „D÷l licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo
tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ prieštarauja:
1) 1999 m. birželio 17 d. Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII–1234 6 straipsnio 2
daliai;
2) Civilinio kodekso, patvirtinto 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII–1864, 2.78
straipsnio 1 daliai ir 2.80 straipsnio 1 daliai;
3) 2000 m. kovo 16 d. įstatymo Nr. VIII–1566 redakcijos Įmonių įstatymo 13 straipsnio
4 daliai;
4) 1996 m. vasario 1 d. įstatymo Nr. I–1191 redakcijos Bedarbių r÷mimo įstatymo 4
straipsnio 4 daliai.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. vasario 14 d. nutartyje išk÷l÷
abejonę d÷l Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos
atitikties Vyriausyb÷s 1996 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 193 „D÷l Įdarbinimo tarpininkavimo
paslaugų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktui ir šio nutarimo 1 punktu
patvirtintoms Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisykl÷ms ir nurod÷, kad
tarpininkavimas d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje yra viena iš įdarbinimo tarpininkavimo
paslaugų rūšių, tod÷l min÷tos Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisykl÷s taip
pat reglamentuoja piliečių įdarbinimo užsienyje paslaugų licencijavimą.
Teis÷jų kolegijos nuomone, tarpininkavimas d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje,
atsižvelgiant į Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos 5
punkte ir Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisyklių 20 punkte įtvirtintą
sąvoką, laikytinas viena iš įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų rūšių, tačiau vien tai neįgalina
daryti išvados, kad Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarka
ir Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisykl÷s reglamentuoja tuos pačius
teisinius santykius. 1995 m. liepos 5 d. įstatymas „D÷l Įmonių įstatymo pakeitimo ir
papildymo“ įtvirtino, kad be Vyriausyb÷s nustatyta tvarka išduotos licencijos (leidimo)
draudžiama užsiimti įdarbinimo tarpininkavimo paslaugomis. Būtent Įmonių įstatymo
pagrindu 1996 m. vasario 6 d. Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 193 patvirtintos min÷tos Įdarbinimo
tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisykl÷s. Įmonių įstatyme nuo 1997 m. spalio 24 d.
nuostata d÷l įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo panaikinta, ir nors Įdarbinimo
tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisykl÷s galioja iki šiol, tačiau jose reglamentuojama
licencijuojamos veiklos rūšis šiuo metu n÷ra nustatyta jokiame įstatyme, kaip to reikalauja
CK 2.78 straipsnio 1 dalis ir Įmonių įstatymo 12 straipsnio 1 dalis. Darbo kodekso 88
straipsnio 2 dalis numato, kad tarpininkauti d÷l įdarbinimo gali įmon÷s, įstaigos,
organizacijos, kurių įstatuose ar steigimo dokumentuose nurodyta ši veikla, tod÷l akivaizdu,
kad tarpininkavimo d÷l įdarbinimo veikla (išskyrus tarpininkavimo d÷l piliečių darbo
užsienyje) n÷ra licencijuojama. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad
Vyriausybei tenka pareiga pakeisti bei papildyti savo anksčiau priimtus aktus, kad jie atitiktų
v÷liau priimtą įstatymą, arba panaikinti savo anksčiau priimtus aktus, jeigu juose nustatytos
teis÷s normos prieštarauja įstatymo normoms (pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2000 m.
balandžio 5 d. nutarimas). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Licencijų tarpininkauti d÷l
piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarka ir Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų
licencijavimo taisykl÷s nereglamentuoja tų pačių teisinių santykių, d÷l to neįžvelgtinas
socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 149 1.1 punkto, juo
patvirtintos Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos,
socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2002 m. geguž÷s 22 d. įsakymo „D÷l socialin÷s
apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 149 „D÷l licencijų
tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio
pakeitimo“ prieštaravimas Vyriausyb÷s 1996 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 193 „D÷l
Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktui ir šio
nutarimo 1 punktu patvirtintoms Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo
taisykl÷ms.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsniu, 115 straipsnio 1
dalies 2 punktu, 117 ir 145 straipsniu, teis÷jų kolegija
nusprendžia:
Pripažinti, kad socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo
Nr. 149 1.1 punktas, juo patvirtinta Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje
išdavimo tvarka, socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2002 m. geguž÷s 22 d. įsakymas „D÷l
socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 149 „D÷l licencijų
tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio

pakeitimo“ prieštarauja 1999 m. birželio 17 d. Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII–
1234 6 straipsnio 2 daliai, Civilinio kodekso, patvirtinto 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr.
VIII–1864, 2.78 straipsnio 1 daliai ir 2.80 straipsnio 1 daliai, 2000 m. kovo 16 d. įstatymo Nr.
VIII–1566 redakcijos Įmonių įstatymo 13 straipsnio 4 daliai ir 1996 m. vasario 1 d. įstatymo
Nr. I–1191 redakcijos Bedarbių r÷mimo įstatymo 4 straipsnio 4 daliai.
Pripažinti, kad socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo
Nr. 149 1.1 punktas, juo patvirtinta Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje
išdavimo tvarka, socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2002 m. geguž÷s 22 d. įsakymas „D÷l
socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 149 „D÷l licencijų
tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio
pakeitimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1996 m. vasario 6 d. nutarimo
Nr. 193 „D÷l Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 2
punktui ir šio nutarimo 1 punktu patvirtintoms Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugų
licencijavimo taisykl÷ms.
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 149 1.1
punktą, juo patvirtintą Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo
tvarką, socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2002 m. geguž÷s 22 d. įsakymą „D÷l socialin÷s
apsaugos ir darbo ministro 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 149 „D÷l licencijų
tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio
pakeitimo“ laikyti panaikintais.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Valstyb÷s žiniose.

1. 1. 2. D÷l normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo
skirtumo nustatymo tvarkos
D÷l Ūkio ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1998
m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 290/50 patvirtintos Normaliosios vert÷s, eksporto kainos,
jų palyginimo ir dempingo skirtumo nustatymo tvarkos 15 ir 16 punktų nuostatų
atitikimo Antidempingo įstatymo 2 straipsnio 12, 2 ir 6 dalims, 3 straipsniui ir Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 5 ir 7 straipsnių nuostatoms.
Administracin÷ byla Nr. 14–21–2003

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2003 m. sausio 24 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teis÷jų N.
Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷ ir praneš÷ja), A. Drigoto, S. Gudyno, A. Kruopio ir A.
Taminsko,
sekretoriaujant A. Macaitytei,
dalyvaujant atsakovų atstovams: Ūkio ministerijos – J.G. Petrusevičiūtei ir G.
Ramanauskaitei, Vidaus reikalų ministerijos – A. Sodoniui,

trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams: Konkurencijos tarybos – L. Darulienei ir S.
Pabarčiui, AB ,,Akmen÷s cementas“ – A. Zarembai, AB ,,Specializuota komplektavimo
valdyba“ – advokatui I. Romaškevičiui ir advokato pad÷j÷jai D. Ušinskaitei,
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartį d÷l norminio administracinio akto teis÷tumo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Konkurencijos taryba 2001 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 80 2 punktu pritaik÷ į Lietuvos
Respublikos muitų teritoriją įvežtam Ukrainoje pagamintam portlandcemenčiui (įprastiniam)
47 Lt už vieną toną antidempingo muitą.
Vyriausioji administracinių ginčų komisija, nagrin÷dama AB ,,Specializuota
komplektavimo valdyba“ skundą, 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 2001/05–75
pripažino Konkurencijos tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimą Nr. 80 d÷l Ukrainoje
pagamintam portlandcemenčiui taikytą antidempingo muitą neteis÷tu ir įpareigojo
Konkurencijos tarybą pašalinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendime
konstatuotus į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją importuojamo Ukrainoje pagaminto
portlandcemenčio dempingo tyrimo pažeidimus.
Konkurencijos taryba apskund÷ šį sprendimą teismui, nurodydama, kad tyrimo byloje
dempingas įrodytas. Ukraina priskirta prie ne rinkos ekonomikos šalių ir pagal Ūkio
ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių ministerijos 1998 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu
Nr. 290/50 patvirtintos Normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo
skirtumo nustatytos tvarkos 15.2 papunktį normalioji vert÷ buvo nustatyta pagal trečiosios –
rinkos ekonomikos – šalies kainas. Vietinio gamintojo siūlymu trečiąja šalimi pasirinkta
Latvija. Palyginus iš Ukrainos importuojamo cemento kainas su Latvijos gamintojo kainomis,
vietos rinkoje buvo gautas dempingo skirtumas, kuris, Konkurencijos tarybos nuomone, įrodo
vykdomą dempingą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2002 m. balandžio 4 d. sprendimu
Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimą panaikino.
Teismas, įvertinęs akcin÷s bendrov÷s ,,Akmen÷s cementas“ antidempingo medžiagą,
konstatavo, kad Lietuvos Respublikos antidempingo įstatymo 6 straipsnio reikalavimai buvo
įvykdyti. Ukrainai, kaip ne rinkos ekonomikos šaliai, normalioji vert÷ pagrįstai nustatyta
vadovaujantis Ūkio ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1998
m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 290/50 ,,D÷l Antidempingo įstatymo poįstatyminių aktų“
patvirtintos Normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo
nustatymo tvarkos 1 priedo 15.2 papunkčio nuostatomis.
Apeliaciniu skundu akcin÷ bendrov÷ „Specializuota komplektavimo valdyba“ praš÷
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. balandžio 4 d. sprendimą panaikinti ir
priimti naują sprendimą – Konkurencijos tarybos skundą d÷l Vyriausiosios administracinių
ginčų komisijos sprendimo panaikinimo atmesti. Apeliantas taip pat pateik÷ prašymą ištirti, ar
Ūkio ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos įsakymu Nr. 290/50
„D÷l Antidempingo įstatymo poįstatyminių aktų“ patvirtintos Normaliosios vert÷s, eksporto
kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo nustatymo tvarkos 1 priedo 15 ir 16 punktai
neprieštarauja Lietuvos Respublikos antidempingo įstatymo 2 straipsnio 1, 2, 6 dalims, 3
straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 ir 7 straipsniams ir, pripažinus juos
neteis÷tais, laikyti panaikintais. Apeliantas nurod÷, kad Antidempingo įstatymo 2 straipsnio 6
punktas normaliąją vertę apibr÷žia kaip prek÷s vertę, apskaičiuotą pagal įprastomis prekybos
sąlygomis eksportuojančioje šalyje nepriklausomų vartotojų sumok÷tą ar priklausančią
sumok÷ti kainą. Ši nuostata taip pat numato galimybę prek÷s normaliąją vertę nustatyti ne

pagal eksportuojančią, o pagal trečiąją šalį. Tokia galimyb÷ siejama tik su tokiomis
aplinkyb÷mis:
1) prekių negaminimas eksportuojančioje šalyje;
2) prek÷s gaminimas eksportuojančioje šalyje tik eksportui.
Kitų aplinkybių, leidžiančių spręsti apie dempingo buvimą, nevertinant eksportuojančios
šalies rinkoje esančios prek÷s kainos, įstatymas nenumato.
Konkrečias normaliosios vert÷s apskaičiavimo taisykles įstatymų leid÷jas Antidempingo
įstatymo 3 straipsniu paved÷ nustatyti Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai. Vyriausyb÷s
pavedimu Ūkio ministerija bei Valdymo reformų ir savivaldybių ministerija 1998 m.
rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 290/50 „D÷l Antidempingo įstatymo poįstatyminių aktų“
patvirtino tokią tvarką ir nustat÷ konkrečias normaliosios vert÷s apskaičiavimo taisykles,
tačiau, apelianto nuomone, min÷tu nutarimu patvirtinta įstatymo įgyvendinimo Tvarka negali
nustatyti kitų, įstatyme nesančių ir jo nuostatas keičiančių normų. Tvarkos 15 punktas leidžia
dempingu įtariamos prek÷s normaliąją vertę apskaičiuoti ne pagal eksportuojančioje
valstyb÷je esančią kainą, o pagal tos prek÷s kainą trečiojoje šalyje, jei į Lietuvą prek÷
importuojama ne iš rinkos ekonomikos šalių. Antidempingo įstatymo 2 straipsnio 6 punkte
tokia aplinkyb÷, kaip normaliosios vert÷s skaičiavimo pagal trečiąją šalį teis÷tumo sąlyga,
nenumatyta, d÷l to Tvarkos 15 punktas laikytinas iškreipiančiu dempingo esmę ir
prieštaraujančiu Antidempingo įstatymo nuostatoms.
Tvarkos 15 punkte nustatytą taisyklę d÷l normaliosios vert÷s nustatymo pagal trečiąją
šalį, jei importuojama prek÷ iš ne rinkos ekonomikos šalių, tikslina ir papildo šios Tvarkos 16
punktas, apibr÷žiantis ne rinkos ekonomikos šalių nustatymo tvarką pagal Europos Sąjungos
Tarybos reglamentą (EC) NR. 519/94 (1). Pareišk÷jo nuomone, ši nuostata neatitinka
Lietuvos Konstitucijos apibr÷žtų norminių teis÷s aktų teis÷tumo sąlygų. Tvarkos 16 punkte
įvardytas reglamentas nustato trečiųjų šalių importo į Europos Sąjungą režimą. Europos
Sąjungos institucijos priimtas reglamentas galioja Europos Sąjungos nar÷ms ir taikomas
Europos Sąjungos teritorijoje. Lietuvoje šis reglamentas paskelbtas nebuvo ir negal÷jo tapti
sudedamąja Lietuvos teisin÷s sistemos dalimi, tod÷l, užsienio valstybių sąjungos priimtą
teis÷s aktą vertinant kaip Lietuvoje susiklosčiusių santykių reguliavimo pagrindą, buvo
pažeistas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnis.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2002 m. liepos 3 d. nutartimi pareišk÷jo
prašymą ištirti norminio administracinio teis÷s akto teis÷tumą patenkino – nagrin÷jamą
individualią administracinę bylą sustabd÷ ir nutar÷ tirti, ar Ūkio ministerijos ir Valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1998 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 290/50
patvirtintos Normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo
nustatymo tvarkos 15 ir 16 punktų nuostatos neprieštarauja Antidempingo įstatymo 2
straipsnio 12, 2 ir 6 dalims, 3 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 ir 7
straipsnių nuostatoms.
Rengiant bylą Vyriausiojo administracinio teismo pos÷džiui, buvo gauti Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s kanclerio A.Z. Kaminsko pasirašyta išvada, Ūkio ministerijos ir
Vidaus reikalų ministerijos paaiškinimai.
Vyriausyb÷s kanceliarijos išvadoje konstatuojama, kad ginčijamo teis÷s akto, t.y. Ūkio
ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos įsakymu Nr. 290/50
patvirtintos Normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo
tvarkos, 15 ir 16 punktų nuostatos neprieštarauja Antidempingo įstatymo 2 straipsnio 6 daliai
ir Konstitucijos 5 ir 7 straipsniams. Antidempingo įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje,
apibr÷žiančioje normaliąją vertę, akcentuojama, kad dempingas nustatomas esant įprastoms
prekybos sąlygoms, tod÷l manoma, kad įprastos prekybos sąlygos gali būti tik rinkos
ekonomikos šalyse, o šalys, kuriose kainos yra reguliuojamos valstyb÷s, veikia ne rinkos
ekonomikos sąlygomis, t.y. neįprastomis prekybos sąlygomis. Normaliosios vert÷s, eksporto

kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo tvarkos 15 ir 16 punktai sukonkretino
Antidempingo įstatymo 2 straipsnio 6 dalies taikymą. Tvarkos 16 straipsnyje minimas
Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EC) Nr. 519/ 94 (1) su atitinkamais pakeitimais buvo
rekomendacinio pobūdžio priemon÷ normaliosios vert÷s nustatymui palengvinti.
Ūkio ministerijos valstyb÷s sekretorius G. Miškinis paaiškinime teigia, kad Ūkio
ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1998 m. rugpjūčio 7 d.
įsakymu Nr. 290/50 patvirtintos Normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir
dempingo skirtumo nustatymo tvarkos 15 ir 16 punktų nuostatos neprieštarauja Antidempingo
įstatymo 2 straipsnio 6 dalies ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 ir 7 straipsnių
nuostatoms. Tvarka nenustat÷ naujų bendro pobūdžio teis÷s normų, nepakeit÷ Antidempingo
įstatymo normų, o tik jas konkretizavo, tod÷l prieštaravimo tarp šių nuostatų n÷ra. Tvarkos 15
punkte nustatytas normaliosios prek÷s vert÷s nustatymas išimtiniu atveju, t.y. kai prek÷s
importuojamos iš ne rinkos ekonomikos šalių. Tvarkos 16 punkto nuostata, leidžianti
nustatant ne rinkos ekonomikos šalis remtis Europos Sąjungos Tarybos reglamentu (EC) Nr.
519/94(1), n÷ra privalomojo, o tik rekomendacinio pobūdžio. Teikti nuorodų į Europos
Sąjungos teis÷s aktus Lietuvos Respublikos teis÷s aktai nedraudžia. Reglamente pateiktas ne
rinkos ekonomikos šalių sąrašas buvo patikslintas v÷lesniu Europos Sąjungos Tarybos
reglamentu (EC) Nr. 905/98. Min÷ti teis÷s aktai viešai paskelbti iki priimant ginčijamą
Konkurencijos tarybos 2001 m. liepos 18 d. nutarimą „D÷l antidempingo muito taikymo
importuojamam į Lietuvą Baltarusijos Respublikoje, Ukrainoje ir Rusijos Federacijoje
pagamintam portlandcemenčiui“, taigi min÷ta Tvarkos nuostata neprieštarauja Konstitucijos 7
straipsnio nuostatai, kad galioja tik paskelbti įstatymai.
Vidaus reikalų ministerijos nuomone, tiriant Ūkio ministerijos ir Valdymo ir
savivaldybių reikalų ministerijos 1998 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 290/50 teis÷tumą, ji
n÷ra tinkamas atsakovas, nes n÷ra teisių ir pareigų, susijusių su min÷tu įsakymu, per÷m÷ja.
AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui pateik÷ papildomą paaiškinimą, kuriame nurodo, kad skundžiamos Tvarkos 15 ir 16
punktai keičia Antidempingo įstatyme nustatytas normaliosios vert÷s, kartu ir dempingo
nustatymo taisykles, tod÷l min÷tų Tvarkos punktų pri÷mimas pažeid÷ ir Konstitucijos 5
straipsnyje įtvirtintą valdžių padalijimo ir jų kompetencijos atribojimo principus.
Skundžiamos Tvarkos 16 punktas prieštarauja konstituciniam valdžių padalijimo ir
kompetencijos atskyrimo principui taip pat ir d÷l to, kad jame daroma nuoroda į Europos
Sąjungos teis÷s aktą. Nei Vyriausybei, nei jai pavaldžiai institucijai n÷ra ir negali būti suteikta
kompetencija įtraukti tokio pobūdžio teis÷s akto į Lietuvos teis÷s sistemą. Konstitucijos 7
straipsnyje įtvirtintą nuostatą d÷l paskelbtų įstatymų galiojimo konkretizuoja Lietuvos
Respublikos įstatymas „D÷l Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų skelbimo ir
įsigaliojimo tvarkos“. Vadovaujantis šio įstatymo l straipsnio 1 dalimi, tinkamu teis÷s
norminių aktų paskelbimu yra jų paskelbimas Valstyb÷s žiniose. Jose turi būti skelbiamos ir
Lietuvos Respublikos tarptautin÷s sutartys (2 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Taigi net ir
manant, kad Europos Sąjungos teis÷s akto nurodymas poįstatyminiame akte buvo galimas ir
nepažeid÷ valdžių kompetencijos atribojimo principo, akivaizdu, kad jame d÷stomos
privalomo norminio pobūdžio taisykl÷s tur÷jo būti paskelbtos. Kadangi tokio paskelbimo
nebuvo, n÷ra pagrindo manyti, kad min÷tas reglamentas yra sudedamoji Lietuvos teisin÷s
sistemos dalis.
Vyriausiojo administracinio teismo pos÷dyje Ūkio ministerijos atstov÷s J. Petrusevičiūt÷
ir G. Ramanauskait÷ iš esm÷s pakarotojo ministerijos sekretoriaus paaiškinime išd÷stytus
argumentus.
Vidaus reikalų ministerijos atstovas A. Sodonis palaik÷ Ūkio ministerijos ir atstovų
poziciją.
Konkurencijos tarybos atstov÷s L. Darulien÷s nuomone, ginčijamos teis÷s normos
neprieštarauja Antidempingo įstatymui ir Konstitucijai.

AB ,,Akmen÷s cementas“ atstovas A. Zaremba palaik÷ min÷tų valstyb÷s institucijų
atstovų poziciją.
AB ,,Specializuota komplektavimo valdyba“ atstovai advokatas I. Romaškevičius ir
advokato pad÷j÷ja D. Ušinskait÷ laik÷si savo raštu pareikštos pozicijos.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Ūkio ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1998 m.
rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 290/50 „D÷l Antidempingo įstatymo poįstatyminių aktų“
patvirtinta Normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo
nustatymo tvarka, kurios ginčijamas 15 punktas ir 15.1, 15.2 ir 15.3 papunkčiai nustato: „15.
Jei importuojama iš ne rinkos ekonomikos šalių, normalioji vert÷ nustatoma:
15.1. pagal kainas arba gamybos sąnaudas, prid÷jus pagrįstas sumas pardavimo,
administracin÷ms ir bendrosioms sąnaudoms padengti, taip pat pelnui suformuoti, trečiojoje –
rinkos ekonomikos – šalyje arba
15.2. pagal kainas iš trečiosios – rinkos ekonomikos – šalies į kitas šalis, įskaitant
Lietuvą arba
15.3. kur tai n÷ra įmanoma, bet kuriuo kitu pagrįstu būdu, tarp jų pagal kainas, faktiškai
sumok÷tas ar mok÷tinomis Lietuvoje už panašią prekę, ir, jei reikalinga, tinkamai
pakoreguotas siekiant įtraukti pagrįstą pelną.“
Ginčijamas Tvarkos 16 punktas nustato: ,,Tinkama trečioji – rinkos ekonomikos – šalis
parenkama pagrįstai, reikiamai atsižvelgiant į patikimą informaciją, prieinamą parinkimo
metu. Taip pat turi būti atsižvelgiama į laiko apribojimus tyrimui atlikti. Nustatant ne rinkos
ekonomikos šalis, gali būti remiamasi Europos Sąjungos Tarybos reglamentu (EC) Nr.
519/94(1).
Jei tinkama, trečia – rinkos ekonomikos – šalimi parenkama šalis, kuri pati yra tiriama
tame pačiame dempingo tyrime.
Apie trečiosios – rinkos ekonomikos – šalies pasirinkimą informuojami tyrimo ūkio
subjektai netrukus po nutarimo d÷l dempingo tyrimo vykdymo pri÷mimo; jiems turi būti
suteikiama 10 dienų komentarams, kuriuose pareiškiama nuomon÷ d÷l trečiosios – rinkos
ekonomikos – šalies parinkimo.“
Nors Ūkio ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1998 m.
rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 290/50 „D÷l Antidempingo įstatymo poįstatyminių aktų“
patvirtinta Normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo
nustatymo tvarka neteko galios ūkio ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 228 nuo
2002 m. birželio 30 d. (Žin., 2002, Nr. 66–2732), tačiau ginčijama tvarka galiojo ir buvo
pritaikyta Konkurencijos tarybos ginčijamo sprendimo pri÷mimo metu. Neišsprendus šio akto
teis÷tumo, nebūtų pašalintos teismui kilusios abejon÷s d÷l šio akto normų atitikties įstatymui
sprendžiant individualią bylą, tod÷l Vyriausiasis administracinis teismas tirs šių normų
teis÷tumą. Įsakymo, patvirtinusio Tvarką, įžangin÷je dalyje nurodyta, kad Normaliosios
vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo nustatymo tvarka skirta
Antidempingo įstatymui įgyvendinti.
Šioje byloje aktualus Antidempingo įstatymas (toliau – Įstatymas) priimtas 1998 m.
birželio 23 d., Nr. VIII–1316, įsigaliojęs 1998 m. liepos 1 d. ir galiojęs iki 2001 m. gruodžio
17 d. – Antidempingo įstatymo Nr. IX–663 redakcijos įsigaliojimo (Žin., 2001, Nr. 112–
4082). Šis Įstatymas reglamentuoja Lietuvos gamintojų teisin÷s apsaugos nuo nesąžiningos
prekių eksportuotojų konkurencijos, tuo darant žalą Lietuvos gamintojams, priemones ir šių
priemonių taikymo procedūras. Įstatymo tikslas – sudaryti teisines sąlygas ginti Lietuvos
gamintojus nuo prekių importo dempingo kainomis (1 straipsnis), t.y. ginti juos nuo
nesąžiningos konkurencijos. Įstatymo 2 straipsnis pateikia įstatyme vartojamų sąvokų

apibr÷žimus. Teismo tiriamų Tvarkos 15 ir 16 punktų atžvilgiu svarbios yra 1, 2 ir 6 dalyse
apibr÷žtos dempingo, prek÷s dempingo kainos ir normaliosios vert÷s sąvokos.
Įstatymo 2 straipsnio 1 punktas: ,,Dempingas – prek÷s pardavimas Lietuvos rinkoje už
kainą, mažesnę nei panašios prek÷s kaina eksportuojančios šalies rinkoje.“
2 punktas: ,,Prek÷ dempingo kaina – prek÷, kurios eksporto į Lietuvos Respublikos
muitų teritoriją kaina yra mažesn÷ nei panašios prek÷s normalioji vert÷.“
6 punktas: ,,Normalioji vert÷ – panašios prek÷s vert÷ (pagal kurią nustatomas
dempingas), apskaičiuota pagal įprastomis prekybos sąlygomis eksportuojančioje šalyje
nepriklausomų vartotojų sumok÷tą ar priklausančią sumok÷ti kainą. Jeigu panaši prek÷
negaminama eksportuojančioje šalyje arba gaminama tik eksportui, normalioji vert÷ gali būti
nustatoma pagal prekių, kurios eksportuojamos į trečiąsias šalis, eksporto kainas arba prie
gamybos sąnaudų prek÷s kilm÷s valstyb÷je pridedant pardavimo, bendrąsias ir
administracines sąnaudas bei pelno normą. Nustatant normaliąją vertę, įvertinami prekybos
sąlygų eksportuojančioje šalyje ir Lietuvoje skirtumai.“
Pagal šiuos apibr÷žimus prekių kainų skirtumo vertinimas sietinas su prekę
eksportuojančioje ir importuojančioje šalyse (šiuo atveju šalis importuotoja – Lietuva)
vyraujančiais ekonominiais santykiais, prekių ekonominio jud÷jimo procesu.
Apibūdindamas normaliąją vertę kaip panašios prek÷s vertę, apskaičiuotą pagal prek÷s
eksporto kainą, įstatymo leid÷jas, siedamas normaliosios vert÷s apskaičiavimą su
eksportuojančios šalies panašios prek÷s verte, akcentuodamas eksportuojančioje šalyje
vyraujančias prekybos sąlygas, įsakmiai nurodo, kad toks apskaičiavimas atliekamas pagal
įprastomis prekybos sąlygomis veikiančios eksportuojančios šalies prek÷s eksporto kainą.
Įstatymas nepateikia įprastinių prekybos sąlygų apibr÷žimo, tačiau, aiškinant įstatymo normas
sistemiškai ir įstatymo leid÷jo ketinimus per Seimo pos÷džių stenogramas, įstatymo projekto
komentarus, aiškinamąjį raštą, darytina išvada, kad įprastos prekybos sąlygos apima rinkos
ekonomikos šalyse susiklosčiusias prekybos sąlygas. Nors įstatymo 2 straipsnio 6 dalies
normos paskirtis – apibr÷žti normaliąją vertę, o ne reglamentuoti šios vert÷s nustatymo būdus
ir tvarką, tačiau, be apibr÷žimo, į šią normą įterpti ir keli normaliosios vert÷s nustatymo
būdai, konstatavus tam tikras aplinkybes (,,Jeigu panaši prek÷ negaminama eksportuojančioje
šalyje arba gaminama tik eksportui, normalioji vert÷ gali būti nustatoma pagal prekių, kurios
eksportuojamos į trečiąsias šalis, eksporto kainas arba prie gamybos sąnaudų prek÷s kilm÷s
valstyb÷je pridedant pardavimo, bendrąsias ir administracines sąnaudas bei pelno normą.“). Ši
nuostata išskiria atskirus atvejus, kuriems esant, apskaičiuojant normaliąją vertę, galima
taikyti vieną iš įstatyme nurodytų būdų, iš kurių vienas – eksporto į trečiąsias šalis kainų
taikymas. Ši norma, reglamentuojanti normaliosios vert÷s nustatymo būdus, esant tam tikroms
sąlygoms, n÷ra imperatyvi, joje n÷ra įsakmiai nurodyta, kad nustačius nurodytas aplinkybes
turi būti taikomas vienas iš nurodytų būdų, o tokie būdai taikytini tik esant šioms, teis÷s
normoje nurodytoms ir nustatytoms sąlygoms. Tai patvirtina ir toje pačioje 2 straipsnio 6
dalies normoje, po jau aptartosios nuostatos, esanti kita nuostata, kad ,,nustatant normaliąją
vertę, įvertinami prekybos sąlygų eksportuojančioje šalyje ir Lietuvoje skirtumai“. Tai
privalomojo pobūdžio norma, kuri įpareigoja, nustatant normaliąją vertę, vertinti šalyse
vyraujančias prekybos sąlygas, kurios gali būti įprastos, būdingos rinkos ekonomikos šalims
ir kitos, susiklosčiusios ne rinkos ekonomikos šalyse. Nei Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis, nei
kitos normos nereglamentuoja normaliosios vert÷s nustatymo tvarkos, esant atitinkamoms
prekybos sąlygoms.
Įstatymo 3 straipsnyje nurodyta: ,,Normaliosios vert÷s ir eksporto kainos nustatymo, jų
palyginimo tvarką, dempingo skirtumo, žalos ir vietinių gamintojų nustatymo tvarką, tyrimo
kitos šalies teritorijoje procedūras nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ arba jos įgaliota
valstyb÷s institucija“. 1998 m. liepos 24 d. Vyriausyb÷ nutarimu Nr. 937 „D÷l teis÷s aktų,
būtinų Lietuvos Respublikos antidempingo įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos antidempingo įstatymo 3 straipsniu, paved÷ Ūkio
ministerijai bei Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai tvirtinti bendru įsakymu

normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo nustatymo tvarką,
vietinių gamintojų ir žalos nustatymo tvarką bei dempingo tyrimo vykdymo kitoje šalyje
tvarką. 1998 m. rugpjūčio 7 d. Ūkio ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų
ministerijos įsakymu Nr. 290/50 „D÷l Antidempingo įstatymo poįstatyminių aktų“ buvo
patvirtinta Normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo
nustatymo tvarka. Teis÷jų kolegija, aiškindama Antidempingo įstatymo 2 straipsnio 6 dalį ir 3
straipsnį, konstatuoja, kad Ūkio ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos –
subjektai, tur÷ję įgalinimus savarankiškai nustatyti normaliosios vert÷s ir eksporto kainos
nustatymo tvarką.
Vertinant, ar ginčijami Tvarkos 15 ir 16 punktai atitinka Antidempingo įstatymo 2
straipsnio 1, 2 ir 6 dalis ir 3 straipsnį, atsižvelgtina į viso šio teis÷s akto normų sistemą, šių
normų vietą ir reguliavimo sritį. Tvarka susideda iš penkių skyrių. Normaliosios vert÷s
nustatymas priskirtas antrajam skyriui, kuriame pateikta normaliosios vert÷s sąvoka,
atitinkanti Antidempingo įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nurodytą šios vert÷s apibr÷žimą,
bendro pobūdžio reikalavimai, taikytini normaliosios vert÷s nustatymui ir konkretūs šios
vert÷s nustatymo būdai pagal du kriterijus, įvertinant eksportuojamos šalies prekybos sąlygas,
t.y. atsižvelgiant į tai, ar eksportuotojas – rinkos ar ne rinkos ekonomikos šalis. Kolegijos
nuomone, tokie normaliosios vert÷s nustatymo kriterijai atitinka Įstatymo 2 straipsnio 6 dalies
nuostatą, įpareigojančią, nustatant normaliąją vertę, įvertinti prekybos sąlygų
eksportuojančioje šalyje ir Lietuvoje skirtumus. Ginčijami Tvarkos 15 ir 16 punktai kaip tik ir
reglamentuoja normaliosios vert÷s nustatymą, kai eksportuojanti šalis priskirta ne rinkos
ekonomikos šalims.
Kaip jau buvo aptarta šiame sprendime, Antidempingo įstatymo 2 straipsnio 6 punkto
norma nereglamentuoja normaliosios vert÷s nustatymo tvarkos, o nurodyta galimyb÷ taikyti
atskiruosius normaliosios vert÷s nustatymo būdus, esant tam tikroms sąlygoms, neužkerta
galimyb÷s taikyti šiuos vert÷s nustatymo būdus ir kitais atvejais, kurių vienas – eksportas iš
ne rinkos ekonomikos šalių, juolab kad kita min÷tos normos nuostata įpareigoja atsižvelgti į
prekybos sąlygas.
Teis÷jų kolegija konstatuoja: Ūkio ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų
ministerijos, priimdamos Normaliosios vert÷s ir eksporto kainos nustatymo tvarką,
nustatydamos normalios vert÷s apskaičiavimo mechanizmą, įvertinant prekybos sąlygų
eksportuojančiose šalyse skirtumus, veik÷ pagal kompetenciją; Tvarkos 15 ir 16 punktuose
nustatytas normaliosios vert÷s apskaičiavimo, kai eksportuojama iš ne rinkos ekonomikos
šalių, reguliavimas nesukūr÷ bendro pobūdžio teis÷s normų ir jų nepakeit÷. Šios normos
neprieštarauja Antidempingo įstatymo 2 straipsnio 1, 2 ir 6 dalims.
Abejojama, ar Tvarkos 15 ir 16 punktų nuostatos neprieštarauja Konstitucijos 5 ir 7
straipsniams.
Konstitucijos 5 straipsnis skelbia:
Valstyb÷s valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausyb÷,
Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija.
Valdžios įstaigos tarnauja žmon÷ms.
Konstitucijos 7 straipsnis skelbia:
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
Galioja tik paskelbti įstatymai.
Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomyb÷s.
Konstitucija, nustatydama Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausyb÷s, Teismo
įgaliojimus (67, 84, 94, 105 ir 108 straipsniai), neleidžiančius n÷ vienai valdžiai savo rankose
sukoncentruoti absoliučių ir nekontroliuojamų galių, taip įtvirtino valdžių padalijimo principą.
Konstitucijos 67 straipsnyje įtvirtinta Seimo įstatymų leidybos funkcija, o Konstitucijos 94
straipsnis įgalina Vyriausybę vykdyti įstatymus d÷l įstatymų įgyvendinimo. Tiriant Ūkio
ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1998 m. rugpjūčio 7 d.

įsakymu Nr. 290/50 „D÷l Antidempingo įstatymo poįstatyminių aktų“ patvirtintos
Normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo nustatymo tvarkos
15 ir 16 punktų nuostatas, nustatyta, kad Seimo priimto Antidempingo įstatymo 3 straipsniu
Vyriausyb÷, ar jos įgaliota institucija, buvo įpareigotos priimti ir patvirtinti Normaliosios
vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo nustatymo tvarką. Vyriausyb÷
1998 m. liepos 24 d. Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 937 „D÷l teis÷s aktų, būtinų Lietuvos
Respublikos antidempingo įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ paved÷ Ūkio ministerijai bei
Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai tvirtinti bendru įsakymu normaliosios
vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo nustatymo tvarką. Šios
institucijos bendru įsakymu pri÷m÷ ir patvirtino tokią tvarką, tod÷l kolegija laiko, kad
Vyriausyb÷ tur÷jo įstatymo suteiktus įgaliojimus deleguoti min÷toms ministerijoms teisę
priimti tokią tvarką, ir Ūkio bei Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos,
pri÷musios ginčijamą aktą, tur÷jo įgaliojimus jį priimti. Tvarkoje reglamentuoti normaliosios
vert÷s nustatymo santykiai neperžengia tokio reglamentavimo ribų ir, kaip konstatuota šiame
sprendime, neprieštarauja Antidempingo įstatymo nuostatoms.
Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostata – valdžios įstaigos tarnauja žmon÷ms –
sietina su valstyb÷s įstaigų pareiga užtikrinti žmogaus teisių įgyvendinimo palankiausią
režimą ir ginti bei saugoti šias teises. Ginčijami Tvarkos 15 ir 16 punktai skirti pašalinti
prekių kainų diskriminaciją ir su Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalimi tiesioginio ryšio neturi ir
jam neprieštarauja.
Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad negalioja joks įstatymas ar kitas aktas
priešingas Konstitucijai. Tiriant Normaliosios vert÷s nustatymo tvarkos atitinkamų nuostatų
teis÷tumą, nustatyta, kad ši tvarka priimta kompetentingos institucijos, įgyvendinant
Antidempingo įstatymo nuostatas ir jam neprieštarauja. Antidempingo įstatymas, jo atskiros
nuostatos nepripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai.
Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies nuostata – galioja tik paskelbti įstatymai.
Ūkio ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1998 m.
rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 290/50 „D÷l Antidempingo įstatymo poįstatyminių aktų“
patvirtinta Normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo
nustatymo tvarka paskelbta įstatymo „D÷l Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ nustatyta tvarka. Nagrin÷jant Tvarkos 15 ir 16 punktų
nuostatų teis÷tumą, aktuali yra 16 punkto 1 dalies nuostata, nustatanti, kad ,,Nustatant ne
rinkos ekonomikos šalis, gali būti remiamasi Europos Sąjungos Tarybos reglamentu (EC) Nr.
519/94(1)”. Keliama abejon÷, ar toks Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka nepaskelbtas
tarptautinis dokumentas gali būti privalomai taikomas.
Tyrimo metu nustatyta, kad Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EC) Nr. 519/94(1)
Seimo neratifikuotas ir nepaskelbtas įstatymo „D÷l Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teis÷s aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ nustatyta tvarka, tačiau pagal Tvarkos 16 punkto
1 dalies nuostatą Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EC) Nr. 519/94(1) taikymas,
nustatant ne rinkos ekonomikos šalį, yra tik rekomendacinio pobūdžio ir n÷ra privalomas
dempingą tiriančiai institucijai, tod÷l tokio rekomendacinio akto nepaskelbimas nustatyta
tvarka neprieštarauja Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai.
Konstitucijos 7 straipsnio 3 dalies nuostata – įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo
atsakomyb÷s.
Antidempingo įstatymas ir Ūkio ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų
ministerijos 1998 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 290/50 „D÷l Antidempingo įstatymo
poįstatyminių aktų“ patvirtinta Normaliosios vert÷s, eksporto kainos, jų palyginimo ir
dempingo skirtumo nustatymo tvarka paskelbta įstatymo „D÷l Lietuvos Respublikos įstatymų
ir kitų teis÷s aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ nustatyta tvarka, tod÷l min÷ta
Konstitucijos nuostata šiuo požiūriu n÷ra aktuali.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115
straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nusprendžia:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos valdymo
reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1998 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 290/50 „D÷l
Antidempingo įstatymo poįstatyminių aktų“ patvirtintos Normaliosios vert÷s, eksporto kainos,
jų palyginimo ir dempingo skirtumo nustatymo tvarkos 15 punktas, 15.1, 15.2 ir 15.3
papunkčiai ir 16 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos antidempingo įstatymo 2
straipsnio 1, 2 ir 6 dalims, 3 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 ir 7
straipsniams.
Prašymą panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos
valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1998 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr.
290/50 „D÷l Antidempingo įstatymo poįstatyminių aktų“ patvirtintos Normaliosios vert÷s,
eksporto kainos, jų palyginimo ir dempingo skirtumo nustatymo tvarkos 15 punktą, 15.1, 15.2
ir 15.3 papunkčius ir 16 punktą atmesti.
Sprendimas galutinis ir neskundžiamas.

1.3.
1. 3. D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto
savivaldyb÷s ikimokyklin÷se ir papildomo ugdymo įstaigose nustatymo
D÷l Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 98
„D÷l užmokesčio už vaikų ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklin÷se
įstaigose“ 2 punkto ir 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 ,,D÷l užmokesčio už
vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo įstaigose“ 1 ir
2 punkto atitikimo Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 punktams Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr.
1526 „D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ 1 punktui
Administracin÷ byla Nr. A4–191–2003

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2003 m. geguž÷s 2 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarin÷ sesija, susidedanti iš teis÷jų
Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto, Gintaro Godos, Stasio Gudyno,
Birut÷s Janavičiūt÷s, Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus, Aloyzo Kruopio, Ričardo
Piličiausko, Nijol÷s Piškinait÷s (praneš÷ja), Algirdo Taminsko, Virgilijaus Valančiaus (sesijos
pirmininkas),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s atstovo Alytaus apskrityje
atstovei Angelei Vaitkevičiūtei,
atsakovo Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos atstovams Juozui Šarkai ir Vituoliui
Valūnui,
trečiojo suinteresuoto asmens Alytaus rajono savivaldyb÷s atstovui advokatui Stasiui
Zabitai,

viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal
atsakovo Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos apeliacinį skundą d÷l Kauno apygardos
administracinio teismo 2002 m. gruodžio 23 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s atstovo Alytaus apskrityje prašymą d÷l Alytaus miesto
savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 98 „D÷l užmokesčio už vaikų
ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklin÷se įstaigose“ 2 punkto ir 2002 m. rugpjūčio
22 d. sprendimo Nr. 99 ,,D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto
savivaldyb÷s papildomo ugdymo įstaigose“ 1 ir 2 punkto atitikties įstatymams.
Plenarin÷ sesija
nustat÷:
Alytaus miesto savivaldyb÷s taryba 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 98 „D÷l
užmokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklin÷se įstaigose“ 1
punktu nuo 2002 m. rugs÷jo 2 d. nustat÷ 350 Lt m÷nesinį užmokestį už vaiko išlaikymą
Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklin÷se įstaigose, o 2 punktu atleido nuo 71 proc.
užmokesčio Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje gyvenančių vaikų t÷vus (ar kitus teis÷tus
vaiko atstovus).
Alytaus miesto savivaldyb÷s taryba 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo
įstaigose“ 1 punktu nuo 2002 m. rugs÷jo 2 d. nustat÷ tokį m÷nesinį užmokestį už vaikų
ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo įstaigose: Dail÷s mokykloje – 130
Lt, Moksleivių kūrybos centre – 70 Lt, Muzikos mokykloje – 280 Lt, Sporto mokykloje – 80
Lt, o 2 punktu atleido nuo mokesčio Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje gyvenančių
vaikų t÷vus (ar kitus teis÷tus atstovus).
Pareišk÷jas Vyriausyb÷s atstovas Alytaus apskrityje kreip÷si į Kauno apygardos
administracinį teismą, prašydamas ištirti:
ar Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 98 „D÷l
užmokesčio už vaikų ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklin÷se įstaigose“ 2
punktas ir
Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo
įstaigose“ 2 punktas neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio l daliai;
ar Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo
įstaigose“ 2 punktas neprieštarauja Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526
„D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ l punktui;
ar Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 98 „D÷l
užmokesčio už vaikų ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklin÷se įstaigose“ 2
punktas ir Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99
„D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo
ugdymo įstaigose“ 2 punktas neprieštarauja Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4
straipsnio l, 2, 3 punktams;
ar Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo
įstaigose“ l punktas neprieštarauja Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526
„D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ l punktui.
Pareišk÷jo nuomone, Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d.
sprendimų Nr. 98 ir Nr. 99 antraisiais punktais nepagrįstai nustatytas didesnis užmokestis už
vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklinio ir papildomo ugdymo įstaigose
jas lankančių vaikų t÷vams (kitiems teis÷tiems vaikų atstovams), negyvenantiems Alytaus
miesto savivaldyb÷s teritorijoje. Švietimo įstatymo 15 straipsnio l dalyje nustatyta, kad

ugdymas valstybin÷se ir savivaldybių ikimokyklin÷se įstaigose, taip pat papildomo ugdymo
institucijose yra iš dalies apmokamas, šioje nuostatoje įtvirtintas leidimas už vaikų
ikimokyklinį ir papildomą ugdymą nustatyti užmokestį, kurio dalį turi prisiimti t÷vai (kiti
teis÷ti vaikų atstovai), tačiau užmokesčio, kurį turi mok÷ti t÷vai (kiti teis÷ti vaikų atstovai),
dydis nesusiejamas su jų gyvenamąja vieta ar kokiomis nors kitomis aplinkyb÷mis.
Konstitucijos 29 straipsnio l dalyje taip pat numatyta, kad įstatymui, teismui ar pareigūnams
visi asmenys lygūs, tod÷l min÷tų sprendimų antrieji punktai prieštarauja šiai Konstitucijos
nuostatai.
Pareišk÷jas taip pat nurod÷, kad Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimo Nr. 99
2 punktas prieštarauja Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 „D÷l
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ l punktui, kuriame nurodyta, kad užmokesčio už
vaikų papildomą ugdymą muzikos, dail÷s, meno, choreografijos, sporto mokyklose ir kitose
papildomo ugdymo institucijose dydį nustato steig÷jas, atsižvelgdamas į vaikų gabumus ir
socialinę pad÷tį, kadangi steig÷jas, t.y. Alytaus miesto savivaldyb÷s taryba, užmokesčio dydį
nepagrįstai susiejo su vaikų t÷vų (ar jų teis÷tų atstovų) gyvenamąja vieta. Be to, ginčijami
sprendimai pažeidžia Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio l, 2 punktuose
įtvirtintas nuostatas ir principus, kad visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko
teis÷tus interesus, kad vaikas turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje,
šiame ir kituose įstatymuose bei teis÷s aktuose nustatytomis vaiko teis÷mis bei laisv÷mis, nes
sudarytos nevienodos galimyb÷s įgyvendinti teisę į ikimokyklinį ir papildomą ugdymą
Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklinio ir papildomo ugdymo įstaigose Alytaus miesto
savivaldyb÷s teritorijoje ir kitų savivaldybių teritorijose gyvenantiems vaikams. Pagal Vaiko
teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 punktą kiekvienas vaikas turi lygias su kitais
vaikais teises ir negali būti diskriminuojamas.
Kauno apygardos administracinis teismas 2002 m. gruodžio 23 d. sprendimu
Vyriausyb÷s atstovo Alytaus apskrityje pareiškimą patenkino iš dalies: pripažino Alytaus
miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 98 „D÷l užmokesčio už
vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklin÷se įstaigose“ 2 punktą ir Alytaus
miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l užmokesčio už
vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo įstaigose“ 2
punktą prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio l daliai ir
nusprend÷ laikyti juos panaikintais; pripažino Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m.
rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus
miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo įstaigose“ 1 punktą prieštaraujančiu Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 „D÷l užmokesčio už
vaikų papildomą ugdymą“ 1 punktui ir nusprend÷ laikyti jį panaikintu; kitos pareiškimo dalies
reikalavimus atmet÷.
D÷l Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 98
„D÷l užmokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklin÷se įstaigose“ 2
punkto ir Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo
įstaigose“ 2 punkto atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai
Teismas konstatavo, kad, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m.
lapkričio 20 d. nutarimu Konstitucijos 29 straipsnio l dalyje įtvirtintas asmenų
lygiateisiškumo principas reiškia, kad žmogaus prigimtin÷ teis÷ būti traktuojamam vienodai
su kitais saugo žmogaus laisv÷s sritį, nes iš esm÷s žmogus yra laisvas tiek, kiek yra lygus su
kitais, šis principas pažeidžiamas, kai tam tikra grup÷ asmenų, kuriems yra skiriama teis÷s
norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, yra kitaip traktuojama, nors tarp tų
grupių n÷ra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų
objektyviai pateisintas. T÷vų lygiateisiškumas, parenkant vaikui švietimo įstaigą, yra
garantuotas Švietimo įstatymo 23 straipsnio l punkte, kuriame nurodyta, kad t÷vai (ar vaiko
glob÷jai) turi teisę savo vaikams laisvai parinkti valstybinę, savivaldyb÷s arba nevalstybinę

švietimo įstaigą. Ikimokyklinio ir papildomo ugdymo įstaigos yra Lietuvos švietimo sistemos
dalis, tod÷l t÷vų teis÷ savo vaikams parinkti švietimo įstaigą apima ir ikimokyklinio bei
papildomo ugdymo įstaigas (Švietimo įstatymo 2 straipsnio l dalies l, 6 punktai).
Ginčijamų sprendimų antrieji punktai įtvirtina vaikų ir jų t÷vų (ar kitų teis÷tų atstovų)
diferenciaciją remiantis jų gyvenamąja vieta. Toks asmenų diferencijavimas pagal jų
gyvenamąją vietą, teismo nuomone, negali būti laikomas objektyviai pateisinamu ir yra t÷vų
ar kitų teis÷tų vaiko atstovų, kurių vaikai gyvena ne Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje,
teisių diskriminacija.
D÷l Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99
„D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo
įstaigose“ 1 ir 2 punktų atitikties Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526
„D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ 1 punktui
Švietimo įstatymo 15 straipsnio l dalyje nustatyta, kad ugdymas papildomo ugdymo
institucijose yra iš dalies apmokamas.
Pagal Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 „D÷l užmokesčio už
vaikų papildomą ugdymą“ l punktą užmokestis už vaikų papildomą ugdymą muzikos, dail÷s,
meno, choreografijos, sporto mokyklose ir kitose papildomo ugdymo institucijose, nustatomas
įstaigos steig÷jo, turi būti diferencijuotas atsižvelgiant į vaiko gabumus ir socialinę pad÷tį,
tod÷l Alytaus miesto savivaldyb÷s taryba, nustatydama užmokestį už vaikų ugdymą
papildomo ugdymo institucijose, prival÷jo į šiuos kriterijus atsižvelgti. Alytaus miesto
savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l užmokesčio už vaikų
papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo įstaigose“ 1 punkte yra
nustatytas visiems vienodas užmokestis, neatsižvelgiant į vaiko gabumus ir socialinę pad÷tį,
jame n÷ra nustatytas mechanizmas, kaip šis mokestis turi būti diferencijuojamas atsižvelgiant
į vaiko gabumus ir socialinę pad÷tį.
D÷l šių motyvų teismas pripažino, kad Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m.
rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus
miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo įstaigose“ l punktas prieštarauja Vyriausyb÷s 1999
m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 „D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ l
punktui.
Teismas konstatavo, kad Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 „D÷l
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ 1 punktas reglamentuoja mokesčio už papildomą
vaikų ugdymą nustatymą, o Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d.
sprendimo Nr. 99 2 punktas n÷ra tiesiogiai susijęs su mokesčio už vaikų papildomą ugdymą
nustatymu, o tik suteikia šio mokesčio lengvatą tam tikrai asmenų grupei. Kai n÷ra tiesioginio
ryšio tarp Vyriausyb÷s nutarimo ir savivaldyb÷s sprendimo reguliavimo dalykų, n÷ra ir
pagrindo pripažinti, jog Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d.
sprendimo Nr. 99 2 punktas prieštarauja Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31d. nutarimo Nr.
1526 1 punktui.
D÷l Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 98
„D÷l užmokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklin÷se įtaigose“ 2
punkto ir Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo
įstaigose“ 2 punkto atitikties Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3
punktams
Teismas nustat÷, kad Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio l, 2, 3
punktuose yra įtvirtintos bendrosios vaiko teisių apsaugos nuostatos.
Atsižvelgdamas į tai, kad ginčijamų sprendimų antrieji punktai n÷ra tiesiogiai susiję su
vaiko teis÷mis, jų įgyvendinimu, o liečia t÷vų ar teis÷tų vaiko atstovų interesus, teismas
konstatavo, kad Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio l, 2, 3 punktai ir
ginčijamų nuostatų teisinio reguliavimo dalykai skirtingi, tod÷l n÷ra pagrindo pripažinti, jog

šie savivaldyb÷s norminiai teis÷s aktai prieštarauja Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4
straipsnio 1, 2, 3 punktams.
Apeliaciniu skundu atsakovas Alytaus miesto savivaldyb÷s taryba prašo panaikinti
Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo dalis, kuriomis buvo patenkintas
pareišk÷jų pareiškimas, likusios sprendimo dalies nekeisti ir priimti naują sprendimą –
pareišk÷jo pareiškimą atmesti.
Apeliantas nurodo šiuos argumentus:
1. Konstitucijos 120 straipsnis nustato, kad savivaldyb÷s pagal Konstitucijos bei
įstatymų apibr÷žtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. Savivaldos institucijų teis÷s ir
pareigos įtvirtintos Vietos savivaldos įstatymo nuostatose. Alytaus miesto savivaldyb÷
įstatymu pavestas funkcijas ir įsipareigojimus miesto bendruomenei tinkamai vykdo. Ji turi
įsteigusi vaikų ikimokyklinio bei vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo įstaigų, kurios visiškai
tenkina miesto bendruomen÷s poreikius bei savo biudžeto l÷šomis finansuoja didžiąją dalį šių
įstaigų išlaidų vaikams ugdyti ir išlaikyti.
2. Ginčijamais sprendimais už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldyb÷s
ikimokyklin÷se įstaigose ir vaikų ugdymą papildomo ugdymo įstaigose nustatytas m÷nesinis
užmokesčio dydis, nuo kurio dalies arba viso užmokesčio atleidžiami Alytaus miesto
savivaldyb÷s teritorijoje gyvenančių vaikų t÷vai arba kiti teis÷ti vaikų atstovai. T÷vų
nesumok÷ta dalis įstaigoms apmokama iš Alytaus miesto savivaldyb÷s biudžeto. Pagal
Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymą nagrin÷jamoms funkcijoms
finansuoti kiekviena savivaldyb÷ gauna l÷šas pagal nustatytą koeficientą ir joje gyvenančių
vaikų skaičių. Alytaus miesto savivaldyb÷ negali finansuoti kitų savivaldybių funkcijų
vykdymo (Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio 3 dalis nustato, kad savivaldyb÷s biudžeto
l÷šos gali būti naudojamos tik savivaldyb÷s funkcijoms). Reikalavimas savivaldybei teikti
mokestines lengvatas savo biudžeto sąskaita kitų savivaldybių bendruomenių nariams yra
nepagrįstas.
3. Apelianto nuomone, ginčijamais sprendimais nesuvaržytos žmonių teis÷s laisvai
pasirinkti bet kurią Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklinio ar papildomo ugdymo įstaigą,
nustatytas visiems t÷vams vienodas užmokestis. Apmok÷jimo galimybes turi spręsti
savivaldyb÷, kurios gyventojų vaikų ugdymo funkcijos jai priskirtos įstatymu, ir patys t÷vai.
4. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas formaliai pripažino Alytaus miesto
savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 l punktą prieštaraujančiu
Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 1526 „D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ l punktui.
Alytaus miesto savivaldyb÷s taryba 1998 m. gruodžio 22 d. pri÷m÷ sprendimą „D÷l teikiamų
paslaugų kainų patvirtinimo“. Juo buvo nustatytos tuo metu teikiamų mokamų paslaugų
kainos visose Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo įstaigose, sprendimo 4 punktas
nustat÷, kaip taikyti užmokesčio lengvatas atsižvelgiant į vaikų gabumus ir socialinę pad÷tį.
Šis lengvatų mechanizmas taikomas ir naujai nustatytiems užmokesčiams už papildomą
ugdymą.
Švietimo ir mokslo ministerija bei Vidaus reikalų ministerija Vyriausiojo
administracinio teismo prašymu pateik÷ savo nuomonę d÷l ginčijamų sprendimų teis÷tumo.
Švietimo ir mokslo ministerijos nuomone, Alytaus miesto savivaldyb÷s taryba,
nustatydama skirtingą mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklin÷se įstaigose bei užmokestį už
papildomą ugdymą priklausomai nuo to, ar vaikai gyvena Alytaus miesto savivaldyb÷s
teritorijoje, pažeid÷ Švietimo įstatymo 23 straipsnyje numatytą vaiko teisę pasirinkti švietimo
įstaigą bei Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarime Nr. 1526 numatytus kriterijus
(gabumus ir socialinę pad÷tį) nustatant mokestį papildomo ugdymo institucijose.
Vidaus reikalų ministerija nurod÷, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 20 dalį viešoji paslauga – tai valstyb÷s ar savivaldybių įsteigtų specialių įstaigų bei
organizacijų veikla, teikianti gyventojams socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir
kitas įstatymų nustatytas paslaugas. Ministerijos nuomone, užmokestis už tos pačios kokyb÷s
paslaugas tur÷tų būti nustatomas vienodas visiems jomis besinaudojantiems asmenims. Šią

nuomonę patvirtina ir Civilinio kodekso 6.161 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, kad
sudarydamas viešąsias sutartis, juridinis asmuo neturi teis÷s kam nors suteikti privilegijų,
išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Taip pat ministerija nurod÷, jog pagal Vyriausyb÷s 1999
m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1526 skirtingo užmokesčio už papildomą ugdymą taikymas
gali būti siejamas tik su vaikų gabumais ir socialine pad÷timi, o ne jokiais kitais kriterijais.
Plenarin÷ sesija
konstatuoja:
D÷l Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 98
„D÷l užmokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklin÷se įstaigose“ 2
punkto ir Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo
įstaigose“ 2 punkto atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai
Lietuvos konstitucin÷s teis÷s doktrinoje bei teis÷s teorijoje paprastai pažymima, jog
norminių teis÷s aktų hierarchiją sudaro: Konstitucija (aukščiausią teisinę galią turintis teis÷s
aktas), konstituciniai įstatymai, Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautin÷s sutartys,
įstatymai, poįstatyminiai teis÷s aktai (Seimo nutarimai, Respublikos Prezidento dekretai,
Vyriausyb÷s nutarimai, ministerijų ir kitų valstyb÷s ar savivaldos institucijų teis÷s norminiai
aktai ir kt.).
Konstitucinio Teismo 1997 m. geguž÷s 29 d. nutarime nurodyta, kad „Konstitucija
apibūdinama kaip pagrindinis įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią įstatymų
hierarchin÷je sistemoje. Be to, Konstitucija įtvirtina pagrindines teisinio reguliavimo
nuostatas ir sudaro įstatymų leidybos pagrindą“. Šie teiginiai apibūdina pagrindinius
Konstitucijos bruožus: jos turinio specifiškumą – Konstitucijoje įtvirtinamos esmin÷s teisinio
reguliavimo nuostatos, kurios realizuojamos žemesn÷s galios norminiuose aktuose (visų
pirma įstatymuose); jos teisinę galią įstatymų atžvilgiu – ji sudaro įstatymų, sukuriančių
prielaidas visuomeninių santykių detalesniam reglamentavimui, leidybos pagrindą.
Kaip min÷ta, Konstitucijos nuostatos konkretizuojamos žemesn÷s galios aktuose – visų
pirma įstatymuose, kurie turi atitikti konstitucines normas ir principus, t.y. šių aktų teis÷tumo
matas yra Konstitucija.
Analizuojant poįstatyminių teis÷s aktų teis÷tumo klausimą pažym÷tina, kad
Konstitucinis Teismas 1994 m. sausio 19 d. nutarime yra konstatavęs, jog įstatymas yra
Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Seimo statuto nustatyta tvarka išleistas pirminis teisinis
aktas, išreiškiantis įstatymo leid÷jo valią ir turintis aukščiausią teisinę galią. Tod÷l įstatymas
gali būti pakeistas arba jo galiojimas gali būti panaikintas ne kitaip, kaip išleidus kitą įstatymą
arba Konstituciniam Teismui pripažinus jį prieštaraujančiu Konstitucijai (Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 107 straipsnis). Visi kiti teis÷s aktai turi būti priimami remiantis
įstatymais ir negali jiems prieštarauti (t.y. poįstatyminiai aktai). Poįstatyminis teis÷s aktas yra
įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka kompetentingo organo priimtas teis÷s aktas. Juo
realizuojamos įstatymo normos. Tai – įstatymo normų taikymo aktas, nepriklausomai nuo to,
ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc), ar nuolatinio galiojimo.
Taigi poįstatyminių teis÷s aktų teis÷tumą lemia jų atitiktis įstatymams, kurių normas jie
detalizuoja.
D÷l šios priežasties tiriant poįstatyminių teis÷s aktų teis÷tumą reik÷tų laikytis pamin÷to
hierarchinio principo, t.y. tirti šių aktų atitiktį įstatymų normoms. Tuo atveju, kai kyla
pagrįstų abejonių d÷l tų įstatymų atitikties Konstitucijai, teismas kreipiasi į Konstitucinį
Teismą su prašymu spręsti, ar įstatymas atitinka Konstituciją (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 4 straipsnio 2 dalis).
Nagrin÷jamojoje byloje iškeltas savivaldyb÷s tarybos sprendimų, liečiančių vaikų
ugdymą, nuostatų atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, kurioje numatyta, kad

įstatymui, teismui ir kitoms valstyb÷s institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs,
klausimas. Asmenų lygyb÷s principas yra bendrasis konstitucinis principas, kuris įtvirtintas ir
detalizuotas, atsižvelgiant į tam tikrų asmenų grupių specifinę pad÷tį visuomen÷je,
atitinkamuose įstatymuose. Šiuo atveju pareišk÷jo reikalavimai grindžiami vaikų teis÷mis ir
vaikų diskriminacijos draudimu. Atsižvelgiant į tai, vaikai yra viena labiausiai pažeidžiamų
socialinių grupių, jos teisių apsauga yra reglamentuojama specialiuoju įstatymu – Vaikų teisių
apsaugos pagrindų įstatymu. Pagal šio įstatymo 4 straipsnio 3 punktą kiekvienas vaikas turi
lygias su kitais vaikais teises ir negali būti diskriminuojamas.
Išd÷stytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad, laikantis norminių teis÷s aktų
hierarchijos, visų pirma turi būti tiriama ginčijamų savivaldos institucijos sprendimų
(poįstatyminių teis÷s aktų) nuostatų atitiktis įstatymui, t.y. Lietuvos Respublikos Seimo
priimtam teis÷s aktui. Iš pareišk÷jo formuluojamų reikalavimų turinio matyti, kad vieno iš
ginčijamų teis÷s aktų (Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d.
sprendimo Nr. 98 2 punkto) prieštaravimas konstituciniam asmenų lygyb÷s principui
kildinamas iš Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų nuostatų
nesilaikymo.
Taigi teismo plenarin÷s sesijos vienu esminių tyrimo objektų šioje byloje yra
ginčijamuose norminiuose aktuose, pareišk÷jo teigimu, įtvirtintas vaikų diskriminacijos
aspektas. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtintas teisinis reguliavimas realizuoja
abstrakčią Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad įstatymui,
teismui ir kitoms valstyb÷s institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Tai teismo
plenarinei sesijai leidžia daryti išvadą, kad šioje byloje pakanka tirti ginčijamų savivaldyb÷s
tarybos sprendimų atitiktį įstatymui, bet ne Konstitucijai.
D÷l Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 98
„D÷l užmokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklin÷se įtaigose“ 2
punkto ir Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo
įstaigose“ 2 punkto atitikties Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3
punktams
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio l punkte nustatyta, kad visur ir
visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko teis÷tus interesus, 2 punktas įtvirtina vaiko
teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, šiame ir kituose įstatymuose bei
teis÷s aktuose nustatytomis vaiko teis÷mis bei laisv÷mis, pagal šio straipsnio 3 punktą
kiekvienas vaikas turi lygias su kitais vaikais teises ir negali būti diskriminuojamas.
Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 98 2
punktu atleidus nuo dalies užmokesčio už vaiko išlaikymą Alytaus ikimokyklin÷se įstaigose,
2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 2 punktu atleidus nuo viso užmokesčio už vaiko
ugdymą Alytaus papildomo ugdymo įstaigose Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje
gyvenančių vaikų t÷vus, faktiškai buvo diferencijuotas min÷tų užmokesčių dydis gyvenančių
Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje ir gyvenančių ne šioje teritorijoje vaikų t÷vams.
Nors ginčijamose normose lengvatos, kurios priklauso nuo vaiko gyvenamosios vietos,
nustatytos vaiko t÷vams (ar jo teis÷tiems atstovams), tačiau jos tiesiogiai liečia vaikų
interesus, t.y. jų galimybę lankyti Alytaus miesto ikimokyklinio ir papildomo ugdymo
įstaigas. Tod÷l Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr.
98 2 punktu ir 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 2 punktu reglamentuojami santykiai
patenka į Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio, nustatančio vaikų teisių
apsaugos pagrindinius principus, reguliavimo sritį.
Šių argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
konstatavo, jog Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio l, 2, 3 punktai ir
ginčijamų Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimų teisinio reguliavimo dalykai

skirtingi, tod÷l n÷ra pagrindo pripažinti, jog savivaldyb÷s norminiai teis÷s aktai prieštarauja
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 punktams.
Kaip min÷ta, pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio l punktą visur
ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko teis÷tus interesus.
Užmokesčių už ikimokyklinį ir papildomą ugdymą dydžio diferenciacija sudaro
skirtingas galimybes lankyti min÷tas įstaigas vaikams priklausomai nuo jų gyvenamosios
vietos, kadangi gyvenančių ne Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje vaikų t÷vai turi mok÷ti
gerokai didesnį užmokestį už vaiko ugdymą Alytaus miesto papildomo ugdymo įstaigoje, nei
gyvenančių min÷toje teritorijoje vaikų t÷vai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų užmokesčio
diferenciacija min÷toms asmenų grup÷ms dar didesn÷, kadangi gyvenančių Alytaus miesto
savivaldyb÷s teritorijoje vaikų t÷vams tokio užmokesčio mok÷ti iš viso nereikia, tuo tarpu
kitos vaikų grup÷s t÷vams tas užmokestis yra 350 Lt per m÷nesį, t.y. daugiau kaip du kartus
viršija minimalų gyvenimo lygį.
Taip apribojus gyvenančių ne Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje vaikų galimybes
lankyti Alytaus miesto ikimokyklinio ir papildomo ugdymo įstaigas, pažeidžiamas vaikų
teis÷tas interesas gauti įstatymais garantuojamas švietimo, ugdymo paslaugas, t.y. lankyti t÷vų
ar glob÷jų parinktą ikimokyklinio ar papildomo ugdymo įstaigą.
Tod÷l ginčijamos nuostatos pripažintinos prieštaraujančiomis Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktui.
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 2 punktas įtvirtina vaiko teisę
naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, šiame ir kituose įstatymuose bei teis÷s
aktuose nustatytomis vaiko teis÷mis bei laisv÷mis.
Švietimo įstatymo 23 straipsnio 1 punktu nustatyta vaiko galimyb÷ lankyti t÷vų ar
glob÷jų laisvai parinktą švietimo įstaigą. Pagal šio straipsnio 2 punktą vaikas turi galimybę
lankyti t÷vų gyvenamajai vietai priskirtą arba kitą pageidaujamą ikimokyklinę įstaigą.
Kaip jau konstatuota, ginčijamomis nuostatomis faktiškai buvo apribotos gyvenančių ne
Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje vaikų galimyb÷s lankyti Alytaus ikimokyklinio ir
papildomo ugdymo įstaigas, taip apribojant min÷tas Švietimo įstatyme garantuojamas vaiko
teises. Tai yra Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 2 punkto pažeidimas.
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad kiekvienas
vaikas turi lygias su kitais vaikais teises ir negali būti diskriminuojamas.
Konstitucinis Teismas 1996 m. lapkričio 20 d. nutarime, aiškindamas konstitucinį
asmenų lygyb÷s principą, pažym÷jo, jog šis principas pažeidžiamas, kai tam tikra grup÷
asmenų, kuriems yra skiriama teis÷s norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais,
yra kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių n÷ra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų,
kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisintas.
Ginčijamos teis÷s normos skirtingai vertina (faktiškai nustato skirtingas galimybes
lankyti švietimo įstaigas) tam tikras asmenų grupes, kurioms šios normos taikomos:
pageidaujančius lankyti Alytaus miesto ikimokyklinio ar papildomo ugdymo įstaigas vaikus,
gyvenančius Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje ir gyvenančius ne toje teritorijoje.
Vertinant tokio nevienodo pamin÷tų dviejų vaikų grupių traktavimo teis÷tumą, t.y. ar tai n÷ra
diskriminacinio pobūdžio reguliavimas, būtina nustatyti, ar skirtingų sąlygų nustatymas
laikytinas diferenciacija, kitaip tariant, ar toks skirtingas vertinimas pagrįstas objektyviais
kriterijais (Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d. nutarimas). Kaip min÷ta, skirtingos
apmok÷jimo už ikimokyklinį ir papildomą ugdymą sąlygos nustatytos, atsižvelgiant į vaikų
gyvenamąją vietą (Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje ir Alytaus rajono savivaldyb÷s
teritorijoje). Vaiko gyvenamoji vieta nesietina su jokiomis objektyviomis tokią diferenciaciją
pateisinančiomis aplinkyb÷mis. Tod÷l šiuo atveju n÷ra pagrindo taikyti diferenciacijos
principą min÷toms dviem vaikų grup÷ms. D÷l šios priežasties skirtingas šių grupių
traktavimas ginčijamomis normomis laikytinas diskriminacija, sudarančia Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 punkto pažeidimą.

Atsižvelgiant į šiuos argumentus konstatuotina, kad, ginčijamomis nuostatomis
nustačius diskriminacines sąlygas priklausomai nuo vaikų gyvenamosios vietos, pažeidžiamas
ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 punkte įtvirtintas vaikų lygyb÷s
principas.
Taigi ginčijamų sprendimų antrieji punktai prieštarauja Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo 4 straipsnio l, 2, 3 punktams.
Šiuo požiūriu analizuotinas ir min÷tų Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatų
santykis su Vietos savivaldos įstatymu nustatytais vietos savivaldos principais: savivaldybių
institucijų veiklos laisv÷s ir savarankiškumo, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teis÷s
aktus ir įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus (Vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnio 4 punktas); bendruomen÷s ir atskirų savivaldyb÷s gyventojų interesų derinimo
(Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas). Pažym÷tina, kad Vietos savivaldos
įstatymas savivaldybių biudžetų l÷šų panaudojimo teis÷tumą sieja būtent su bendruomen÷s
poreikių užtikrinimu (šio įstatymo 36 straipsnio 3 dalis).
Apelianto įsitikinimu, savivaldos institucijų veiklos laisv÷ ir savarankiškumas suteikia
teisę savo nuožiūra vykdyti pavestas funkcijas. Tuo tarpu pareišk÷jas prioritetą teikia Vaiko
teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatoms.
Sprendžiant šį klausimą būtina įvertinti asmenų grup÷s, d÷l kurios priimti ginčijami
savivaldos institucijos sprendimai, specifinę pad÷tį ir jai nustatyto teisinio reglamentavimo
prioritetus. Kaip jau buvo min÷ta, būtent d÷l to, jog vaikai yra viena iš labiausiai pažeidžiamų
socialinių grupių, jų teisių apsauga yra reglamentuota atskiru Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymu. Šios aplinkyb÷s leidžia daryti išvadą, kad vaiko teisių ir teis÷tų interesų užtikrinimui
visais atvejais turi būti suteikiamas prioritetas.
Pabr÷žtina, kad šis principas įtvirtintas ir Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje,
ratifikuotoje 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu „D÷l Jungtinių Tautų Vaiko
teisių konvencijos ratifikavimo“. Konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „imantis bet
kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybin÷s, ar privačios įstaigos […],
svarbiausia – vaiko interesai“. Pamin÷tina, kad Konvencija draudžia vaikų diskriminaciją (2
straipsnis), įtvirtina vaiko teisę mokytis (28 straipsnis), taip pat nustato valstyb÷ms
Konvencijos dalyv÷ms pareigą suteikti vaikams atitinkamas ir vienodas galimybes dalyvauti
kultūrin÷je ir kūrybin÷je veikloje, praleisti laisvalaikį ir poilsiauti (31 straipsnis).
Pažym÷tina, kad vaiko interesų apsaugos prioriteto nuostatos atsispindi ir Europos
Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje (Elzholz v. Germany, 2000; Sahin v. Germany,
2001), susijusioje su teis÷s į šeimos gyvenimą apribojimų taikymu pagal Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio 2 dalį. Nurodytose bylose
Europos Žmogaus Teisių Teismas pabr÷ž÷, jog tais atvejais, kai šie apribojimai liečia vaikus,
pagrindinis apribojimų taikymo teis÷tumo kriterijus yra vaiko interesų užtikrinimas. Be to, kai
sprendžiamas vaiko ir t÷vų interesų derinimo klausimas, vaiko interesams d÷l jų prigimties ir
svarbos gali būti teikiamas prioritetas.
Pamin÷tų argumentų pagrindu apelianto motyvas d÷l ginčijamų sprendimų teis÷tumo
Vietos savivaldos įstatymo normų atžvilgiu, nepaisant jų santykio su Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymu ir neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos prisiimtus tarptautinius
įsipareigojimus pagal Vaiko teisių konvenciją, atmestinas kaip nepakankamai pagrįstas.
D÷l Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99
„D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo
įstaigose“ 1 ir 2 punktų atitikties Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526
„D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ 1 punktui
Pagal Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 l punktą užmokestis už
vaikų papildomą ugdymą muzikos, dail÷s, meno, choreografijos, sporto mokyklose ir kitose
papildomo ugdymo institucijose, nustatomas įstaigos steig÷jo, turi būti diferencijuotas

atsižvelgiant į vaiko gabumus ir socialinę pad÷tį, tod÷l Alytaus miesto savivaldyb÷s taryba,
nustatydama užmokestį už vaikų ugdymą papildomo ugdymo institucijose, prival÷jo į šiuos
kriterijus atsižvelgti.
Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo
įstaigose“ 1 punkte yra nustatyti užmokesčio už papildomą ugdymą atitinkamose įstaigose
dydžiai, nenurodant jų diferencijavimo. Tačiau min÷ta Vyriausyb÷s nutarimo nuostata
nedraudžia švietimo įstaigų steig÷jams nustatyti bendrus užmokesčio už papildomą ugdymą
tarifus, atskirai (kita teis÷s akto dalimi ar kitu aktu) nustatant tų tarifų diferencijavimo tvarką.
Tod÷l ginčijamo atsakovo sprendimo 1 punktas pripažintinas neprieštaraujančiu
Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 l punktui.
Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 2
punktu atsakovas atleido nuo užmokesčio už papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s
teritorijoje gyvenančių vaikų t÷vus (ar kitus teis÷tus vaikų atstovus). Tokiu būdu taikant
užmokesčio lengvatą buvo nustatyta užmokesčio diferenciacija dviem grup÷ms asmenų
priklausomai nuo jų vaikų gyvenamosios vietos. Toks užmokesčio diferencijavimo kriterijus
akivaizdžiai neatitinka Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 l punktu
nustatytų kriterijų: vaiko gabumų ir socialin÷s pad÷ties.
D÷l šios priežasties konstatuotina, kad Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m.
rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 „D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus
miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo įstaigose“ 2 punktas prieštarauja Vyriausyb÷s 1999
m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 „D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ l
punktui.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 str. 1 d. 2 p., 115 str. 1 d. 2
p., 116 str. 2 d., 117 ir 145 str., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarin÷ sesija
nusprendžia:
1. Kauno apygardos administracinio teismo 2002 m. gruodžio 23 d. sprendimą
panaikinti ir priimti naują sprendimą.
2. Pripažinti, kad Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d.
sprendimo Nr. 98 „D÷l užmokesčio už vaikų ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s
ikimokyklin÷se įstaigose“ 2 punktas, atleidžiantis Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje
gyvenančių vaikų, lankančių Alytaus miesto savivaldyb÷s ikimokyklines įstaigas, t÷vus (ar
kitus teis÷tus vaiko atstovus) nuo dalies užmokesčio, ir 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo
Nr. 99 ,„D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s
papildomo ugdymo įstaigose“ 2 punktas, atleidžiantis Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje
gyvenančių vaikų, lankančių Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo įstaigas, t÷vus
(ar kitus teis÷tus vaiko atstovus) nuo užmokesčio, prieštarauja Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalims.
3. Pripažinti, kad Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d.
sprendimo Nr. 99 ,,D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s
papildomo ugdymo įstaigose“ 2 punktas, atleidžiantis Alytaus miesto savivaldyb÷s teritorijoje
gyvenančių vaikų, lankančių Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo įstaigas, t÷vus
(ar kitus teis÷tus vaiko atstovus) nuo užmokesčio, prieštarauja Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 „D÷l užmokesčio už vaikų papildomą
ugdymą“ 1 punktui.
4. Pripažinti, kad Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d.
sprendimo Nr. 99 ,,D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s
papildomo ugdymo įstaigose“ 1 punktas, nustatantis mokesčio dydį papildomo ugdymo

įstaigose, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo
Nr. 1526 „D÷l užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ 1 punktui.
5. Nustatyti, kad Alytaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d.
sprendimo Nr. 98 „D÷l užmokesčio už vaikų ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s
ikimokyklin÷se įstaigose“ 2 punktas ir 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 99 ,,D÷l
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą Alytaus miesto savivaldyb÷s papildomo ugdymo
įstaigose“ 2 punktas netaikomi nuo jų pri÷mimo dienos.
6. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
7. Sprendimas skelbiamas Valstyb÷s žiniose ir Alytaus miesto savivaldyb÷s
informaciniame leidinyje Žinios iš Rotuš÷s.

1.1. 4. D÷l keleivių vežimo maršrutiniais taksi Klaip÷dos mieste dieninio tarifo
vienkartinio bilieto kainos patvirtinimo
D÷l 2003 m. kovo 27 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimo Nr. 1–82
dalies d÷l keleivių vežimo maršrutiniais taksi Klaip÷dos mieste dieninio tarifo
vienkartinio bilieto kainos – 1,5 Lt patvirtinimo pripažinimo prieštaraujančia Vietos
savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2 punktui, 6–9 punktams, 10 straipsnio 7 daliai, Viešojo
administravimo įstatymo 4 straipsnio l dalies l, 2, 3 punktams, 7 straipsniui,
Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio
l, 2, 3, 4 punktams, Vyriausyb÷s 1994 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 77 patvirtintos Kainų
ir tarifų reguliavimo tvarkos 5.2 punktui, Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos
reglamento 61 ir 69 punktams ir jos panaikinimo
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų Artūro Drigoto (praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s, Romano Klišausko (kolegijos
pirmininkas), Gintaro Kryževičiaus ir Nijol÷s Piškinait÷s,
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant atsakovo (apelianto) atstovei Vidai Nastarevičiūtei,
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo atsakovo Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos
apeliacinį skundą d÷l Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2003 m. birželio 20 d.
sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Seimo nario Egidijaus Skarbaliaus skundą
atsakovui Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui privačių
vež÷jų įmonių asociacijai „Autosektorius“ d÷l norminio administracinio akto teis÷tumo
ištyrimo. Teis÷jų kolegija
nustat÷:

Pareišk÷jas Seimo narys Egidijus Skarbalius kreip÷si į teismą su prašymu 2003 m. kovo
27 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimo Nr. 1–82 dalį d÷l keleivių vežimo
maršrutiniais taksi Klaip÷dos mieste dieninio tarifo vienkartinio bilieto kainos – 1,5 Lt
patvirtinimo pripažinti prieštaraujančia Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2 punktui, 6–9
punktams, 10 straipsnio 7 daliai, Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio l dalies l, 2, 3
punktams, 7 straipsniui, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Transporto veiklos pagrindų
įstatymo 3 straipsnio l, 2, 3, 4 punktams, Vyriausyb÷s 1994 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 77
patvirtintos Kainų ir tarifų reguliavimo tvarkos 5.2 punktui, Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamento 61 ir 69 punktams ir laikyti ją panaikinta. Pareišk÷jas nurod÷, kad
savivaldyb÷s taryba tur÷jo protingai, remdamasi proporcingumo principu ir suderinusi su
privačių maršrutinių taksi vež÷jais bei miesto gyventojais, didinti bilietų kainas (Viešojo
administravimo įstatymo 4 straipsnio l dalies 3 punktas, 7 straipsnis), tačiau pri÷m÷ sprendimą
vienašališkai, neatsižvelgdama į maršrutinių taksi vež÷jų ir miesto gyventojų teises ir teis÷tus
interesus, Konstitucijos 5 straipsnio nuostatas. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatyta,
kad valstyb÷s valdymo ir savivaldos institucijos, vykdydamos pavestus uždavinius, susijusius
su ūkin÷s veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos
konkurencijos laisvę.. Valstyb÷s valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama priimti
teis÷s aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio
subjektus ar jų grupes. Kelių transporto kodekso 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad
reguliariaisiais reisais – nustatytu dažnumu ir maršrutais – keleiviai vežami autobusais,
troleibusais ir maršrutiniais taksi, tod÷l visų reguliariųjų reisų vež÷jų darbo sąlygos turi būti
vienodos. Savivaldyb÷s tarybos sprendimu ribojama ir iškraipoma konkurencija viešųjų
paslaugų teikimo rinkoje, UAB „Klaip÷dos autobusų parkas“ ir kitų didžiųjų autobusų
vež÷jams akivaizdžiai teikiama privilegija vežti keleivius dvigubai pigiau nei privatiems
maršrutinių taksi vež÷jams, pažeidžiamas Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnis,
nes, maršrutiniams taksi patvirtinus dvigubai didesnes važiavimo bilietų kainas, jie nepaj÷gūs
konkuruoti su Klaip÷dos miesto autobusų parku ir kitais vež÷jais. 2003 m. kovo 27 d.
sprendimas Nr. 1–82, pareišk÷jo manymu, akivaizdžiai prieštarauja ir Vyriausyb÷s 1994 m.
vasario 3 d. nutarimu Nr. 77 patvirtintos Kainų ir tarifų reguliavimo tvarkos 5.2 punktui.
Atsakovas su pareiškimu nesutiko. Nurod÷, kad savivaldyb÷s tarybos sprendimas
priimtas vadovaujantis Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, nurodančia, kad
keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifus nustato
savivaldybių tarybos. Sprendimas neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, nes
vienkartinio bilieto kaina buvo nustatyta visiems keleivių vežimo maršrutiniais taksi vež÷jams
Klaip÷dos mieste. Priimant sprendimą nebuvo pažeistos ir Vietos savivaldos įstatymo
nuostatos, nes min÷tas sprendimas buvo paskelbtas viešai, buvo užtikrintas viešumas,
atsižvelgta į tai, kad transporto paslaugos būtų teikiamos nuolat.
Trečiasis suinteresuotas asmuo privačių vež÷jų įmonių asociacija „Autosektorius“
pareišk÷jo pareiškimą palaik÷, praš÷ jį tenkinti.
Klaip÷dos apygardos administracinis teismas 2003 m. birželio 20 d. sprendimu
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1–82 „D÷l keleivių
vežimo vienkartinių bilietų kainos patvirtinimo“ 1.2 punktą, kuriuo nuo 2003 m. geguž÷s 1 d.
patvirtinta keleivių vežimo maršrutiniais taksi Klaip÷dos mieste dieninio tarifo vienkartinio
bilieto kaina – 1,5 Lt, pripažino prieštaraujančiu Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui bei
Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4 punktui ir nusprend÷ laikyti jį panaikintu;
kitą pareišk÷jo pareiškimo dalį atmet÷, o administracin÷s bylos dalį d÷l Klaip÷dos miesto
savivaldyb÷s tarybos 2003 kovo 27 d. sprendimo Nr. 1–82 „D÷l keleivių vežimo vienkartinių
bilietų kainos patvirtinimo“ 1.2 punkto pripažinimo prieštaraujančiu Transporto veiklos
pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 punktui ir panaikinimo nutrauk÷, taip pat nutrauk÷
administracin÷s bylos dalį d÷l Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2003 m. kovo 27 d.
sprendimo Nr. 1–82 „D÷l keleivių vežimo vienkartinių bilietų kainos patvirtinimo“ 1.2 punkto
pripažinimo prieštaraujančiu Klaip÷dos miesto tarybos veiklos reglamento 61 ir 69 punktams.

D÷l savivaldyb÷s tarybos sprendimo atitikties Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 2,
6, 7, 8 ir 9 punktų nuostatoms teismas nurod÷, kad ši pareišk÷jo prašymo dalis nepagrįsta, nes
vež÷jams ir miesto gyventojams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti tvarkant viešuosius
savivaldyb÷s reikalus, klausimai buvo svarstomi viešai, sprendimu nebuvo išskirta atskira
gyventojų socialin÷ grup÷ ir pan., tod÷l n÷ra pagrindo teigti apie atskirų gyventojų grup÷s
teisių pažeidimus ir suvaržymus. Sprendimo 1.2 punktas, teismo manymu, neprieštarauja ir
Vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnio 7 daliai, nes atsakovas sprendimu nenutrauk÷
paslaugos teikimo. Teismas nustat÷, kad savivaldyb÷s tarybos sprendimas yra priimtas
laikantis viešojo administravimo principų bei tariantis d÷l administracinio reglamentavimo
sprendimų su suinteresuotais subjektais, tod÷l atmet÷ pareišk÷jo motyvus d÷l ginčijamojo
sprendimo teis÷tumo Viešojo administravimo įstatymo normų atžvilgiu. Teismas nurod÷, kad,
vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsniu, valstyb÷s valdymo ir savivaldos
institucijos veiksmai gali būti traktuojami kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies
pažeidimas tada, kai institucijos sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus
ūkio subjektus ar jų grupes ir kaip sprendimo pasekm÷ atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos
sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Teismo teigimu, d÷l
išimčių suteikimo atsiranda konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje
konkuruojantiems ūkio subjektams, nes ūkio subjektas, kuriam sudaromos palankesn÷s
sąlygos konkuruoti šioje rinkoje, nesusiduria su konkurencija atitinkamoje rinkoje arba ji
dirbtinai eliminuojama, o iš kitų ūkio subjektų atimama galimyb÷ lygiomis teis÷mis
konkuruoti, ir jie yra priversti pasitraukti iš atitinkamos rinkos. Kelių transporto kodekso 18
straipsnio 3 dalis apibr÷žia reguliariojo reiso sąvoką, tai – reisai, kuriais keleiviai vežami
nustatytu dažnumu ir maršrutais, kelion÷s metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui
nustatytose stotel÷se, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų. Teismas nustat÷, kad
pagal šį apibr÷žimą visi vež÷jai, kuriems savivaldyb÷s tarybos sprendimu nustatyti keleivių
vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifai, yra tos pačios keleivių
vežimo rinkos Klaip÷dos mieste dalyviai, konkuruoja tarpusavyje d÷l keleivių vežimo rinkos,
tod÷l jų verslo aplinka turi būti konkurencinga. Teismo nuomone, atsakovui be jokio
ekonominio pagrįstumo, nesilaikant proporcionalumo pricipo nustačius keleivių vežimo
tarifus – keleivių vežimo vietiniais maršrutais Klaip÷dos mieste vienkartinio bilieto kainą 0,80
Lt, o keleivių vežimo maršrutiniais taksi Klaip÷dos mieste dieninio tarifo vienkartinio bilieto
kainą 1,50 Lt, šis sprendimas suteikia privilegijas Klaip÷dos miesto reguliaraus susisiekimo
autobusais vež÷jams ir diskriminuoja maršrutinių taksi vež÷jus, d÷l šio sprendimo atsiranda
konkurencijos sąlygų skirtumas atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems vež÷jams. Maršrutinių
taksi vež÷jams nustatytas tarifas yra apie 87 proc. didesnis nei reguliaraus susisiekimo
autobusais, nors teikiamos pervežimo paslaugos yra praktiškai tos pačios, nustatyta tarifų
politika n÷ra konkurencinga ir yra intervencinio pobūdžio. Sprendimo projekto
aiškinamajame rašte nurodytas kainodaros tikslas – pajamų autobusų sektoriuje augimas –
prieštarauja sąžiningos konkurencijos principams. Teismas konstatavo, kad atsakovas pažeid÷
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį ir Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4
punktą, garantuojantį, kad valstyb÷ teisin÷mis, o prireikus ir finansin÷mis priemon÷mis
užtikrina vež÷jų (operatorių) veiklos savarankiškumą, taip pat laisvą ir sąžiningą konkurenciją
transporto paslaugų rinkoje. Teismas atmet÷ pareišk÷jo teiginius d÷l savivaldyb÷s tarybos
sprendimo 1.2 punkto prieštaravimo Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 3
punktams, nes sprendimu atsakovas nesprend÷ klausimų d÷l viešosios transporto
infrastruktūros objektų naudojimo. Iš Kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalies, 16
straipsnio 2 dalies, 18 straipsnio 3 dalies nuostatų teismas padar÷ išvadą, kad keleivių vežimo
reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymas yra išimtin÷
savivaldybių tarybų teis÷, aukštesnę teisinę galią turintys teis÷s aktai savivaldyb÷s
neįpareigoja šių tarifų derinti, tod÷l Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s taryba, nustačiusi keleivių
vežimo maršrutiniais taksi dieninio tarifo vienkartinio bilieto kainą, neviršijo įgalinimų ir
nepažeid÷ Vyriausyb÷s 1994 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 77 „D÷l kainodaros reguliavimo“

nuostatų. Teismas pri÷m÷ pareišk÷jo atsisakymą nuo prašymo reikalavimo ištirti sprendimo
1.2 punkto atitiktį Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 punktui, Klaip÷dos
miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento 61 ir 69 punktams, šias administracin÷s bylos
dalis nutrauk÷.
Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaip÷dos apygardos administracinio
teismo 2003 m. birželio 20 d. sprendimo dalį d÷l Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2003
m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1–82 1.2 punkto panaikinimo ir priimti naują teismo sprendimą,
kuriuo pareišk÷jo prašymą atmesti. Atsakovas mano, kad teismas neįsigilino į keleivių vežimo
rinką bei jos specifiką, nepagrįstai sugretino didžiuosius vež÷jus ir maršrutinių taksi vež÷jus.
Šie subjektai, atsakovo nuomone, negali būti laikomi tos pačios rūšies ūkio subjektais, nes
maršrutiniai taksi paima ir keleivius išlaipina ne tam tikslui nustatytose stotel÷se, o bet kurioje
keleiviui patogioje vietoje, maršrutinių taksi vež÷jai netaiko transporto lengvatų ir negali
pretenduoti į vežimo nuostolių kompensavimą, maršrutiniai taksi vež÷jai važiuoja tik
naudingais ir pelningais maršrutais, o didžiųjų autobusų vež÷jai aptarnauja ir visiškai
nepelningus maršrutus, veža lengvatas turinčius keleivius, t.y. vykdo visuomenei būtiną, bet
komerciškai nenaudingą paslaugą. Didžiųjų autobusų vež÷jai n÷ra keleivių pervežimo rinkos
dalyviai, nes jie su savivaldybe pagal Kelių transporto kodekso 171 straipsnį yra sudarę
visuomen÷s aptarnavimo sutartis, ir savivaldyb÷ yra prisi÷musi atsakomybę iš savivaldyb÷s
biudžeto padengti nuostolingą keleivių vežimą miesto maršrutais. Atsakovas daro išvadą, kad
vietinio susisiekimo srityje konkurencija yra akivaizdžiai ribota ir turi būti ribota, tod÷l
teismas nepagrįstai teigia, kad visi (didžiųjų autobusų ir maršrutinių taksi) vež÷jai, būdami tos
pačios keleivių vežimo rinkos Klaip÷dos mieste dalyviai, konkuruoja tarpusavyje d÷l keleivių
vežimo rinkos. Tai, kad šioje srityje konkurencija yra ribota, nurodo Konkurencijos taryba
2003 m. vasario 6 d. nutarime Nr. 15–7. Keleivių vežimą reguliaraus vietinio susisiekimo
maršrutais reglamentuojantys įstatymai ir kiti teis÷s aktai nustato tokią reguliavimo tvarką,
kurią įgyvendinant tam tikrais atvejais yra neįmanoma išvengti skirtingų konkurencijos sąlygų
sudarymo atskiriems vež÷jams. Didžiųjų autobusų ir maršrutinių taksi vež÷jų skirtumus
nurodo ir Vyriausyb÷. Tod÷l Konkurencijos įstatymo nuostatas reik÷tų taikyti tos pačios
rūšies subjektų grupei, šiuo atveju – maršrutinių taksi vež÷jų grupei. Vienkartinio bilieto
kaina buvo nustatyta visiems keleivių vežimo maršrutiniais taksi vež÷jams Klaip÷dos mieste,
vadinasi, tarybos sprendimo 1.2 punktas neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui.
Teismas tur÷jo įvertinti, kad nagrin÷jamojoje srityje skirtingų konkurencijos sąlygų
neįmanoma išvengti, vykdant įstatymų reikalavimus.
Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷džio metu apelianto atstov÷ apeliacinį skundą praš÷
tenkinti, paaiškino, kad Konkurencijos įstatymas taikomas tik griežtai tos pačios rūšies ir
šakos ūkio subjektams, tačiau didieji vež÷jai ir maršrutiniai taksi nepriskirtini tai pačiai šakai
– paslaugos n÷ra vienodos.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas atmestinas.
Administraciniams teismams nustatyti įgaliojimai tirti norminių administracinių teis÷s
aktų (ar jų dalių) teis÷tumą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 skirsnis).
Nustatyta, kad Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s taryba 2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr.
1–82 „D÷l keleivių vežimo vienkartinių bilietų kainos patvirtinimo“ 1.1 punktu nuo 2003 m.
geguž÷s 1 d. patvirtino keleivių vežimo vietiniais maršrutais Klaip÷dos mieste vienkartinio
bilieto kainą – 0,80 Lt, o 1.2 punktu keleivių vežimo maršrutiniais taksi Klaip÷dos mieste
dieninio tarifo vienkartinio bilieto kainą – 1,5 Lt. Sprendimą savivaldyb÷s taryba pri÷m÷
vadovaudamasi Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią keleivių vežimo
reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifus nustato savivaldybių tarybos.

Pirmosios instancijos teismas administracin÷je byloje pagal Lietuvos Respublikos
Seimo nario pareiškimą Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2003 m. kovo 27 d.
sprendimo Nr. 1–82 „D÷l keleivių vežimo vienkartinių bilietų kainos patvirtinimo“ 1.2 punktą
pripažino prieštaraujančiu Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui bei Transporto veiklos
pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4 punktui. Apeliantas nesutinka su šia pirmosios instancijos
teismo sprendimo dalimi.
Transportas – sud÷tin÷ Lietuvos Respublikos ūkio ir socialin÷s infrastruktūros dalis
(Transporto veiklos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Kelių transporto veikla yra
valstyb÷s ir savivaldybių institucijų reglamentuojama ir administruojama veikla. Kelių
transporto ūkin÷ komercin÷ keleivių ir krovinių vežimo už atlyginimą veikla yra
licencijuojama (Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 1 dalis), savivaldybių institucijoms
pavesta formuoti viešojo vietinio transporto veiklos strategiją ir organizuoti jos įgyvendinimą
(Transporto veiklos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 4 dalis), valdyti ir organizuoti keleivių
vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais taksi automobiliais, leisti vež÷jams
privalomus teis÷s aktus (Kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalis). Vietinio susisiekimo
maršrutai pradedami ir nutraukiami savivaldybių iniciatyva, vež÷jams parinkti reguliaraus
susisiekimo maršrutams aptarnauti organizuojami konkursai, atitinkamos savivaldybių
institucijos derina vietinio susisiekimo maršrutus, tvirtina eismo tvarkaraščius (Leidimų vežti
keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių,
patvirtintų susisiekimo ministro 1997 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130, 5 punktas) ir kt.
Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4 punktas deklaruoja laisvą ir sąžiningą
konkurenciją transporto paslaugų rinkoje.
Sąžininga konkurencija yra viena didžiausių demokratin÷s visuomen÷s vertybių.
Sąžininga konkurencija užtikrina rinkoje teisingumą, apsaugo vartotojų interesus už paslaugą
ar prekę mok÷ti tiek, kiek ji pagrįstai atitinka konkrečios paslaugos ar prek÷s vertę, apsaugo
mažas ir vidutines įmones. Sąžiningos konkurencijos laisv÷ yra konstitucin÷ vertyb÷,
Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintos sąžiningos konkurencijos laisv÷s saugojimo nuostatos.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nurodo pareigą valstyb÷s valdymo ir savivaldos
institucijoms užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę vykdant joms pavestus uždavinius,
susijusius su ūkin÷s veiklos reguliavimu. Taigi ūkin÷s veiklos reguliavimas turi būti pagrįstas
sąžiningos konkurencijos laisv÷s principu. Tai yra Konstitucijoje įtvirtintas principas,
sudarantis ne tik Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio, bet ir viso Konkurencijos įstatymo
pagrindą.
Pripažįstama, kad prek÷s ar paslaugos kaina yra svarbiausias veiksnys, nulemiantis
vartotojo pasirinkimą. Esant nereguliuojamoms kainoms, prek÷s ar paslaugos pardav÷jas,
prieš nustatydamas kainą, įvertina veiksnius, darančius įtaką kainos nustatymui, ir pasirenka
kainodaros metodą, atitinkantį iškeltus kainų politikos tikslus. Tačiau valstyb÷, siekdama
konkrečių tikslų, gali ūkinę veiklą atitinkamoje ūkio srityje reguliuoti. Vienas iš ūkin÷s
veiklos reguliavimo būdų – valstyb÷s ar savivaldybių institucijų vykdomas kainų ir tarifų
reguliavimas. Keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifai
reguliuojami savivaldyb÷s tarybų, kurios šiuos tarifus nustato (Kelių transporto kodekso 16
straipsnio 2 dalis, Kainų ir tarifų reguliavimo tvarkos, patvirtintos Vyriausyb÷s 1994 m.
vasario 3 d. nutarimu Nr. 77, 2 priedas).
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis detalizuoja 1 dalyje įtvirtintą principą ir
apibr÷žia, kokius veiksmus valstyb÷s valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama atlikti
kaip nesuderinamus su sąžiningos konkurencijos laisve. Tai – teis÷s aktų ar kitų sprendimų,
kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, pri÷mimas,
d÷l kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje
konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų
neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Taigi nustatant, ar
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s taryba, tiriama sprendimo dalimi patvirtinusi keleivių vežimo
maršrutiniais taksi bilieto kainą, neatliko nesuderinamų su sąžiningos konkurencijos laisve

veiksmų, būtina įvertinti: 1) ar sprendimas neteikia privilegijų arba nediskriminuoja atskirų
ūkio subjektų ar jų grupių; 2) ar d÷l sprendimo neatsirado ar negali atsirasti skirtingos
konkurencijos sąlygos atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams; 3) ar
skirtingas konkurencijos sąlygas nul÷m÷ Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų
vykdymas.
Byloje nustatyta, kad Klaip÷dos mieste keleiviai reguliariaisiais reisais vietinio
susisiekimo maršrutais vežami reguliaraus susisiekimo autobusais ir maršrutiniais taksi.
Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad min÷ti vež÷jai yra tos pačios keleivių vežimo
rinkos Klaip÷dos mieste dalyviai, konkuruoja tarpusavyje d÷l keleivių vežimo rinkos, tod÷l jų
verslo aplinka turi būti konkurencinga. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas
nepagrįstai sugretino didžiuosius vež÷jus ir maršrutinių taksi vež÷jus. Šie apelianto
argumentai nepagrįsti. Atitinkamos rinkos apibr÷žimas yra esminis visiems konkurencijos
teis÷s aspektams. Tik apibr÷žus atitinkamą rinką gali būti konstatuota, ar yra konkurencija,
taip pat nustatyti konkurencijos suvaržymai. Nagrin÷jamuoju atveju vertinant analizuojamųjų
paslaugų paklausos pakeičiamumą, kuris yra svarbus kriterijus apibr÷žiant atitinkamą rinką,
turi būti analizuojamos keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugos, teikiamos reguliaraus
susisiekimo autobusais ir maršrutiniais taksi. Kelių transporto kodekso 18 straipsnio 8 dalis
keleivių vežimą maršrutiniais taksi apibr÷žia kaip keleivių vežimą motorin÷mis kelių
transporto priemon÷mis, turinčiomis nuo 6 iki 17 s÷dimų vietų. Maršrutiniais taksi vežama tik
s÷dimose vietose pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais vietinio reguliaraus susisiekimo
maršrutais. Keleiviai paimami ir išleidžiami stotel÷se arba kitose pagal pageidavimą vietose,
kuriose sustoti nedraudžia Kelių eismo taisykl÷s. Vertinant analizuojamųjų paslaugų
skirtumus ir panašumus, atsižvelgtina ir į tai, kad, kaip patvirtino apelianto atstov÷, daugeliu
atvejų reguliaraus susisiekimo autobusų ir maršrutinių taksi maršrutai Klaip÷dos mieste
dubliuojasi, iki byloje tiriamo savivaldyb÷s tarybos sprendimo pri÷mimo reguliaraus
susisiekimo autobusais vienkartinis bilietas kainavo 0,60 Lt, o maršrutinio taksi – 1,0 Lt, taigi
važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusais kaina sudar÷ 60 proc. važiavimo maršrutiniais
taksi kainos. Konkurencijos teis÷s taikymo praktikoje atskiriant tam tikros prek÷s ar paslaugos
rinką, lemiamą vaidmenį vaidina vartotojo požiūris į galimybę pakeisti vienas prekes ar
paslaugas kitomis. Reik÷tų sutikti su apelianto argumentais d÷l keleivių, turinčių važiavimo
lengvatas: šiems keleiviams maršrutinis taksi negali būti laikomas tinkamu pakaitalu lyginant
su autobusais, kadangi pagal Transporto lengvatų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį transporto
lengvatos netaikomos važiuojant maršrutiniais taksi, tačiau kitiems keleiviams pagal byloje
nustatytas aplinkybes tiek autobusų, tiek maršrutinių taksi teikiamos paslaugos Klaip÷dos
mieste yra pakeičiamos viena kita pagal savybes, naudojimą, kainą ir tikslą, kuriam jos
skirtos. Keleivių vežimo paslaugos skirtumai nedideli ir iš esm÷s nelemia pirk÷jo nuomon÷s
d÷l pačios paslaugos. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas iš
esm÷s pagrįstai konstatavo, jog vež÷jai yra tos pačios keleivių vežimo rinkos Klaip÷dos
mieste dalyviai, konkuruojantys tarpusavyje d÷l keleivių vežimo rinkos. Šią išvadą patvirtina
ir Kelių transporto kodekso 18 straipsnio 3 dalis, pagal kurią keleiviai reguliariaisiais reisais
vežami tik autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi.
Nagrin÷jamuoju atveju nustatant, ar savivaldyb÷s tarybos tiriamu sprendimu patvirtinti
tarifai neteikia privilegijų vieniems keleivių vežimo reguliariaisiais maršrutais rinkos
dalyviams (keleivių vežimo susisiekimo autobusais veikla užsiimantiems ūkio subjektams) ir
nediskriminuoja kitų šios rinkos dalyvių (ūkio subjektų, užsiimančių keleivių vežimu
maršrutiniais taksi), nustatytina, ar apskaičiuojant tarifus buvo taikomi vienodi kainodaros
principai ir tikslai. Kaip matyti iš savivaldyb÷s tarybos sprendimo projekto „D÷l keleivių
vežimo vienkartinių bilietų kainos patvirtinimo“ aiškinamojo rašto (b.l. 38), naujaisiais
reguliaraus susisiekimo autobusais tarifais buvo siekiama užtikrinti esamą maršrutų tinklą ir
tvarkaraščius bei vykdyti minimalų transporto priemonių atnaujinimą, užtikrinant papildomų
1,3 mln. Lt (autobusų sektoriuje) surinkimą, o naujaisiais maršrutinių taksi tarifais buvo
siekiama padidinti miesto autobusų ir maršrutinių taksi kainų santykį, padidinti maršrutinių

taksi pajamas, kartu nedidinant maršrutinių taksi kiekio Klaip÷doje, sumažinant maršrutinių
taksi keleivių skaičių. Taigi patys naujųjų tarifų kainodaros principai ir tikslai bei jų išraiška
apskaičiuotuose tarifuose yra akivaizdžiai diskriminacinio ir neproporcingo pobūdžio
maršrutinių taksi vež÷jams: didinamas miesto autobusų ir maršrutinių taksi kainų santykis,
taip siekiama sumažinti maršrutinių taksi keleivių skaičių ir padidinti autobusų sektoriaus
pajamų augimą. Nors vienu iš naujųjų tarifų tikslų nurodomas maršrutinių taksi pajamų
padid÷jimas, šis tikslas ekonomiškai nepagrindžiamas, be to, kaip teisingai nurodo pirmosios
instancijos teismas, maršrutinių taksi vež÷jai teigia priešingai – kainų padidinimas sumažina
pardavimų apimtis.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymu, valstyb÷s valdymo ir savivaldos institucijos
veiksmai gali būti traktuojami kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimas tik tada,
kai konkurencijos sąlygų skirtumai n÷ra nulemti įstatymų reikalavimų. Apeliantas nurod÷, kad
vež÷jai didžiaisiais autobusais pagal Kelių transporto kodekso 171 straipsnį su savivaldybe yra
sudarę visuomen÷s aptarnavimo sutartis, savivaldyb÷ yra prisi÷musi atsakomybę iš
savivaldyb÷s biudžeto padengti nuostolingą keleivių vežimą miesto maršrutais, d÷l to
konkurencijos sąlygų skirtumas nulemtas Kelių transporto kodekso 171 straipsnio
reikalavimų. Šis apelianto motyvas nepagrįstas. Kelių transporto kodekso 171 straipsnis ir
Keleivinio kelių transporto vež÷jų nuostolių, susidariusių d÷l būtinų keleivinio kelių
transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarka, patvirtinta susisiekimo
ministro 2003 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3–154, numato, kad savivaldybių institucijos
užtikrina būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą visuomenei, nors ir vež÷jams
komerciškai nenaudingomis sąlygomis. Savivaldybių institucijos vež÷jus visuomen÷s
aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti parenka konkurso tvarka ir su konkurso nugal÷tojais
sudaro visuomen÷s aptarnavimo sutartis. Konkursai vykdomi d÷l konkrečių maršrutų.
Apeliantas nurod÷, kad vež÷jai maršrutiniais taksi keleivius veža tik komerciškai naudingais
maršrutais, kurie, be to, daugeliu atvejų sutampa ir su autobusų maršrutais, tod÷l, atsižvelgiant
į tai, darytina išvada, jog keleivių vežimo maršrutiniais taksi tarifo padidinimas daro įtaką
konkurencijos sąlygoms komerciškai naudinguose maršrutuose, kuriuose dirba ir vež÷jai
autobusais, tod÷l vež÷jų komerciškai nenaudingais maršrutais nuostoliai negali daryti įtakos
maršrutinių taksi vež÷jų paslaugų kainodarai. Vež÷jų patirtus nuostolius, susidariusius d÷l
visuomenei teikiamų būtinų keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais
paslaugų, kompensuoja savivaldybių institucijos pagal su vež÷jais sudarytas visuomen÷s
aptarnavimo sutartis.
Išd÷stytų argumentų, teis÷jų kolegijos nuomone, pakanka konstatuoti, kad Klaip÷dos
miesto savivaldyb÷s taryba, tiriama sprendimo dalimi patvirtinusi keleivių vežimo
maršrutiniais taksi bilieto kainą, atliko nesuderinamus su sąžiningos konkurencijos laisve
veiksmus, tod÷l pirmosios instancijos teismas pagrįstai Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos
2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1–82 „D÷l keleivių vežimo vienkartinių bilietų kainos
patvirtinimo“ 1.2 punktą pripažino prieštaraujančiu Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui bei
Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4 punktui. Teis÷jų kolegija pažymi, kad
keleivių vežimo kainodara turi būti proporcinga ir ekonomiškai pagrįsta, o jos tikslai –
nediskriminaciniai atskiriems vež÷jams ar jų grup÷ms. Maršrutinių taksi kiekio ir jų įtakos
infrastruktūrai klausimai spręstini ne nustatant diskriminacinius tarifus šiems vež÷jams, bet
kitais teis÷s aktuose nustatytais būdais.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas 2003 m. birželio 20 d., tod÷l
apeliacin÷s instancijos teismui pateiktas Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2003 m.
liepos 24 d. sprendimas Nr. 1–231 „D÷l Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2003 m. kovo
27 d. sprendimo Nr. 1–82 papildymo“, kuriuo nuo 2003 m. rugs÷jo 1 d. patvirtintos keleivių
vežimo vietiniais maršrutais Klaip÷dos mieste vienkartinio bilieto kainos, taip pat terminuotų
bilietų kainos, neturi įtakos šiame apeliaciniame procese nagrin÷jamam klausimui d÷l
pirmosios instancijos teismo sprendimo teis÷tumo peržiūr÷jimo ir teis÷jų kolegijos
nevertinamas.

Pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s
tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1–82 1.2 punkto atitikties Vietos savivaldos
įstatymo 4 straipsnio 2 punktui, 6–9 punktams, 10 straipsnio 7 daliai, Viešojo administravimo
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktams, 7 straipsniui, Transporto veiklos pagrindų
įstatymo 3 straipsnio 1–3 punktams, Vyriausyb÷s 1994 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 77
patvirtintos Kainų ir tarifų reguliavimo tvarkos 5.2 punktui klausimus, pagrindo panaikinti ar
pakeisti šią teismo sprendimo dalį teis÷jų kolegija nenustat÷.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2003 m. birželio 20 d. sprendimą palikti
nepakeistą. Atsakovo Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.2 Nutartys ir nutarimai administracinių teis÷s pažeidimų bylose
1. D÷l administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens teisių užtikrinimo esant
pažeidimų, padarytų ikiteismin÷je administracin÷s bylos nagrin÷jimo stadijoje
Administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens dalyvavimas nagrin÷jant bylą
pirmosios instancijos tvarka leidžia pašalinti visas klaidas, kurios buvo padarytos užtikrinant
administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens teises ikiteismin÷je administracin÷s bylos
nagrin÷jimo stadijoje. Jei nagrin÷jant bylą teisme šio asmens teis÷s užtikrinamos ir teismas
tinkamai išnagrin÷ja bylą, pirmosios instancijos teismo sprendimas vien tik d÷l pažeidimų,
padarytų ikiteismin÷je administracin÷s bylos nagrin÷jimo stadijoje, negali būti naikinamas.

Administracin÷ byla Nr.
29 - 03
Bylų kategorija 34, 41
NUTARTIS
2003 m. sausio 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų G. Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, apeliacine
rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Ruslano Kozačenko apeliacinį
skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. lapkričio 27 d. nutarties.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos (toliau – Institucija)
pareigūnas Ruslanui Kozačenko suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą už tai, kad
jis 2002 m. rugpjūčio 21 d., 815 val., Oslo g., Vilniuje, vairuodamas automobilį “Opel
Omega”, v/n OVE 603, važiavo 95 km/h greičiu, tai yra viršydamas leistiną 70 km/h greitį.
Vairavo automobilį neprisisegęs saugos diržo. Taip pažeid÷ Kelių eismo taisyklių 3.6, 14.1
punktų reikalavimus. R. Kozačenko veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos
administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 124 str. 3 d., 134 str. bei 1302 str.
dalį “Pastaba”.
Institucijos 2002 m. spalio 4 d. nutarime konstatuota, kad Ruslanas Kozačenko padar÷
administracinius teis÷s pažeidimus, numatytus ATPK 124 str. 3 d., už kurį jam skirta 225 Lt
bauda bei, vadovaujantis ATPK 130 2 str. dalimi “Pastaba”, pažeidimas įvertintas 4 balais, ir
ATPK 134 str., už kurį jam skirta 40 Lt bauda. Vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d. jam paskirta
galutin÷ 225 Lt bauda, pažeidimą įvertinant 4 balais. Institucijos nutarime konstatuota, kad
2002 m. liepos 24 d. R. Kozačenko pagal ATPK 124 str. 4 d. ir 1302 str. dalį “Pastaba”
nubaustas pinigine bauda, pažeidimą įvertinat 6 balais, taip pat, kad 2001 m. spalio 7 d. R.
Kozačenko pagal ATPK 124 str. 2 d. ir 1302 str. dalį “Pastaba” nubaustas pinigine bauda,
pažeidimą įvertinant 1 balu, tuo būdu per metus surinkta 11 balų. Vadovaujantis ATPK 1302
str. ir 124 str. 3 d. R. Kozačenko paskirta galutin÷ nuobauda 225 Lt bauda ir at÷mimas teis÷s

vairuoti transporto priemones 12 m÷nesių. R. Kozačenko šį nutarimą apskund÷ Vilniaus
apygardos administraciniam teismui, praš÷ jį panaikinti ir administracinę bylą nutraukti,
nesant jo veiksmuose teis÷s pažeidimo sud÷ties. Nurod÷, kad byla išnagrin÷ta pažeidžiant
ATPK 272 str. reikalavimus, nes apie bylos nagrin÷jimą jam nebuvo pranešta. Teig÷, jog
nagrin÷jant bylą nebuvo objektyviai, pilnutinai ir visapusiškai ištirti faktai ir aplinkyb÷s,
įvykusios 2002 m. rugpjūčio 21 d. Taip pat nurod÷, kad jei teismas pripažintų jo kaltę d÷l
padaryto pažeidimo, netaikytų jam teis÷s vairuoti transporto priemones at÷mimą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2002 m. lapkričio 27 d. nutartimi Ruslano
Kozačenko skundo nepatenkino ir Institucijos 2002 m. spalio 4 d. nutarimą paliko nepakeistą.
Teismas nurod÷, kad R. Kozačenko kaltę įrodo administracinio teis÷s pažeidimo protokolas,
greičio matavimo prietaiso “Traffi Patrol” Nr. 0182, kuriam atlikta metrologin÷ patikra,
parodymai, policijos pareigūnų R. Bieliausko ir A. Šeškevičiaus parodymai, taip pat R.
Bieliausko tarnybinis pranešimas. Teismas nustat÷, kad R. Kozačenko per metus surinko 11
balų, kas sudaro pagrindą jam taikyti atsakomybę pagal ATPK 1302 str. Teismas nenustat÷ R.
Kozačenko atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Teismas nurod÷, kad byloje esanti šaukimo
šaknel÷ tvirtina, kad R. Kozačenko apie bylos nagrin÷jimo vietą ir laiką buvo pranešta jo
paties rašytiniame paaiškinime nurodytu adresu. Teismas nurod÷, kad n÷ra pagrindo švelninti
R. Kozačenko paskirtą nuobaudą ar ją skirti žemiau įstatymo sankcijos minimumo, nes byloje
n÷ra nustatyta jokių atsakomybę švelninančių aplinkybių, o R. Kozačenko teiginys, kad jo
darbas susijęs su būtinumu vairuoti automobilį, niekuo nepagrįstas. Teismas konstatavo, kad
Institucijos nutarimas teis÷tas ir pagrįstas, nuobauda skirta pagal įstatymus, laikantis
administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių.
Ruslanas Kozačenko apeliaciniame skunde prašo pakeisti nutarimą, paskiriant švelnesnę
nuobaudą. Teigia, jog d÷l padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi ir ateityje nedarys
pažeidimų. Nurodo, kad netekęs vairuotojų teisių, praras darbą ir neteks pajamų šaltinio, d÷l
ko nukent÷s jo šeima.
Ruslanas Kozačenko patikslintame apeliaciniame skunde prašo neskirti teis÷s vairuoti
transporto priemonę at÷mimą. Nuoširdžiai gailisi d÷l padaryto pažeidimo. Teigia, kad šaukimo
šaknel÷je bylos nagrin÷jimo vieta nurodyta Vilniaus rajono Kelių policija, laikas 2002 m. rugs÷jo
17 d., tuo tarpu Institucijos nutarimas byloje priimtas 2002 m. spalio 4 d. ir kitoje vietoje – Vilniaus
Kelių policijoje, Girait÷s g. 3, Vilniuje. Teigia, kad nurodytu šaukimo šaknel÷je laiku atvyko į
Vilniaus rajono Kelių policiją, tačiau jam buvo paaiškinta, jog byla bus perduota Vilniaus Kelių
policijai, iš kur jam ateis pranešimas apie nagrin÷jimo laiką ir vietą. Šaukimo nesulauk÷. Bylą
išnagrin÷ta, pažeidžiant ATPK 272 str. reikalavimus. Teigia, kad pateik÷ įmon÷s, kurioje jis dirba,
direktoriaus raštą, jog jo darbas susijęs su būtinumu vairuoti automobilį.
Kolegija konstatuoja:
Vilniaus apygardos administracinis teismas bylą išnagrin÷jo dalyvaujant apeliantui R.
Kozačenko. Vilniaus apygardos administracinis teismas bylą nagrin÷jo pirmosios instancijos
tvarka. Teismo pos÷džio metu apeliantas gal÷jo duoti paaiškinimus ir išsakyti savo nuomonę
visais klausimais, susijusiais tiek su faktinių aplinkybių vertinimu, tiek ir su teis÷s normų
taikymu. Administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens dalyvavimas nagrin÷jant bylą
pirmosios instancijos tvarka leidžia pašalinti visas klaidas, kurios gali būti padarytos
užtikrinant administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens teises ikiteismin÷je
administracin÷s bylos nagrin÷jimo stadijoje. Jei nagrin÷jant bylą teisme šio asmens teis÷s
užtikrinamos ir teismas tinkamai išnagrin÷ja bylą, pirmosios instancijos teismo sprendimas
vien tik d÷l pažeidimų, galimai padarytų ankstesniame proceso etape, negali būti naikinamas.
Byloje surinktų įrodymų pakanka pagrįstai išvadai padaryti, kad R. Kozačenko padar÷
administracinio teis÷s pažeidimo protokole nurodytus pažeidimus.
Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas per vienerius metus padar÷ tris tos pat rūšies
administracinius teis÷s pažeidimus, bei į tai, kad jokių atsakomybę lengvinančių aplinkybių

byloje nenustatyta, darytina išvada, kad apeliantui paskirta teisinga nuobauda. Taikyti
švelnesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta ir neskirti apeliantui ATPK 1302 str. numatytos
nuobaudos-teis÷s vairuoti transporto priemones at÷mimo n÷ra pagrindo. Apelianto motyvas,
kad jo darbas susijęs su būtinumu vairuoti automobilį, kaip ir nurodymas apie gail÷jimąsi d÷l
padaryto pažeidimo, tuo pačiu jį ginčijant, bei pasižad÷jimas stengtis nedaryti pažeidimų ateityje
yra nepakankamas pagrindas ATPK 301 str. taikymui. ATPK 301 str. numatyta nuobaudos
švelninimo ar neskyrimo galimybe gali būti naudojamasi tik esant visumai įvairių aplinkybių,
kurios būtų vertinamos išskirtinai palankiai administracinį teis÷s pažeidimą padariusiam asmeniui.
D÷l šių motyvų apeliacinis skundas atmestinas.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 dalies 1 punktu,
nutar÷:
R. Kozačenko apeliacinio skundo nepatenkinti ir Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2002 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
2. D÷l teismo sprendimo, kai n÷ra galimyb÷s nustatyti traukiamo administracin÷n
atsakomyb÷n asmens buvimo vietos ir įteikti jam šaukimo
Apylink÷s teismas, gavęs bylą d÷l administracinio teis÷s pažeidimo padarymo, privalo
bylą išspręsti priimdamas vieną iš ATPK 287 straipsnyje numatytų nutarimų. Galimyb÷
gražinti bylą administracinio teis÷s pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai, tai
motyvuojant negalimumu nustatyti traukiamo administracin÷n atsakomyb÷n asmens buvimo
vietą ir įteikti jam šaukimą, ATPK nenumatyta.

Administracin÷ byla Nr. 66 - 03
Bylų kategorija 29; 41
NUTARTIS
2003 m. sausio 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų G. Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, teismo
pos÷dyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos Panev÷žio skyriaus apeliacinį skundą d÷l
Panev÷žio miesto apylink÷s teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutarties Zigmanto Komisaraičio
administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:

Valstybin÷s darbo inspekcijos Panev÷žio skyriaus pareigūnas Zigmantui Komisaraičiui,
Z. Komisaraičio įmon÷s savininkui, suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą,
kuriame nurod÷, kad patikrinimo metu nustatyta, jog nuo 2002 m. birželio 3 d. iki 2002 m.
liepos 17 d. įmon÷je nepasirašius darbo sutarčių dirbo 41 darbuotojas. Tai, kad su šiais
darbuotojais buvo susitarta d÷l konkrečių darbų atlikimo, darbo užmokesčio mok÷jimo
patvirtina sudarytos, bet nepasirašytos darbo sutartys, darbuotojų prašymai d÷l pri÷mimo į
darbą su darbdavio Z. Komisaraičio rezoliucija “sutinku”. Apie pri÷mimą į darbą buvo
padaryti įrašai socialinio draudimo pažym÷jime, pranešta SODROS teritoriniam skyriui,
įregistruotos darbo sutartys į darbo sutarčių registracijos žurnalą. V÷liau šie įrašai atgaline
data padaryti negaliojantys, nors pagal darbuotojų paaiškinimus darbuotojai visą laiką dirbo
nuo 2002 m. birželio 3 d. iki 2002 m. liepos 17 d. Taip Z. Komisaraitis pažeid÷ Darbo
sutarties įstatymo 3 str. 2 d., 16, 17, 17 1 str. Jo veika kvalifikuota pagal Administracinių
teis÷s pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 41 3 str. 1 d.
Panev÷žio miesto apylink÷s teismas 2002 m. lapkričio 25 d. nutartimi Zigmanto
Komisaraičio administracinio teis÷s pažeidimo bylos medžiagą grąžino Panev÷žio Valstybinei
darbo inspekcijai, nurodant, jog suradus pažeid÷ją galima pakartotinai kreiptis į teismą d÷l
administracin÷s nuobaudos skyrimo. Teismas nurod÷, kad Z. Komisaraitis į administracin÷s
teis÷s pažeidimo bylos nagrin÷jimą neatvyko, šaukimas neįteiktas, teis÷jo nutartis d÷l
atvesdinimo neįvykdyta, byla negali būti išnagrin÷ta pažeid÷jui nedalyvaujant.
Lietuvos Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos Panev÷žio skyrius apeliaciniame
skunde prašo panaikinti Panev÷žio miesto apylink÷s teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutartį.
Nurodo, kad faktas, jog traukiamas administracin÷n atsakomyb÷n asmuo neturi nuolatin÷s
gyvenamosios vietos arba administracin÷n teis÷s pažeidimo protokole nurodytu adresu
nerandamas, nes jis ten negyvena ir teismas d÷l to neturi galimyb÷s jam pranešti apie pos÷dį,
n÷ra kodekse numatytu pagrindu grąžinti administracin÷s bylos medžiagą neišnagrin÷jus
bylos. Susidariusi situacija yra teisinis pagrindas pratęsti administracin÷s nuobaudos skyrimo
terminą kaip tai numatyta ATPK 35 str. Teigia, kad administracinio teis÷s pažeidimo
protokolo surašymo metu pažeid÷jas Z. Komisaraitis dalyvavo, tai patvirtina jo parašas
protokole. Į Valstybin÷s darbo inspekcijos funkcijas asmenų paieška neįeina.
Kolegija konstatuoja:
Apylink÷s teismas, gavęs bylą d÷l administracinio teis÷s pažeidimo padarymo, privalo
bylą išspręsti priimdamas vieną iš ATPK 287 str. numatytų nutarimų. Galimyb÷ gražinti bylą
administracinio teis÷s pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai, tai motyvuojant
negalimumu nustatyti traukiamo administracin÷n atsakomyb÷n asmens buvimo vietą ir įteikti
jam šaukimą, ATPK nenumatyta. Panev÷žio miesto apylink÷s teismo 2002 m. lapkričio 25 d.
nutartyje remiamasi ATPK 272 str., tačiau ATPK 272 str. nekalba apie teismo teisę atsisakyti
nagrin÷ti bylą. Teismas Valstybin÷s darbo inspekcijos negali įpareigoti vykdyti
administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens paiešką. D÷l šių priežasčių Panev÷žio miesto
apylink÷s teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutartis pripažintina neteis÷ta ir nepagrįsta, o
atskirasis skundas tenkintinas. Susidarius nagrin÷jamoje byloje esamai situacijai, apylink÷s
teismas prireikus privalo pratęsti administracin÷s nuobaudos skyrimo terminus bei imtis visų
ATPK numatytų priemonių, kad bylos nagrin÷jimas būtų baigtas ATPK numatyto nutarimo
pri÷mimu.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 dalies 3 punktu,
nutaria:

Lietuvos Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos Panev÷žio skyriaus apeliacinį
skundą patenkinti, panaikinti Panev÷žio miesto apylink÷s teismo 2002 m. lapkričio 25 d.
nutartį ir perduoti bylą Panev÷žio miesto apylink÷s teismui nagrin÷ti iš esm÷s.
Nutartis neskundžiama.
3. D÷l termino nuobaudai už trunkamą administracinį teis÷s pažeidimą paskirti
ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nurodytas 6 m÷nesių terminas administracinei nuobaudai
skirti taikytinas esant trunkamam teis÷s pažeidimui, o ne paaišk÷jus buvusiam trunkamam
teis÷s pažeidimui, nes priešingu atveju nuobauda už trunkamo administracinio teis÷s
pažeidimo padarymą gal÷tų būti taikoma faktiškai neribotą laikotarpį, priklausomai nuo to,
kada paaišk÷tų buvęs pažeidimas. Tai prieštarautų teis÷s principams, pagal senaties termino
trukmę administracin÷ atsakomyb÷ atskirais atvejais pasidarytų reikšmingesn÷ už
baudžiamąją, o tai būtų aiškiai neteisinga.
Administracin÷ byla Nr. 112-03
Bylų kategorija 29; 28.4

NUTARIMAS
2003 m. sausio 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų A.Kruopio ( kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas ), A.Ablingio ir G.Godos, teismo
pos÷dyje rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Sergejaus Makarovo
apeliacinį skundą d÷l Vilniaus m. 1 apylink÷s teismo 2002 m. lapkričio 27 d. nutarimo
administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija, išnagrin÷jusi bylą,
nustat÷:
2002-09-19 Valstybin÷s darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus vyresnioji darbo
inspektor÷ suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą Sergejui Makarovui už tai, kad
jo vadovaujamoje UAB”Paslaugų sfera” nuo 2002m. kovo 1 d. iki balandžio 26 d. nelegaliai,
t.y nesudarius darbo sutarties, administracijos direktore dirbo Kristina Bradauskien÷ (jai buvo
nustatytas 1000 Lt m÷nesinis darbo užmokestis, pagamintos vizitin÷s kortel÷s, nupirkta
mobilaus ryšio SIM kortel÷, ji ieškojo klientų, tar÷si d÷l sąlygų, organizavo darbus, išrašin÷jo
sąskaitas-faktūras), o valytoju dirbo Aleksandras Semikovas (jam buvo nustatytas 4 Lt
valandinis atlyginimas, jis val÷ objektus įvairiose Vilniaus vietose). Protokole nurodoma, kad
tuo S.Makarovas pažeid÷ Darbo sutarties įstatymo 171 str. 1 d. ir padar÷ pažeidimą, numatytą
ATPK 413 str. 1 d.
Vilniaus m. 1 apylink÷s teismas 2002-11-27 nutarimu Sergejui Makarovui pagal ATPK
413 str. 1 d. paskyr÷ 20 000 litų baudą. Nutarime nurodoma, kad pažeid÷jas savo kaltę neigia,
tačiau jo kalt÷ įrodyta bylos medžiaga.
Apeliaciniu skundu S.Makarovas prašo Vilniaus m. 1 apylink÷s teismo 2002-11-27
nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Nurodo, kad skundžiamas nutarimas priimtas
pažeidžiant procesines ir materialines teis÷s normas (Lietuvos vyriausiojo administracinio

teismo biuletenis, Teismų praktika Nr. 2, 285-308 psl. ), nagrin÷jant administracinę bylą,
nebuvo nustatyti būtini pažeidimo sud÷ties požymiai – darbo atlikimo ir susitarimo d÷l
atlyginimo faktas – teismas netinkamai išaiškino Darbo sutarties įstatymo 3,171 str.
A.Semikovo niekada anksčiau nurodo nepažinojęs, o K.Bradauskien÷ yra jų įmon÷s
akcinink÷, su kuria jokio susitarimo d÷l darbo negal÷jo būti, nes įmon÷ buvo tik įsteigta, dar
neprad÷jusi veikti (Vilniaus m. VPK ekonominių nusikaltimų skyriaus nutarimu
K.Bradauskien÷ patraukta administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 1726, 17211 str.). Be to
mano, kad nutarimas neatitinka ATPK 286 str. 2 d. reikalavimų, nes teis÷jas jokių pagrįstų
argumentų jo kaltei patvirtinti nenurod÷. Teigia, kad nesilaikyta ir nuobaudos skyrimo
terminų pagal ATPK 35 str. 1 d., nes nutarimas priimtas 2002-11-27, pra÷jus 7 m÷nesiams po
pažeidimo padarymo.
Kolegija konstatuoja :
Apeliacinis skundas tenkintinas.
ATPK 35 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad administracin÷ nuobauda gali būti
skiriama ne v÷liau kaip per šešis m÷nesius nuo teis÷s pažeidimo padarymo dienos, o esant
trunkamam teis÷s pažeidimui, - per šešis m÷nesius nuo jo paaišk÷jimo dienos.
Teis÷s pažeidimas, d÷l kurio S.Makarovui surašytas administracinio teis÷s pažeidimo
protokolas, pagal savo pobūdį yra trunkamas. Šiuo atveju protokole ir skundžiamame
nutarime nurodoma, kad teis÷s pažeidimas buvo truko iki 2002-04-26, t.y. iki 2002-11-27,
kai apeliantui buvo paskirta administracin÷ nuobauda, pra÷jo daugiau kaip 6 m÷nesiai. ATPK
35 str. 1 d. nurodytas 6 m÷nesių terminas administracinei nuobaudai skirti taikytinas esant
trunkamam teis÷s pažeidimui, o ne paaišk÷jus buvusiam trunkamam teis÷s pažeidimui, nes
priešingu atveju nuobauda už trunkamo administracinio teis÷s pažeidimo padarymą gal÷tų
būti taikoma faktiškai neribotą laikotarpį, priklausomai nuo to, kada paaišk÷tų buvęs
pažeidimas. Tai prieštarautų teis÷s principams, pagal senaties termino trukmę administracin÷
atsakomyb÷ atskirais atvejais pasidarytų reikšmingesn÷ už baudžiamąją, o tai būtų aiškiai
neteisinga. ATPK 35 str. 3 d. nustatyta tvarka administracin÷s nuobaudos skyrimo terminas
nebuvo pratęstas. Tod÷l kolegija konstatuoja, kad nuobaudos skyrimo terminas skundžiamo
nutarimo pri÷mimo metu jau buvo pasibaigęs. Tai administracinio teis÷s pažeidimo bylos
teiseną daro negalimą, tod÷l skundžiamas nutarimas panaikintinas, o byla nutrauktina ( ATPK
250 str. 7 p.).
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 d. 2 p.,
nutaria:
Sergejaus Makarovo apeliacinį skundą patenkinti. Vilniaus m. 1 apylink÷s teismo 2002
m. lapkričio 27 d. nutarimą panaikinti ir administracinio teis÷s pažeidimo bylą Sergejui
Makarovui nutraukti.
Nutarimas neskundžiamas.

4. D÷l administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens teisių bylose, kuriose gali
būti skiriama administracin÷ nuobauda, savo griežtumu prilygstanti kriminalinei
bausmei
Nagrin÷jant administracinių teis÷s pažeidimų bylas, kuriose gali būti skiriama
administracin÷ nuobauda, savo griežtumu prilygstanti kriminalinei bausmei, administracin÷n
atsakomyb÷n traukiamam asmeniui turi būti suteikiamos iš esm÷s tokios pačios teis÷s kaip ir
kaltinamajam baudžiamojoje byloje, taip pat ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių

apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalyje garantuojama teis÷ apklausti kaltinančius
parodymus duodančius liudytojus.
Administracin÷ byla Nr.
259 - 03
Bylų kategorija 29, 41
NUTARTIS
2003 m. vasario 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų G. Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, teismo
pos÷dyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Svajūno
Ščerbausko apeliacinį skundą d÷l Jurbarko rajono apylink÷s teismo 2003 m. sausio 6 d.
nutarimo administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Valstybin÷s darbo inspekcijos Taurag÷s skyriaus pareigūnas Svajūnui Ščerbauskui 2002
m. lapkričio 12 d. suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą, kuriame nurod÷, kad
2002 m. lapkričio 12 d. atliekant patikrinimą Svajūno Ščerbausko ūkyje, esančiame Pavidaujo
k., Girdžių sen., Jurbarko rajone, nustatyta, kad nuo 2001 m. rugs÷jo 1 d. iki
2002 m.
spalio 21 d. ūkio darbinink÷s pareigose dirbo Virginija Rimkuvien÷, su kuria darbo sutartis
nebuvo sudaryta. Taip pat nustatyta, kad 2002 m. lapkričio 12 d., 1000 val., ūkyje malkų
ruošimo darbus vykd÷ Viktoras Gerulis ir Antanas Danusas, su kuriais darbo sutartys nebuvo
sudarytos. Aurelija Rudko ūkyje melžia karves, ruošia pašarus, prižiūri ūkininko S.
Ščerbausko du mažamečius vaikus. Su Aurelija Rudko darbo sutartis taip pat nesudaryta. Taip
S. Ščerbauskas pažeid÷ Darbo sutarties įstatymo 3, 8, 17, 171 straipsnių reikalavimus. Jo veika
kvalifikuota pagal Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 413 straipsnio 1
dalį.
Jurbarko rajono apylink÷s teismas 2003 m. sausio 6 d. nutarimu Svajūnui Ščerbauskui
paskyr÷ 6500 Lt baudą, administracinio teis÷s pažeidimo bylos dalį d÷l A. Danuso, V. Gerulio
ir A. Rudko nelegalaus darbo pagal ATPK 413 straipsnio 1 dalį S. Ščerbauskui nutrauk÷.
Teismas konstatavo, kad S. Ščerbausko ūkyje nelegaliai, nesant sudarytos darbo sutarties,
dirbo tik V. Rimkuvien÷. Teismas nurod÷, kad tai įrodyta V. Rimkuvien÷s rašytiniu
pareiškimu ir paaiškinimu, liudytojo P. Remeikos parodymais, kita bylos medžiaga. Teismas
iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Jurbarko rajono skyriaus pažymos nustat÷,
kad S. Ščerbausko ūkyje samdomų darbuotojų pažeidimo nustatymo dieną nebuvo. Teismas
nesir÷m÷ S. Ščerbausko į teismo pos÷dį pateiktu V. Rimkuvien÷s paaiškinimu, kuriame ji
nurodo, kad pastarojo ūkyje nedirbo, kadangi, teismo nuomone, šis paaiškinimas yra išgautas
darant įtaką V. Rimkuvienei ir neatspindi jos tikrosios valios. Teismas nurod÷, kas apklausti
V. Rimkuvienę nebuvo galimyb÷s, kadangi ji ankstesn÷je gyvenamojoje vietoje negyvena.
Teismas nesir÷m÷ pažeid÷jo paaiškinimu, liudytojų R. Monstvilien÷s ir Z. Bartušien÷s, kurios
su juo susiję šeimyniniais ryšiais, parodymais. Teismas konstatavo, kad V. Gerulio ir A.
Danuso atliktas darbas – malkų pjovimas, S. Ščerbausko ūkyje negali būti laikomas nelegaliu.

Teismas nurod÷, kad tiek iš S. Ščerbausko paaiškinimo, tiek iš liudytojų V. Gerulio, A.
Danuso, R. Monstvilien÷s parodymų matyti, kad už sutartą atlikti darbą S. Ščerbauskas A.
Danusui ir V. Geruliui nemok÷jo, ateityje mok÷ti nežad÷jo ir apie jokį atlygį už atliekamą
darbą nesitar÷, konkretus darbas – malkų pjovimas, buvo atliekamas pagal jų draugišką
tarpusavio susitarimą. Teismas konstatavo, kad nesant vieno iš būtinųjų darbo sutarties
požymio – darbdavio ir darbuotojo susitarimo d÷l darbo užmokesčio, negalima laikyti, kad
aptartame darbe yra Darbo sutarties įstatymo 3 straipsnyje numatyti darbo sutarties požymiai.
Teismas taip pat nurod÷, kad nesurinkta įrodymų apie tai, kad S. Ščerbausko ūkyje nelegaliai
būtų dirbusi A. Rudko, kadangi ji pati, S. Ščerbauskas, R. Monstvilien÷, Z. Bartušien÷ tvirtina
ją tik svečiavusis, o ne dirbus ūkyje. Teismas nenustat÷ pažeid÷jo atsakomybę lengvinančių ar
sunkinančių aplinkybių. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad bylos nagrin÷jimo metu buvo
priimtas įstatymas, švelninantis administracinę atsakomybę už administracinio teis÷s
pažeidimo, numatyto ATPK 413 straipsnio 1 dalyje, padarymą, S. Ščerbauskui taik÷ 2002 m.
gruodžio 10 d. priimtą šio straipsnio redakciją.
Svajūnas Ščerbauskas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Jurbarko rajono apylink÷s
teismo 2003 m. sausio 6 d. nutarimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrin÷ti iš
naujo. Nurodo, kad teismo praš÷ iškviesti ir apklausti liudytojus V. Gerulį, A. Danusą, A.
Rudko, E. Pranskaitienę, D. Tverkų ir V. Kulpinską, galinčius patvirtinti, kad V. Rimkuvien÷
pas ją tikrai niekada negyveno ir nedirbo jokių darbų. Teigia, kad teismo pos÷džio metu buvo
apklausti V. Gerulis, A. Danusas ir A. Rudko, kurie nepatvirtino, kad V. Rimkuvien÷ būtų
gyvenusi ir dirbusi jo ūkyje. Nurodo, jog teismas neįvertino liudytojos E. Pranskaitien÷s
parodymų. Teigia, kad nebuvo iškviesti į teismo pos÷dį D. Tverkus, V. Kulpinskas, galintys
patvirtinti reikšmingas bylai aplinkybes. Nurodo, kas teismas be pagrindo neiškviet÷ V.
Rimkuvien÷s į teismo pos÷dį. Teismas priimdamas nutarimą nesiaiškino priežasčių, kod÷l V.
Rimkuvien÷, būdama pakankamai raštinga, Valstybin÷s darbo inspekcijos Taurag÷s skyriui
pareiškimus ir paaiškinimą raš÷ ne pati savarankiškai, o už ją raš÷ Juozas ir Donatas Rimkai,
kurie asocialiai gyvena ir linkę daryti nusikaltimus. Teigia, kad iš administracin÷s bylos
medžiagos matyti, kad V. Rimkuvien÷, pasirašydama ant pareiškimų, parašytų Juozo ir
Donato Rimkų, buvo psichotropinių vaistų poveikyje ir pilnai negal÷jo suvokti savo veiksmų.
Nurodo, kad teismas be pagrindo nesir÷m÷ V. Rimkuvien÷s savarankišku paaiškinimu,
parašytu Taurag÷s ligonin÷s gydytojo akivaizdoje.
Kolegija konstatuoja:
Nagrin÷jant administracinių teis÷s pažeidimų bylas, kuriose gali būti skiriama
administracin÷ nuobauda, savo griežtumu prilygstanti kriminalinei bausmei, administracin÷n
atsakomyb÷n traukiamam asmeniui turi būti suteikiamos iš esm÷s tokios pačios teis÷s kaip ir
kaltinamajam baudžiamojoje byloje. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos 6 straipsnio 3 dalis garantuoja teisę kaltinamajam apklausti kaltinančius
parodymus duodančius liudytojus.
Bylose d÷l ATPK 413 straipsnyje numatyto pažeidimo padarymo gali būti skiriamos
didel÷s pinigin÷s baudos, tod÷l jas nagrin÷jant turi būti tinkamai užtikrintos Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje numatytos atsakomyb÷n traukiamo asmens
teis÷s.
Nagrin÷jamoje byloje V. Rimkuvien÷ yra kaltinančius paaiškinimus pateikusi liudytoja.
Jurbarko rajono apylink÷s teismas, pripažindamas apeliantą S. Ščerbauską kaltu, r÷m÷si
rašytiniais V. Rimkuvien÷s paaiškinimais. Be V. Rimkuvien÷s rašytinių paaiškinimų jokių
kitų tiesioginių S. Ščerbausko kalt÷s įrodymų nesurinkta. Liudytojas P. Remeika, kaip V.
Rimkuvien÷s paaiškinimus užfiksavęs ir patikrinimą S. Ščerbausko ūkyje atlikęs pareigūnas,
dav÷ parodymus tik apie įvykio tyrimo aplinkybes. Kiti nagrin÷jant bylą apklausti liudytojai
nenurod÷, kad V. Rimkuvien÷ būtų dirbusi apelianto ūkyje. Tai rodo, kad V. Rimkuvien÷s
paaiškinimai iš esm÷s l÷m÷ tai, kad S. Ščerbauskas buvo pripažintas kaltu padaręs

administracinį teis÷s pažeidimą, numatytą ATPK 413 straipsnio 1 dalyje, tačiau teismo
proceso metu V. Rimkuvien÷ nebuvo apklausta ir d÷l to apeliantui S. Ščerbauskui galimyb÷
užduoti klausimus V. Rimkuvienei nebuvo sudaryta. Tokiu būdu apeliantas netur÷jo realios
galimyb÷s bandyti įrodyti, kad jį kaltinantys įrodymai yra nepatikimi. Nedalyvaujant V.
Rimkuvienei teisme nebuvo galimyb÷s išsiaiškinti, kod÷l V. Rimkuvien÷ 2002 m. lapkričio 14
d. suraš÷ skirtingus nuo anksčiau Valstybinei darbo inspekcijai rašytų paaiškinimų.
Nustatytos nagrin÷jant bylą apeliacine tvarka aplinkyb÷s leidžia daryti išvadą, kad
nagrin÷jant bylą Jurbarko rajono apylink÷s teisme nebuvo tinkamai užtikrintos traukiamo
atsakomyb÷n asmens teis÷s ir išsamiai išaiškintos, sprendžiant bylą turinčios reikšmę,
aplinkyb÷s. D÷l šių motyvų apeliacinis skundas tenkintinas, byla V. Rimkuvien÷s nelegalaus
įdarbinimo dalyje grąžintina iš naujo nagrin÷ti.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 d. 3 punktu,
n u t a r i a:
Svajūno Ščerbausko apeliacinį skundą patenkinti, Jurbarko rajono apylink÷s teismo
2003 m. sausio 6 d. nutarimo dalį, kuria S. Ščerbauskas pripažintas kaltu ir nubaustas d÷l V.
Rimkuvien÷s nelegalaus įdarbinimo panaikinti, grąžinti bylą šioje dalyje tam pačiam teismui
iš naujo nagrin÷ti.
Nutartis neskundžiama.

5. D÷l ATPK 206 straipsnio taikymo
Nei Lietuvos Respublikos įstatymas “D÷l pab÷g÷lio statuso” nei Ženevos konvencija
“D÷l pab÷g÷lių statuso“ kategoriškai neįpareigoja prieglobsčio prašyti tuoj pat, vos tik
pamačius pirmą valstyb÷s, kurioje norima prašyti prieglobsčio, pareigūną. Jeigu asmuo į
migracijos tarnybą savanoriškai atvyko kitą dieną po įvažiavimo į Lietuvos Respublikos
teritoriją, darytina išvada, kad į kompetentingą Lietuvos Respublikos instituciją jis kreip÷si
nedelsiant.

Administracin÷ byla Nr. 266 - 03
Bylų kategorija 39
NUTARTIS
2003 m. vasario 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų G. Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, apeliacine
rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Valstybin÷s sienos apsaugos
tarnybos Vilniaus rinktin÷s apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. sausio 8 d. nutarimo Ruslan Šabaev administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija

nustat÷:
Valstybin÷s sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktin÷s (toliau - Institucija) pareigūnas
Ruslan Šabaev suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą už tai, kad jis 2002 m.
spalio 6 d., nor÷damas pasilikti Lietuvoje, iššoko iš traukinio Maskva - Kaliningradas,
neleistinoje vietoje, pasinaudodamas traukinio ekstriniu stabdžiu. R. Šabaev veika
kvalifikuota pagal Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 206 straipsnį.
Institucijos 2002 m. lapkričio 26 d. nutarime konstatuota, kad R. Šabaev padar÷
administracinį teis÷s pažeidimą, numatytą ATPK 206 straipsnyje, už kurį jam skirta 350 Lt
bauda. R. Šabaev Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateik÷ skundą, kuriame praš÷
panaikinti Institucijos nutarimą ir administracinio teis÷s pažeidimo bylą nutraukti. Nurod÷,
kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l pab÷g÷lio statuso” 6 straipsnis ir
Ženevos konvencijos “D÷l pab÷g÷lių statuso” 31 straipsnis, kurie nustato, kad užsieniečiui,
neteis÷tai atvykusiam į Lietuvos Respublikos teritoriją, atsakomyb÷ už neteis÷tą atvykimą ir
buvimą Lietuvos Respublikoje netaikoma, jeigu jis nedelsdamas paduoda prašymą suteikti
pab÷g÷lio statusą ir išsamiai paaiškina apie savo neteis÷tą atvykimą į Lietuvos Respubliką bei
buvimą joje. Teig÷, kad jis atvykęs į Lietuvos Respublikos teritoriją nedelsdamas padav÷
prašymą suteikti pab÷g÷lio statusą ir išsamiai paaiškino apie savo neteis÷tą atvykimą į
Lietuvos Respubliką bei buvimą joje.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. sausio 8 d. nutarimu R. Šabaev
skundą patenkino, Institucijos 2002 m. lapkričio 26 d. nutarimą panaikino ir administracinio
teis÷s pažeidimo bylą nutrauk÷. Teismas nurod÷, kad administracinio teis÷s pažeidimo
protokolas, R. Šabaev 2002 m. spalio 16 d. paaiškinimas įrodo, kad R. Šabaev atvyko į
Lietuvą neteis÷tai, tai yra ne per valstyb÷s sienos per÷jimo punktus Vyriausyb÷s ar jos
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Teismas nustat÷, kad R. Šabaev prašymą d÷l
prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje pateik÷ 2002 m. spalio 7 d. Teismas įvertino,
kad R. Šabaev prašymą pateik÷ kitą dieną po atvykimo į Lietuvos Respubliką, savanoriškai
atvykęs į migracijos tarnybą, tod÷l teismas konstatavo, kad tai buvo atlikta nedelsiant.
Teismas nustat÷, kad Migracijos departamento prieglobsčio reikalų skyriaus ved÷jos 2002 m.
spalio 7 d. sprendimu R. Šabaev buvo leista būti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teismas
nurod÷, kad kol nebus išspręstas klausimas d÷l pab÷g÷lio statuso suteikimo, neturi pagrindo
pripažinti, jog R. Šabaev atvyko iš saugios šalies ir kad toje šalyje negresia pavojus jo
gyvybei ar laisvei. Teismas konstatavo, kad esant šioms aplinkyb÷ms, R. Šabaev atvykimas ir
buvimas Lietuvos Respublikos teritorijoje atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l
pab÷g÷lio statuso” 6 straipsnio bei Ženevos konvencijos “D÷l pab÷g÷lių statuso” 31 straipsnio
nuostatas, esant kurioms atsakomyb÷ pagal ATPK 206 straipsnį netaikytina.
Valstybin÷s sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktin÷ apeliaciniame skund÷
prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 8 d. nutarimą bei
palikti galioti Institucijos 2002 m. lapkričio 26 d. nutarimą. Nurodo, kad teiginiai, jog R.
Šabaev į Lietuvos Respublikos teritoriją įvažiavo neteis÷tai ir netur÷jo teis÷s būti Lietuvos
Respublikos teritorijoje yra nepagrįsti. Teigia, kad R. Šabaev į Lietuvos Respublikos teritoriją
įvažiavo per Kenos pasienio kontrol÷s punktą ir vyko Kybartų kryptimi tiesioginio susiekimo
traukiniu tarp Rusijos Federacijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities. Kenos pasienio
kontrol÷s punkte R. Šabaev dokumentų kontrolei pateik÷ Rusijos Federacijos piliečio pasą,
tuo įvykd÷ visas sąlygas, numatytas 1995 m. vasario 24 d. Vyriausyb÷s ir Rusijos Federacijos
Vyriausyb÷s laikinojo susitarimo d÷l abiejų valstybių piliečių kelionių protokole ir buvo
įleistas į Lietuvos Respublikos teritoriją vykti per ją tranzitu į Kaliningrado sritį bei tur÷jo
teisę būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, laikantis taisyklių. Nurodo, kad teismas
konstatuodamas, kad R. Šabaev prašymą pateik÷ nedelsiant, savanoriškai atvykęs į
migracijos tarnybą, atsižvelg÷ vien tik į laiko kriterijų, neatsižvelgdamas į galimyb÷s kriterijų,
kuris yra būtinas. Delsimas būtent ir yra galimyb÷s tur÷jimas ir jos neįgyvendinimas ar

įgyvendinimo vilkinimas. Apeliantas nurodo, kad R. Šabaev, įvažiavęs į Lietuvos
Respublikos teritoriją, kontaktavo su Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos pareigūnais Kenos
pasienio kontrol÷s punkte, kada pateik÷ pasą dokumentų kontrolei, taip pat tur÷jo galimybę
kontaktuoti su Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos pareigūnais traukiniui sustojus Vilniaus
geležinkelio stotyje, kur yra Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrol÷s punktas, tačiau R.
Šabaev nei viena iš šių galimybių pateikti prašymą d÷l pab÷g÷lio statuso suteikimo
nepasinaudojo, dels÷ tai padaryti. Teigia, kad R. Šabaev į Lietuvos Respublikos teritoriją
įvažiavo teis÷tai, o prašymą d÷l prieglobsčio suteikimo pateik÷ ne pirmoje institucijoje, kur tai
gal÷jo padaryti, tod÷l R. Šabaev atžvilgiu negali būti taikomos Lietuvos Respublikos įstatymo
“D÷l pab÷g÷lio statuso” 6 straipsnio ir Ženevos konvencijos “D÷l pab÷g÷lių statuso” 31
straipsnio nuostatos.
Ruslan Šabaev atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti apeliacinį skundą.
Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 8 d. nutarimas
teis÷tas ir pagrįstas.
Kolegija konstatuoja:
Apeliacinis skundas netenkintinas.
Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l pab÷g÷lio statuso” 6 straipsnyje nustatyta, kad
užsieniečiui, neteis÷tai atvykusiam į Lietuvos Respublikos teritoriją (t. y. atvykusiam ne per
valstyb÷s sienos per÷jimo punktus Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka) iš valstyb÷s, kurioje jo gyvybei ar laisvei gresia pavojus,
atsakomyb÷ už neteis÷tą atvykimą ir buvimą Lietuvos Respublikoje netaikoma, jeigu jis
nedelsdamas atvyksta į šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytas institucijas ir išsamiai paaiškina
apie savo neteis÷tą atvykimą į Lietuvos Respubliką bei buvimą joje. Analogiškai atleidimo
nuo administracin÷s atsakomyb÷s sąlygos suformuluotos ir Ženevos konvencijos “D÷l
pab÷g÷lių statuso” 31 straipsnio 1 dalyje.
Nurodytų teis÷s normų pagrindu nagrin÷jamoje byloje nuo atsakomyb÷s už atvykimo į
Lietuvos Respubliką ar buvimo joje tvarkos pažeidimą gali būti atleidžiama esant 2 sąlygoms:
1) atvykimą į Lietuvos Respublikos teritoriją pripažinus neteis÷tu ir 2) nustačius, kad
neteis÷tai atvykęs asmuo nedelsiant kreip÷si į Lietuvos Respublikos valstyb÷s institucijas,
paaiškindamas apie savo neteis÷tą atvykimą į Lietuvos Respubliką.
Nagrin÷jamoje byloje abi šios sąlygos nustatytos. Ruslan Šabaev tur÷jo teisę tranzitu
vykti per Lietuvos Respublikos teritoriją, tačiau tokia teis÷ reiškia tik galimybę būti per
Lietuvos teritoriją vykstančiame traukinyje. Netur÷damas Lietuvos Respublikos vizos teis÷s
palikti traukinį ir kitokiu būdu jud÷ti Lietuvos Respublikos teritorijoje Ruslan Šabaev
netur÷jo. Tod÷l darytina išvada, kad Ruslan Šabaev atvykimas į Lietuvos Respublikos
teritoriją Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l pab÷g÷lio statuso” nei Ženevos konvencijos
“D÷l pab÷g÷lių statuso“ prasme laikytinas neteis÷tu.
Į migracijos tarnybą Ruslan Šabaev savanoriškai atvyko kitą dieną po įvažiavimo į
Lietuvos Respublikos teritoriją, tod÷l darytina išvada, kad į kompetentingą Lietuvos
Respublikos instituciją jis kreip÷si nedelsiant. Nei Lietuvos Respublikos įstatymas “D÷l
pab÷g÷lio statuso” nei Ženevos konvencija “D÷l pab÷g÷lių statuso“ kategoriškai neįpareigoja
prieglobsčio prašyti tuoj pat, vos tik pamačius pirmą valstyb÷s, kurioje norima prašyti
prieglobsčio, pareigūną. Norintis prieglobsčio prašyti asmuo gali tur÷ti įvairių motyvų
prieglobsčio prašymo pateikimo momentą atid÷ti v÷lesniam laikui. Ruslan Šabaev prašymą
pateik÷ per protingą laiką, tod÷l apeliacinio skundo teiginys, kad Lietuvos Respublikos
įstatymo “D÷l pab÷g÷lio statuso” ir Ženevos konvencijos “D÷l pab÷g÷lių statuso“ nuostatos
Ruslan Šabaev atžvilgiu negali būti taikomos, yra nepagrįstas.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 dalies 1 punktu,
nutaria:

Valstybin÷s sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktin÷s apeliacinio skundo nepatenkinti
ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 8 d. nutarimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

6. D÷l ATPK 17311 straipsnio taikymo
Administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 17311 straipsnį gali būti traukiama ne už bet
kokį mokesčių mok÷jimo taisyklių pažeidimą, o tik už tokį nustatytų taisyklių nesilaikymą,
kuris yra pavojingas ir kuriuo k÷sinamasi į įstatymo saugomus teisinius g÷rius.
Administracin÷ byla Nr. 291 - 03
Bylų kategorija 36
NUTARIMAS
2003 m. vasario 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų G.
Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, rašytinio proceso
tvarka išnagrin÷jo Giedriaus Mazurkos atstov÷s advokat÷s Jurgitos Judickien÷s apeliacinį
skundą d÷l Kauno apygardos administracinio teismo 2002 m. geguž÷s 22 d. nutarties
administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Kauno apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos pareigūnas Giedriui Mazurkai suraš÷
administracinio teis÷s pažeidimo protokolą, kuriame nurod÷, kad 2002 m. vasario 26 d., 1146
val., VĮ “Jaunimo ir studentų kultūrinių mainų centras”, adresu Donelaičio g. 46-1, Kaune,
atliekant patikrinimą nustatyta, kad min÷toje įstaigoje dirba samdomi darbuotojai, tačiau
fizinis asmenų pajamų mokestis pravedamas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių
inspekcijai, bei nepateikiamos Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai fizinių
asmenų deklaracijos apie išmok÷tą darbo užmokestį ir sumok÷tą pajamų mokestį. Taip
pažeid÷ Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 10, 11 straipsnių reikalavimus.
G. Mazurkos veika kvalifikuota pagal Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau ATPK) 17311 straipsnio 1 dalį.
Institucijos 2002 m. kovo 29 d. nutarime konstatuota, kad G. Mazurka padar÷
administracinį teis÷s pažeidimą, numatytą ATPK 17311 straipsnio 1 dalyje, už kurį jam skirta
1000 Lt bauda. G. Mazurka šį nutarimą apskund÷ Kauno apygardos administraciniam teismui,
praš÷ jį panaikinti. Nurod÷, kad VšĮ “Jaunimo ir studentų kultūrinių mainų centras” yra
registruotas Vilniaus mieste, tod÷l fizinių asmenų pajamų mokestis yra mokamas Vilniaus
valstybinei teritorinei mokesčių inspekcijai.

Kauno apygardos administracinis teismas 2002 m. geguž÷s 22 d. nutartimi Giedriaus
Mazurkos skundo nepatenkino ir Kauno apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m.
kovo 29 d. nutarimą, kuriuo Giedriui Mazurkai už pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos
administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 17311 straipsnio 1 dalyje, buvo skirta 1000 Lt
bauda, paliko nepakeistą. Teismas nurod÷, kad G. Mazurkos skunde nurodytos aplinkyb÷s
nepagrįstos bei prieštarauja Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo (2001 m.
sausio 4 d. Nr. VII – 1520) 11 straipsnio nuostatoms, kuriose įtvirtinta, kad įmon÷s, įstaigos ir
organizacijos, turinčios nesavarankiškų struktūrinių padalinių kitų savivaldybių teritorijoje, iš
tų padalinių darbuotojų pajamų išskaičiuojamos pajamų mokesčio sumos pervedamos į
biudžetą toje teritorijoje, kurioje yra tie padaliniai. Teismas konstatavo, kad Institucijos
nutarimas pagrįstas ir teis÷tas.
Giedriaus Mazurkos atstov÷ advokat÷ Jurgita Judickien÷ apeliaciniame skunde prašo
panaikinti Kauno apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos nutarimą ir nutraukti
administracinę bylą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taik÷
materialin÷s teis÷s normas, reguliuojančias fizinių asmenų pajamų mokesčio sumok÷jimo
tvarką. Teigia, kad Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 9 straipsnis (įstatymo
redakcija nuo 2001 m. sausio 1 d.) numato, kad pajamų mokestį pagal įstatymo 4 ir 8
straipsniuose nurodytus tarifus išskaito pajamas apskaičiavusios ir išmok÷jusios įmon÷s,
įstaigos, organizacijos, ir kas ketvirtį, per 15 dienų ketvirčiui pasibaigus, pateikia teritorinei
valstybinei mokesčių, kurios teritorijoje yra registruoti, žinias apie samdomiems
darbuotojams išmok÷tą uždarbį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas bei išskaitytą ir
sumok÷tą pajamų mokestį. Pagal Finansų ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 63
patvirtintų Mokesčių mok÷tojų registravimo taisyklių ir registro pildymo tvarkos 1.11 punktą
fizinius asmenis, dirbančius pagal darbo sutartį, pas vietos mokesčių administratorių
registruoja darbdavys. Pagal Vyriausyb÷s 1995 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 782 patvirtintas
Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisykles darbdavys Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia duomenis, kurie po
atitinkamo apdorojimo perduodami Valstybinei mokesčių inspekcijai. Teigia, kad iš
Vyriausyb÷s 2000 m. rugs÷jo 6 d. nutarimu Nr. 1059 patvirtintų Mokesčio mok÷tojų registro
nuostatų 18 punkto matyti, kad pareiga užsiregistruoti mokesčių mok÷toju atsiranda n÷ v÷liau
kaip per 5 dienas nuo prievol÷s mok÷ti mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas
atsiradimo. Ši teis÷s norma mokesčio mok÷tojo statuso atsiradimo momentą sieja su
valstybinio socialinio draudimo įmokų mok÷jimu. Kadangi VšĮ “Jaunimo ir studentų
kultūrinių mainų centras” socialinio draudimo įmokų mok÷toju buvo Vilniaus skyriuje,
vadinasi jis gal÷jo būti fizinių asmenų pajamų mokestį išskaičiuojančiu asmeniu taip pat tik
Vilniaus skyriuje. Nurodo, kad Mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 7
punkto prasme vienintel÷ institucija turinti teisę teikti paaiškinimus mokesčių mok÷tojams
mokesčių mok÷jimo klausimais yra Valstybin÷ mokesčių inspekcija, o šios institucijos
raštuose pateikiami įstatymų ar poįstatyminių aktų nuostatų aiškinimai sudaro teisines
prielaidas mokesčių mok÷tojams šiais aiškinimais vadovautis. D÷l nurodytos mokesčių
administratoriaus funkcijos VšĮ “Jaunimo ir studentų kultūrinių mainų centras” 2002 m.
balandžio 10 d. kreip÷si į Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos Vilniaus skyrių
su prašymu paaiškinti, į kokią sąskaitą turi būti sumokamas fizinių asmenų pajamų mokestis.
2002 m. geguž÷s 13 d. Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos viršininko
pavaduotojas D. Bradauskas raštu Nr. 13-03-14646 paaiškino, kad tuo atveju, jeigu
darbuotojo ir darbdavio sudarytoje darbo sutartyje nenurodytas padalinys, kuriame
darbuotojas dirba, fizinių asmenų pajamų mokestis pervedamas į biudžeto pajamų
surenkamąją sąskaitą pagal įmon÷s buvein÷s registracijos vietą. Kadangi VšĮ “Jaunimo ir
studentų kultūrinių mainų centras” yra registruota Vilniaus miesto savivaldyb÷s Rejestro
tarnyboje, o įstaigos darbo sutartyse su darbuotojais jų darbo vietos padalinys n÷ra nurodytas,
pagrįstai fizinių asmenų pajamų mokestis buvo pervedamas į Vilniuje esančią surenkamąją
sąskaitą. VšĮ “Jaunimo ir studentų kultūrinių mainų centro” darbuotojai į darbo vietas Kaune

ir Klaip÷doje buvo skiriami pagal nustatytą grafiką, tod÷l nuolatinių darbuotojų tuose
skyriuose nebuvo.
Kauno apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo,
kad Kauno apygardos administracinis teismas įvertinęs visas bylos aplinkybes, pri÷m÷
pagrįstą ir teis÷tą nutarimą ir prašo administracinę nuobaudą palikti nepakeistą.
Kolegija konstatuoja:
Administracinio teis÷s pažeidimo protokolo metu galiojusios Fizinių asmenų pajamų
mokesčio laikinojo įstatymo redakcijos 11 straipsnyje buvo nustatyta, kad įmon÷s, įstaigos ir
organizacijos, turinčios nesavarankiškų struktūrinių padalinių kitų savivaldybių teritorijoje, iš
tų padalinių darbuotojų pajamų išskaičiuojamas pajamų mokesčio sumas turi pervesti į
biudžetą toje teritorijoje, kurioje yra tie padaliniai. Min÷toje normoje neaptarta, ar pajamų
mokesčio mok÷jimo vietos nustatymui turi darbo vietos nurodymas darbo sutartyje. Mokesčių
administravimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčių administratoriaus
pareiga yra teikti paaiškinimus mokesčių mok÷tojams mokesčių mok÷jimo klausimais. 2002
m. geguž÷s 13 d. Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos viršininko
pavaduotojas D. Bradauskas raštu Nr. 13-03-14646 (b. l. 38) paaiškino, kad tuo atveju, jeigu
darbuotojo ir darbdavio sudarytoje darbo sutartyje nenurodytas padalinys, kuriame
darbuotojas dirba, fizinių asmenų pajamų mokestis pervedamas į biudžeto pajamų
surenkamąją sąskaitą pagal įmon÷s buvein÷s registracijos vietą. Šis mokesčių
administratoriaus paaiškinimas neprieštarauja Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo
įstatymo 11 straipsnio prasmei. VšĮ “Jaunimo ir studentų kultūrinių mainų centras” darbo
sutartyse su darbuotojais jų darbo vietos padalinys n÷ra nurodytas. Tuo pačiu tai reiškia, kad
apelianto vadovaujama įstaiga, mok÷dama fizinių asmenų pajamų mokesčius Vilniaus
valstybinei teritorinei mokesčių inspekcijai, nepadar÷ fizinių asmenų pajamų mokesčio
tvarkos pažeidimo, už kurį kiltų administracin÷ atsakomyb÷, numatyta ATPK 17311
straipsnyje.
Administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 17311 straipsnį gali būti traukiama ne už bet
kokį mokesčių mok÷jimo taisyklių pažeidimą, o tik už tokį nustatytų taisyklių nesilaikymą,
kuris yra pavojingas ir kuriuo k÷sinamasi į įstatymo saugomus teisinius g÷rius. Mokesčių
mok÷jimas ne tai mokesčių inspekcijai, nesant jokių papildomų aplinkybių, iš kurių galima
būtų spręsti apie veikos pavojingumą, paprastai nepasiekia veikos pavojingumo lygio,
galinčio pagrįsti būtinybę taikyti administracinę atsakomybę. D÷l šių motyvų apeliacinis
skundas tenkintinas, administracinio teis÷s pažeidimo bylos teisena nutrauktina, nesant
administracinio teis÷s pažeidimo sud÷ties.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 dalies 2 punktu, ATPK 250 str. 1 punktu,
nutar÷:
Giedriaus Mazurkos atstov÷s Jurgitos Judickien÷s apeliacinį skundą patenkinti, Kauno
apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m. kovo 29 d. nutarimą bei Kauno
apygardos administracinio teismo 2002 m. geguž÷s 22 d. nutartį panaikinti ir bylą nutraukti.
Nutarimas neskundžiamas.
7. D÷l baudžiamosios bylos išk÷limo, kai yra paskirta administracin÷ nuobauda
Administracin÷s nuobaudos paskyrimas n÷ra aplinkyb÷, daranti baudžiamąją bylą
negalimą. Baudžiamosios bylos išk÷limas sąlygoja administracinio teis÷s pažeidimo bylos
negalimumą, tačiau administracin÷ byla n÷ra kliūtis baudžiamajai bylai iškelti.

Administracin÷ byla Nr.
148 - 03
Bylų kategorija 34, 28.2
NUTARTIS
2003 m. kovo 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų G. Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, teismo
pos÷dyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Kauno
miesto vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos apeliacinį skundą d÷l Kauno
apygardos administracinio teismo 2002 m. lapkričio 4 d. nutarties Darijaus Sadonio
administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Kauno miesto VPK Kelių policijos (toliau - Institucija) pareigūnas Darijui Sadoniui
suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą už tai, kad jis 2002 m. geguž÷s 19 d., 19 15
val., Vaišvydavos pl. - Nedyn÷lių g. sankryžoje, Kaune, vairavo automobilį “Renault 11”, v/n
LKL 446, būdamas neblaivus, netur÷damas vairuotojo pažym÷jimo, nepasirinko saugaus
važiavimo greičio, nesuvald÷ automobilio, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą,
susidūr÷ su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemone. Apgadintos abi transporto
priemon÷s. Taip pažeid÷ Kelių eismo taisyklių 3.8, 3.3.1, 14.1 punktų reikalavimus. D.
Sadonio veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų
kodekso (toliau - ATPK) 127 straipsnio 3 dalį.
Institucijos 2002 m. geguž÷s 30 d. nutarime konstatuota, kad D. Sadonis padar÷
administracinį teis÷s pažeidimą, numatytą ATPK 127 straipsnio 3 dalyje, už kurį jam atimta
teis÷ vairuoti transporto priemones 30 m÷nesių. Institucija šį nutarimą apskund÷ Kauno
apygardos administraciniam teismui, praš÷ jį panaikinti ir bylą grąžinti į Kauno miesto VPK
Kelių policiją nagrin÷ti iš naujo. Nurod÷, kad skiriant nuobaudą pažeid÷jui, pareigūnui
nebuvo žinoma apie galimus eismo dalyvio - nukent÷jusiojo M. Kamantavičiaus sužalojimus.
Teig÷, kad išaišk÷jusius naujoms aplinkyb÷ms Darijus Sadonis turi būti traukiamas
administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 127 straipsnio 1 dalį, be to, priklausomai nuo
sužalojimo laipsnio gali būti iškelta ir baudžiamoji byla.
Kauno apygardos administracinis teismas 2002 m. lapkričio 4 d. nutartimi Institucijos
prašymo nepatenkino, Institucijos 2002 m. geguž÷s 30 d. nutarimą paliko nepakeistą. Teismas
nurod÷, kad Kauno miesto VPK Kelių policija nepateik÷ teismui įrodymų apie
M.
Kamantavičiaus kūno sužalojimą, byloje n÷ra objektyvių duomenų, jog jam buvo padarytas
lengvas ar kitoks kūno sužalojimas.
Kauno miesto VPK Kelių policija apeliaciniame skunde prašo panaikinti Institucijos
nutarimu paskirtą nuobaudą Darijui Sadoniui pagal ATPK 127 straipsnio 3 dalį. Nurodo, kad
išaišk÷jus naujoms aplinkyb÷ms, gavus 2002 m. rugpjūčio 22 d teismo medicinos ekspertiz÷s

aktą Nr. 3231, kuriuo nustatytas M. Kamantavičiui apysunkis sužalojimas, sutrikdant sveikatą
ilgiau nei 21 dieną, pagal turimus duomenis vairuotojui D. Sadoniui už padarytus sužalojimus
kitam asmeniui autoavarijos metu turi būti keliama baudžiamoji byla, o Kelių policijos
nuobauda turi būti naikintina.
Kolegija konstatuoja:
Apeliacinis skundas netenkintinas.
Pagal ATPK 250 straipsnio 8 punktą administracinio teis÷s pažeidimo bylos teisena gali
būti nutraukta, jei d÷l pažeidimo yra iškelta baudžiamoji byla. Kauno miesto VPK Kelių
policijos 2003 m. vasario 3 d. pranešime nurodyta, kad d÷l 2002 m. geguž÷s 19 d. eismo
įvykio baudžiamoji byla n÷ra iškelta. Tai reiškia, kad pagrindo nutraukti administracinio
teis÷s pažeidimo bylos teiseną n÷ra. Min÷tame pranešime nurodoma, kad baudžiamoji byla
nekeliama d÷l to, kad Darijui Sadoniui nepanaikinta administracin÷ nuobauda. Tai yra
klaidingas Baudžiamojo proceso kodekso normų vertinimas. Administracin÷s nuobaudos
paskyrimas n÷ra aplinkyb÷, daranti baudžiamąją bylą negalimą. Baudžiamosios bylos
išk÷limas sąlygoja administracinio teis÷s pažeidimo bylos negalimumą, tačiau administracin÷
byla n÷ra kliūtis baudžiamajai bylai iškelti. Ši Vyriausiojo administracinio teismo nutartis taip
pat n÷ra aplinkyb÷, d÷l kurios būtų būtina atsisakyti iškelti baudžiamąją bylą.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 dalies 1 punktu,
n u t a r i a:
Kauno miesto VPK Kelių policijos apeliacinio skundo nepatenkinti ir Kauno apygardos
administracinio teismo 2002 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

8. D÷l ATPK 17318 straipsnio taikymo
Administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 17318 straipsnį gali būti traukiama už
azartinių lošimų tvarkos pažeidimą. Piniginio laim÷jimo siekimas yra būtinas požymis
žaidimą pripažinti azartiniu lošimu. Jei naudojant įrenginį nesiūloma piniginio laim÷jimo
galimyb÷, įrenginio naudojimas negali būti laikomas azartinio lošimo organizavimu net ir tuo
atveju, kai naudojant tokį įrenginį būtų įmanoma žaisti siekiant piniginio laim÷jimo.

Administracin÷ byla Nr. 502 - 03
Bylų kategorija 36
NUTARTIS
2003 m. kovo 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų G. Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, apeliacine

rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Vilniaus miesto VPK KP
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus miesto 3
apylink÷s teismo 2003 m. vasario 4 d. nutarimo Olego Roslikovo administracinio teis÷s
pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Vilniaus miesto VPK KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos pareigūnas
Olegui Roslikovui 2002 m. gruodžio 4 d. suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą
už tai, kad jis 2002 m. lapkričio 7 d., Geležinkelio g. 16, Viliuje, eksploatavo aparatus kaip
lošimo įrenginius netur÷damas tokiai veiklai licencijos. Taip pažeid÷ Azartinių lošimų
įstatymo 10 straipsnio 1 ir 8 dalių reikalavimus. O. Roslikovo veika kvalifikuota pagal
Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (ATPK) 17318 straipsnio 1 dalį.
Vilniaus miesto 3 apylink÷s teismas 2003 m. vasario 4 d. nutarimu Olego Roslikovo
administracinio teis÷s pažeidimo bylą nutrauk÷, nenustačius O. Roslikovo veikoje pažeidimo,
numatyto ATPK 17318 straipsnio 1 dalyje, įvykio (ATPK 250 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Teismas nurod÷, kad O. Roslikovui išduotas patentas Nr. A0490495, suteikiantis teisę verstis
veikla – kompiuteriniai žaidimai, Geležinkelio g. 16, Vilniuje. Teismas nustat÷, kad toje pat
vietoje ir tokia pat veikla verstis išduotas patentas A-0490471 J. Mironovui. Nurod÷, kad
kompiuterinių žaidimų automatas Nr. A-7880 nuomojamas yra J. Mironovo (žaidimų
automatų panaudos sutartis), kurį Valstybin÷s lošimų priežiūros komisijos ved÷jo
pavaduotojas pripažino lošimo aparatu. Teismas atsižvelgdamas į O. Roslikovo ir R. Jonio
paaiškinimus bei specialisto paaiškinimo aprašomąją dalį, kurioje nurodoma, kad už įmoką
asmuo gauna kreditus, laimimas kreditų skaičius, konstatavo, kad įrodymų byloje n÷ra, jog
būtų laimimi ar pralošiami pinigai, kas duotų pagrindą pripažinti aparatą lošimo įrenginiu, o
patį žaidimą azartiniu lošimu.
Vilniaus miesto VPK KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba apeliaciniame
skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylink÷s teismo 2003 m. vasario 4 d. nutarimą ir
perduoti administracinę bylą iš naujo nagrin÷ti teisme. Nurodo, jog Valstybin÷s lošimų
priežiūros komisijos Priežiūros skyriaus ved÷jo pavaduotojas Algirdas Grigas pateik÷
specialisto paaiškinimą, kuriame nurodo, kad 2002 m. lapkričio 7 d., Geležinkelio g. 16,
Vilniuje, atliko automato “Russian roulette” apžiūrą ir nustat÷, kad šis automatas yra lošimo
įrenginys. Teigia, kad teismas nutarime pamin÷jo specialisto paaiškinimo aprašomąją dalį,
kurioje aprašytas automato veikimo mechanizmas, tačiau nepaneig÷ Valstybin÷s lošimų
priežiūros komisijos specialisto išvados, kurioje automatas pripažįstamas lošimo įrenginiu.
Apelianto manymu, byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad buvo naudojamas
lošimo įrenginys (Valstybin÷s lošimų priežiūros komisijos specialisto išvada), pažeidžiant
azartinių lošimų organizavimo tvarką.
Kolegija konstatuoja:
Administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 17318 straipsnį gali būti traukiama už
azartinių lošimų tvarkos pažeidimą. Pagal Azartinių lošimų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį
azartiniu lošimu laikomas toks žaidimas arba abipus÷s lažybos pagal nustatytą reglamentą,
kurių dalyviai, siekdami piniginio laim÷jimo, savo noru rizikuoja netekti įmok÷tos sumos, o
laim÷jimą arba pralaim÷jimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų
rezultatas.
Nagrin÷jamoje byloje nenustatyta, kad trauktas administracin÷n atsakomyb÷n asmuo O.
Roslikovas būtų organizavęs lošimus, kurių metu būtų siekiama piniginio laim÷jimo. Tokio
laim÷jimo siekimas yra būtinas požymis norint žaidimą pripažinti azartiniu lošimu. Remiantis
vien tik tuo, kad patikrinimo metu aptiktas automatas “Russian roulette” pagal specialisto

išvadą yra lošimo įrenginys, negali būti sprendžiama, jog buvo padarytas ATPK 17318
straipsnyje numatytas pažeidimas. Jei naudojant įrenginį nesiūloma piniginio laim÷jimo
galimyb÷, įrenginio naudojimas negali būti laikomas azartinio lošimo organizavimu. Tokia
išvada turi būti daroma, net ir tuo atveju, kai naudojant tokį patį įrenginį būtų įmanoma žaisti
siekiant piniginio laim÷jimo.
D÷l šių motyvų apeliacinis skundas atmestinas.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 dalies 1 punktu,
n u t a r i a:
Vilniaus miesto VPK KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos apeliacinio
skundo nepatenkinti ir Vilniaus miesto 3 apylink÷s teismo 2003 m. vasario 4 d. nutarimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.2 Nutartys ir nutarimai administracinių teis÷s pažeidimų bylose
1. D÷l administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens teisių užtikrinimo esant
pažeidimų, padarytų ikiteismin÷je administracin÷s bylos nagrin÷jimo stadijoje
Administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens dalyvavimas nagrin÷jant bylą
pirmosios instancijos tvarka leidžia pašalinti visas klaidas, kurios buvo padarytos užtikrinant
administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens teises ikiteismin÷je administracin÷s bylos
nagrin÷jimo stadijoje. Jei nagrin÷jant bylą teisme šio asmens teis÷s užtikrinamos ir teismas
tinkamai išnagrin÷ja bylą, pirmosios instancijos teismo sprendimas vien tik d÷l pažeidimų,
padarytų ikiteismin÷je administracin÷s bylos nagrin÷jimo stadijoje, negali būti naikinamas.

Administracin÷ byla Nr.
29 - 03
Bylų kategorija 34, 41
NUTARTIS
2003 m. sausio 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų G. Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, apeliacine
rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Ruslano Kozačenko apeliacinį
skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. lapkričio 27 d. nutarties.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos (toliau – Institucija)
pareigūnas Ruslanui Kozačenko suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą už tai, kad
jis 2002 m. rugpjūčio 21 d., 815 val., Oslo g., Vilniuje, vairuodamas automobilį “Opel
Omega”, v/n OVE 603, važiavo 95 km/h greičiu, tai yra viršydamas leistiną 70 km/h greitį.
Vairavo automobilį neprisisegęs saugos diržo. Taip pažeid÷ Kelių eismo taisyklių 3.6, 14.1
punktų reikalavimus. R. Kozačenko veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos
administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 124 str. 3 d., 134 str. bei 1302 str.
dalį “Pastaba”.
Institucijos 2002 m. spalio 4 d. nutarime konstatuota, kad Ruslanas Kozačenko padar÷
administracinius teis÷s pažeidimus, numatytus ATPK 124 str. 3 d., už kurį jam skirta 225 Lt
bauda bei, vadovaujantis ATPK 130 2 str. dalimi “Pastaba”, pažeidimas įvertintas 4 balais, ir
ATPK 134 str., už kurį jam skirta 40 Lt bauda. Vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d. jam paskirta
galutin÷ 225 Lt bauda, pažeidimą įvertinant 4 balais. Institucijos nutarime konstatuota, kad
2002 m. liepos 24 d. R. Kozačenko pagal ATPK 124 str. 4 d. ir 1302 str. dalį “Pastaba”
nubaustas pinigine bauda, pažeidimą įvertinat 6 balais, taip pat, kad 2001 m. spalio 7 d. R.
Kozačenko pagal ATPK 124 str. 2 d. ir 1302 str. dalį “Pastaba” nubaustas pinigine bauda,
pažeidimą įvertinant 1 balu, tuo būdu per metus surinkta 11 balų. Vadovaujantis ATPK 1302
str. ir 124 str. 3 d. R. Kozačenko paskirta galutin÷ nuobauda 225 Lt bauda ir at÷mimas teis÷s

vairuoti transporto priemones 12 m÷nesių. R. Kozačenko šį nutarimą apskund÷ Vilniaus
apygardos administraciniam teismui, praš÷ jį panaikinti ir administracinę bylą nutraukti,
nesant jo veiksmuose teis÷s pažeidimo sud÷ties. Nurod÷, kad byla išnagrin÷ta pažeidžiant
ATPK 272 str. reikalavimus, nes apie bylos nagrin÷jimą jam nebuvo pranešta. Teig÷, jog
nagrin÷jant bylą nebuvo objektyviai, pilnutinai ir visapusiškai ištirti faktai ir aplinkyb÷s,
įvykusios 2002 m. rugpjūčio 21 d. Taip pat nurod÷, kad jei teismas pripažintų jo kaltę d÷l
padaryto pažeidimo, netaikytų jam teis÷s vairuoti transporto priemones at÷mimą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2002 m. lapkričio 27 d. nutartimi Ruslano
Kozačenko skundo nepatenkino ir Institucijos 2002 m. spalio 4 d. nutarimą paliko nepakeistą.
Teismas nurod÷, kad R. Kozačenko kaltę įrodo administracinio teis÷s pažeidimo protokolas,
greičio matavimo prietaiso “Traffi Patrol” Nr. 0182, kuriam atlikta metrologin÷ patikra,
parodymai, policijos pareigūnų R. Bieliausko ir A. Šeškevičiaus parodymai, taip pat R.
Bieliausko tarnybinis pranešimas. Teismas nustat÷, kad R. Kozačenko per metus surinko 11
balų, kas sudaro pagrindą jam taikyti atsakomybę pagal ATPK 1302 str. Teismas nenustat÷ R.
Kozačenko atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Teismas nurod÷, kad byloje esanti šaukimo
šaknel÷ tvirtina, kad R. Kozačenko apie bylos nagrin÷jimo vietą ir laiką buvo pranešta jo
paties rašytiniame paaiškinime nurodytu adresu. Teismas nurod÷, kad n÷ra pagrindo švelninti
R. Kozačenko paskirtą nuobaudą ar ją skirti žemiau įstatymo sankcijos minimumo, nes byloje
n÷ra nustatyta jokių atsakomybę švelninančių aplinkybių, o R. Kozačenko teiginys, kad jo
darbas susijęs su būtinumu vairuoti automobilį, niekuo nepagrįstas. Teismas konstatavo, kad
Institucijos nutarimas teis÷tas ir pagrįstas, nuobauda skirta pagal įstatymus, laikantis
administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių.
Ruslanas Kozačenko apeliaciniame skunde prašo pakeisti nutarimą, paskiriant švelnesnę
nuobaudą. Teigia, jog d÷l padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi ir ateityje nedarys
pažeidimų. Nurodo, kad netekęs vairuotojų teisių, praras darbą ir neteks pajamų šaltinio, d÷l
ko nukent÷s jo šeima.
Ruslanas Kozačenko patikslintame apeliaciniame skunde prašo neskirti teis÷s vairuoti
transporto priemonę at÷mimą. Nuoširdžiai gailisi d÷l padaryto pažeidimo. Teigia, kad šaukimo
šaknel÷je bylos nagrin÷jimo vieta nurodyta Vilniaus rajono Kelių policija, laikas 2002 m. rugs÷jo
17 d., tuo tarpu Institucijos nutarimas byloje priimtas 2002 m. spalio 4 d. ir kitoje vietoje – Vilniaus
Kelių policijoje, Girait÷s g. 3, Vilniuje. Teigia, kad nurodytu šaukimo šaknel÷je laiku atvyko į
Vilniaus rajono Kelių policiją, tačiau jam buvo paaiškinta, jog byla bus perduota Vilniaus Kelių
policijai, iš kur jam ateis pranešimas apie nagrin÷jimo laiką ir vietą. Šaukimo nesulauk÷. Bylą
išnagrin÷ta, pažeidžiant ATPK 272 str. reikalavimus. Teigia, kad pateik÷ įmon÷s, kurioje jis dirba,
direktoriaus raštą, jog jo darbas susijęs su būtinumu vairuoti automobilį.
Kolegija konstatuoja:
Vilniaus apygardos administracinis teismas bylą išnagrin÷jo dalyvaujant apeliantui R.
Kozačenko. Vilniaus apygardos administracinis teismas bylą nagrin÷jo pirmosios instancijos
tvarka. Teismo pos÷džio metu apeliantas gal÷jo duoti paaiškinimus ir išsakyti savo nuomonę
visais klausimais, susijusiais tiek su faktinių aplinkybių vertinimu, tiek ir su teis÷s normų
taikymu. Administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens dalyvavimas nagrin÷jant bylą
pirmosios instancijos tvarka leidžia pašalinti visas klaidas, kurios gali būti padarytos
užtikrinant administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens teises ikiteismin÷je
administracin÷s bylos nagrin÷jimo stadijoje. Jei nagrin÷jant bylą teisme šio asmens teis÷s
užtikrinamos ir teismas tinkamai išnagrin÷ja bylą, pirmosios instancijos teismo sprendimas
vien tik d÷l pažeidimų, galimai padarytų ankstesniame proceso etape, negali būti naikinamas.
Byloje surinktų įrodymų pakanka pagrįstai išvadai padaryti, kad R. Kozačenko padar÷
administracinio teis÷s pažeidimo protokole nurodytus pažeidimus.
Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas per vienerius metus padar÷ tris tos pat rūšies
administracinius teis÷s pažeidimus, bei į tai, kad jokių atsakomybę lengvinančių aplinkybių

byloje nenustatyta, darytina išvada, kad apeliantui paskirta teisinga nuobauda. Taikyti
švelnesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta ir neskirti apeliantui ATPK 1302 str. numatytos
nuobaudos-teis÷s vairuoti transporto priemones at÷mimo n÷ra pagrindo. Apelianto motyvas,
kad jo darbas susijęs su būtinumu vairuoti automobilį, kaip ir nurodymas apie gail÷jimąsi d÷l
padaryto pažeidimo, tuo pačiu jį ginčijant, bei pasižad÷jimas stengtis nedaryti pažeidimų ateityje
yra nepakankamas pagrindas ATPK 301 str. taikymui. ATPK 301 str. numatyta nuobaudos
švelninimo ar neskyrimo galimybe gali būti naudojamasi tik esant visumai įvairių aplinkybių,
kurios būtų vertinamos išskirtinai palankiai administracinį teis÷s pažeidimą padariusiam asmeniui.
D÷l šių motyvų apeliacinis skundas atmestinas.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 dalies 1 punktu,
nutar÷:
R. Kozačenko apeliacinio skundo nepatenkinti ir Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2002 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
2. D÷l teismo sprendimo, kai n÷ra galimyb÷s nustatyti traukiamo administracin÷n
atsakomyb÷n asmens buvimo vietos ir įteikti jam šaukimo
Apylink÷s teismas, gavęs bylą d÷l administracinio teis÷s pažeidimo padarymo, privalo
bylą išspręsti priimdamas vieną iš ATPK 287 straipsnyje numatytų nutarimų. Galimyb÷
gražinti bylą administracinio teis÷s pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai, tai
motyvuojant negalimumu nustatyti traukiamo administracin÷n atsakomyb÷n asmens buvimo
vietą ir įteikti jam šaukimą, ATPK nenumatyta.

Administracin÷ byla Nr. 66 - 03
Bylų kategorija 29; 41
NUTARTIS
2003 m. sausio 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų G. Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, teismo
pos÷dyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos Panev÷žio skyriaus apeliacinį skundą d÷l
Panev÷žio miesto apylink÷s teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutarties Zigmanto Komisaraičio
administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:

Valstybin÷s darbo inspekcijos Panev÷žio skyriaus pareigūnas Zigmantui Komisaraičiui,
Z. Komisaraičio įmon÷s savininkui, suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą,
kuriame nurod÷, kad patikrinimo metu nustatyta, jog nuo 2002 m. birželio 3 d. iki 2002 m.
liepos 17 d. įmon÷je nepasirašius darbo sutarčių dirbo 41 darbuotojas. Tai, kad su šiais
darbuotojais buvo susitarta d÷l konkrečių darbų atlikimo, darbo užmokesčio mok÷jimo
patvirtina sudarytos, bet nepasirašytos darbo sutartys, darbuotojų prašymai d÷l pri÷mimo į
darbą su darbdavio Z. Komisaraičio rezoliucija “sutinku”. Apie pri÷mimą į darbą buvo
padaryti įrašai socialinio draudimo pažym÷jime, pranešta SODROS teritoriniam skyriui,
įregistruotos darbo sutartys į darbo sutarčių registracijos žurnalą. V÷liau šie įrašai atgaline
data padaryti negaliojantys, nors pagal darbuotojų paaiškinimus darbuotojai visą laiką dirbo
nuo 2002 m. birželio 3 d. iki 2002 m. liepos 17 d. Taip Z. Komisaraitis pažeid÷ Darbo
sutarties įstatymo 3 str. 2 d., 16, 17, 17 1 str. Jo veika kvalifikuota pagal Administracinių
teis÷s pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 41 3 str. 1 d.
Panev÷žio miesto apylink÷s teismas 2002 m. lapkričio 25 d. nutartimi Zigmanto
Komisaraičio administracinio teis÷s pažeidimo bylos medžiagą grąžino Panev÷žio Valstybinei
darbo inspekcijai, nurodant, jog suradus pažeid÷ją galima pakartotinai kreiptis į teismą d÷l
administracin÷s nuobaudos skyrimo. Teismas nurod÷, kad Z. Komisaraitis į administracin÷s
teis÷s pažeidimo bylos nagrin÷jimą neatvyko, šaukimas neįteiktas, teis÷jo nutartis d÷l
atvesdinimo neįvykdyta, byla negali būti išnagrin÷ta pažeid÷jui nedalyvaujant.
Lietuvos Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos Panev÷žio skyrius apeliaciniame
skunde prašo panaikinti Panev÷žio miesto apylink÷s teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutartį.
Nurodo, kad faktas, jog traukiamas administracin÷n atsakomyb÷n asmuo neturi nuolatin÷s
gyvenamosios vietos arba administracin÷n teis÷s pažeidimo protokole nurodytu adresu
nerandamas, nes jis ten negyvena ir teismas d÷l to neturi galimyb÷s jam pranešti apie pos÷dį,
n÷ra kodekse numatytu pagrindu grąžinti administracin÷s bylos medžiagą neišnagrin÷jus
bylos. Susidariusi situacija yra teisinis pagrindas pratęsti administracin÷s nuobaudos skyrimo
terminą kaip tai numatyta ATPK 35 str. Teigia, kad administracinio teis÷s pažeidimo
protokolo surašymo metu pažeid÷jas Z. Komisaraitis dalyvavo, tai patvirtina jo parašas
protokole. Į Valstybin÷s darbo inspekcijos funkcijas asmenų paieška neįeina.
Kolegija konstatuoja:
Apylink÷s teismas, gavęs bylą d÷l administracinio teis÷s pažeidimo padarymo, privalo
bylą išspręsti priimdamas vieną iš ATPK 287 str. numatytų nutarimų. Galimyb÷ gražinti bylą
administracinio teis÷s pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai, tai motyvuojant
negalimumu nustatyti traukiamo administracin÷n atsakomyb÷n asmens buvimo vietą ir įteikti
jam šaukimą, ATPK nenumatyta. Panev÷žio miesto apylink÷s teismo 2002 m. lapkričio 25 d.
nutartyje remiamasi ATPK 272 str., tačiau ATPK 272 str. nekalba apie teismo teisę atsisakyti
nagrin÷ti bylą. Teismas Valstybin÷s darbo inspekcijos negali įpareigoti vykdyti
administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens paiešką. D÷l šių priežasčių Panev÷žio miesto
apylink÷s teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutartis pripažintina neteis÷ta ir nepagrįsta, o
atskirasis skundas tenkintinas. Susidarius nagrin÷jamoje byloje esamai situacijai, apylink÷s
teismas prireikus privalo pratęsti administracin÷s nuobaudos skyrimo terminus bei imtis visų
ATPK numatytų priemonių, kad bylos nagrin÷jimas būtų baigtas ATPK numatyto nutarimo
pri÷mimu.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 dalies 3 punktu,
nutaria:

Lietuvos Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos Panev÷žio skyriaus apeliacinį
skundą patenkinti, panaikinti Panev÷žio miesto apylink÷s teismo 2002 m. lapkričio 25 d.
nutartį ir perduoti bylą Panev÷žio miesto apylink÷s teismui nagrin÷ti iš esm÷s.
Nutartis neskundžiama.
3. D÷l termino nuobaudai už trunkamą administracinį teis÷s pažeidimą paskirti
ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nurodytas 6 m÷nesių terminas administracinei nuobaudai
skirti taikytinas esant trunkamam teis÷s pažeidimui, o ne paaišk÷jus buvusiam trunkamam
teis÷s pažeidimui, nes priešingu atveju nuobauda už trunkamo administracinio teis÷s
pažeidimo padarymą gal÷tų būti taikoma faktiškai neribotą laikotarpį, priklausomai nuo to,
kada paaišk÷tų buvęs pažeidimas. Tai prieštarautų teis÷s principams, pagal senaties termino
trukmę administracin÷ atsakomyb÷ atskirais atvejais pasidarytų reikšmingesn÷ už
baudžiamąją, o tai būtų aiškiai neteisinga.
Administracin÷ byla Nr. 112-03
Bylų kategorija 29; 28.4

NUTARIMAS
2003 m. sausio 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų A.Kruopio ( kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas ), A.Ablingio ir G.Godos, teismo
pos÷dyje rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Sergejaus Makarovo
apeliacinį skundą d÷l Vilniaus m. 1 apylink÷s teismo 2002 m. lapkričio 27 d. nutarimo
administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija, išnagrin÷jusi bylą,
nustat÷:
2002-09-19 Valstybin÷s darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus vyresnioji darbo
inspektor÷ suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą Sergejui Makarovui už tai, kad
jo vadovaujamoje UAB”Paslaugų sfera” nuo 2002m. kovo 1 d. iki balandžio 26 d. nelegaliai,
t.y nesudarius darbo sutarties, administracijos direktore dirbo Kristina Bradauskien÷ (jai buvo
nustatytas 1000 Lt m÷nesinis darbo užmokestis, pagamintos vizitin÷s kortel÷s, nupirkta
mobilaus ryšio SIM kortel÷, ji ieškojo klientų, tar÷si d÷l sąlygų, organizavo darbus, išrašin÷jo
sąskaitas-faktūras), o valytoju dirbo Aleksandras Semikovas (jam buvo nustatytas 4 Lt
valandinis atlyginimas, jis val÷ objektus įvairiose Vilniaus vietose). Protokole nurodoma, kad
tuo S.Makarovas pažeid÷ Darbo sutarties įstatymo 171 str. 1 d. ir padar÷ pažeidimą, numatytą
ATPK 413 str. 1 d.
Vilniaus m. 1 apylink÷s teismas 2002-11-27 nutarimu Sergejui Makarovui pagal ATPK
413 str. 1 d. paskyr÷ 20 000 litų baudą. Nutarime nurodoma, kad pažeid÷jas savo kaltę neigia,
tačiau jo kalt÷ įrodyta bylos medžiaga.
Apeliaciniu skundu S.Makarovas prašo Vilniaus m. 1 apylink÷s teismo 2002-11-27
nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Nurodo, kad skundžiamas nutarimas priimtas
pažeidžiant procesines ir materialines teis÷s normas (Lietuvos vyriausiojo administracinio

teismo biuletenis, Teismų praktika Nr. 2, 285-308 psl. ), nagrin÷jant administracinę bylą,
nebuvo nustatyti būtini pažeidimo sud÷ties požymiai – darbo atlikimo ir susitarimo d÷l
atlyginimo faktas – teismas netinkamai išaiškino Darbo sutarties įstatymo 3,171 str.
A.Semikovo niekada anksčiau nurodo nepažinojęs, o K.Bradauskien÷ yra jų įmon÷s
akcinink÷, su kuria jokio susitarimo d÷l darbo negal÷jo būti, nes įmon÷ buvo tik įsteigta, dar
neprad÷jusi veikti (Vilniaus m. VPK ekonominių nusikaltimų skyriaus nutarimu
K.Bradauskien÷ patraukta administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 1726, 17211 str.). Be to
mano, kad nutarimas neatitinka ATPK 286 str. 2 d. reikalavimų, nes teis÷jas jokių pagrįstų
argumentų jo kaltei patvirtinti nenurod÷. Teigia, kad nesilaikyta ir nuobaudos skyrimo
terminų pagal ATPK 35 str. 1 d., nes nutarimas priimtas 2002-11-27, pra÷jus 7 m÷nesiams po
pažeidimo padarymo.
Kolegija konstatuoja :
Apeliacinis skundas tenkintinas.
ATPK 35 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad administracin÷ nuobauda gali būti
skiriama ne v÷liau kaip per šešis m÷nesius nuo teis÷s pažeidimo padarymo dienos, o esant
trunkamam teis÷s pažeidimui, - per šešis m÷nesius nuo jo paaišk÷jimo dienos.
Teis÷s pažeidimas, d÷l kurio S.Makarovui surašytas administracinio teis÷s pažeidimo
protokolas, pagal savo pobūdį yra trunkamas. Šiuo atveju protokole ir skundžiamame
nutarime nurodoma, kad teis÷s pažeidimas buvo truko iki 2002-04-26, t.y. iki 2002-11-27,
kai apeliantui buvo paskirta administracin÷ nuobauda, pra÷jo daugiau kaip 6 m÷nesiai. ATPK
35 str. 1 d. nurodytas 6 m÷nesių terminas administracinei nuobaudai skirti taikytinas esant
trunkamam teis÷s pažeidimui, o ne paaišk÷jus buvusiam trunkamam teis÷s pažeidimui, nes
priešingu atveju nuobauda už trunkamo administracinio teis÷s pažeidimo padarymą gal÷tų
būti taikoma faktiškai neribotą laikotarpį, priklausomai nuo to, kada paaišk÷tų buvęs
pažeidimas. Tai prieštarautų teis÷s principams, pagal senaties termino trukmę administracin÷
atsakomyb÷ atskirais atvejais pasidarytų reikšmingesn÷ už baudžiamąją, o tai būtų aiškiai
neteisinga. ATPK 35 str. 3 d. nustatyta tvarka administracin÷s nuobaudos skyrimo terminas
nebuvo pratęstas. Tod÷l kolegija konstatuoja, kad nuobaudos skyrimo terminas skundžiamo
nutarimo pri÷mimo metu jau buvo pasibaigęs. Tai administracinio teis÷s pažeidimo bylos
teiseną daro negalimą, tod÷l skundžiamas nutarimas panaikintinas, o byla nutrauktina ( ATPK
250 str. 7 p.).
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 d. 2 p.,
nutaria:
Sergejaus Makarovo apeliacinį skundą patenkinti. Vilniaus m. 1 apylink÷s teismo 2002
m. lapkričio 27 d. nutarimą panaikinti ir administracinio teis÷s pažeidimo bylą Sergejui
Makarovui nutraukti.
Nutarimas neskundžiamas.

4. D÷l administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens teisių bylose, kuriose gali
būti skiriama administracin÷ nuobauda, savo griežtumu prilygstanti kriminalinei
bausmei
Nagrin÷jant administracinių teis÷s pažeidimų bylas, kuriose gali būti skiriama
administracin÷ nuobauda, savo griežtumu prilygstanti kriminalinei bausmei, administracin÷n
atsakomyb÷n traukiamam asmeniui turi būti suteikiamos iš esm÷s tokios pačios teis÷s kaip ir
kaltinamajam baudžiamojoje byloje, taip pat ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių

apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalyje garantuojama teis÷ apklausti kaltinančius
parodymus duodančius liudytojus.
Administracin÷ byla Nr.
259 - 03
Bylų kategorija 29, 41
NUTARTIS
2003 m. vasario 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų G. Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, teismo
pos÷dyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Svajūno
Ščerbausko apeliacinį skundą d÷l Jurbarko rajono apylink÷s teismo 2003 m. sausio 6 d.
nutarimo administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Valstybin÷s darbo inspekcijos Taurag÷s skyriaus pareigūnas Svajūnui Ščerbauskui 2002
m. lapkričio 12 d. suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą, kuriame nurod÷, kad
2002 m. lapkričio 12 d. atliekant patikrinimą Svajūno Ščerbausko ūkyje, esančiame Pavidaujo
k., Girdžių sen., Jurbarko rajone, nustatyta, kad nuo 2001 m. rugs÷jo 1 d. iki
2002 m.
spalio 21 d. ūkio darbinink÷s pareigose dirbo Virginija Rimkuvien÷, su kuria darbo sutartis
nebuvo sudaryta. Taip pat nustatyta, kad 2002 m. lapkričio 12 d., 1000 val., ūkyje malkų
ruošimo darbus vykd÷ Viktoras Gerulis ir Antanas Danusas, su kuriais darbo sutartys nebuvo
sudarytos. Aurelija Rudko ūkyje melžia karves, ruošia pašarus, prižiūri ūkininko S.
Ščerbausko du mažamečius vaikus. Su Aurelija Rudko darbo sutartis taip pat nesudaryta. Taip
S. Ščerbauskas pažeid÷ Darbo sutarties įstatymo 3, 8, 17, 171 straipsnių reikalavimus. Jo veika
kvalifikuota pagal Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 413 straipsnio 1
dalį.
Jurbarko rajono apylink÷s teismas 2003 m. sausio 6 d. nutarimu Svajūnui Ščerbauskui
paskyr÷ 6500 Lt baudą, administracinio teis÷s pažeidimo bylos dalį d÷l A. Danuso, V. Gerulio
ir A. Rudko nelegalaus darbo pagal ATPK 413 straipsnio 1 dalį S. Ščerbauskui nutrauk÷.
Teismas konstatavo, kad S. Ščerbausko ūkyje nelegaliai, nesant sudarytos darbo sutarties,
dirbo tik V. Rimkuvien÷. Teismas nurod÷, kad tai įrodyta V. Rimkuvien÷s rašytiniu
pareiškimu ir paaiškinimu, liudytojo P. Remeikos parodymais, kita bylos medžiaga. Teismas
iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Jurbarko rajono skyriaus pažymos nustat÷,
kad S. Ščerbausko ūkyje samdomų darbuotojų pažeidimo nustatymo dieną nebuvo. Teismas
nesir÷m÷ S. Ščerbausko į teismo pos÷dį pateiktu V. Rimkuvien÷s paaiškinimu, kuriame ji
nurodo, kad pastarojo ūkyje nedirbo, kadangi, teismo nuomone, šis paaiškinimas yra išgautas
darant įtaką V. Rimkuvienei ir neatspindi jos tikrosios valios. Teismas nurod÷, kas apklausti
V. Rimkuvienę nebuvo galimyb÷s, kadangi ji ankstesn÷je gyvenamojoje vietoje negyvena.
Teismas nesir÷m÷ pažeid÷jo paaiškinimu, liudytojų R. Monstvilien÷s ir Z. Bartušien÷s, kurios
su juo susiję šeimyniniais ryšiais, parodymais. Teismas konstatavo, kad V. Gerulio ir A.
Danuso atliktas darbas – malkų pjovimas, S. Ščerbausko ūkyje negali būti laikomas nelegaliu.

Teismas nurod÷, kad tiek iš S. Ščerbausko paaiškinimo, tiek iš liudytojų V. Gerulio, A.
Danuso, R. Monstvilien÷s parodymų matyti, kad už sutartą atlikti darbą S. Ščerbauskas A.
Danusui ir V. Geruliui nemok÷jo, ateityje mok÷ti nežad÷jo ir apie jokį atlygį už atliekamą
darbą nesitar÷, konkretus darbas – malkų pjovimas, buvo atliekamas pagal jų draugišką
tarpusavio susitarimą. Teismas konstatavo, kad nesant vieno iš būtinųjų darbo sutarties
požymio – darbdavio ir darbuotojo susitarimo d÷l darbo užmokesčio, negalima laikyti, kad
aptartame darbe yra Darbo sutarties įstatymo 3 straipsnyje numatyti darbo sutarties požymiai.
Teismas taip pat nurod÷, kad nesurinkta įrodymų apie tai, kad S. Ščerbausko ūkyje nelegaliai
būtų dirbusi A. Rudko, kadangi ji pati, S. Ščerbauskas, R. Monstvilien÷, Z. Bartušien÷ tvirtina
ją tik svečiavusis, o ne dirbus ūkyje. Teismas nenustat÷ pažeid÷jo atsakomybę lengvinančių ar
sunkinančių aplinkybių. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad bylos nagrin÷jimo metu buvo
priimtas įstatymas, švelninantis administracinę atsakomybę už administracinio teis÷s
pažeidimo, numatyto ATPK 413 straipsnio 1 dalyje, padarymą, S. Ščerbauskui taik÷ 2002 m.
gruodžio 10 d. priimtą šio straipsnio redakciją.
Svajūnas Ščerbauskas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Jurbarko rajono apylink÷s
teismo 2003 m. sausio 6 d. nutarimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrin÷ti iš
naujo. Nurodo, kad teismo praš÷ iškviesti ir apklausti liudytojus V. Gerulį, A. Danusą, A.
Rudko, E. Pranskaitienę, D. Tverkų ir V. Kulpinską, galinčius patvirtinti, kad V. Rimkuvien÷
pas ją tikrai niekada negyveno ir nedirbo jokių darbų. Teigia, kad teismo pos÷džio metu buvo
apklausti V. Gerulis, A. Danusas ir A. Rudko, kurie nepatvirtino, kad V. Rimkuvien÷ būtų
gyvenusi ir dirbusi jo ūkyje. Nurodo, jog teismas neįvertino liudytojos E. Pranskaitien÷s
parodymų. Teigia, kad nebuvo iškviesti į teismo pos÷dį D. Tverkus, V. Kulpinskas, galintys
patvirtinti reikšmingas bylai aplinkybes. Nurodo, kas teismas be pagrindo neiškviet÷ V.
Rimkuvien÷s į teismo pos÷dį. Teismas priimdamas nutarimą nesiaiškino priežasčių, kod÷l V.
Rimkuvien÷, būdama pakankamai raštinga, Valstybin÷s darbo inspekcijos Taurag÷s skyriui
pareiškimus ir paaiškinimą raš÷ ne pati savarankiškai, o už ją raš÷ Juozas ir Donatas Rimkai,
kurie asocialiai gyvena ir linkę daryti nusikaltimus. Teigia, kad iš administracin÷s bylos
medžiagos matyti, kad V. Rimkuvien÷, pasirašydama ant pareiškimų, parašytų Juozo ir
Donato Rimkų, buvo psichotropinių vaistų poveikyje ir pilnai negal÷jo suvokti savo veiksmų.
Nurodo, kad teismas be pagrindo nesir÷m÷ V. Rimkuvien÷s savarankišku paaiškinimu,
parašytu Taurag÷s ligonin÷s gydytojo akivaizdoje.
Kolegija konstatuoja:
Nagrin÷jant administracinių teis÷s pažeidimų bylas, kuriose gali būti skiriama
administracin÷ nuobauda, savo griežtumu prilygstanti kriminalinei bausmei, administracin÷n
atsakomyb÷n traukiamam asmeniui turi būti suteikiamos iš esm÷s tokios pačios teis÷s kaip ir
kaltinamajam baudžiamojoje byloje. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos 6 straipsnio 3 dalis garantuoja teisę kaltinamajam apklausti kaltinančius
parodymus duodančius liudytojus.
Bylose d÷l ATPK 413 straipsnyje numatyto pažeidimo padarymo gali būti skiriamos
didel÷s pinigin÷s baudos, tod÷l jas nagrin÷jant turi būti tinkamai užtikrintos Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje numatytos atsakomyb÷n traukiamo asmens
teis÷s.
Nagrin÷jamoje byloje V. Rimkuvien÷ yra kaltinančius paaiškinimus pateikusi liudytoja.
Jurbarko rajono apylink÷s teismas, pripažindamas apeliantą S. Ščerbauską kaltu, r÷m÷si
rašytiniais V. Rimkuvien÷s paaiškinimais. Be V. Rimkuvien÷s rašytinių paaiškinimų jokių
kitų tiesioginių S. Ščerbausko kalt÷s įrodymų nesurinkta. Liudytojas P. Remeika, kaip V.
Rimkuvien÷s paaiškinimus užfiksavęs ir patikrinimą S. Ščerbausko ūkyje atlikęs pareigūnas,
dav÷ parodymus tik apie įvykio tyrimo aplinkybes. Kiti nagrin÷jant bylą apklausti liudytojai
nenurod÷, kad V. Rimkuvien÷ būtų dirbusi apelianto ūkyje. Tai rodo, kad V. Rimkuvien÷s
paaiškinimai iš esm÷s l÷m÷ tai, kad S. Ščerbauskas buvo pripažintas kaltu padaręs

administracinį teis÷s pažeidimą, numatytą ATPK 413 straipsnio 1 dalyje, tačiau teismo
proceso metu V. Rimkuvien÷ nebuvo apklausta ir d÷l to apeliantui S. Ščerbauskui galimyb÷
užduoti klausimus V. Rimkuvienei nebuvo sudaryta. Tokiu būdu apeliantas netur÷jo realios
galimyb÷s bandyti įrodyti, kad jį kaltinantys įrodymai yra nepatikimi. Nedalyvaujant V.
Rimkuvienei teisme nebuvo galimyb÷s išsiaiškinti, kod÷l V. Rimkuvien÷ 2002 m. lapkričio 14
d. suraš÷ skirtingus nuo anksčiau Valstybinei darbo inspekcijai rašytų paaiškinimų.
Nustatytos nagrin÷jant bylą apeliacine tvarka aplinkyb÷s leidžia daryti išvadą, kad
nagrin÷jant bylą Jurbarko rajono apylink÷s teisme nebuvo tinkamai užtikrintos traukiamo
atsakomyb÷n asmens teis÷s ir išsamiai išaiškintos, sprendžiant bylą turinčios reikšmę,
aplinkyb÷s. D÷l šių motyvų apeliacinis skundas tenkintinas, byla V. Rimkuvien÷s nelegalaus
įdarbinimo dalyje grąžintina iš naujo nagrin÷ti.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 d. 3 punktu,
n u t a r i a:
Svajūno Ščerbausko apeliacinį skundą patenkinti, Jurbarko rajono apylink÷s teismo
2003 m. sausio 6 d. nutarimo dalį, kuria S. Ščerbauskas pripažintas kaltu ir nubaustas d÷l V.
Rimkuvien÷s nelegalaus įdarbinimo panaikinti, grąžinti bylą šioje dalyje tam pačiam teismui
iš naujo nagrin÷ti.
Nutartis neskundžiama.

5. D÷l ATPK 206 straipsnio taikymo
Nei Lietuvos Respublikos įstatymas “D÷l pab÷g÷lio statuso” nei Ženevos konvencija
“D÷l pab÷g÷lių statuso“ kategoriškai neįpareigoja prieglobsčio prašyti tuoj pat, vos tik
pamačius pirmą valstyb÷s, kurioje norima prašyti prieglobsčio, pareigūną. Jeigu asmuo į
migracijos tarnybą savanoriškai atvyko kitą dieną po įvažiavimo į Lietuvos Respublikos
teritoriją, darytina išvada, kad į kompetentingą Lietuvos Respublikos instituciją jis kreip÷si
nedelsiant.

Administracin÷ byla Nr. 266 - 03
Bylų kategorija 39
NUTARTIS
2003 m. vasario 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų G. Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, apeliacine
rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Valstybin÷s sienos apsaugos
tarnybos Vilniaus rinktin÷s apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. sausio 8 d. nutarimo Ruslan Šabaev administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija

nustat÷:
Valstybin÷s sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktin÷s (toliau - Institucija) pareigūnas
Ruslan Šabaev suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą už tai, kad jis 2002 m.
spalio 6 d., nor÷damas pasilikti Lietuvoje, iššoko iš traukinio Maskva - Kaliningradas,
neleistinoje vietoje, pasinaudodamas traukinio ekstriniu stabdžiu. R. Šabaev veika
kvalifikuota pagal Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 206 straipsnį.
Institucijos 2002 m. lapkričio 26 d. nutarime konstatuota, kad R. Šabaev padar÷
administracinį teis÷s pažeidimą, numatytą ATPK 206 straipsnyje, už kurį jam skirta 350 Lt
bauda. R. Šabaev Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateik÷ skundą, kuriame praš÷
panaikinti Institucijos nutarimą ir administracinio teis÷s pažeidimo bylą nutraukti. Nurod÷,
kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l pab÷g÷lio statuso” 6 straipsnis ir
Ženevos konvencijos “D÷l pab÷g÷lių statuso” 31 straipsnis, kurie nustato, kad užsieniečiui,
neteis÷tai atvykusiam į Lietuvos Respublikos teritoriją, atsakomyb÷ už neteis÷tą atvykimą ir
buvimą Lietuvos Respublikoje netaikoma, jeigu jis nedelsdamas paduoda prašymą suteikti
pab÷g÷lio statusą ir išsamiai paaiškina apie savo neteis÷tą atvykimą į Lietuvos Respubliką bei
buvimą joje. Teig÷, kad jis atvykęs į Lietuvos Respublikos teritoriją nedelsdamas padav÷
prašymą suteikti pab÷g÷lio statusą ir išsamiai paaiškino apie savo neteis÷tą atvykimą į
Lietuvos Respubliką bei buvimą joje.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. sausio 8 d. nutarimu R. Šabaev
skundą patenkino, Institucijos 2002 m. lapkričio 26 d. nutarimą panaikino ir administracinio
teis÷s pažeidimo bylą nutrauk÷. Teismas nurod÷, kad administracinio teis÷s pažeidimo
protokolas, R. Šabaev 2002 m. spalio 16 d. paaiškinimas įrodo, kad R. Šabaev atvyko į
Lietuvą neteis÷tai, tai yra ne per valstyb÷s sienos per÷jimo punktus Vyriausyb÷s ar jos
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Teismas nustat÷, kad R. Šabaev prašymą d÷l
prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje pateik÷ 2002 m. spalio 7 d. Teismas įvertino,
kad R. Šabaev prašymą pateik÷ kitą dieną po atvykimo į Lietuvos Respubliką, savanoriškai
atvykęs į migracijos tarnybą, tod÷l teismas konstatavo, kad tai buvo atlikta nedelsiant.
Teismas nustat÷, kad Migracijos departamento prieglobsčio reikalų skyriaus ved÷jos 2002 m.
spalio 7 d. sprendimu R. Šabaev buvo leista būti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teismas
nurod÷, kad kol nebus išspręstas klausimas d÷l pab÷g÷lio statuso suteikimo, neturi pagrindo
pripažinti, jog R. Šabaev atvyko iš saugios šalies ir kad toje šalyje negresia pavojus jo
gyvybei ar laisvei. Teismas konstatavo, kad esant šioms aplinkyb÷ms, R. Šabaev atvykimas ir
buvimas Lietuvos Respublikos teritorijoje atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l
pab÷g÷lio statuso” 6 straipsnio bei Ženevos konvencijos “D÷l pab÷g÷lių statuso” 31 straipsnio
nuostatas, esant kurioms atsakomyb÷ pagal ATPK 206 straipsnį netaikytina.
Valstybin÷s sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktin÷ apeliaciniame skund÷
prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 8 d. nutarimą bei
palikti galioti Institucijos 2002 m. lapkričio 26 d. nutarimą. Nurodo, kad teiginiai, jog R.
Šabaev į Lietuvos Respublikos teritoriją įvažiavo neteis÷tai ir netur÷jo teis÷s būti Lietuvos
Respublikos teritorijoje yra nepagrįsti. Teigia, kad R. Šabaev į Lietuvos Respublikos teritoriją
įvažiavo per Kenos pasienio kontrol÷s punktą ir vyko Kybartų kryptimi tiesioginio susiekimo
traukiniu tarp Rusijos Federacijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities. Kenos pasienio
kontrol÷s punkte R. Šabaev dokumentų kontrolei pateik÷ Rusijos Federacijos piliečio pasą,
tuo įvykd÷ visas sąlygas, numatytas 1995 m. vasario 24 d. Vyriausyb÷s ir Rusijos Federacijos
Vyriausyb÷s laikinojo susitarimo d÷l abiejų valstybių piliečių kelionių protokole ir buvo
įleistas į Lietuvos Respublikos teritoriją vykti per ją tranzitu į Kaliningrado sritį bei tur÷jo
teisę būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, laikantis taisyklių. Nurodo, kad teismas
konstatuodamas, kad R. Šabaev prašymą pateik÷ nedelsiant, savanoriškai atvykęs į
migracijos tarnybą, atsižvelg÷ vien tik į laiko kriterijų, neatsižvelgdamas į galimyb÷s kriterijų,
kuris yra būtinas. Delsimas būtent ir yra galimyb÷s tur÷jimas ir jos neįgyvendinimas ar

įgyvendinimo vilkinimas. Apeliantas nurodo, kad R. Šabaev, įvažiavęs į Lietuvos
Respublikos teritoriją, kontaktavo su Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos pareigūnais Kenos
pasienio kontrol÷s punkte, kada pateik÷ pasą dokumentų kontrolei, taip pat tur÷jo galimybę
kontaktuoti su Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos pareigūnais traukiniui sustojus Vilniaus
geležinkelio stotyje, kur yra Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrol÷s punktas, tačiau R.
Šabaev nei viena iš šių galimybių pateikti prašymą d÷l pab÷g÷lio statuso suteikimo
nepasinaudojo, dels÷ tai padaryti. Teigia, kad R. Šabaev į Lietuvos Respublikos teritoriją
įvažiavo teis÷tai, o prašymą d÷l prieglobsčio suteikimo pateik÷ ne pirmoje institucijoje, kur tai
gal÷jo padaryti, tod÷l R. Šabaev atžvilgiu negali būti taikomos Lietuvos Respublikos įstatymo
“D÷l pab÷g÷lio statuso” 6 straipsnio ir Ženevos konvencijos “D÷l pab÷g÷lių statuso” 31
straipsnio nuostatos.
Ruslan Šabaev atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti apeliacinį skundą.
Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 8 d. nutarimas
teis÷tas ir pagrįstas.
Kolegija konstatuoja:
Apeliacinis skundas netenkintinas.
Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l pab÷g÷lio statuso” 6 straipsnyje nustatyta, kad
užsieniečiui, neteis÷tai atvykusiam į Lietuvos Respublikos teritoriją (t. y. atvykusiam ne per
valstyb÷s sienos per÷jimo punktus Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka) iš valstyb÷s, kurioje jo gyvybei ar laisvei gresia pavojus,
atsakomyb÷ už neteis÷tą atvykimą ir buvimą Lietuvos Respublikoje netaikoma, jeigu jis
nedelsdamas atvyksta į šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytas institucijas ir išsamiai paaiškina
apie savo neteis÷tą atvykimą į Lietuvos Respubliką bei buvimą joje. Analogiškai atleidimo
nuo administracin÷s atsakomyb÷s sąlygos suformuluotos ir Ženevos konvencijos “D÷l
pab÷g÷lių statuso” 31 straipsnio 1 dalyje.
Nurodytų teis÷s normų pagrindu nagrin÷jamoje byloje nuo atsakomyb÷s už atvykimo į
Lietuvos Respubliką ar buvimo joje tvarkos pažeidimą gali būti atleidžiama esant 2 sąlygoms:
1) atvykimą į Lietuvos Respublikos teritoriją pripažinus neteis÷tu ir 2) nustačius, kad
neteis÷tai atvykęs asmuo nedelsiant kreip÷si į Lietuvos Respublikos valstyb÷s institucijas,
paaiškindamas apie savo neteis÷tą atvykimą į Lietuvos Respubliką.
Nagrin÷jamoje byloje abi šios sąlygos nustatytos. Ruslan Šabaev tur÷jo teisę tranzitu
vykti per Lietuvos Respublikos teritoriją, tačiau tokia teis÷ reiškia tik galimybę būti per
Lietuvos teritoriją vykstančiame traukinyje. Netur÷damas Lietuvos Respublikos vizos teis÷s
palikti traukinį ir kitokiu būdu jud÷ti Lietuvos Respublikos teritorijoje Ruslan Šabaev
netur÷jo. Tod÷l darytina išvada, kad Ruslan Šabaev atvykimas į Lietuvos Respublikos
teritoriją Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l pab÷g÷lio statuso” nei Ženevos konvencijos
“D÷l pab÷g÷lių statuso“ prasme laikytinas neteis÷tu.
Į migracijos tarnybą Ruslan Šabaev savanoriškai atvyko kitą dieną po įvažiavimo į
Lietuvos Respublikos teritoriją, tod÷l darytina išvada, kad į kompetentingą Lietuvos
Respublikos instituciją jis kreip÷si nedelsiant. Nei Lietuvos Respublikos įstatymas “D÷l
pab÷g÷lio statuso” nei Ženevos konvencija “D÷l pab÷g÷lių statuso“ kategoriškai neįpareigoja
prieglobsčio prašyti tuoj pat, vos tik pamačius pirmą valstyb÷s, kurioje norima prašyti
prieglobsčio, pareigūną. Norintis prieglobsčio prašyti asmuo gali tur÷ti įvairių motyvų
prieglobsčio prašymo pateikimo momentą atid÷ti v÷lesniam laikui. Ruslan Šabaev prašymą
pateik÷ per protingą laiką, tod÷l apeliacinio skundo teiginys, kad Lietuvos Respublikos
įstatymo “D÷l pab÷g÷lio statuso” ir Ženevos konvencijos “D÷l pab÷g÷lių statuso“ nuostatos
Ruslan Šabaev atžvilgiu negali būti taikomos, yra nepagrįstas.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 dalies 1 punktu,
nutaria:

Valstybin÷s sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktin÷s apeliacinio skundo nepatenkinti
ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 8 d. nutarimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

6. D÷l ATPK 17311 straipsnio taikymo
Administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 17311 straipsnį gali būti traukiama ne už bet
kokį mokesčių mok÷jimo taisyklių pažeidimą, o tik už tokį nustatytų taisyklių nesilaikymą,
kuris yra pavojingas ir kuriuo k÷sinamasi į įstatymo saugomus teisinius g÷rius.
Administracin÷ byla Nr. 291 - 03
Bylų kategorija 36
NUTARIMAS
2003 m. vasario 14 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų G.
Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, rašytinio proceso
tvarka išnagrin÷jo Giedriaus Mazurkos atstov÷s advokat÷s Jurgitos Judickien÷s apeliacinį
skundą d÷l Kauno apygardos administracinio teismo 2002 m. geguž÷s 22 d. nutarties
administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Kauno apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos pareigūnas Giedriui Mazurkai suraš÷
administracinio teis÷s pažeidimo protokolą, kuriame nurod÷, kad 2002 m. vasario 26 d., 1146
val., VĮ “Jaunimo ir studentų kultūrinių mainų centras”, adresu Donelaičio g. 46-1, Kaune,
atliekant patikrinimą nustatyta, kad min÷toje įstaigoje dirba samdomi darbuotojai, tačiau
fizinis asmenų pajamų mokestis pravedamas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių
inspekcijai, bei nepateikiamos Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai fizinių
asmenų deklaracijos apie išmok÷tą darbo užmokestį ir sumok÷tą pajamų mokestį. Taip
pažeid÷ Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 10, 11 straipsnių reikalavimus.
G. Mazurkos veika kvalifikuota pagal Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau ATPK) 17311 straipsnio 1 dalį.
Institucijos 2002 m. kovo 29 d. nutarime konstatuota, kad G. Mazurka padar÷
administracinį teis÷s pažeidimą, numatytą ATPK 17311 straipsnio 1 dalyje, už kurį jam skirta
1000 Lt bauda. G. Mazurka šį nutarimą apskund÷ Kauno apygardos administraciniam teismui,
praš÷ jį panaikinti. Nurod÷, kad VšĮ “Jaunimo ir studentų kultūrinių mainų centras” yra
registruotas Vilniaus mieste, tod÷l fizinių asmenų pajamų mokestis yra mokamas Vilniaus
valstybinei teritorinei mokesčių inspekcijai.

Kauno apygardos administracinis teismas 2002 m. geguž÷s 22 d. nutartimi Giedriaus
Mazurkos skundo nepatenkino ir Kauno apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m.
kovo 29 d. nutarimą, kuriuo Giedriui Mazurkai už pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos
administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 17311 straipsnio 1 dalyje, buvo skirta 1000 Lt
bauda, paliko nepakeistą. Teismas nurod÷, kad G. Mazurkos skunde nurodytos aplinkyb÷s
nepagrįstos bei prieštarauja Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo (2001 m.
sausio 4 d. Nr. VII – 1520) 11 straipsnio nuostatoms, kuriose įtvirtinta, kad įmon÷s, įstaigos ir
organizacijos, turinčios nesavarankiškų struktūrinių padalinių kitų savivaldybių teritorijoje, iš
tų padalinių darbuotojų pajamų išskaičiuojamos pajamų mokesčio sumos pervedamos į
biudžetą toje teritorijoje, kurioje yra tie padaliniai. Teismas konstatavo, kad Institucijos
nutarimas pagrįstas ir teis÷tas.
Giedriaus Mazurkos atstov÷ advokat÷ Jurgita Judickien÷ apeliaciniame skunde prašo
panaikinti Kauno apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos nutarimą ir nutraukti
administracinę bylą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taik÷
materialin÷s teis÷s normas, reguliuojančias fizinių asmenų pajamų mokesčio sumok÷jimo
tvarką. Teigia, kad Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 9 straipsnis (įstatymo
redakcija nuo 2001 m. sausio 1 d.) numato, kad pajamų mokestį pagal įstatymo 4 ir 8
straipsniuose nurodytus tarifus išskaito pajamas apskaičiavusios ir išmok÷jusios įmon÷s,
įstaigos, organizacijos, ir kas ketvirtį, per 15 dienų ketvirčiui pasibaigus, pateikia teritorinei
valstybinei mokesčių, kurios teritorijoje yra registruoti, žinias apie samdomiems
darbuotojams išmok÷tą uždarbį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas bei išskaitytą ir
sumok÷tą pajamų mokestį. Pagal Finansų ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 63
patvirtintų Mokesčių mok÷tojų registravimo taisyklių ir registro pildymo tvarkos 1.11 punktą
fizinius asmenis, dirbančius pagal darbo sutartį, pas vietos mokesčių administratorių
registruoja darbdavys. Pagal Vyriausyb÷s 1995 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 782 patvirtintas
Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisykles darbdavys Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia duomenis, kurie po
atitinkamo apdorojimo perduodami Valstybinei mokesčių inspekcijai. Teigia, kad iš
Vyriausyb÷s 2000 m. rugs÷jo 6 d. nutarimu Nr. 1059 patvirtintų Mokesčio mok÷tojų registro
nuostatų 18 punkto matyti, kad pareiga užsiregistruoti mokesčių mok÷toju atsiranda n÷ v÷liau
kaip per 5 dienas nuo prievol÷s mok÷ti mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas
atsiradimo. Ši teis÷s norma mokesčio mok÷tojo statuso atsiradimo momentą sieja su
valstybinio socialinio draudimo įmokų mok÷jimu. Kadangi VšĮ “Jaunimo ir studentų
kultūrinių mainų centras” socialinio draudimo įmokų mok÷toju buvo Vilniaus skyriuje,
vadinasi jis gal÷jo būti fizinių asmenų pajamų mokestį išskaičiuojančiu asmeniu taip pat tik
Vilniaus skyriuje. Nurodo, kad Mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 7
punkto prasme vienintel÷ institucija turinti teisę teikti paaiškinimus mokesčių mok÷tojams
mokesčių mok÷jimo klausimais yra Valstybin÷ mokesčių inspekcija, o šios institucijos
raštuose pateikiami įstatymų ar poįstatyminių aktų nuostatų aiškinimai sudaro teisines
prielaidas mokesčių mok÷tojams šiais aiškinimais vadovautis. D÷l nurodytos mokesčių
administratoriaus funkcijos VšĮ “Jaunimo ir studentų kultūrinių mainų centras” 2002 m.
balandžio 10 d. kreip÷si į Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos Vilniaus skyrių
su prašymu paaiškinti, į kokią sąskaitą turi būti sumokamas fizinių asmenų pajamų mokestis.
2002 m. geguž÷s 13 d. Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos viršininko
pavaduotojas D. Bradauskas raštu Nr. 13-03-14646 paaiškino, kad tuo atveju, jeigu
darbuotojo ir darbdavio sudarytoje darbo sutartyje nenurodytas padalinys, kuriame
darbuotojas dirba, fizinių asmenų pajamų mokestis pervedamas į biudžeto pajamų
surenkamąją sąskaitą pagal įmon÷s buvein÷s registracijos vietą. Kadangi VšĮ “Jaunimo ir
studentų kultūrinių mainų centras” yra registruota Vilniaus miesto savivaldyb÷s Rejestro
tarnyboje, o įstaigos darbo sutartyse su darbuotojais jų darbo vietos padalinys n÷ra nurodytas,
pagrįstai fizinių asmenų pajamų mokestis buvo pervedamas į Vilniuje esančią surenkamąją
sąskaitą. VšĮ “Jaunimo ir studentų kultūrinių mainų centro” darbuotojai į darbo vietas Kaune

ir Klaip÷doje buvo skiriami pagal nustatytą grafiką, tod÷l nuolatinių darbuotojų tuose
skyriuose nebuvo.
Kauno apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo,
kad Kauno apygardos administracinis teismas įvertinęs visas bylos aplinkybes, pri÷m÷
pagrįstą ir teis÷tą nutarimą ir prašo administracinę nuobaudą palikti nepakeistą.
Kolegija konstatuoja:
Administracinio teis÷s pažeidimo protokolo metu galiojusios Fizinių asmenų pajamų
mokesčio laikinojo įstatymo redakcijos 11 straipsnyje buvo nustatyta, kad įmon÷s, įstaigos ir
organizacijos, turinčios nesavarankiškų struktūrinių padalinių kitų savivaldybių teritorijoje, iš
tų padalinių darbuotojų pajamų išskaičiuojamas pajamų mokesčio sumas turi pervesti į
biudžetą toje teritorijoje, kurioje yra tie padaliniai. Min÷toje normoje neaptarta, ar pajamų
mokesčio mok÷jimo vietos nustatymui turi darbo vietos nurodymas darbo sutartyje. Mokesčių
administravimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčių administratoriaus
pareiga yra teikti paaiškinimus mokesčių mok÷tojams mokesčių mok÷jimo klausimais. 2002
m. geguž÷s 13 d. Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos viršininko
pavaduotojas D. Bradauskas raštu Nr. 13-03-14646 (b. l. 38) paaiškino, kad tuo atveju, jeigu
darbuotojo ir darbdavio sudarytoje darbo sutartyje nenurodytas padalinys, kuriame
darbuotojas dirba, fizinių asmenų pajamų mokestis pervedamas į biudžeto pajamų
surenkamąją sąskaitą pagal įmon÷s buvein÷s registracijos vietą. Šis mokesčių
administratoriaus paaiškinimas neprieštarauja Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo
įstatymo 11 straipsnio prasmei. VšĮ “Jaunimo ir studentų kultūrinių mainų centras” darbo
sutartyse su darbuotojais jų darbo vietos padalinys n÷ra nurodytas. Tuo pačiu tai reiškia, kad
apelianto vadovaujama įstaiga, mok÷dama fizinių asmenų pajamų mokesčius Vilniaus
valstybinei teritorinei mokesčių inspekcijai, nepadar÷ fizinių asmenų pajamų mokesčio
tvarkos pažeidimo, už kurį kiltų administracin÷ atsakomyb÷, numatyta ATPK 17311
straipsnyje.
Administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 17311 straipsnį gali būti traukiama ne už bet
kokį mokesčių mok÷jimo taisyklių pažeidimą, o tik už tokį nustatytų taisyklių nesilaikymą,
kuris yra pavojingas ir kuriuo k÷sinamasi į įstatymo saugomus teisinius g÷rius. Mokesčių
mok÷jimas ne tai mokesčių inspekcijai, nesant jokių papildomų aplinkybių, iš kurių galima
būtų spręsti apie veikos pavojingumą, paprastai nepasiekia veikos pavojingumo lygio,
galinčio pagrįsti būtinybę taikyti administracinę atsakomybę. D÷l šių motyvų apeliacinis
skundas tenkintinas, administracinio teis÷s pažeidimo bylos teisena nutrauktina, nesant
administracinio teis÷s pažeidimo sud÷ties.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 dalies 2 punktu, ATPK 250 str. 1 punktu,
nutar÷:
Giedriaus Mazurkos atstov÷s Jurgitos Judickien÷s apeliacinį skundą patenkinti, Kauno
apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m. kovo 29 d. nutarimą bei Kauno
apygardos administracinio teismo 2002 m. geguž÷s 22 d. nutartį panaikinti ir bylą nutraukti.
Nutarimas neskundžiamas.
7. D÷l baudžiamosios bylos išk÷limo, kai yra paskirta administracin÷ nuobauda
Administracin÷s nuobaudos paskyrimas n÷ra aplinkyb÷, daranti baudžiamąją bylą
negalimą. Baudžiamosios bylos išk÷limas sąlygoja administracinio teis÷s pažeidimo bylos
negalimumą, tačiau administracin÷ byla n÷ra kliūtis baudžiamajai bylai iškelti.

Administracin÷ byla Nr.
148 - 03
Bylų kategorija 34, 28.2
NUTARTIS
2003 m. kovo 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų G. Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, teismo
pos÷dyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Kauno
miesto vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos apeliacinį skundą d÷l Kauno
apygardos administracinio teismo 2002 m. lapkričio 4 d. nutarties Darijaus Sadonio
administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Kauno miesto VPK Kelių policijos (toliau - Institucija) pareigūnas Darijui Sadoniui
suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą už tai, kad jis 2002 m. geguž÷s 19 d., 19 15
val., Vaišvydavos pl. - Nedyn÷lių g. sankryžoje, Kaune, vairavo automobilį “Renault 11”, v/n
LKL 446, būdamas neblaivus, netur÷damas vairuotojo pažym÷jimo, nepasirinko saugaus
važiavimo greičio, nesuvald÷ automobilio, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą,
susidūr÷ su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemone. Apgadintos abi transporto
priemon÷s. Taip pažeid÷ Kelių eismo taisyklių 3.8, 3.3.1, 14.1 punktų reikalavimus. D.
Sadonio veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų
kodekso (toliau - ATPK) 127 straipsnio 3 dalį.
Institucijos 2002 m. geguž÷s 30 d. nutarime konstatuota, kad D. Sadonis padar÷
administracinį teis÷s pažeidimą, numatytą ATPK 127 straipsnio 3 dalyje, už kurį jam atimta
teis÷ vairuoti transporto priemones 30 m÷nesių. Institucija šį nutarimą apskund÷ Kauno
apygardos administraciniam teismui, praš÷ jį panaikinti ir bylą grąžinti į Kauno miesto VPK
Kelių policiją nagrin÷ti iš naujo. Nurod÷, kad skiriant nuobaudą pažeid÷jui, pareigūnui
nebuvo žinoma apie galimus eismo dalyvio - nukent÷jusiojo M. Kamantavičiaus sužalojimus.
Teig÷, kad išaišk÷jusius naujoms aplinkyb÷ms Darijus Sadonis turi būti traukiamas
administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 127 straipsnio 1 dalį, be to, priklausomai nuo
sužalojimo laipsnio gali būti iškelta ir baudžiamoji byla.
Kauno apygardos administracinis teismas 2002 m. lapkričio 4 d. nutartimi Institucijos
prašymo nepatenkino, Institucijos 2002 m. geguž÷s 30 d. nutarimą paliko nepakeistą. Teismas
nurod÷, kad Kauno miesto VPK Kelių policija nepateik÷ teismui įrodymų apie
M.
Kamantavičiaus kūno sužalojimą, byloje n÷ra objektyvių duomenų, jog jam buvo padarytas
lengvas ar kitoks kūno sužalojimas.
Kauno miesto VPK Kelių policija apeliaciniame skunde prašo panaikinti Institucijos
nutarimu paskirtą nuobaudą Darijui Sadoniui pagal ATPK 127 straipsnio 3 dalį. Nurodo, kad
išaišk÷jus naujoms aplinkyb÷ms, gavus 2002 m. rugpjūčio 22 d teismo medicinos ekspertiz÷s

aktą Nr. 3231, kuriuo nustatytas M. Kamantavičiui apysunkis sužalojimas, sutrikdant sveikatą
ilgiau nei 21 dieną, pagal turimus duomenis vairuotojui D. Sadoniui už padarytus sužalojimus
kitam asmeniui autoavarijos metu turi būti keliama baudžiamoji byla, o Kelių policijos
nuobauda turi būti naikintina.
Kolegija konstatuoja:
Apeliacinis skundas netenkintinas.
Pagal ATPK 250 straipsnio 8 punktą administracinio teis÷s pažeidimo bylos teisena gali
būti nutraukta, jei d÷l pažeidimo yra iškelta baudžiamoji byla. Kauno miesto VPK Kelių
policijos 2003 m. vasario 3 d. pranešime nurodyta, kad d÷l 2002 m. geguž÷s 19 d. eismo
įvykio baudžiamoji byla n÷ra iškelta. Tai reiškia, kad pagrindo nutraukti administracinio
teis÷s pažeidimo bylos teiseną n÷ra. Min÷tame pranešime nurodoma, kad baudžiamoji byla
nekeliama d÷l to, kad Darijui Sadoniui nepanaikinta administracin÷ nuobauda. Tai yra
klaidingas Baudžiamojo proceso kodekso normų vertinimas. Administracin÷s nuobaudos
paskyrimas n÷ra aplinkyb÷, daranti baudžiamąją bylą negalimą. Baudžiamosios bylos
išk÷limas sąlygoja administracinio teis÷s pažeidimo bylos negalimumą, tačiau administracin÷
byla n÷ra kliūtis baudžiamajai bylai iškelti. Ši Vyriausiojo administracinio teismo nutartis taip
pat n÷ra aplinkyb÷, d÷l kurios būtų būtina atsisakyti iškelti baudžiamąją bylą.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 dalies 1 punktu,
n u t a r i a:
Kauno miesto VPK Kelių policijos apeliacinio skundo nepatenkinti ir Kauno apygardos
administracinio teismo 2002 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

8. D÷l ATPK 17318 straipsnio taikymo
Administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 17318 straipsnį gali būti traukiama už
azartinių lošimų tvarkos pažeidimą. Piniginio laim÷jimo siekimas yra būtinas požymis
žaidimą pripažinti azartiniu lošimu. Jei naudojant įrenginį nesiūloma piniginio laim÷jimo
galimyb÷, įrenginio naudojimas negali būti laikomas azartinio lošimo organizavimu net ir tuo
atveju, kai naudojant tokį įrenginį būtų įmanoma žaisti siekiant piniginio laim÷jimo.

Administracin÷ byla Nr. 502 - 03
Bylų kategorija 36
NUTARTIS
2003 m. kovo 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų G. Godos (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Ablingio ir A. Kruopio, apeliacine

rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Vilniaus miesto VPK KP
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus miesto 3
apylink÷s teismo 2003 m. vasario 4 d. nutarimo Olego Roslikovo administracinio teis÷s
pažeidimo byloje.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Vilniaus miesto VPK KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos pareigūnas
Olegui Roslikovui 2002 m. gruodžio 4 d. suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo protokolą
už tai, kad jis 2002 m. lapkričio 7 d., Geležinkelio g. 16, Viliuje, eksploatavo aparatus kaip
lošimo įrenginius netur÷damas tokiai veiklai licencijos. Taip pažeid÷ Azartinių lošimų
įstatymo 10 straipsnio 1 ir 8 dalių reikalavimus. O. Roslikovo veika kvalifikuota pagal
Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (ATPK) 17318 straipsnio 1 dalį.
Vilniaus miesto 3 apylink÷s teismas 2003 m. vasario 4 d. nutarimu Olego Roslikovo
administracinio teis÷s pažeidimo bylą nutrauk÷, nenustačius O. Roslikovo veikoje pažeidimo,
numatyto ATPK 17318 straipsnio 1 dalyje, įvykio (ATPK 250 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Teismas nurod÷, kad O. Roslikovui išduotas patentas Nr. A0490495, suteikiantis teisę verstis
veikla – kompiuteriniai žaidimai, Geležinkelio g. 16, Vilniuje. Teismas nustat÷, kad toje pat
vietoje ir tokia pat veikla verstis išduotas patentas A-0490471 J. Mironovui. Nurod÷, kad
kompiuterinių žaidimų automatas Nr. A-7880 nuomojamas yra J. Mironovo (žaidimų
automatų panaudos sutartis), kurį Valstybin÷s lošimų priežiūros komisijos ved÷jo
pavaduotojas pripažino lošimo aparatu. Teismas atsižvelgdamas į O. Roslikovo ir R. Jonio
paaiškinimus bei specialisto paaiškinimo aprašomąją dalį, kurioje nurodoma, kad už įmoką
asmuo gauna kreditus, laimimas kreditų skaičius, konstatavo, kad įrodymų byloje n÷ra, jog
būtų laimimi ar pralošiami pinigai, kas duotų pagrindą pripažinti aparatą lošimo įrenginiu, o
patį žaidimą azartiniu lošimu.
Vilniaus miesto VPK KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba apeliaciniame
skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylink÷s teismo 2003 m. vasario 4 d. nutarimą ir
perduoti administracinę bylą iš naujo nagrin÷ti teisme. Nurodo, jog Valstybin÷s lošimų
priežiūros komisijos Priežiūros skyriaus ved÷jo pavaduotojas Algirdas Grigas pateik÷
specialisto paaiškinimą, kuriame nurodo, kad 2002 m. lapkričio 7 d., Geležinkelio g. 16,
Vilniuje, atliko automato “Russian roulette” apžiūrą ir nustat÷, kad šis automatas yra lošimo
įrenginys. Teigia, kad teismas nutarime pamin÷jo specialisto paaiškinimo aprašomąją dalį,
kurioje aprašytas automato veikimo mechanizmas, tačiau nepaneig÷ Valstybin÷s lošimų
priežiūros komisijos specialisto išvados, kurioje automatas pripažįstamas lošimo įrenginiu.
Apelianto manymu, byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad buvo naudojamas
lošimo įrenginys (Valstybin÷s lošimų priežiūros komisijos specialisto išvada), pažeidžiant
azartinių lošimų organizavimo tvarką.
Kolegija konstatuoja:
Administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 17318 straipsnį gali būti traukiama už
azartinių lošimų tvarkos pažeidimą. Pagal Azartinių lošimų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį
azartiniu lošimu laikomas toks žaidimas arba abipus÷s lažybos pagal nustatytą reglamentą,
kurių dalyviai, siekdami piniginio laim÷jimo, savo noru rizikuoja netekti įmok÷tos sumos, o
laim÷jimą arba pralaim÷jimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų
rezultatas.
Nagrin÷jamoje byloje nenustatyta, kad trauktas administracin÷n atsakomyb÷n asmuo O.
Roslikovas būtų organizavęs lošimus, kurių metu būtų siekiama piniginio laim÷jimo. Tokio
laim÷jimo siekimas yra būtinas požymis norint žaidimą pripažinti azartiniu lošimu. Remiantis
vien tik tuo, kad patikrinimo metu aptiktas automatas “Russian roulette” pagal specialisto

išvadą yra lošimo įrenginys, negali būti sprendžiama, jog buvo padarytas ATPK 17318
straipsnyje numatytas pažeidimas. Jei naudojant įrenginį nesiūloma piniginio laim÷jimo
galimyb÷, įrenginio naudojimas negali būti laikomas azartinio lošimo organizavimu. Tokia
išvada turi būti daroma, net ir tuo atveju, kai naudojant tokį patį įrenginį būtų įmanoma žaisti
siekiant piniginio laim÷jimo.
D÷l šių motyvų apeliacinis skundas atmestinas.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 144 str. 3 dalies 1 punktu,
n u t a r i a:
Vilniaus miesto VPK KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos apeliacinio
skundo nepatenkinti ir Vilniaus miesto 3 apylink÷s teismo 2003 m. vasario 4 d. nutarimą
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.3. Bylos, kylančios iš ginčų d÷l teis÷s viešojo ar vidaus administravimo
srityje
1.3.1

Mokesčių bylos

1.3.1.1. D÷l mokesčių lengvatų
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25
straipsnio 2 dalis specialų mokesčio įstatymą apibr÷žia ne tik kaip nustatantį mokesčio
lengvatas, bet kaip nustatantį visos apmokestinimo tvarkos (mokesčio lengvatos pagal
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnį yra tik viena iš
apmokestinimo tvarkos sud÷tinių dalių) išimtis, n÷ra pagrindo teigti, kad ši specialaus
mokesčio įstatymo sąvoka taikytina tik laikinas mokesčių lengvatas nustatantiems
mokesčiams.
Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 2 dalis, nustatydama,
kad bendrijų l÷šos yra neapmokestinamos, būtent ir numat÷ vieną iš apmokestinimo tvarkos
išimčių, t. y. išimtį d÷l bendrijų kaip mokesčio mok÷tojų.
Administracin÷ byla Nr.A6–64–2003
Bylų kategorija 11.2.; 11.4.; 11.6.

NUTARTIS
2003 m. sausio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų:
A.Taminsko (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), R.Klišausko ir G.Kryževičiaus,
N.Piškinait÷s ir A.Drigoto,
sekretoriaujant A.Macaitytei,
dalyvaujant pareišk÷jo Daugiabučio namo savininkų bendrijos Nr. 379 atstovams
O.Gorbatavičienei, adv. S.Bogdanovičiui,
atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovui G.Valantiejui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie LR FM apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2002 m. spalio 21 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal
atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie LR FM skundą d÷l Mokestinių ginčų
komisijos sprendimo panaikinimo, pareišk÷jas Daugiabučio namo savininkų bendrija Nr. 379,
tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities VMI, ir
nustat÷:
Atsakovas Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie LR FM kreip÷si į Vilniaus
apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Mokestinių ginčų komisijos 2002 m.
birželio 20 d. sprendimą Nr. S-142-(7-133/2002), kuriuo buvo panaikinti VMI prie FM ir
Vilniaus apskrities VMI sprendimų nurodymai pareišk÷jui sumok÷ti į biudžetą 5509 Lt
juridinių asmenų pelno mokesčio, 1408 Lt šio mokesčio baudą, 1388 Lt šio mokesčio
delspinigių ir 9 Lt atskaitymų į Kelių fondą, bei palikti galioti atsakovo 2002 m. balandžio
25 d. sprendimą Nr. 13-07-3423. Atsakovas nurod÷, kad Daugiabučių namų savininkų
bendrijų įstatymas (toliau - DNSBĮ) negali būti laikomas specialiu mokesčių įstatymu.

LR mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies (1997 02 13 įstatymo Nr. VIII107 redakcija) buvo nurodyta, kad mokesčio lengvatą ar lengvatas nustato tik atitinkamas
mokesčio įstatymas. Mokesčių administravimo įstatymo (toliau - MAĮ) 2 straipsnis yra
išaiškinta jo sąvoka: mokesčio įstatymas - tai Lietuvos Respublikos įstatymas, kuris nustato
mokestį, rinkliavą ar kitą įmoką į valstyb÷s (savivaldyb÷s) biudžetą, reglamentuojantis to
mokesčio apskaičiavimo tvarką. Šis įstatymas gali numatyti mokesčio, baudų ar delspinigių
mok÷jimo lengvatas, nesusijusias su mokesčio apskaičiavimo tvarka arba mokesčio tarifu.
Kartu mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje numatyta ir galimyb÷, jog
laikinos mokesčių lengvatos gali būti nustatomos ir specialiais Lietuvos Respublikos Seimo
priimtais mokesčių įstatymais. Kas yra specialus mokesčio įstatymas paaiškinta MAĮ 25
straipsnio 2 dalyje: tai įstatymas, kuris nustato apmokestinimo tvarkos išimtis, nenumatytas
MAĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardytų mokesčių įstatymuose. Sistemiškai aiškinant MAĮ 25
straipsnio 1 dalies ir 2 dalies nuostatas galima išskirti tokius specialaus mokesčių įstatymo
požymius: 1) įstatymas turi numatyti apmokestinimo tvarkos išimtis (mokesčių lengvatas),
nenumatytas MAĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardytų mokesčių įstatymuose; 2) šiuo įstatymu
tegali būti nustatytos tik laikinos mokesčių lengvatos. Atsakovas nurod÷, kad Daugiabučių
namų savininkų bendrijų įstatymas neatitinka n÷ vieno iš šių specialaus mokesčio įstatymo
požymių. Be to, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje buvo
nustatytos ne konkrečios lengvatin÷s apmokestinimo sąlygos, bet principin÷ bendro
pobūdžio nuostata, kad daugiabučių namų savininkų bendrijos l÷šos valstyb÷s apskritai
neapmokestinamos.
Atsakovas nurod÷, kad Mokestinių ginčų komisija neatsižvelg÷ į MAĮ 25 straipsnio
1 dalies normą, jog specialieji mokesčių įstatymai tegali įtvirtinti laikinas mokesčių lengvatas
ir sprendime nepateik÷ jokio sąvokos „laikina mokesčių lengvata“ aiškinimo, o apsiribojo
nurodymu, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje
nurodyta apmokestinimo taisykl÷ galiojo laikinai, laikotarpiu nuo 1995 m. kovo 8 d. iki
2000 m. liepos 12 d. Atsakovo nuomone, toks Mokesčių administravimo ir Daugiabučių
namų savininkų bendrijų įstatymų aiškinimas yra nepagrįstas ir neteisingas. Daugiabučių
namų savininkų bendrijų įstatymas įsigaliojo 1995 m. kovo 8 d., visų jo normų galiojimas
nebuvo apibr÷žtas jokiais terminais, sąlygomis ar aplinkyb÷mis, tai yra jis nebuvo laikinas ir
galiojo kol buvo pakeistas atskiru įstatymu. Tas faktas, jog daugelis įstatymų ar teis÷s normų
laiko atžvilgiu galioja apibr÷žtą laiko tarpą (yra priimamos, o v÷liau keičiamos arba netenka
galios) nereiškia, jog pagal savo prigimtį jos yra laikinos. Tod÷l, atsakovo nuomone,
Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 2 dalies nuostata negali būti
laikoma ir pripažįstama laikina mokesčių lengvata, o ją įtvirtinęs įstatymas atitinkamai negali
būti vertinamas kaip laikiną mokesčio lengvatą nustatantis specialus mokesčių įstatymas.
Atsakovas taip pat nurod÷, kad pagal 1995 m. birželio 28 d. Lietuvos
Respublikos įstatymą Nr. 1-975 „D÷l Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo įsigaliojimo“ nuo 1996 m. liepos 1 d. nebeveikia Lietuvos Respublikos įstatymų
mokesčius reguliuojančios normos tiems mokesčiams, kurie išvardyti Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, išskyrus specialius šių mokesčių
įstatymus, t. y. nuo 1996 m. liepos 1 d. negalioja apmokestinimo klausimus
reglamentuojančios normos, išd÷stytos ne mokesčių įstatymuose. Tod÷l Daugiabučių namų
savininkų bendrijų įstatymo (1995 02 21 įstatymo Nr. 1-798 redakcija) 21 straipsnio
nuostata, kad bendrijų l÷šos yra neapmokestinamos, nuo 1996 m. liepos 1 d. neteko
galios. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnį bendrijos yra
juridiniai asmenys. Tod÷l nuo 1996 m. liepos 1 d. Bendrija prival÷jo apskaičiuoti ir mok÷ti
juridinių asmenų pelno mokestį Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatyme nustatyta tvarka.
Pareišk÷jas Daugiabučio namo statybos bendrija Nr. 379 su atsakovo skundu
nesutiko. Pareišk÷jas nurod÷, kad Mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnyje
vartojamos 2 sąvokos „mokesčio lengvata“ bei „apmokestinimo tvarkos išimtis“. Šios
sąvokos n÷ra tapačios. Mokesčio lengvatą ar lengvatas nustato tik atitinkamas mokesčio

įstatymas, reglamentuojantis to mokesčio apskaičiavimo tvarką (MAĮ 25 str. l d.), o
specialiu mokesčio įstatymu laikomas įstatymas, kuris nustato apmokestinimo tvarkos
išimtis (teis÷ nukrypti nuo nustatytų taisyklių), nenumatytas šio įstatymo 5 straipsnio
pirmojoje dalyje išvardytų mokesčių įstatymuose (MAĮ 25 str. 2 d.). Senos redakcijos
Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo redakcija nenumat÷ jokių Daugiabučių namų
savininkų bendrijų apmokestinimo ypatumų. Tačiau, remiantis MAĮ 25 straipsnio 2
dalimi, ypatumai nustatyti kitame įstatyme, t. y. Daugiabučių namų savininkų bendrijos
įstatyme. Tod÷l, pareišk÷jo nuomone, šiuo specialiuoju mokesčių įstatymu nustatyta ne
mokesčio lengvata, o mokesčio mok÷jimo išimtis.
Pareišk÷jas taip pat nurod÷, kad 1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr.I-975 „D÷l
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo įsigaliojimo“ 3 straipsnyje buvo
numatyti pasiūlymai LR Vyriausybei iki 1996 m. sausio 1 d. pateikti Seimui įstatymų,
kurie prieštarauja LR Mokesčių administravimo įstatymui, pakeitimo projektus. Atsiradus
Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo bei Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo prieštaravimams, įstatymas tur÷tų būti pakeistas. Tačiau
Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymas pakeistas nebuvo. Šiuo metu Daugiabučių
namų savininkų bendrijos, kaip ir ankščiau, pelno mokesčio nemoka, kadangi bendrijos ir
dabar n÷ra pelno siekiančios organizacijos.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2002 m. spalio 21 d. sprendimu
atsakovo skundą atmet÷ kaip nepagrįstą. Teismas nurod÷, kad mokesčio administratoriaus
nurodymai pareišk÷jui buvo grindžiami patikrinimo aktu, kuris buvo surašytas patikrinus
pareišk÷jo juridinių asmenų pelno mokesčio mok÷jimą už laikotarpį nuo 1996 m. liepos 1 d.
iki 2000 m. gruodžio 31 d. Mokestinių ginčų komisija skundžiamu sprendimu pripažino,
kad pareišk÷jo atžvilgiu taikytina Daugiabučio namo savininkų bendrijų įstatymo 21
straipsnio 2 dalis ir bendrijos l÷šos neapmokestinamos. Teismas, vadovaudamasis MAĮ ir
DNSBĮ, konstatavo, kad tokia Komisijos išvada yra pagrįsta. Teismas nurod÷, kad DNSBĮ 21
straipsnio 2 dalis (redakcija galiojusi iki 2000 06 20) nustat÷, jog bendrijos l÷šos valstyb÷s
neapmokestinamos. Mokesčio administratorius Daugiabučio namo savininkų bendrijų
įstatymo nepripažino specialiuoju mokesčio įstatymu ir laik÷, kad nuo 1996 m. liepos 1 d.,
kai įsigaliojo MAĮ, pareišk÷jo pajamos iš ūkin÷s-komercin÷s veiklos turi būti
apmokestinamos. Teismas konstatavo, kad tokia mokesčio administratoriaus išvada
prieštarauja MAĮ 25 straipsnio 2 dalies nuostatoms.
Teismas sprendime nurod÷, kad vadovaujantis MAĮ 25 straipsnio 2 dalimi, specialiu
mokesčio įstatymu laikomas įstatymas, kuris nustato apmokestinimo tvarkos išimtis,
nenumatytas šio įstatymo 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardytų mokesčių įstatymuose.
Teismas nurod÷, kad atsakovo argumentai, jog DNSBĮ 21 straipsnio 2 dalyje nenustatyta
mokesčio lengvata, yra nesusiję su bylos dalyku, kadangi MAĮ 25 straipsnio 2 dalyje
įstatymo leid÷jas naudoja terminą „apmokestinimo tvarkos išimtis“. Tod÷l teismas padar÷
išvadą, kad MAĮ 2 straipsnyje pateiktos „mokesčio lengvatos“ sąvokos ir jos atskirų
elementų taikymas DNSBĮ 21 straipsnio 2 dalies nuostatai yra nepagrįstas. DNSBĮ 21
straipsnio 2 dalyje numatytas bendrijų l÷šų neapmokestinimas yra apmokestinimo tvarkos
išimtis. Nors terminas „apmokestinimo tvarkos išimtis“ įstatymo leid÷jo panaudotas MAĮ
25 straipsnyje, kurio pavadinimas „Mokesčio lengvatos“, tačiau MAĮ 25 straipsnio 2 dalyje
panaudota sąvoka „apmokestinimo tvarkos išimtis“ n÷ra tapati terminui „mokesčio
lengvata“. Iš MAĮ 25 straipsnio 2 dalies nuostatos matyti, kad apmokestinimo tvarkos
išimtis yra nustatoma specialiu mokesčio įstatymu ir ši išimtis n÷ra numatyta MAĮ 5
straipsnio 1 dalyje išvardytuose įstatymuose. Mokesčio lengvata nustatoma tik
atitinkamu mokesčio įstatymu (MAĮ 25 str. 1 d.).
Teismas sprendime nurod÷, kad MAĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti mokesčių
įstatymai iki 2000 m. birželio 20 d. nenustat÷ daugiabučio namo savininkų bendrijų pajamų
apmokestinimo tvarkos išimties. Tod÷l teismas padar÷ išvadą, kad Daugiabučio namo
savininkų bendrijų įstatyme buvusi nuostata d÷l bendrijų pajamų neapmokestinimo laikytina

apmokestinimo tvarkos išimtimi. Tokią išvadą patvirtina ir MAĮ 2 straipsnyje pateikta
apmokestinimo tvarkos sąvoka - šiuo atveju DNSBĮ 21 straipsnio 2 dalis nustat÷, kad
bendrija n÷ra savo pajamų mokesčio mok÷toja, o MAĮ 2 straipsnyje pateiktoji sąvoka kaip tik
ir numato, kad apmokestinimo tvarkos vienu iš elementų yra mokesčio mok÷tojo nustatymas
mokesčio įstatymu.
Teismas taip pat nurod÷, jog Komisija pagrįstai pažym÷jo, kad įsigaliojus Mokesčių
administravimo įstatymui Seimui nebuvo pateiktas DNSBĮ 21 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas, nors įstatymo D÷l mokesčių administravimo įstatymo įsigaliojimo 3 straipsnyje
buvo pasiūlyta Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti įstatymų, kurie prieštarauja MAĮ,
pakeitimo projektus. Be to, pagal 2001 m. gruodžio 20 d. Pelno mokesčio įstatymo nuostatas
daugiabučio namo savininkų bendrija nemoka pelno mokesčio, nes ji yra pelno nesiekiantis
vienetas (Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 5 d., 3 str. 2 d., DNSBĮ 3 str. 1 d.).
Apeliaciniu skundu atsakovas Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie LR FM prašo
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. spalio 21 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą – palikti galioti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie LR FM 2002
m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. 13–07–3423. Atsakovas nurodo, kad teismas neteisingai
išaiškino Mokesčių administravimo įstatyme vartojamų sąvokų „apmokestinimo tvarkos
išimtis“ ir „mokesčio lengvata“ santykį bei nepagrįstai pripažino Daugiabučių namų
savininkų bendrijų įstatymą specialiu mokesčių įstatymu. Atsakovo nuomone, teismas
nepagrįstai konstatavo, kad sąvokos „apmokestinimo tvarkos išimtis“ ir „mokesčio lengvata“
n÷ra tapačios. Priklausomai nuo to, kokių tikslų siekia įstatymų leid÷jas, nustatydamas
specifinį teisinį reguliavimą, galimos dvejopo pobūdžio apmokestinimo tvarkos išimtys: 1)
tokios, kuriomis bendra mokesčio įstatyme nustatyta tvarka sugriežtinama (pavyzdžiui,
nustatoma, jog tam tikra veikla besiverčiantys mokesčių mok÷tojai privalo
apmokestinamosioms pajamoms taikyti didesnį mokesčio tarifą); 2) tokios, kuriomis
bendra mokesčio įstatyme nustatyta tvarka sušvelninama, tai yra leidžiama mok÷ti
mažesnius mokesčius, atid÷ti mokesčio mok÷jimo terminus ir pan. Atsakovo nuomone, sąvoka
„apmokestinimo tvarkos išimtis“ turi dvejopą prasmę – ji arba pažymi griežtesnį teisinį
reguliavimą, d÷l kurio nustatomas mažiau palankus mokesčių mok÷tojams teisinio
reguliavimo režimas (l atvejis) arba pažymi mokesčio lengvatą (2 atvejis). Įstatymų
leid÷jas MAĮ 25 straipsnio 2 dalyje vartodamas sąvoką „apmokestinimo tvarkos išimtis“,
pavartojo ją mokesčių lengvatos prasme. Tod÷l atsakovo nuomone, specialiais mokesčių
įstatymais laikytini tokie įstatymai, kurie numato mokesčių lengvatas, nenumatytas
Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardytų mokesčių
įstatymuose. Tačiau Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas negali būti
pripažįstamas nei specialiu mokesčių įstatymu, nei mokesčių įstatymu, kadangi neatitinka
Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatytos „mokesčio įstatymo“
sąvokos. Įsigaliojus 1995 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos įstatymui Nr. I-975 „D÷l
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo įsigaliojimo“, Daugiabučių namų
savininkų bendrijų įstatymo (1995 02 21 įstatymo Nr. I-798 redakcija) 21 straipsnio nuostata,
kad bendrijų l÷šos yra neapmokestinamos, nuo 1996 m. liepos 1 d. neteko galios. Tod÷l nuo
1996 m. liepos 1 d. Bendrija prival÷jo apskaičiuoti ir mok÷ti juridinių asmenų pelno mokestį
Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatyme nustatyta tvarka.
Atsakovas nurodo, kad teismo išvada, jog pagal 2001 m. gruodžio 20 d. Pelno
mokesčio įstatymo nuostatas daugiabučių namų savininkų bendrijos nemoka pelno
mokesčio, nes jos yra pelno nesiekiantys vienetai, yra nepagrįsta. Laikotarpiu, už kurį
papildomai apskaičiuotas juridinių asmenų pelno mokestis, galiojusioje Juridinių asmenų
pelno mokesčio įstatymo 1 straipsnio redakcijoje (1993 05 11 įstatymo Nr. 1-152
redakcija ir 1998 07 02 įstatymo Nr. VIII-836 redakcija) buvo nustatyta, kad juridinių
asmenų pelno mokestį moka juridiniai asmenys, užsiimantys nekomercine veikla, bet
gavusieji pajamų iš komercin÷s ūkin÷s veiklos, išskyrus Lietuvos banką, valstyb÷s įmonę

Ind÷lių draudimo fondą ir biudžetinių įstaigų nebiudžetines l÷šas. Atsakovas taip pat
nurodo, kad pareišk÷jas gautų pajamų dydžio ar jų gavimo fakto neginčijo.
Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareišk÷jas Daugiabučio namo statybos
bendrija Nr. 379 prašo apeliacinį skundą atmesti. Pareišk÷jas savo prašymą grindžia tais
pačiais argumentais, nurodytais atsiliepime į atsakovo skundą, pateiktą Vilniaus apygardos
administraciniam teismui. Papildomai nurodo, kad atsakovo argumentas, jog Daugiabučių
namų savininkų bendrijų įstatymas neatitinka mokesčio įstatymo sąvokos, n÷ra pagrįstas.
Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymas, kaip ir Ūkininkų ūkio įstatymas, Draudimo
įstatymas, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, Lietuvos
Respublikos muziejų įstatymas bei Bibliotekų įstatymas, nustato, kad šių asmenų pajamos
neapmokestinamos. Min÷ti įstatymai, pareišk÷jo nuomone, priskirtini specialiesiems
mokesčių įstatymams.
Nagrin÷jant bylą apeliacine tvarka, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens
atstovas praš÷ apeliacinio skundo motyvais tenkinti apeliacinį skundą, t.y. panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2002 m. spalio 21 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą
– palikti galioti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie LR FM 2002 m. balandžio 25 d.
sprendimą Nr. 13–07–3423.
Pareišk÷jo atstovai atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvais praš÷ atmesti atsakovo
apeliacinį skundą.
Kolegija konstatuoja:
Atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie LR FM apeliacinis skundas
atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. spalio 21 d. sprendimas
paliekamas nepakeistas.
Atsakovo nuomone, įsigaliojus 1995 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos
įstatymui Nr. I-975 „D÷l Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
įsigaliojimo“, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (1995 02 21 įstatymo Nr. 1798 redakcija) 21 straipsnio nuostata, kad bendrijų l÷šos yra neapmokestinamos, nuo 1996
m. liepos 1 d. neteko galios. Tod÷l nuo 1996 m. liepos 1 d. pareišk÷jas prival÷jo apskaičiuoti
ir mok÷ti juridinių asmenų pelno mokestį Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatyme
nustatyta tvarka.
Pažym÷tina, kad pagal 1995 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I975 D÷l Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo įsigaliojimo 2 straipsnį
nuo 1996 m. liepos 1 d. nebeveikia Lietuvos Respublikos įstatymų mokesčius
reguliuojančios normos tiems mokesčiams, kurie išvardyti Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, išskyrus šių mokesčių įstatymus ir specialius
mokesčių įstatymus.
Kadangi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio 1
dalyje nurodytas ir juridinių asmenų pelno mokestis, konstatuotina, jog bylos išsprendimas
priklauso nuo to, ar Daugiabučio namo savininkų bendrijų įstatymas (1995 02 21 įstatymo
Nr. I-798 redakcija) laikytinas specialiu mokesčių įstatymu, o tuo pačiu, ar per laikotarpį nuo
1996 m. liepos 1 d. iki 2000 m. rugpjūčio 30 d. pareišk÷jo atžvilgiu taikytina Daugiabučio
namo savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 2 dalis, nustatanti, jog bendrijos l÷šos
valstyb÷s neapmokestinamos.
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje, kuriame
pateikiamos pagrindin÷s sąvokos, n÷ra pateikta specialaus mokesčio įstatymo sąvoka. Tik šio
įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Specialiu mokesčio įstatymu laikomas
įstatymas, kuris nustato apmokestinimo tvarkos išimtis, nenumatytas šio įstatymo 5 straipsnio
pirmojoje dalyje išvardytų mokesčių įstatymuose.“ Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo 2 straipsnį apmokestinimo tvarka – mokesčio įstatymo nustatytas
mokesčio mok÷tojas, mokesčio baz÷, mokesčio dydžiai (tarifai), mokesčio lengvatos, baudos
ir delspinigiai, mokesčio mok÷jimo bei išieškojimo taisykl÷s. Atsižvelgiant į tai, t. y., kad
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 2 dalis specialų

mokesčio įstatymą apibr÷žia ne tik kaip nustatantį mokesčio lengvatas, bet kaip nustatantį
visos apmokestinimo tvarkos (mokesčio lengvatos, kaip min÷ta aukščiau, pagal Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2 str. yra tik viena iš apmokestinimo tvarkos
sud÷tinių dalių) išimtis, n÷ra pagrindo laikytis atsakovo nuomon÷s ir teigti, kad ši specialaus
mokesčio įstatymo sąvoka taikytina tik laikinas mokesčių lengvatas nustatantiems
mokesčiams. Kolegijos nuomone, Daugiabučio namo savininkų bendrijų įstatymo 21
straipsnio 2 dalis, nustatydama, kad bendrijų l÷šos yra neapmokestinamos, būtent ir numat÷
vieną iš apmokestinimo tvarkos išimčių, t. y. išimtį d÷l bendrijų kaip mokesčio mok÷tojų.
Atsakovo nuomon÷s grindimas tuo, kad specialaus mokesčio įstatymo sąvoka
pateikta būtent Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnyje,
reglamentuojančiame mokesčio lengvatas, o ne 2 straipsnyje, kuriame pateikiamos
pagrindin÷s sąvokos, taip pat vertintinas kritiškai. Įvertinus Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo 25 straipsnio pakeitimus matyti, kad būtent šiame įstatymo
straipsnyje pirmą ir vienintelį kartą buvo panaudotas terminas „specialus mokesčio įstatymas“
(25 str. pakeitimas 1996 m. liepos 2 d. įstatymu Nr.I-1416). Tod÷l logiška, kad iki šio
straipsnio pakeitimo įstatyme aplamai nebuvusio termino apibr÷žimas buvo pateiktas tame
pačiame straipsnyje, t.y. antrojoje jo dalyje.
Kadangi pagal Mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 2 dalį specialiu
mokesčio įstatymu laikomas įstatymas (nenurodant, kad tai turi būti mokesčio įstatymas),
kuris nustato apmokestinimo tvarkos išimtis, nenumatytas šio įstatymo 5 straipsnio pirmojoje
dalyje išvardytų mokesčių įstatymuose, tod÷l negali būti laikomas pagrįstu atsakovo apeliacinio
skundo teiginys, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas negali būti pripažįstamas
specialiu mokesčių įstatymu, kadangi neatitinka Mokesčių administravimo įstatymo 2
straipsnio 4 dalyje nustatytos „mokesčio įstatymo“ sąvokos.
Sprendžiant šią bylą taip pat turi reikšm÷s faktas, kad ginčytina (neaiškumų
suk÷lusi) Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (1995 02 21 įstatymo Nr. 1-798
redakcija) 21 straipsnio nuostata d÷l bendrijų l÷šų neapmokestinimo tur÷jo būti panaikinta
pagal 1995 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-975 „D÷l Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo įsigaliojimo“ 3 dalį (LR Vyriausybei
pateikus siūlymą Seimui), jeigu tokia būtų buvusi įstatymų leid÷jo valia. Pažym÷tina, kad
pagal Mokesčių administravimo įstatymo 54 straipsnio 5 dalį (tiek pareišk÷jo patikrinimo
akto surašymo metu, tiek ir šiuo metu galiojanti redakcija) d÷l mokesčių teis÷s aktų turinio kilę
neaiškumai turi būti aiškinami mokesčio mok÷tojo naudai.
Įvertinus aukščiau išd÷stytą darytina išvada, kad nepagrįstas apelianto teiginys, jog
įsigaliojus 1995 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos įstatymui Nr. I-975 „D÷l Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo įsigaliojimo“, Daugiabučių namų savininkų
bendrijų įstatymo (1995 02 21 įstatymo Nr. 1-798 redakcija) 21 straipsnio nuostata, kad
bendrijų l÷šos yra neapmokestinamos, nuo 1996 m. liepos 1 d. neteko galios. Tod÷l
pareišk÷jo atžvilgiu taikytina Daugiabučio namo savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio
2 dalis, nustatanti, jog bendrijos l÷šos valstyb÷s neapmokestinamos. Tuo pačiu
konstatuotina, kad Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m. vasario 7 d.
sprendimu Nr.17-01-04-4128 ir Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
Finansų ministerijos 2002 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.13-07-3423 pareišk÷jas
nepagrįstai buvo įpareigotas sumok÷ti į biudžetą 5509 Lt juridinių asmenų pelno mokesčio,
1408 Lt šio mokesčio baudą, 1388 Lt šio mokesčio delspinigių ir 9 Lt atskaitymų į Kelių
fondą.
D÷l nurodytų motyvų apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliekamas nepakeistas.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, teismas
nutar÷:

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. spalio 21 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie LR FM apeliacinį skundą
atmesti.
Nutartis kasacine tvarka neskundžiama.

1.3.1.2.D÷l sąvokos „vengimas mok÷ti mokesčius“
Kad atsirastų įstatymin÷s sąlygos taikyti LR Mokesčių administravimo įstatymo 24
straipsnio 3 dalies nuostatas turi būti nustatyta faktin÷ aplinkyb÷ – vengimas mok÷ti
mokesčius. vien ta aplinkyb÷, kad mokesčio mok÷tojas pateik÷ neteisingą mokesčio
deklaraciją, nenustačius vengimo mok÷ti mokestį fakto, pati savaime nesukuria prielaidų
taikyti mokesčio administratoriui Mokesčių administravimo įstatymo 24 straipsnio 3 dalies
nuostatų.
LR Mokesčių administravimo įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje pavartota sąvoka
„vengimas“ lingvistine prasme suprantama kaip stengimasis išsisukti, išsisukin÷jimas
(Dabartin÷s lietuvių kalbos žodynas IV leidimas, Vilnius, 2000, p. 921). Stengimasis išsisukti,
tai elgesio būdas, kuris parodo žmogaus sąmon÷je susiformavusį valinį elementą – sąmoningą
siekimą tam tikrų pasekmių. Tod÷l vengimą mok÷ti mokestį aiškinant mokestinių teisinių
santykių kontekste, darytina išvada, kad tai yra sąmoninga tyčin÷ veikla, kuri gali pasireikšti
deklaracijos nepateikimu laiku be pateisinamų priežasčių, žinomai neteisingų duomenų apie
savo ar įmon÷s pajamas, pelną ar jų naudojimą įrašymu į deklaraciją: apgaulingu apskaitos
tvarkymu, apskaitos dokumentų klastojimu, sl÷pimu ir pan., t. y. turi būti numatyti tokie
mokesčio mok÷tojo faktiškai atlikti veiksmai, kurie įrodytų, kad mokesčio mok÷tojas siek÷
išvengti visiško ar dalinio mokesčių mok÷jimo
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Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų R. Klišausko (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A.Baranovo, A.Taminsko,
B.Janavičiūt÷s, G.Kryževičiaus,
sekretoriaujant A.Macaitytei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovams A.Milašiūnui ir B.Kriščiūnienei,
atsakovo atstovui G.Valantiejui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
BĮ UAB „Lietpack” apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m.
lapkričio m÷n. 15 d. sprendimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas BĮ UAB „Lietpack“ skundu kreip÷si į teismą, prašydamas panaikinti
Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausyb÷s 2002 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. S-211
ir Mokesčių inspekcijos 2002 m. sausio 31 d. ir 2001 m. vasario 26 d. aktų pelno mokesčio už
1994 m. ir bendrojo akcizo už 1994-1995 m. dalis bei nepatvirtinti Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos prie LR Finansų ministerijos 2002 mi. birželio 24 d. sprendimo Nr. 13-07-5326.

Nurod÷, kad Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, išnagrin÷jusi pareišk÷jo
skundą d÷l Vilniaus apskrities VMI 2002 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 17-01-04-10622 nurodymo
sumok÷ti į biudžetą 45059 Lt juridinių asmenų pelno mokesčio ir 28332 Lt bendrojo akcizo
mokesčio, 2002 m. birželio 24 d. sprendimu Nr. 13-07-5326 patvirtino vietinio mokesčių
administratoriaus sprendimą. Mokestinių ginčų komisija prie LR Vyriausyb÷s 2002 m. rugpjūčio 30
d. sprendimu Nr. S-211-(7-224/2002) patvirtino centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą.
Tačiau pareišk÷jas nurod÷, kad 45059 Lt juridinių asmenų pelno ir 28332 Lt dydžio bendrojo
akcizo mokestis yra apskaičiuotas nepagrįstai. Mokesčio administratorius, tikrindamas bendrojo
akcizo ir juridinių asmenų pelno mokesčio apskaičiavimą neatsižvelg÷ į tai, kad pagal Mokesčių
administravimo įstatymo 24 straipsnio l dalį, jei kitaip nenumatyta mokesčio įstatyme, mokesčius
gal÷jo apskaičiuoti ar perskaičiuoti ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius pra÷jusius
kalendorinius metus, skaičiuojant atgal nuo tų metų, kada atliekamas apskaičiavimas ar
perskaičiavimas, sausio l dienos. Mokesčių išieškojimo terminas pagal MAĮ 29 straipsnio 3 dalį, yra
penkeri metai, o mokesčių administratorius perskaičiavo juridinių asmenų pelno mokestį už 1994
metus. Pareišk÷jo atstovai teismo pos÷dyje paaiškino, kad laikotarpiu nuo 1994 m. sausio 1 d. iki 1996
m. sausio 31 d. bendrov÷ deklaravo apskaičiuotą 129761 Lt dydžio bendrojo akcizo sumą, apmok÷tą
bendrai į akcizą perkant prekes ir paslaugas 62129 Lt, tod÷l priklausanti mok÷ti į biudžetą bendrojo
akcizo suma sudar÷ 67632 Lt. Mokesčių administratorius 2001 m. vasario 26 d. atlikęs mokesčių
apskaičiavimo ir sumok÷jimo patikrinimą už 1994-1995 metus papildomai priskaičiavo 78615 Lt
bendrojo akcizo, o 2002 m. sausio 31 d. papildomo patikrinimo metu bendrojo akcizo sumą sumažino
50283 Lt, t.y. iki 28332 Lt. Pareišk÷jo atstovai nesutiko su min÷ta bendrojo akcizo suma, nes šis
mokestis pareišk÷jo apskaičiuotas vadovaujantis LR Vyriausyb÷s 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimu
Nr. 541, LR Finansų ministerijos 1993 m. liepos 9 d. raštu Nr. 45N ir LR Finansų ministerijos
1994 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 05-41/1818 nuostatomis, kurios nustato, kad bendrasis
akcizas turi būti skaičiuojamas už parduotas prekes arba suteiktas paslaugas pagal apmok÷jimą
už tas prekes ir paslaugas. Bendrov÷ bendrąjį akcizą skaičiavo nuo pirkimo ir pardavimo
kainų skirtumo ir tai buvo deklaruota ir sumok÷ta. Be to, papildomo patikrinimo akte
nenurodyta, kuriai įmonei ir už kokias paslaugas bendrasis akcizas buvo netinkamai
deklaruotas ir apskaičiuotas. D÷l juridinių asmenų pelno mokesčio pareišk÷jo atstovai
paaiškino, kad bendrov÷, vadovaudamasi 1992 m. kovo 26 d. Finansų ministerijos raštu Nr.
44N įvertino 1994 m. realizuotos produkcijos apimtis ir pinigų įplaukas už iki 1994 m.
sausio 1 d. atkrautą produkciją, realizacijos savikainą ir pelno sumą, už kurią
apmok÷jimus gavo 1994 m. Pakartotinio patikrinimo metu mokesčių administratorius
sumažino juridinių asmenų pelno mokestį 67532 Lt, nurodydama sumok÷ti į biudžetą 45059
Lt pelno mokesčio. Pareišk÷jo atstovams n÷ra aišku kokiu pagrindu reikalaujama
sumok÷ti min÷to dydžio mokestį, kadangi bendrov÷ pateik÷ išsamius motyvus ir dokumentus
d÷l nepagrįstai priskaičiuoto 388244,98 Lt pelno ir 125388 Lt pelno mokesčio.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2002 m. lapkričio 15 d. sprendimu BĮ
UAB „Lietpack“ skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos
d÷l Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausyb÷s 2002 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo
Nr. S-211-(7-244/2002) ir VMI prie LR Finansų ministerijos 2002 m. birželio 24 d.
sprendimo Nr. 13-07-5326 panaikinimo atmet÷ kaip nepagrįstus. Teismas konstatavo, kad
2001 m. vasario 26 d. akte Nr. 05-00-10-897 yra nustatyta, kad pareišk÷jas pažeid÷ LR
Vyriausyb÷s 1991 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 541, LR Finansų ministerijos 1993 m. liepos
9 d. raštą Nr. 45N, kadangi 1994-1995 m. nedeklaravo ir nemok÷jo į biudžetą 78615 Lt
bendrojo akcizo, tod÷l mokesčio administratorius papildomai apskaičiavo ir nurod÷ sumok÷ti
į biudžetą 78615 Lt bendrojo akcizo. Iš esm÷s 2001-02-26 patikrinimo akte buvo
analizuojama ir pasisakyta d÷l bendrojo akcizo, kuris buvo privalomas sumok÷ti už AB
„Skaiteis“ ir AB "Sirijus" 1993 metais atliktas, bet neapmok÷tas bendrai 329729 Lt vert÷s
paslaugas. Papildomo patikrinimo 2002 m. sausio 31 d. metu bendrasis akcizas buvo
sumažintas 50283 Lt suma, kadangi jis buvo sumok÷tas į biudžetą 1994 m. rugpjūčio 30 d.
mokestin÷s paskolos, surašytos tarp valstybin÷s Vilniaus miesto mokesčių inspekcijos ir

pareišk÷jo sutartimi nustatytais terminais ( b.l. 9 ). Likusią bendrojo akcizo sumą - 28332 Lt
- pareišk÷jui nurodyta sumok÷ti į biudžetą. Pareišk÷jas, nesutikdamas su mok÷tinu į
biudžetą bendruoju akcizu, nurod÷, kad bendrąjį akcizą skaičiavo nuo pirkimo ir
pardavimo kainų skirtumo ir jis yra deklaruotas ir sumok÷tas, nepažeidžiant įstatymų ir kitų
norminių aktų, reguliuojančių jo apskaičiavimą ir mok÷jimą, reikalavimų. Kaip pažym÷ta
2001 m. vasario 26 d. patikrinimo akto Nr. 05-00-10-897 3.5 punkte, bendrov÷ 1994-1995
m. ne kartą tikslino bendrojo akcizo apskaičiavimus, sisteminiuose buhalteriniuose
apskaitos registruose buvo atliekami įvairūs buhalterinių sąskaitų įrašų koregavimai,
nepagrįsti buhalterin÷mis pažymomis ir kitais dokumentais, tod÷l mokesčio administratorius
bendrąjį akcizą apskaičiavo pagal pirminius apskaitos dokumentus (b.l. 40-41). 2002 m.
sausio 31 d. atlikto papildomo patikrinimo metu papildomai bendrovei apskaičiuotas juridinių
asmenų pelno mokestis buvo sumažintas 67532 Lt suma, nes buvo nustatyta, kad pareišk÷jas 1994
m. įskait÷ į apmokestinamąjį pelną 232868,40 Lt įplaukas, gautas už prekes, išsiųstas pirk÷jams iki
1994 m. sausio 1 d. ( b.l. 9 ). D÷l likusios pelno mokesčio sumos apskaičiavimo nepagrįstumo
pareišk÷jas nepateik÷ atitinkamų dokumentų, kurie paneigtų 1994 m. pajamomis pripažintas sumas,
taip pat nepateik÷ įrodymų, kaip jo skundo ir atstovų pasisakymų motyvai susiję su jau sumažinta
ir likusia pelno mokesčio suma, nes pagal patikrinimo akto 8.1.3 p. papildomai mok÷tina suma
nebuvo apskaičiuota (b.l. 44). Mokesčių administratorius patikrinimo metu išanalizavo
pirminius apskaitos dokumentus ir jų pagrindu apskaičiavo juridinių asmenų pelno mokestį ( MGK
byla, b.l. 134 - 141 ). Nustatyta, kad dalis ūkinių operacijų nepagrįsta dokumentais, arba kai kurie
iš jų neturi juridin÷s galios, tod÷l vadovautis suvestiniu buhalterin÷s apskaitos dokumentu - žurnaluorderiu Nr. 11 - n÷ra pagrindo. Darytina išvada, kad 45059 Lt pelno mokesčio suma yra nustatyta
teisingai. Mok÷tinus į valstyb÷s biudžetą mokesčius inspekcija teisingai ir pagrįstai apskaičiavo už
dešimtį pra÷jusių kalendorinių metų, vadovaujantis LR MAĮ 24 straipsnio 3 dalimi Iš 2001 m.
sausio 26 d. patikrinimo akto nustatyta, kad pareišk÷jas pateik÷ neteisingas pelno mokesčio ir
bendrojo akcizo deklaracijas, o tai yra pagrindas apskaičiuojant mokesčius taikyti LR MAĮ 24
straipsnio 3 dalį (MGK byla, b.l. 5, 70-78 ).
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas BĮ UAB „Lietpack“ prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2002 m. lapkričio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą,
kuriuo jo skundas būtų tenkintas. Nurodo, kad teismas, nagrin÷damas skundą, kaip ir Mokestinių, ginčų
komisija, nevisapusiškai išanalizavo pateiktus dokumentus. Paaiškino, kad iš pirmin÷s apskaitos dokumentų
pateiktų Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai tikrinimo metu (priedas 26 prie 2001-02-26
patikrinimo akto) matyti, kad bendrov÷ 1994 m. pagamino ir realizavo produkcijos už 3330301 Lt. Iki 1994
m. sausio 1 d. bendrov÷ buvo atkrovusi produkcijos už 398029 Lt pagamintos 1991 metais, už kurią
apmok÷jimo negavo. Atkrautos produkcijos savikaina buvo 306482 Lt, tai patvirtina (žurnalas - orderis 11
eilut÷ l0a ir 10b). Bendrov÷ už 1994 m. mokesčių inspekcijai pateik÷ balansą ir pelno mokesčio ataskaitą
papildomai priskaičiuodama 8973 7 Lt pelną už 1993 m. atkrautą produkciją, tai patvirtina paaiškinamasis
raštas prie metinio balanso už 1994 metus ir juridinių, asmenų fiziniai rezultatai už 1994 m., faktiškai tur÷jo
būti (398029 - 306482)= 91547 Lt pelno. Tuo tarpu inspekcija 2002 m. sausio 31 d. pakartotino patikrinimo
akte Nr. 05-01-21-823 įraš÷ 15537656 Lt sumą neva neįskaitytą į realizavimo pajamas, bet tai nesutampa su
akto (priede 25 ir 10) įvardintomis sumomis, kurios sudarytos remiantis pirminiais apskaitos dokumentais.
Teigia, kad pakartotino patikrinimo 2002 m. sausio 31 d. Nr. 05-01-23-823 metu Inspekcija
sumažino juridinių asmenų pelno mokestį 67532 Lt, nurodydama sumok÷ti į biudžetą 45059
Lt pelno mokesčio, tačiau iš šio akto neaišku kokiu pagrindu atsirado juridinių, asmenų, pelno
mokesčio nepriemoka ir kokiu pagrindu (kuo remiantis) ji buvo priskaičiuota. Nurodo, kad
teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelg÷ į aplinkybę, kad bendrov÷ ginčija nepagrįstai
priskaičiuotą pelno mokestį už 1994 metus 112591.04 Lt sumoje nuo įplaukų 388244.98 Lt
sumoje gautų 1994 metais už 1993 m. atkrautą, bei neapmok÷tą produkciją. Teigia, kad
mokesčio administratoriaus teiginiai, kad bendrov÷ nepateik÷ pirminių apskaitos dokumentų
prieštarauja 2001 m. vasario 26 d. akto duomenims (priedai prie akto Nr. 10, 24, 25, 26, 29,
30, 31), kuriuose įvardinta pirminis apskaitos dokumentas, dokumento numeris, data, prek÷s
ar paslaugos gav÷jas, suma ir kt. ir tuo pagrindu suskaičiuota bendrov÷s realizacin÷s

pajamos. Taip pat nurodo, kad bendrov÷s apskaitos orderis-žurnalas Nr.11 yra sudarytas iš
pirmin÷s apskaitos dokumentų ir jame nurodyti konkretūs paslaugų ar produkcijos pirk÷jai,
jų įsiskolinimo likučiai 1994 m. sausio 1 d., įvardijant realizacijos sumą ir jos savikainą.
Bendrov÷, pateikdama Mokesčių inspekcijai metinį balansą už 1994 m. (t. y. pagrindinis
finansin÷s atskaitomyb÷s dokumentas, tikrinamas revizor÷s ir tvirtinamas akcininkų
susirinkime), pateik÷ paaiškinamąjį raštą, kurio 7 eilut÷je įrašytas bendrov÷s 1994 metais
gautas pelnas - 89737 Lt nuo praeitais metais atkrautos produkcijos likučių atvaizdavimas
apskaitoje apskaitin÷mis kainomis - rezultatas, t.y. realizacijos sumos ir savikainos
skirtumas. Ši suma didesn÷ negu skaičiuota 89296.35 Lt. Taip bendrov÷ Mokesčių
inspekcijai pateik÷ Juridinių asmenų finansinių rezultatų atskaitą, nustatytą Finansų
ministerijos 1992 m. kovo 26 d. raštu Nr. 44N. Pareišk÷jas nurodo, kad teismas,
priimdamas sprendimą, neįvertino ir tos aplinkyb÷s, kad mokesčių administratorius visas
įplaukas, gautas už 1993 metais realizuotą produkciją priskaičiavo kaip pelną, tuo
pažeisdama LR Finansų ministerijos 1992 m. kovo 26 d. rašto Nr. 44N „D÷l finansin÷s
atskaitomyb÷s“ nuostatas - pardavimo kaina minus savikaina lygu pelnas. Taip pat
teismas neįvertino tos aplinkyb÷s, kad Inspekcija antrą kartą dubliuotai priskaičiavo pelno
mokestį už 1994 m. už jau bendrov÷s apskaičiuotą ir jau sumok÷tą pelno mokestį, tod÷l yra
nepagrįsta ir tendencinga išvada, kad 45059 Lt pelno mokesčio suma yra nustatyta
teisingai. D÷l bendrojo akcizo mokesčio pareišk÷jas paaiškino, kad laikotarpiu nuo 1994
m. sausio 1 d. iki 1996 m. sausio 31 d. bendrov÷ deklaravo apskaičiuotą l 29761 Lt dydžio
bendrojo akcizo sumą, apmok÷tą bendrąjį akcizą perkant prekes ir paslaugas 62129 Lt, tod÷l
priklausanti biudžetui mok÷ti suma, sudar÷ 67632 Lt. 2001 m. vasario 26 d. Inspekcija,
atlikusi mokesčių apskaičiavimo ir sumok÷jimo patikrinimą už 1994-1995 metus,
papildomai priskaičiavo 78615 Lt bendrojo akcizo (aktas Nr, 05-00-10-897, 3 skyrius, 3.2,
3.3, 3.4 punktai ), o jau 2002 m. sausio 31 d. (aktas Nr. 05-01-23-823, l skyrius)
papildomo patikrinimo metu bendrojo akcizo sumą sumažina 50283 Lt, įpareigodamas
sumok÷ti į biudžetą 28332 Lt bendrojo akcizo mokesčio. Tokiu būdu pagal papildomo
patikrinimo aktą papildomai priskaičiuota bendrojo akcizo suma liko 28332 Lt.
Nesutikdama su papildomai priskaičiuota bendrojo akcizo suma, šį mokestį bendrov÷
ginčijo, nes laik÷, kad mokestį apskaičiavo tinkamai vadovaujantis LR Vyriausyb÷s 1991
m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 541, LR Finansų ministerijos 1993 m. liepos 9 d. raštu
Nr.45N bei LR Finansų ministerijos 1994 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 05-41/1818
nuostatomis, kuris nustato, kad bendrasis akcizas turi būti skaičiuojamas už parduotas prekes
arba suteiktas paslaugas pagal apmok÷jimą už tas prekes ir paslaugas. Teigia, kad 2001 m.
vasario 26 d. atliktu patikrinimo aktu Nr. 05-00-10-897 ir 2002 m. sausio 31 d. papildomo
patikrinimo aktu Nr. 05-01-23- 821 Inspekcija nenurod÷, kuriai įmonei ir už kokias parduotas
prekes ar suteiktas paslaugas bendrov÷ netinkamai deklaravo ir apskaičiavo bendrąjį akcizą,
tod÷l mano, kad ji netur÷jo juridinio pagrindo perskaičiuoti bendrojo akcizo mokestį už
1994-1995 m. Taip pat pareišk÷jas teigia, kad mokesčių administratorius pažeid÷ MAĮ 24
straipsnio reikalavimus, kurie nustato „jeigu kitaip nenustatyta mokesčio įstatyme, mokesčio
administratorius ir mokesčio mok÷tojas (mokestį išskaičiuojantis asmuo) mokestį
apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali nedaugiau kaip už einamuosius ir penkerius kalendorinius
metus, skaičiuojant atgal nuo tų metų kada atliekamas mokesčio apskaičiavimas arba
perskaičiavimas, sausio l dienos“ ir nepagrįstai taik÷ 10 metų patikrinimo periodą.
Vilniaus apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija atsiliepime į apeliacinį skundą
prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o pareišk÷jo BĮ UAB „Lietpack“ apeliacinio skundo netenkinti.
Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai.
Byloje nustatyta, kad atsakovas 2001 m. vasario 26 d. patikrinimo aktu ir jo 2002 m.
sausio 31 d. papildymu pareišk÷jui priskaičiavo už 1994-1995 m. 28332 Lt bendrojo akcizo
mokestį ir už 1994 m. 45059 Lt juridinių asmenų pelno mokestį.

Pareišk÷jas, nesutikdamas su tokiu atsakovo sprendimu, ginčija šių mokestinių
nepriemokų priskaičiavimo teis÷tumą, nurodydamas, kad atsakovas nepagrįstai jo atžvilgiu
pritaik÷ Mokesčių administravimo įstatymo (toliau MAĮ) 24 straipsnio 3 dalies (1995 06 28
red.) nuostatas, leidžiančias mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti už dešimtį pra÷jusių
kalendorinių metų.
Tokiu būdu, pareišk÷jas nesutinka tiek su atsakovo, tiek su teismo atliktu šios
materialin÷s teis÷s normos (MAĮ 24 str. 3 d.) aiškinimu ir taikymu
Iš MAĮ 24 straipsnio (1995 06 28 red.) matyti, kad šio straipsnio 1 ir 3 dalyse buvo
numatyti skirtingi mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) laikotarpiai.
MAĮ 24 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, jeigu kitaip nenustatyta mokesčio
įstatyme, mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti galima ne daugiau kaip už penkerius
pra÷jusius kalendorinius metus, už kuriuos mokesčio administratoriui tur÷jo būti pateikta
mokesčio deklaracija. Pagal straipsnio 3 dalį, jeigu mokesčio mok÷tojas nepateikia mokesčio
deklaracijos, pateikia neteisingą mokesčio deklaraciją ar kitaip vengia mok÷ti mokestį ir jeigu
mokesčio įstatymas nenustato kitaip, mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti galima ne
daugiau kaip už dešimtį pra÷jusių kalendorinių metų, už kuriuos mokesčio administratoriui
tur÷jo būti pateikta mokesčio deklaracija. Taigi, galimyb÷ apskaičiuoti (perskaičiuoti)
mokesčius už dešimtį pra÷jusių kalendorinių metų įstatymo siejama su dviejų aplinkybių
buvimu: kai kitoks apskaičiavimo (perskaičiavimo) laikotarpis tiesiogiai n÷ra nustatytas
pačiame mokesčių įstatyme ir kai yra nustatyta nors viena iš šio straipsnio 3 dalyje išvardintų
aplinkybių.
MAĮ 24 straipsnio 3 dalyje išvardintų min÷tų aplinkybių sąrašas n÷ra užbaigtas,
tod÷l taikant šios straipsnio dalies nuostatas yra būtina nustatyti bendrus visoms nurodytame
sąraše išvardintoms aplinkyb÷ms požymius, kurie yra būtini ir pakankami priskirti faktinę
bylos aplinkybę prie išvardintų šiame sąraše. Pagal straipsnio 3 dalies sakinio konstrukciją
darytina išvada, kad tokiu bendru požymiu yra aplinkyb÷, kad mokesčių mok÷tojas vengia
mok÷ti mokesčius. Tai matyti iš sąraše nurodytų aplinkybių išd÷stymo: įstatymo leid÷jo
konkrečiai nurodytos aplinkyb÷s (mokesčio deklaracijos nepateikimas ir neteisingas mokesčių
deklaracijos pateikimas) yra sujungtos su kitomis (nekonkretizuotomis) aplinkyb÷mis žodžiais
„ar kitaip vengia mok÷ti mokestį“. Žodžiai „ar kitaip vengia“ reiškia, kad deklaracijos
nepateikimas ir neteisingos deklaracijos pateikimas įstatymo leid÷jo nurodyti kaip mokesčių
vengimo konkretūs pavyzdžiai.
Taigi, kad atsirastų įstatymin÷s sąlygos taikyti MAĮ 24 straipsnio 3 dalies nuostatas
turi būti nustatyta faktin÷ aplinkyb÷ – vengimas mok÷ti mokesčius.
Kadangi mokesčio administratorius yra ta institucija, kuri kontroliuoja mokesčių į
valstyb÷s biudžetą apskaičiavimą, sumok÷jimą bei išieško laiku nesumok÷tus mokesčius
(MAĮ 16 str. 1 d. 2 p.), t. y. tiesiogiai taiko įstatymus, reguliuojančius mokestinius teisinius
santykius, tod÷l ir teis÷ taikyti MAĮ 24 straipsnio 3 dalies nuostatas jai atsiranda, kai nustato
vengimo mok÷ti mokesčius faktą.
Ir priešingai, vien ta aplinkyb÷, kad mokesčio mok÷tojas pateik÷ neteisingą
mokesčio deklaraciją, nenustačius vengimo mok÷ti mokestį fakto, pati savaime nesukuria
prielaidų taikyti mokesčio administratoriui MAĮ 24 straipsnio 3 dalies nuostatų.
Iš to darytina išvada, kad mokesčio administratorius perskaičiuoti mokestį už
dešimtį pra÷jusių kalendorinių metų gali, kai nustato, o tuo pačiu ir įrodo vengimo mok÷ti
mokestį faktą.
Pagal MAĮ 18 straipsnį, mokesčių administratorius įgyvendindamas jam įstatymo
suteiktas teises ir eidamas pareigas, atliekamus veiksmus įformina sprendimais.
Tokiu būdu, ir vengimo mok÷ti mokestį faktas, kaip būtina sąlyga taikyti MAĮ 24
straipsnio 3 dalies nuostatas, turi būti konstatuotas mokesčio administratoriaus sprendime, kas
savo ruožtu sudarytų ir vieną iš mokestinio ginčo nagrin÷jimo dalykų.
Iš bylos matyti, kad mokesčių administratorius, savo sprendimuose d÷l MAĮ 24
straipsnio 3 dalies taikymo apsiribojo tik neteisingos mokesčio deklaracijos pateikimo faktu,

nieko nepasisakydamas, ar yra nustatytas vengimo mok÷ti mokestį faktas, ar ne (b.l. 15, 20).
O kaip min÷ta, faktin÷s aplinkyb÷s – vengimo mok÷ti mokestį, nenustatymas nesukuria
prielaidų taikyti MAĮ 24 straipsnio 3 dalį.
D÷l ko, mokesčio administratoriaus sprendimas šiuo klausimu negali būti pripažintas
pagrįstu, nes mokesčių administratorius netinkamai išaiškinęs materialin÷s teis÷s normą,
galimai netinkamai ją ir pritaik÷, nes nenustat÷ visų bylai reikšmingų aplinkybių ir jų teisiškai
neįvertino.
Kadangi min÷tos aplinkyb÷s nustatymas, kaip min÷ta, yra mokesčio
administratoriaus prerogatyva, tod÷l jo sprendimas naikinamas, bylą perduodant iš naujo
nagrin÷ti mokesčio administratoriui (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.; 141, 143 str.).
D÷l pamin÷tų priežasčių naikinami teismo bei Mokestinių ginčų komisijos
sprendimai, kuriuose min÷ta klaida yra atkartota, bet neištaisyta, kas šiuos sprendimus taip pat
daro nepagrįstais.
Iš naujo tiriant aptariamą kausimą, atkreiptinas d÷mesys į tai, kad MAĮ 24 straipsnio
3 dalyje pavartota sąvoka „vengimas“ lingvistine prasme suprantama kaip stengimasis
išsisukti, išsisukin÷jimas (Dabartin÷s lietuvių kalbos žodynas IV leidimas, Vilnius 2000, psl.
921).
Stengimasis išsisukti, tai elgesio būdas, kuris parodo žmogaus sąmon÷je
susiformavusį valinį elementą – sąmoningą siekimą tam tikrų pasekmių.
Tod÷l vengimą mok÷ti mokestį aiškinant mokestinį teisinį santykių kontekste,
darytina išvada, kad tai yra sąmoninga, tyčin÷ veika, kuri gali pasireikšti deklaracijos
nepateikimu laiku be pateisinamų priežasčių, žinomai neteisingų duomenų apie savo arba
įmon÷s pajamas, pelną ar jų naudojimą įrašymu į deklaraciją; apgaulingu apskaitos tvarkymu,
apskaitos dokumentų klastojimu, sl÷pimu ir pan., t. y. turi būti nustatyti tokie mokesčio
mok÷tojo faktiškai atlikti veiksmai, kurie įrodytų, kad mokesčio mok÷tojas siek÷ išvengti
visiško ar dalinio mokesčio mok÷jimo.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu,
nutar÷:
Panaikinti: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. lapkričio 15 d.
sprendimą; Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m.
rugpjūčio 30 d. sprendimą; Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
Finansų ministerijos 2002 m. birželio 24 d. sprendimą ir perduoti bylą iš naujo nagrin÷ti
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Nutartis neskundžiama.

1.3.1.3. D÷l atleidimo nuo skaičiuojamų delspinigių ar jų dalies ir indeksuotų
nesumok÷tų įmokų į valstyb÷s biudžetą sumos ar jos dalies, kai sunki fizinio asmens
socialin÷ pad÷tis
Pagal Finansų ministro 2001 m. rugs÷jo 7 d. įsakymu Nr. 259 patvirtintos Atleidimo
nuo skaičiuojamų (priskaičiuotų) delspinigių ar jų dalies ir (ar) indeksuotų nesumok÷tų įmokų
į valstyb÷s biudžetą sumos ar jos dalies tvarkos 4.6.1. punktą delspinigių išieškojimas
netikslingas ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu, kai sunki fizinio asmens ekonomin÷
(socialin÷) pad÷tis: asmeniui reikia (jau teikiama) valstyb÷s paramos (asmuo yra sulaukęs
pensinio amžiaus, invalidas, asmeniui reikalingas gydymas, medicinin÷ profilaktika ir
reabilitacija). Aiškinant šios teis÷s normos taikymą pažym÷tina, kad šiame punkte išvardintos
aplinkyb÷s siejamos su valstyb÷s paramos gavimu ar teis÷s į tokią paramą tur÷jimu, tod÷l

savaime jos negali būti pakankamu pagrindu konstatuoti fizinio asmens sunkią ekonominę
(socialinę) pad÷tį Tvarkos 4.6.1. taikymo prasme.
Administracin÷ byla A11–289–2003
Bylų kategorija 10.1.1.; 11.1.

NUTARTIS
2003 m. kovo 19 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), Gintaro Kryževičiaus ir
Birut÷s Janavičiūt÷s,
sekretoriaujant L. Česnavičienei,
dalyvaujant atsakovo atstovui G. Valantiejui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Vaclavo Makovskij apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
sausio 15 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Vaclavo Makovskij skundą
atsakovei Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai d÷l sprendimo panaikinimo ir
sprendimo d÷l atleidimo nuo delspinigių pri÷mimo.
Teis÷jų kolegija, išnagrin÷jusi bylą,
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas Vaclav Makovskij su skundu (b.l.4) kreip÷si į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių
inspekcijos 2002 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 311 “D÷l atleidimo nuo skaičiuojamų
(priskaičiuotų) delspinigių ir (ar) Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta tvarka
indeksuotų nesumok÷tų įmokų į valstyb÷s biudžetą mok÷jimo” ir priimti naują sprendimą
atleisti jį nuo delspinigių.
Pareišk÷jas nurod÷, kad Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos Vilniaus
skyriui už pav÷luotą pajamų deklaravimą, antrą kartą 2001 m. pardavus tos pačios rūšies
daiktą (žem÷s sklypą), priskaičiavus 1198,29 Lt fizinių asmenų pajamų mokesčio delspinigių,
padav÷ prašymą atleisti jį nuo delspinigių, tačiau pastaroji nepagrįstai prašymo nepatenkino.
Pareišk÷jas teig÷, jog mokesčio nesumok÷jo d÷l to, kad nežinojo įstatymų. Taip pat pažym÷jo,
kad skundžiamame sprendime nurodytas jo turtas yra gyvenamasis būstas ir pagalbinis ūkis, o
automobiliai n÷ra tas turtas, kurį pardavęs gal÷tų sumok÷ti delspinigius. V. Makovskij
pažym÷jo, jog apskaičiuota delspinigių suma, atsižvelgiant į jo pad÷tį (gauna mažą pensiją,
kuri yra jo, bedarb÷s ligotos žmonos bei jos bedarbio sūnaus pragyvenimo šaltinis ir kt.), yra
gana didel÷. Be to, praš÷ atsižvelgti į aplinkybes, kad Vilniaus apskrities valstybin÷ mokesčių
inspekcija 2002 m. rugs÷jo 12 d. nutarimu už pav÷luotą fizinių asmenų pajamų deklaracijos
pateikimą skyr÷ administracinę nuobaudą, kad nurodymą sumok÷ti fizinių asmenų pajamų
mokestį įvykd÷. Pareišk÷jo nuomone, netinkamai buvo taikyta Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 29 straipsnio 7 dalis.
Atsakov÷ Vilniaus apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija atsiliepime į skundą
(b.l.7-8) praš÷ skundo nepatenkinti.
Nurod÷, kad pareišk÷jo prašymą d÷l atleidimo nuo delspinigių išnagrin÷jo
visapusiškai, tinkamai aiškino ir taik÷ teis÷s normas. Atsakov÷s nuomone, skunde išd÷stytos
priežastys negali būti pripažįstamos aplinkyb÷mis, nepriklausančiomis nuo mokesčio
mok÷tojo valios, d÷l kurių jis negal÷jo laiku deklaruoti ir sumok÷ti mokesčio. Taip pat
nurod÷, jog teis÷s aktai (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. rugs÷jo 7 d. įsakymu
Nr. 259 patvirtinta Atleidimo nuo skaičiuojamų (priskaičiuotų) delspinigių ar jų dalies ir (ar)

indeksuotų nesumok÷tų įmokų į valstyb÷s biudžetą sumos ar jos dalies tvarkos (toliau –
Tvarka) 4.6.1 p.) numato galimybę atleisti mokesčio mok÷toją nuo delspinigių d÷l sunkios
fizinio asmens ekonomin÷s (socialin÷s) pad÷ties, tačiau pareišk÷jas nei Vilniaus apskrities
valstybinei mokesčių inspekcijai, nei teismui nepateik÷ įrodymų, pagrindžiančių šią
aplinkybę. Pažym÷jo, jog vadovaudamasi MAĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir surinkusi
duomenis apie pareišk÷jo turtą bei pajamas nustat÷, kad jo ekonomin÷ pad÷tis n÷ra sunki
(senatv÷s pensija yra 460,68 Lt, pareišk÷jas Vilniuje turi 2 žem÷s sklypus, gyvenamąjį namą
bei kitus pastatus, 2 automobilius ir kt.).
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. sausio 15 d. sprendimu (b.l.4951) pareišk÷jo skundą atmet÷ kaip nepagrįstą.
Teismas pažym÷jo, kad ginčas yra kilęs ne d÷l delspinigių priskaičiavimo pagrįstumo
ir teis÷tumo, o d÷l atleidimo nuo delspinigių. Nurod÷, jog Tvarkos 4.6.1 punktas fizinio
asmens sunkią ekonominę (socialinę) pad÷tį numato kaip vieną iš atleidimo nuo delspinigių
pagrindų, o asmuo, pateikdamas prašymą atleisti nuo delspinigių, kartu su prašymu turi
pateikti jį pagrindžiančius dokumentus (Tvarkos 10, 11 p.). Priimant sprendimą tokiais
atvejais būtina nustatyti asmens sunkią ekonominę (socialinę) pad÷tį apibūdinančias
aplinkybes. Teismas konstatavo, kad pareišk÷jas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių
inspekcijai ir teismui nepateik÷ įrodymų, patvirtinančių, jog jo ekonomin÷ (socialin÷) pad÷tis
yra sunki, o bylos dokumentai apie pareišk÷jui nuosavyb÷s teise priklausantį turtą, gaunamą
pensiją to nepatvirtina.
Apeliaciniame skunde (b.l.53-54) pareišk÷jas V. Makovskij prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą
– atleisti jį nuo delspinigių.
Pareišk÷jas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taik÷ bei aiškino
materialin÷s teis÷s normas. Pažymi, jog teismas nepagrįstai netaik÷ MAĮ 39 straipsnio, t.y.
neatleido nuo delspinigių, atsižvelgiant į tai, kad jis yra senyvo amžiaus (68 m.), lenkas, kad
pažeidimą padar÷ d÷l įstatymų nežinojimo. Taip pat pažymi, jog teismas nepagrįstai
nesivadovavo MAĮ 54 straipsniu, nes pareišk÷jas neveng÷ mok÷ti mokesčių, tokį pažeidimą
padar÷ pirmą kartą, o paskaičiuota delspinigių suma – 1198,29 Lt - jam, kaip pensininkui, yra
gana didel÷. Pareišk÷jo nuomone, nepagrįstai nebuvo taikyta ir MAĮ 29 straipsnio 7 dalis
(nevisapusiškai ištirtos aplinkyb÷s apskaičiuojant delspinigius).
Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakov÷ Vilniaus apskrities valstybin÷ mokesčių
inspekcija (b.l.63-64) prašo pareišk÷jo apeliacinio skundo nepatenkinti.
Nurodo, jog pagal MAĮ 39 straipsnio 10 dalies bei Tvarkos 4.1- 4.6 punktų nuostatas,
atsižvelgiant į pareišk÷jo nurodytus faktus, n÷ra pagrindo jį atleisti nuo delspinigių. Pažymi,
kad pareišk÷jo nurodytos aplinkyb÷s negali būti laikomos aplinkyb÷mis, nepriklausančiomis
nuo mokesčių mok÷tojo valios, d÷l kurių jis negal÷jo laiku deklaruoti ir sumok÷ti mokestį
(Tvarkos 4.3 p.). Be to, pareišk÷jas nepateik÷ įrodymų, pagrindžiančių jo sunkią ekonominę
(socialinę) pad÷tį (Tvarkos 4.6.1 p.). Surinkus duomenis apie pareišk÷jo turtą ir pajamas
(MAĮ 17 str. 1 d. 1 p.) buvo nustatyta, kad jo ekonomin÷ pad÷tis n÷ra sunki. Taip pat pažymi,
kad aplinkyb÷, jog pareišk÷jas nepadar÷ piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų, min÷toje
Tvarkoje n÷ra numatyta kaip pagrindas atleisti nuo delspinigių. MAĮ 54 straipsnis nenumato,
jog visi mokestiniai ginčai, susiję su mokesčių įstatymų taikymu ir aiškinimu, tur÷tų būti
sprendžiami išimtinai mokesčių mok÷tojų naudai. Be to, pareišk÷jas nenurodo jokių
konkrečių MAĮ ar Tvarkos normų neaiškumų, kurie tur÷tų būti aiškinami jo naudai.
Apeliacinis skundas atmestinas.
Kolegija konstatuoja, kad šis administracinis ginčas kilo d÷l pareišk÷jo neatleidimo
nuo priskaičiuotų delspinigių pagrįstumo, tod÷l byla tikrinama šiuos teisinius santykius
reguliuojančių teis÷s normų taikymo aspektu. Pagal MAĮ 39 straipsnio 10 dalį (2001 06 26
įstatymo Nr. IX-394 redakcijoje) mokesčio mok÷tojo atleidimo nuo priskaičiuotų delspinigių
ar jų dalies tvarką nustato aukščiau nurodyta Tvarka. Šioje MAĮ normoje yra nurodyti atvejai,
kada toks atleidimas yra galimas, tarp jų - kai delspinigių išieškojimas netikslingas

ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu. Kolegija pažymi, kad tokio netikslingumo kriterijai ar
tikslesnis apibūdinimas paties įstatymo nenustatyti. Pagal Tvarkos 4.6.1. punktą delspinigių
išieškojimas netikslingas ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu, kai sunki fizinio asmens
ekonomin÷ (socialin÷) pad÷tis: asmeniui reikia (jau teikiama) valstyb÷s paramos (asmuo yra
sulaukęs pensinio amžiaus, invalidas, asmeniui reikalingas gydymas, medicinin÷ profilaktika
ir reabilitacija). Aiškinant šios teis÷s normos taikymą pažym÷tina, kad šiame punkte
išvardintos aplinkyb÷s siejamos su valstyb÷s paramos gavimu ar teis÷s į tokią paramą
tur÷jimu, tod÷l savaime jos negali būti pakankamu pagrindu konstatuoti fizinio asmens sunkią
ekonominę (socialinę) pad÷tį Tvarkos 4.6.1. taikymo prasme. Pareišk÷jas nepateik÷ mokesčio
administratoriui Tvarkos 11 punkte numatytų ir tuo pačių leistinų įrodymų, patvirtinančių jo
sunkią ekonominę (socialinę) pad÷tį. Tokie įrodymai nepateikti ir pirmosios instancijos
teismui. Tod÷l teismo padaryta išvada, kad n÷ra teisinio pagrindo tenkinti pareišk÷jo skundą
yra pagrįsta. Taigi tenkinti pareišk÷jo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais n÷ra
pagrindo.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
n u t a r ÷:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 15 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o Vaclovo Makovskij apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.3.1.4. D÷l fizinių asmenų pajamų mokesčio mok÷jimo ir deklaravimo
Vienas iš visuotinai pripažintų tarptautin÷s teis÷s principų yra valstybių suverenios
lygyb÷s principas. Šis principas reiškia ir tai, kad valstybei yra draudžiama vienašališkai
nustatyti kitai valstybei kokias nors pareigas. Ambasada, kaip valstyb÷s aparato dalis, yra
neatskiriama nuo valstyb÷s, tod÷l vienašališkas pareigos nustatymas ambasadai iš esm÷s
reikštų tokios pareigos užd÷jimą užsienio valstybei, kas prieštarautų valstybių suverenios
lygyb÷s principui.
Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 straipsnio 5 dalis nustat÷
mokesčio mok÷jimo tvarką tuo atveju, kai pajamos gaunamos iš fizinio asmens. Gaunant
pajamų iš kitų šaltinių (ne iš fizinių asmenų), mokestis tur÷jo būti mokamas šiems atvejams
nustatyta specialia tvarka, jeigu įstatymas tokią tvarką numat÷, o tokios tvarkos nesant,
bendra Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 straipsnio l dalyje nustatyta
tvarka, t. y. pačiam pajamų gav÷jui deklaruojant ir sumokant mokestį jo nuolatin÷s
gyvenamosios vietos valstybinei mokesčių inspekcijai.
Administracin÷ byla Nr. A8–307–2003
Bylų kategorija 11.1.; 11.6.

NUTARTIS
2003 m. kovo 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
R. Klišausko (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A. Taminsko, N. Piškinait÷s,

apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Mindaugo Žebrausko apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003
m. sausio 31 d. sprendimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas M. Žebrauskas skundu kreip÷si į teismą, prašydamas panaikinti
Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausyb÷s (Komisija) 2002-11-21 sprendimą Nr. S394-(7-396/2002). Paaiškino, kad Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos
(AVMI) pareigūnai patikrinę pareišk÷jo su darbo santykiais susijusių pajamų, gautų per
1997-11-17 – 1999-10-09 laikotarpį apmokestinimo sumok÷jimo teisingumą, 2002 m.
birželio 14 d. patikrinimo aktu Nr.21-01-15-129 priskaičiavo ir nurod÷ sumok÷ti į biudžetą
8072,80 Lt fizinių asmenų pajamų mokesčio (FAPM), 4531,84 Lt šio mokesčio delspinigių
ir 233,50 Lt baudą (b.1.13-15). Pareišk÷jas d÷l šio akto pateik÷ skundą Vilniaus
apskrities VMI, kuri 2002-08-06 sprendimu Nr.17-01-04-22605 patvirtino patikrinimo
aktą ir atleido pareišk÷ją nuo 4531,84 Lt delspinigių mok÷jimo (b.1.17-21). Šį sprendimą
pareišk÷jas apskund÷ VMI prie FM. VMI prie FM, kuri 2002-09-16 sprendimu Nr.I3-048281 patvirtino inspekcijos 2002-08-06 sprendimą Nr.17-01-04-22605 (b.23-26).
Nesutikdamas su šiuo sprendimu, pareišk÷jas kreip÷si į Mokestinių ginčų komisiją prie
Vyriausyb÷s. Mokestinių ginčų komisija 2002-11-21 sprendimu Nr.S-394-(7396/2002) iš dalies pakeit÷ VMI prie FM 2002-09-16 sprendimą Nr.13-04-8281 t.y.
vietoje nurodymų sumok÷ti 8072,80 Lt fizinių asmenų pajamų mokestį ir 233,50 Lt šio
mokesčio baudą, nurod÷ sumok÷ti 8072,80 Lt fizinių asmenų pajamų mokestį ir 140,10 Lt
šio mokesčio baudą (b.1.28-32). Pareišk÷jas nurod÷, kad Komisijos sprendimo motyvas, kad
apmokestinant pareišk÷jo gautas iš ambasados pajamas, reikia atsižvelgti į įpareigojimų
ambasadai galimybę, nepagristas, nes tokios įpareigojimų nustatymo galimyb÷s ir
būtinumo į ją atsižvelgti nenumato nei vienas Lietuvos teritorijoje galiojantis teis÷s aktas.
Ją sugalvojo ir įved÷ ne įstatymų leid÷jas, o vykdomąsias ir teis÷s aktų taikymo funkcijas
atliekantys subjektai. Teig÷, kad viešosios teis÷s norminiam reguliavimui yra būdingas
ypatingas formalizuotumas, tod÷l tiek VMI, tiek Komisijos nuostata atsižvelgti į ambasados
įpareigojimų galimybę yra neteis÷ta, nes n÷ra pagrįsta teis÷s norma ir peržengia jiems suteiktų
įgalinimų ribas. Nurod÷, kad Komisija sprendime teig÷, kad pareišk÷jas tur÷jo deklaruoti ir
mok÷ti fizinių asmenų pajamų mokestį Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo
1, 81 , 33, 34, 37 straipsnių nustatyta tvarka. Įstatymo 81 str. (galiojęs iki 2001-07-18 )
numato, kad Lietuvos Respublikoje gyvenančių ar dirbančių asmenų gaunamos su darbo
santykiais susijusios pajamos iš užsienio valstybių įmonių, įstaigų ir organizacijų (2002 m.
sausio l d. įstatymo redakcijoje nurodyta - užsienio juridinių asmenų), taip pat pajamos,
gaunamos iš užsienio valstybių gyventojų ir iš komercin÷s-ūkin÷s ar kitos veiklos užsienio
valstyb÷se, apmokestinamos šio įstatymo V dalyje nustatyta tvarka. JAV ambasadoje
dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai į min÷to įstatymo 81 straipsnio reguliavimo sritį
nepatenka, nes: a) jų veiklą (darbą ambasadoje) reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir
kiti teis÷s aktai; b) ambasada yra savarankiškai Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiantis
subjektas, kadangi yra įsteigtas nustatyta tvarka, jai suteiktas juridinio asmens kodas ir yra
įregistruota Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų registre; c) atsižvelgiant į
įstatymo ''D÷l užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvos Respublikoje statuso" l
straipsnį, JAV ambasada yra užsienio valstyb÷s užsienio reikalų tarnybos padalinys, kuris
įstatymo prasme yra suprantamas kaip užsienio valstyb÷s juridinio asmens atstovyb÷ (tačiau
ne pats užsienio juridinis asmuo); d) pareišk÷jo pajamos, gautos iš JAV ambasados,
vertintinos kaip iš Lietuvos Respublikoje veikiančio juridinio asmens (ar jo atstovyb÷s)
gautos pajamos, kurios turi būti apmokestinamos įstatymo II dalyje nustatyta tvarka ir 33
procentu tarifu. Tiek VMI, tiek Komisija nepagrįstai pareišk÷ją priskyr÷ prie įstatymo 81

straipsnyje nurodytų asmenų grup÷s ir nepagristai jos atžvilgiu taik÷ įstatymo 37 straipsnio
reikalavimus. Nurod÷, kad min÷to įstatymo 34 straipsnis numato, kad tuo atveju, kai
pajamas mok÷tojas gauna iš įmonių, įstaigų ir organizacijų arba per jas, pajamų mokestį
išskaito ir sumoka į biudžetą šios įmon÷s, įstaigos ir organizacijos. Kai fiziniai
asmenys pajamas gauna iš kitų fizinių asmenų, gavęs pajamas asmuo privalo jas
deklaruoti nuolatin÷s gyvenamosios vietos valstybinei mokesčių inspekcijai. Tod÷l
pareišk÷jas padar÷ išvadą, kad fizinis asmuo turi įstatymo numatytą pareiga deklaruoti
pajamas ir pats susimok÷ti fizinių asmenų pajamų mokesti, kuomet pajamas gauna iš kito
fizinio asmens. Tod÷l pareišk÷jas man÷, kad jis netur÷jo pareigos deklaruoti iš JAV
ambasados gaunamas pajamas,nes ambasada tikrai neturi fizinio asmens statuso. Teig÷,
kad Įstatymo 37 str. nustato fizinio asmens pajamų deklaracijos užpildymo ir pateikimo
tvarką, o jo l dalies 4 punktas, numato, kai pajamos uždirbamos užsienio valstyb÷je, pajamų
deklaracija pateikiama per 5 dienas, pra÷jus m÷nesiui pu sugrįžimo į Lietuvą ar pasibaigus
pajamų šaltiniui užsienio valstyb÷je. Iš šios teis÷s normos matyti, kad asmens pajamų
deklaravimas yra siejamas su teritoriniu pajamų atsiradimo požymiu, t.y. pajamos uždirbamos
užsienio valstyb÷je. Tačiau ši teises norma neapima atvejų, kuomet pajamos yra gaunamos
iš užsienio valstyb÷s įmon÷s, įstaigos ar organizacijos atstovyb÷s ar jos nuolatin÷s
buvein÷s veikiančios Lietuvos Respublikos teritorijoje ir pačiam asmeniui esant Lietuvoje,
kadangi tada yra taikoma įstatymo II dalyje nurodyta tvarka. JAV ambasada yra nustatyta
tvarka įsteigta ir įregistruota vadovaujantis įstatymu "D÷l užsienio valstybių diplomatinių
atstovybių Lietuvos Respublikoje statuso". Teig÷, kad ginčo situacijoje tur÷jo būti taikytinos
1963 metų Vienos konvencijos " D÷l konsulinių santykių" 49 str. 3 d. nuostatos, jog
konsulin÷s įstaigos nariai, įdarbinantys asmenis, kurie n÷ra atleidžiami nuo pajamų mokesčio
už darbo užmokestį ar kitą atlygį, vykdo priimančios valstyb÷s įstatymų ir kitų teis÷s aktų
numatytus reikalavimus darbdaviams d÷l pajamų mokesčio mok÷jimo.
Atsakovas atsiliepimuose į skundą (b.1.54-56) nurod÷, kad MGK ir Inspekcija
visapusiškai ir išsamiai išnagrin÷jo pareišk÷jo skundą, tinkamai išaiškino ir taik÷ teis÷s
aktus bei pri÷m÷ teis÷tus ir pagrįstus sprendimus.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. sausio 31 d. sprendimu
pareišk÷jo M. Žebrausko skundą atmet÷ kaip nepagrįstą.
Teismas konstatavo, kad FAPMLĮ l straipsnio 1 punktas (3998-09-28
redakcija) numat÷, jog šį mokestį, be kitų, moka Lietuvos Respublikos gyventojai,
gaunantys su darbo santykiais susijusias pajamas iš užsienio valstybių įstaigų, o pagal šio
įstatymo 81 straipsnio redakciją, galiojusią 1996-02-01 - 2001-01-17 laikotarpiu, tokios
pajamos apmokestinamos šio įstatymo V dalyje nustatyta tvarka. Remiantis įstatymo "D÷l
užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvos Respublikoje statuso” l straipsniu,
padaryta pagrįsta išvada, kad užsienio valstyb÷s ambasada yra neatskiriama nuo valstyb÷s,
tod÷l prievol÷s nustatymas ambasadai reikštų prievol÷s nustatymą jos atstovaujamajai
valstybei, kas įmanoma tik esant specialiam tarptautiniam susitarimui. Tod÷l, kolegija padar÷
išvadą, kad pagristai buvo atsižvelgta į įpareigojimų nustatymo joms galimybę, nes šios
įstaigos (šiuo atveju - JAV ambasada) nepriklauso Lietuvos Respublikos jurisdikcijai ir
teismas neturi įrodymų apie tarp Lietuvos Respublikos ir JAV sudarytą specialų tarptautinį
susitarimą. D÷l to n÷ra pagrindo manyti, kad atsakovas ir komisija plečiamai aiškino
įstatymus ar sukūr÷ naujas teis÷s normas ir d÷l to konstatuotina, kad teisinio pagrindo JAV
ambasadai nustatyti pareigą išskaičiuoti iš pareišk÷jos darbo užmokesčio mokesčius Lietuvos
Respublikos biudžetui n÷ra.
Teis÷jų kolegija nustat÷, kad pareišk÷jas visiškai be pagrindo man÷, kad jam
netaikytinas FAPMLĮ 8 straipsnis ir padar÷ nepagrįstą išvadą, kad jis taikomas asmenims,
dirbantiems užsienio valstyb÷se ar pas užsienio valstybių fizinius asmenis, ar patys
užsiimantys savarankiška veikla užsienio valstyb÷se, kai tuo tarpu iki 2001-07-18 galiojusi
šios normos redakcija nustat÷, kad "Lietuvos Respublikoje gyvenančių ar dirbančių asmenų
gaunamos (...) pajamos iš užsienio valstybių įmonių, įstaigų ir organizacijų (...)", tod÷l šiam

teisiniam santykiui negali būti taikoma įstatymo II dalyje nustatyta pajamų apmokestinimo
tvarka. Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinajame įstatyme yra įtvirtintas bendras
principas, kad mok÷ti pajamų mokestį įstatymo nustatyta tvarka turi fizinis asmuo, gaunantis
pajamas. Taigi, pareiga sumok÷ti pajamų mokestį fiziniam asmenini kyla iš Lietuvos
Respublikos vidaus teis÷s aktų. Atsižvelgus į tai, kad ambasada nepatenka į Lietuvos
jurisdikciją ir n÷ra mokestį išskaičiuojantis subjektas, pareišk÷jo atžvilgiu taikoma Fizinių
asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 str. nuostata, kad kitas pajamas gaunančius
asmenis apmokestina jų nuolatin÷ gyvenamosios vietos valstybin÷ mokesčių inspekcija, o ne
ambasada kaip įmon÷ įstaiga ar organizacija. Tod÷l fizinis asmuo, gaunantis pajamas iš
užsienio valstyb÷s per ambasadą pats turi deklaruoti šias pajamas ir sumok÷ti mokestį.
Kadangi prievol÷s išskaičiuoti pajamų mokestį JAV ambasadai perkelti n÷ra teisinio
pagrindo, o ji pati to savanoriškai nedar÷, pareišk÷jas pats mokesčio neapskaičiavo ir į biudžetą
nemok÷jo, mokestį apskaičiuoti pagal FAPMLĮ 33 str. l d. bei 40 str. tur÷jo teisę
valstybin÷ mokesčių inspekcija.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas M. Žebrauskas prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003-01-31 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo
pareišk÷jo skundas būtų tenkintas.
Nurodo, kad Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinasis
įstatymas neišskiria ambasados ar konsulin÷s įstaigos darbuotojų (Lietuvos Respublikos
piliečių ar nuolatinių gyventojų) į atskirą subjektų ratą, nenumato jiems kitos, nei numatyta
įstatyme, mokesčių išskaičiavimo ir sumok÷jimo tvarkos, tod÷l mano, kad ginčą nagrin÷ję
institucijos padar÷ nepagrįstą išvadą, kad pareišk÷jas, priešingai nei kiti iš įmonių, įstaigų ar
organizacijų, gaunantys pajamas asmenys, tur÷jo pats deklaruoti gautas pajamas, išskaičiuoti
pajamų mokestį ir jį pervesti į biudžetą. Teigia, kad teismas sprendime nurodo, kad
pareišk÷jui min÷tą mokestį išskaičiuojančio asmens pareigą numato Lietuvos Respublikos
fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 37 straipsnis. Tačiau pareišk÷jas mano,
kad šią išvadą teismas padar÷ neišanalizavęs min÷to 37 straipsnio nuostatų ir jų neįvertinęs
viso įstatymo kontekste. Pareišk÷jas taip pat mano, kad teismas, taikydamas materialines
teis÷s normas, tur÷jo atsižvelgti į min÷to įstatymo 34 str., kuris numato, kad tuo atveju, kai
pajamos mok÷tojas gauna iš įmonių, įstaigų ir organizacijų arba per jas, pajamų mokestį
išskaito ir sumoka į biudžetą šios įmon÷s, įstaigos ir organizacijos. Kai fiziniai asmenys
pajamas gauna iš kitų fizinių asmenų, gavęs pajamas asmuo privalo jas deklaruoti nuolatin÷s
gyvenamosios vietos valstybinei mokesčių inspekcijai (34 straipsnio 5 dalis). Taigi,
pareišk÷jas daro išvadą, kad fizinis asmuo turi įstatymo numatytą pareigą deklaruoti pajamas
ir pats susimok÷ti fizinių asmenų pajamų mokestį, kuomet pajamas gauna iš kito fizinio
asmens. Tod÷l pareišk÷jas netur÷jo įstatymin÷s pareigos deklaruoti iš JAV ambasados
gaunamas pajamas ir juolab pats skaičiuoti pajamų mokestį ir jį sumok÷ti į biudžetą, kadangi
ambasada tikrai neturi fizinio asmens statuso. Pareišk÷jas savo skunde taip pat nurodo, kad
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2002 m. kovo 14d. įsakymu Nr. 75 buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir
pajamų deklaracijų teikimo, pri÷mimo ir tikslinimo taisykl÷s, kuriose taip pat buvo nurodytas
apibr÷žtas asmenų, privalančių pateikti turto ir pajamų deklaracijas, ratas, tačiau pareiga
asmenims, gaunantiems pajamas iš juridinių asmenų (tame tarpe ir ambasadų) deklaruoti savo
pajamas, nenumatyta. Taigi, pareišk÷jas padar÷ išvadą, kad ir įstatymai ir įstatymų aiškinimo
funkciją atliekanti Valstybin÷ mokesčių inspekcija laik÷si pozicijos, kad pajamų, gaunamų iš
įmonių, įstaigų ar organizacijų (juridinių asmenų) atžvilgiu mokestį išskaičiuojančiu asmeniu
yra ne pajamas gaunantis asmuo, o jas išmokantis subjektas, ar tas subjektas, per kurį pajamos
yra gaunamos. Be to, pareišk÷jas nurodo, kad Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie LR
Finansų ministerijos 2002 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 10 buvo patvirtina Gyventojų turto ir
pajamų deklaracijos FR0001 forma. Tuo pačiu įsakymu Nr. 10 buvo patvirtinti deklaracijos
FR0001 užpildymo metodiniai nurodymai, pažymint, jog jie yra priimti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 4 straipsniu, o jais

vadovautis FR 0001 deklaracijos formą privalo užpildyti tik šiame įstatyme nurodyti asmenys.
Kadangi pareišk÷jas nepatenka į Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo
įstatymo reguliavimo sritį, tod÷l jo galimyb÷ užpildyti ir pateikti turto ir pajamų deklaraciją
FR0001 yra apribota ir praktiškai neįmanoma. Jokia kita deklaracijos forma, kurią pareišk÷jas
gal÷tų tinkamai ir teis÷tai užpildyti n÷ra patvirtinta. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, pareišk÷jas
daro išvadą, kad nesant pareišk÷jui, kaip asmeniui gaunančiam pajamas iš darbo santykių,
skirtos nustatyta tvarka patvirtintos pajamų deklaracijos ir jos užpildymo tvarkos, jis netur÷jo
objektyvios galimyb÷s deklaruoti gaunamų iš juridinio asmens - JAV ambasados, pajamų.
Tod÷l mano, kad teismo mokesčių administratorių ir teismo nurodymas pareišk÷jui
savarankiškai ir pačiam deklaruoti iš JAV ambasados gaunamas pajamas yra nepagrįstas ir
neteis÷tas. Taip pat pareišk÷jas nurodo, kad iš Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255 patvirtintų taisyklių nuostatų
akivaizdžiai matyti, kad mokesčio mok÷tojais ir mokestį išskaičiuojančiais asmenimis
užsienio valstybių diplomatin÷s atstovyb÷s visgi yra pripažįstamos. Pareišk÷jas teigia, kad
nepagrįstai teismas atmet÷ jo argumentus d÷l 1963 metų Vienos konvencijos d÷l konsulinių
santykių nuostatų taikymo, kadangi Konvencijos 49 straipsnyje nurodyta, kad konsulin÷s
įstaigos nariai, įdarbinantys asmenis, kurie n÷ra atleidžiami nuo pajamų mokesčio už darbo
užmokestį ar kitą atlygį, vykdo priimančiosios valstyb÷s įstatymų ir kitų teis÷s aktų numatytus
reikalavimus darbdaviams d÷l pajamų mokesčio mok÷jimo, bet ir neteis÷tai plečiamai aiškina
įstatymą, kuris nenumato, kad jei darbdavys neišskaičiuoja pajamų mokesčio, tai privalo
padaryti pats fizinis asmuo. Byloje esantys 2002 m. lapkričio 5 d. ir 2002 m. gruodžio 9 d.
JAV ambasados raštai patvirtina, kad ambasada Lietuvoje veikia ir kaip konsulin÷ įstaiga,
besilaikydama 1963 metų Vienos konvencijos D÷l konsulinių santykių. D÷l nurodytos
aplinkyb÷s kritikuotinas teismo argumentas, kad ginčo situacijoje netaikytinos 1963 metų
Vienos konvencijos D÷l konsulinių santykių 49 straipsnio 3 dalies nuostatos, įpareigojančios
konsulin÷s įstaigos narius, įdarbinančius asmenis, kurie n÷ra atleidžiami nuo pajamų
mokesčio už darbo užmokestį ar kitą atlygį, vykdyti priimančios valstyb÷s įstatymų ir kitų
teis÷s aktų numatytus reikalavimus darbdaviams d÷l pajamų mokesčio mok÷jimo. Taip pat
pareišk÷jas teigia, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra neteis÷tas ir
nepagrįstas d÷l to, kad teismas neištyr÷ visų bylos aplinkybių.
Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities
valstybin÷ mokesčių inspekcija nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 200301-31 sprendimas yra teis÷tas ir pagrįstas ir prašo pareišk÷jo apeliacinio skundo netenkinti.
Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.
Byloje nustatyta, kad pareišk÷jas laikotarpiu nuo 1997-11-17 iki 1999-10-09 dirbo
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoje ir gavo su darbo santykiais susijusių pajamų.
Įstatymo "D÷l užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvos Respublikoje
statuso" l straipsnyje nustatyta, kad užsienio valstyb÷s diplomatin÷ atstovyb÷ yra Lietuvos
Respublikoje veikiantis užsienio valstyb÷s užsienio reikalų tarnybos padalinys, atstovaujantis
užsienio valstybei. Remiantis šia įstatymo nuostata, pripažintina, jog JAV ambasada yra
Lietuvos Respublikoje veikianti užsienio valstyb÷s įstaiga.
Prieš tai nurodytu laikotarpiu galiojusios redakcijos Fizinių asmenų pajamų
mokesčio laikinojo įstatymo l straipsnio l punkte prievol÷ mok÷ti fizinių asmenų pajamų
mokestį buvo nustatyta taip pat ir Lietuvos Respublikos gyventojams, gaunantiems su darbo
santykiais susijusias pajamas iš užsienio valstybių įmonių, įstaigų ir organizacijų. Fizinių
asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 8(1) straipsnyje buvo nustatyta, jog Lietuvos
Respublikoje gyvenančių ir dirbančių asmenų gaunamos su darbo santykiais susijusios
pajamos iš užsienio valstybių įmonių, įstaigų ir organizacijų apmokestinamos šio įstatymo V
dalyje nustatyta tvarka. Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo V dalyje,
buvusiame šio įstatymo 33 straipsnyje buvo nustatyta, kad fizinio asmens pajamos
apmokestinamos 20 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Tokiu būdu pareišk÷jas, įsidarbinęs JAV ambasadoje, tapo fizinių asmenų pajamų
mokesčio mok÷toju ir nuo jo gaunamų pajamų tur÷jo būti mokamas 20 proc. fizinių asmenų
pajamų mokestis.
Iš bylos matyti, kad joje ginčas yra kilęs d÷l to, kokia tvarka tur÷jo būti mokamas
įstatymu pareišk÷jui nustatytas pajamų mokestis. Šio mokesčio mok÷jimo tvarką
reglamentavo Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 straipsnis. Kolegija
pažymi, kad Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 straipsnio nuostatos savo
esme yra papildančios prieš tai min÷tas įstatymo normas, nustatančias mokestį ir jo dydį, ir jų
paskirtis yra užtikrinti mokestį nustatančių įstatymo normų įgyvendinimą. D÷l tokio savo
pobūdžio Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 straipsnyje nustatytos
taisykl÷s negali būti aiškinamos taip, kad paneigtų įstatymo normas, nustatančias mokestį.
Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 straipsnio l dalyje buvo
nustatyta, kad gyventojų pajamas apmokestina jas išmokančios įmon÷s, įstaigos ir
organizacijos arba gyventojų nuolatin÷s gyvenamosios vietos valstybin÷s mokesčių
inspekcijos. Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje buvo
nustatyta, kad tais atvejais, kai gyventojas pajamas gauna iš įmonių, įstaigų ir organizacijų ar
per jas, pajamų mokestį išskaito ir sumoka į biudžetą šios įmon÷s, įstaigos ir organizacijos.
Pastarosios normos gramatinis aiškinimas leistų teigti, jog pareišk÷jo atveju, pajamų mokestį
taip pat prival÷jo išskaityti JAV ambasada, kaip įstaiga, mok÷jusi atitinkamas pinigų sumas
pareišk÷jui. Tačiau toks aiškinimas, atsižvelgiant į užsienio valstyb÷s ambasados specifinį
pobūdį bei tokio pobūdžio įstaigų statusą nustatančias specialias teis÷s normas, n÷ra
pakankamas ir teisingas.
Vienas iš visuotinai pripažintų tarptautin÷s teis÷s principų yra valstybių suverenios
lygyb÷s principas. Šis principas teisine forma yra išreikštas Jungtinių Tautų Organizacijos
Įstatų 2 straipsnyje, Vienos konvencijos d÷l diplomatinių santykių 23 straipsnyje ir kituose
tarptautin÷s teis÷s šaltiniuose. Šis principas reiškia ir tai, kad valstybei yra draudžiama
vienašališkai nustatyti kitai valstybei kokias nors pareigas. Ambasada, kaip valstyb÷s
aparato dalis, yra neatskiriama nuo valstyb÷s, tod÷l vienašališkas pareigos nustatymas
ambasadai iš esm÷s reikštų tokios pareigos užd÷jimą užsienio valstybei, kas prieštarautų
valstybių suverenios lygyb÷s principui. Lietuvos Respublika visada deklaravo ištikimybę ir
pagarbą visuotinai pripažintiems tarptautin÷s teis÷s principams (1990 m. kovo 11 d. aktas
"D÷l nepriklausomos valstyb÷s atstatymo"; įstatymas "D÷l užsienio valstybių diplomatinių
atstovybių Lietuvos Respublikoje statuso"), tod÷l negalima teigti, jog įstatymų leid÷jas,
įtvirtindamas Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 straipsnio 2 dalies
normą, siek÷ nustatyti pareigą išskaičiuoti fizinių asmenų pajamų mokestį užsienio šalių
diplomatin÷ms atstovyb÷ms, tuo pačiu vienašališkai nustatydamas prievolę užsienio valstybei
ir pažeisdamas valstybių suverenios lygyb÷s principą. Tokios pareigos nustatymas yra
įmanomas tik esant atitinkamam susitarimui tarp valstybių. Tokio pobūdžio susitarimų
Lietuvos Respublika bei Jungtin÷s Amerikos Valstijos n÷ra sudariusios.
D÷l išd÷stytų argumentų kolegija daro išvadą, jog JAV ambasada į Fizinių asmenų
pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatytą įstaigų kategoriją
nepatenka ir iš JAV ambasados negal÷jo ir negali būti reikalaujama išskaityti bei sumok÷ti
pareišk÷jui nustatytą pajamų mokestį.
Kadangi pareišk÷jo atveju n÷ra subjekto privalančio išskaityti ir sumok÷ti jo pajamų
mokestį, tod÷l šis mokestis tur÷jo būti mokamas kitu Fizinių asmenų pajamų mokesčio
laikinojo įstatymo 34 straipsnyje nustatytu būdu, t. y. mokestį tur÷jo mok÷ti pats pareišk÷jas
tiesiogiai per atitinkamą valstybinę mokesčių inspekciją. Teiginys, jog Fizinių asmenų
pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata numat÷
galimybę asmeniui pačiam deklaruoti ir sumok÷ti pajamų mokestį tik tais atvejais, kai pajamos
gaunamos iš fizinių asmenų, nepagrįstas. Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo
įstatymo 34 straipsnio 5 dalis reglamentavo tik vieną iš pajamų mokesčio mok÷jimo
atvejų, t. y. nustat÷ mokesčio mok÷jimo tvarką tuo atveju, kai pajamos gaunamos iš

fizinio asmens. Šia norma nebuvo nustatoma jokių taisyklių ar apribojimų kaip mokestis turi
būti mokamas gaunant pajamų iš kitų šaltinių. Gaunant pajamų iš kitų šaltinių (ne iš fizinių
asmenų), mokestis tur÷jo būti mokamas šiems atvejams nustatyta specialia tvarka, jeigu
įstatymas tokią tvarką numat÷, o tokios tvarkos nesant, bendra Fizinių asmenų pajamų
mokesčio laikinojo įstatymo 34 straipsnio l dalyje nustatyta tvarka, t. y. pačiam pajamų
gav÷jui deklaruojant ir sumokant mokestį jo nuolatin÷s gyvenamosios vietos valstybinei
mokesčių inspekcijai. Pažym÷tina, jog kitokia Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo
įstatymo nuostatų interpretacija reikštų, jog pareišk÷jui neįmanoma sumok÷ti jam įstatymo
nustatytą mokestį ir taip būtų paneigtos įstatymo nuostatos, numatančios pačią mokestinę
prievolę, kas yra negalima.
Kadangi pareišk÷jas pajamų mokesčio laikotarpiu nuo 1997-11-17 iki 1999-1009 nemok÷jo, tod÷l mokesčio administratorius teis÷tai ir pagrįstai priskaičiavo
nesumok÷tą 8072,80 Lt mokesčio sumą bei nurod÷ pareišk÷jui ją sumok÷ti į valstyb÷s
biudžetą.
Pareišk÷jas nepagrįstai nurodo, jog d÷l to, kad JAV ambasada vykdo ir
konsulines funkcijas, nagrin÷jamu atveju turi būti taikomos Vienos konvencijos d÷l
konsulinių santykių nuostatos, numatančios konsulinių įstaigų narių, įdarbinančių
asmenis, kurie n÷ra atleidžiami nuo pajamų mokesčio už darbo užmokestį ar kitą atlygį,
pareigą vykdyti priimančiosios valstyb÷s įstatymų ir kitų teis÷s aktų numatytus
reikalavimus darbdaviams d÷l pajamų mokesčio mok÷jimo. Pareišk÷jas remiasi tuo, kad
Vienos konvencijos 70 straipsnio l dalis numato, kad konvencijos nuostatų turi laikytis ir
diplomatin÷s atstovyb÷s atlikdamos konsulines funkcijas. Ši teis÷s norma ir reiškia, kad
Vienos konvencijos nuostatų diplomatin÷s atstovyb÷s turi laikytis atlikdamos būtent
konsulines funkcijas, o ne santykiuose su darbuotojais.
Tai, kad JAV ambasada prival÷jo išskaičiuoti fizinių asmenų pajamų mokestį,
nepatvirtina ir pareišk÷jo nurodyti Lietuvos Respublikos teis÷s aktai (Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 255), pagal
kuriuos ambasados gali registruotis mokestį išskaičiuojančiu bei mokančiu asmeniu.
Ambasada gali būti fizinių asmenų pajamų mokestį išskaičiuojančiu asmeniu tik
savanoriškumo pagrindu.
Pareišk÷jo nurodytos aplinkyb÷s, kad n÷ra patvirtintų taisyklių, nustatančių, kaip
fizinis asmuo turi deklaruoti pajamas, gautas iš juridinių asmenų ir pats apskaičiuoti bei
sumok÷ti pajamų mokestį, neatleido pareišk÷jo nuo pareigos atlikti šiuos veiksmus.
Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 37 straipsnyje buvo įtvirtintos
taisykl÷s, nustačiusios bendrąją fizinių asmenų pajamų mokesčio apskaičiavimo tvarką.
Pagal šią tvarką pareišk÷jas prival÷jo deklaruoti savo pajamas.
Nepagrįsti pareišk÷jo argumentai ir d÷l netiesioginių mokesčio baz÷s nustatymo
metodų taikymo. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 27 (1) straipsnį, mokesčio
administratorius turi teisę netiesiogiai nustatyti mokesčio bazę ir pasirinkti mokesčio
baz÷s nustatymo metodus, jei mokesčio baz÷s neįmanoma nustatyti mokesčio įstatymo
nustatyta tvarka. Mokesčio administratorius iš Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Vilniaus miesto skyriaus gavo tikslius oficialius duomenis apie pareišk÷jo
gautas pajamas (remiantis Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 37
straipsnio nuostatomis, duomenų apie pajamas šaltiniu gali būti valstybin÷s mokesčių
inspekcijos patikrinimų bei kita apie mokesčio mok÷tojo pajamas turima medžiaga), tod÷l
mokesčio bazę nustatyti netiesioginiu būdu nebuvo jokio pagrindo. Be to, byloje n÷ra
duomenų, kad mokesčio administratorius, nustatydamas mokesčio bazę, kaip nors
pažeid÷ pareišk÷jo teises. Pareišk÷jas jokių įrodymų apie tai, kad gavo kitokio dydžio
apmokestinamas pajamas, nepateik÷.
Pareišk÷jo teiginiai d÷l to, jog mokesčio administratorius netinkamai vykd÷ savo
pareigas, pav÷luotai apskaičiavo mokestį, nagrin÷jamai bylai neturi reikšm÷s. Prievolę
asmeniui mok÷ti mokestį nustato įstatymas. Ši prievol÷ atsiranda įvykus įstatymo

numatytiems su atitinkamu asmeniu susijusiems juridiniams faktams ir jos atsiradimas ar
pasibaigimas nepriklauso nuo to, vykdo ar nevykdo mokesčio administratorius įstatymo
jam nustatytas pareigas. Nagrin÷jamu atveju, Mokesčių administravimo įstatyme
nustatyti mokesčio apskaičiavimo terminai pažeisti nebuvo.
Nebuvo pažeistas ir mokesčių mok÷tojų lygyb÷s principas. Pareišk÷jas
apmokestintas laikantis teis÷s aktų pagrįstai nustatytos specialios apmokestinimo fizinių
asmenų pajamų mokesčiu tvarkos taikomos specifiniams atvejams kuomet fizinis asmuo
pajamas gauna iš ypatingą statusą turinčio subjekto - užsienio valstyb÷s diplomatin÷s
atstovyb÷s.
Nurodant pareišk÷jui sumok÷ti ginčijamą pajamų mokesčio sumą, įstatymo ar
teis÷s analogija taikyta nebuvo. Pareiga pareišk÷jui mok÷ti pajamų mokestį bei šio
mokesčio mok÷jimo tvarka tiesiogiai įtvirtinta atitinkamose įstatymų nuostatose, kurias
n÷ra pagrindo aiškinti kitaip nei buvo prieš tai nurodyta.
Tačiau kolegija nustat÷, kad pirmosios instancijos teismas iš esm÷s nepasisak÷ d÷l
pareišk÷jo reikalavimo panaikinti jam paskirtą 140,10 Lt baudą. Kolegija konstatuoja, kad
ekonomin÷ sankcija pagal Mokesčio administravimo įstatymo 50 str. 2 d. gali būti skiriama
tik esant bendrosioms teisin÷s atsakomyb÷s sąlygoms, tame tarpe ir mokesčio mok÷tojo ar
mokestį išskaičiuojančio asmens kaltei d÷l padaryto mokesčių įstatymo pažeidimo. Šiuo
atveju pripažintina, kad mokesčių administratoriaus klaidinantis mokesčio įstatymo
aiškinimas leido pareišk÷jui manyti, jog jis neprivalo mokesčio deklaruoti, o tai sukliud÷ jam
tinkamai vykdyti šią pareigą. Neįrodžius kalt÷s, mokesčių administratoriaus nurodymas skirti
pareišk÷jui baudą naikinamas.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo 140 str. 1 d. 3 p.,
nutar÷:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003-01-31 sprendimą pakeisti:
panaikinti sprendimo dalį, kuria pareišk÷jui M. Žebrauskui nurodyta sumok÷ti 140,10 Lt
fizinių asmenų pajamų mokesčio baudą.
Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.3.1.5. D÷l fizinio asmens kaip pajamų gav÷jo ir mokesčio mok÷tojo pareigos
apskaičiuoti ir sumok÷ti mokesčius
Užsienio valstyb÷s kompanija, veikianti už Lietuvos valstyb÷s ribų, n÷ra mokestį
išskaičiuojantis subjektas, tod÷l šios kompanijos darbuotojo (Lietuvos Respublikos
gyventojo), kaip pajamų gav÷jo ir mokesčio mok÷tojo, pareiga - apskaičiuoti ir sumok÷ti
įstatymo nustatytus mokesčius.
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Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų Stasio Gudyno, Nijol÷s Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷ ir praneš÷ja) ir Algirdo
Taminsko

sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
nedalyvaujant pareišk÷jai, jos atstovui, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens
atstovams,
rašytinio teismo proceso tvarka išnagrin÷jo L. Bieliūnien÷s apeliacinį skundą d÷l
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. balandžio 17 d. sprendimo
administracin÷je byloje pagal L. Bieliūnien÷s skundą atsakovui Valstybinei mokesčių
inspekcijai d÷l sprendimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷ja Liudmila Bieliūnien÷ kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį
teismą su skundu atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos
Finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Marijampol÷s apskrities valstybinei
mokesčių inspekcijai (toliau VMI) d÷l Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2003-01-16 sprendimo Nr. S-18-(7-456/2002), kuriuo patvirtintas Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos (VMI) prie Finansų ministerijos 2002 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. 1304-9611, panaikinimo. Min÷tu VMI sprendimu buvo patvirtintas Marijampol÷s apskrities VMI
2002 m. rugs÷jo 19 d. sprendimas Nr. 05-13/2437 d÷l 2002 m. liepos 19 d. patikrinimo akto Nr.
A-06-02-10-304 nurodymų sumok÷ti į biudžetą 148661 Lt fizinių asmenų pajamų mokesčio,
76169,09 Lt padidintų šio mokesčio delspinigių, 19593,52 Lt šio mokesčio delspinigių.
Skunde nurodyta, jog atlikdama patikrinimą mokesčių inspektor÷ r÷m÷si gauta iš
AB "Vilniaus bankas" informacija. Banko pateiktuose dokumentuose yra nurodyta, jog
pareišk÷ja, kaip įmon÷s "Glanbot & Co" įgaliotas asmuo, 1998-1999 m. pa÷m÷ iš Airijos
kompanijos "Glanbot & Co" atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. 609211 ir 600070305 pinigų sumą
743304 Lt. Pareišk÷ja nurod÷, jog įmon÷s sąskaitoje buvę ir paimti pinigai priklaus÷
min÷tai įmonei. Mokesčių inspektor÷ šiai įmonei priklausančius pinigus priskyr÷ L. Bieliūnien÷s
nuosavyb÷n. Pareišk÷jos teigimu, nurodytos pinigin÷s l÷šos niekada nebuvo jos nuosavyb÷, o
priklaus÷ kompanijai. Ji tur÷jo tik įgaliojimą paimti šiai firmai priklausančius pinigus, kurie
buvo perduoti asmenims, nurodytiems įmon÷s. Tai patvirtinančių dokumentų pareišk÷ja
nepateik÷, nurod÷, kad dokumentai priklauso kompanijai ir yra jos komercin÷ paslaptis.
Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato, kad įmonių įgalioti asmenys atlikti konkretų
veiksmą, privalo daryti įmon÷s apskaitos dokumentų kopijas ir saugoti jas.
Pareišk÷jos teigimu, įmon÷ per visus metus už neatsiskaitymą nepareišk÷ jokių
pretenzijų bei ieškinių, tai įrodo, jog tie pinigai buvo panaudoti įmon÷s reikm÷ms. Juo labiau,
jog mokesčių pareigūnas turi visas teises, esant reikalui, paprašyti šios įmon÷s dokumentų.
Sąskaita, kuri buvo banke ir iš kurios buvo paimti pinigai, yra registruota įmon÷s, o ne
L.Bieliūnien÷s vardu ir joje buvusios pinigin÷s l÷šos jai asmeniškai niekada nepriklaus÷. Kaip
v÷liau tapo žinoma, Marijampol÷s apskrities VMI tur÷jo informacijos, jog, nors ir įmon÷ buvo
likviduota, tačiau jos įsipareigojimus ir visą turtą per÷m÷ kita įmon÷.
L.Bieliūnien÷ nurod÷, kad, sužinojusi, jog įmon÷s įsipareigojimus per÷m÷ kita
įmon÷, 2002 m. spalio 7 d. kreip÷si į min÷tą įmonę ir 2002 m. lapkričio l d. gavo
pažym÷jimą, kuris įrodo ir patvirtina tą faktą, jog iš sąskaitos paimti pinigai priklaus÷
įmonei, o ne L.Bieliūnienei. Min÷tas paklausimas ir atsakymas buvo pateikti
Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s. JAV kompanija
"Glanbot & Co", kuri yra Airijos kompanijos turto ir įsipareigojimų per÷m÷ja, patvirtino,
jog pinigin÷s l÷šos išimtos iš Airijos kompanijos "Glanbot & Co" sąskaitų 1998-1999
metais (suma - 536200 Lt, 10000 JAV dolerių ir 75500 Vokietijos markių) buvo skirtos

apmok÷ti kompanijos tiek÷jams. JAV kompanija "Glanbot & Co" d÷l šių sumų
pareišk÷jai jokių pretenzijų neturi.
Bylos nagrin÷jimo metu pareišk÷ja palaik÷ skunde išd÷stytus motyvus, praš÷ jį
patenkinti. Papildomai paaiškino, jog anksčiau ji dirbo UAB "Piraja", kuri vykd÷ prekybinius
ryšius su "Glanbot & Co". Airijos įmon÷ įgaliojo A.Dargužą jos vardu atlikti tam tikrus
veiksmus. Pastarasis pilietis, kaip patvirtino pareišk÷ja, ją įgaliojo disponuoti Airijos įmon÷s
sąskaitomis ir atlikti operacijas. Pareišk÷ja, gavusi iš "Glanbot & Co" faksogramas su
prašymu nurodytiems asmenims išmok÷ti pinigus, iš įmon÷s sąskaitos paimdavo
grynuosius pinigus, parnešusi į savo kontorą išmok÷davo nurodytiems asmenims. Pastarieji
ant faksogramos pasirašydavo, jog pinigus gaudavo. Tuomet, kaip nurodo L.Bieliūnien÷, ji
siųsdavo faksogramą į Airijos įmonę, o po keleto dienų paštu išsiųsdavo ir gautą iš Airijos
faksogramą su originaliu pinigus gavusio asmens parašu. Pareišk÷ja patvirtino, jog jokio
kvito apie išmok÷tus grynuosius pinigus iš juos gavusio asmens nepaimdavo. Jai likdavo
tik čekių knygel÷s šaknel÷s. Proceso metu pareišk÷ja tvirtino, jog ginčo pinigai jai niekada
nepriklaus÷.
Pareišk÷jos atstov÷s nuomone, Mokesčių administratorius gal÷jo kreiptis į
užsienio įmonę ir sužinoti apie pinigų perdavimus ir atsiskaitymus su įmone.
Atsakovas VMI prie Finansų ministerijos teismui nurod÷, kad pareišk÷jos
argumentai esmin÷s reikšm÷s mokestiniam ginčui neturi. Pareišk÷ja, pa÷musi iš
Airijos firmos sąskaitos pinigus, prival÷jo įrodyti, jog šie pinigai paimti ne
asmenin÷ms reikm÷ms, priešingu atveju prival÷jo juos deklaruoti Inspekcijai ir
mok÷ti fizinių asmenų pajamų mokestį pagal FAPMLĮ V dalyje nustatytą tvarką.
Kadangi pareišk÷ja nenurod÷ pinigų perdavimo aplinkybių, tod÷l negalima teigti, kad
paimtus iš Airijos įmon÷s banko sąskaitos pinigus ji perdav÷ tretiesiems asmenims ar
grąžino pačiai įmonei.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003-04-17 sprendimu pareišk÷jos
skundą atmet÷, konstatavęs, kad mokesčių administratorių priimti sprendimai d÷l kilusio
ginčo yra pagrįsti įstatymu, o mokesčio administratoriaus surinkta informacija apie
pareišk÷jui išmok÷tas sumas gauta įstatymo nustatyta tvarka, ir šie duomenys nenuginčyti.
Teismas grind÷ sprendimą Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo l str., 81 str.
ir faktiniais duomenimis – dokumentais ir padar÷ išvadą, kad pareišk÷jas, gavo pinigus iš
užsienio kompanijos ir neįrod÷, kad šie pinigai buvo panaudoti kompanijos reikm÷ms,
tod÷l prival÷jo juos deklaruoti ir sumok÷ti fizinių asmenų pajamų mokestį. Pirmos
instancijos teismas nepripažino pareišk÷jo ir min÷tos užsienio kompanijos susirašin÷jimo
raštų įrodymais, nes šių raštų turinys nepatvirtina l÷šų panaudojimo šios kompanijos
reikm÷ms aplinkybių.
Išd÷stytų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas pripažino atsakovo
sprendimą teis÷tu, skundą nepagrįstu ir netenkintinu.
Pareišk÷ja apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003-04-17 sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos skundą
tenkinti. Jos manymu, teismas neteisingai išaiškino ir pritaik÷ materialinę teis÷s normą
- FAPMĮ 81 str., nes šios nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai pajamos, susijusios su
darbo santykiais, gaunamos iš užsienio valstybių įmonių, įstaigų ar organizacijų;
gaunamos iš užsienio valstybių gyventojų; gaunamos iš komercin÷s-ūkin÷s ar kitos veiklos
užsienio valstyb÷se. Iš Airijos firmos sąskaitos paimtos l÷šos nebuvo su darbo santykiais
susijusios pajamos; n÷ra pajamos gautos iš užsienio valstybių gyventojo; yra ne iš
komercin÷s-ūkin÷s veiklos ar kitos veiklos gaunamos pajamos; veikla nebuvo vykdoma
užsienio valstyb÷je. Pinigai paimti Lietuvos Respublikos teritorijoje, neturi jokio ryšio su
pareišk÷jos tariamai vykdyta ar vykdoma veikla užsienio valstyb÷je. Teismas,
konstatuodamas, kad bet kokios pajamos iš Airijos turi būti deklaruojamos ir
apmokestinamos FAPMLĮ V skyriuje nustatyta tvarka, yra neteisus. Teismas nenurod÷
konkrečios FAPMĮ normos, įpareigojančios asmenį deklaruoti iš ūkio subjekto Lietuvos

Respublikoje gautas l÷šas. Be to, mokesčių administratorius privalo nustatyti pajamų rūšį
tam, kad būtų aiškus pajamoms taikomas pajamų mokesčio tarifas. Vien to fakto, kad
asmuo neturi atsiskaitymo dokumentų, gautų l÷šų priskyrimui jo pajamoms nepakanka.
Įstatymo nustatyta forma sudarytas sandoris, apeliant÷s nuomone, patvirtina, kad
paimdama l÷šas iš sąskaitos ji veik÷ kaip juridinio asmens Glanbot &Co atstov÷ ir kaip
šios firmos atstov÷ - asmeniškai negavo jokių pajamų. L÷šos buvo panaudotos firmos
atsiskaitymams atlikti. Tą aplinkybę, apeliant÷s nuomone, patvirtina 2002-11-01 Glanbot
&Co pažym÷jimas. Teismas konstatavo, kad Glanbot &Co pažyma n÷ra buhalterinis
dokumentas, patvirtinantis pinigų panaudojimo faktą, tokiu būdu šį dokumentą laikydamas
neleistinu įrodymu, tačiau Glanbot &Co pažyma, apeliant÷s nuomone, atitinka Lietuvos
Respublikos ABTĮ 57 straipsnyje įrodymams keliamus reikalavimus. Ne Lietuvos
Respublikos jurisdikcijai priklausančios įmon÷s dokumentams iš principo keliamas tik
vienas reikalavimas - jų vertimas į lietuvių kalbą. N÷ra jokio teis÷s akto, kuris nurodytų,
kad atsiskaitymo faktas gali būti įrodin÷jamas tik buhalterin÷s apskaitos dokumentais ir
negali būti įrodin÷jamas kitais įrodymais. Apeliant÷s manymu, neprotinga ir neteisinga iš
jos reikalauti pateikti dokumentus, kurių ji neturi ir neprivalo tur÷ti. Net jai pareikalavus
iš Glanbot &Co pateikti mokesčių inspekcijos prašomus dokumentus, ši firma jų
nepateiktų, nes tam n÷ra jokio teisinio pagrindo, tod÷l mano, kad teismas netinkamai
įvertino byloje esančius įrodymus, ir jo sprendimas yra nepagrįstas faktiniais
duomenimis, įrodymai nebuvo įvertinti visapusiškai ir objektyviai, tod÷l sprendimas yra
neteis÷tas.
Tretysis suinteresuotas asmuo Marijampol÷s apskrities valstybin÷ mokesčių
inspekcija atsiliepime į apeliacinį skundą nurod÷, kad pirmosios instancijos teismas pri÷m÷
pagrįstą ir teis÷tą sprendimą, ir prašo jį palikti nepakeistą, o L. Bieliūnien÷s apeliacinį
skundą atmesti. Atsiliepime nurodyta, kad mokesčių inspekcijos paskaičiuotas fizinių
asmenų pajamų mokestis ir šio mokesčio delspinigių suma (FAPMLĮ 37 str., Mokesčių
administravimo įstatymo 39 str. 6 d.) atitinka nurodytus įstatymų reikalavimus,
dokumentais patvirtintas aplinkybes. Pareišk÷ja gavo pinigus iš Airijos įmon÷s, tur÷jo šios
įmon÷s įgaliojimą, atliko šiai įmonei paslaugas, įrodymų, kad pinigai buvo panaudoti
min÷tos įmon÷s veikloje, nepateik÷, tod÷l šioje dalyje jos skundas nepagrįstas.
Apeliant÷, jo atstovas, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai į teismo
pos÷dį neatvyko, papildomų įrodymų nepateik÷.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas atmestinas. Pirmos instancijos išnagrin÷jo bylą teisingai.
Tinkamai taik÷ ir aiškino materialin÷s teis÷s normas, teisingai įvertino faktines bylos
aplinkybes. Sprendimas teis÷tas ir pagrįstas (ABTĮ 81 ir 86 str.).
Mokestis – mokesčio įstatyme nustatyta mokesčio mok÷tojui pinigin÷ prievol÷
valstybei atliekama įstatymų nustatyta tvarka (Mokesčių administravimo įstatymo (toliau
MAĮ) 2 str.). Šio įstatymo 5 str. nustato mokesčius, administruojamus MAĮ nustatyta
tvarka, tarp kurių – fizinių asmenų pajamų mokestis (MAĮ 5 str. 3 p.). Šios bylos ginčo
dalykas kaip tik ir yra fizinių asmenų pajamų mokestis. Tokių pajamų (susijusios su darbo
santykiais, su jais nesusiujusios ir kt.) apmokestinamą reglamentuoja Fizinių asmenų
pajamų mokesčio laikinasis įstatymas. Pareišk÷jos pajamos fiksuotos 1998 – 1999 metais,
tod÷l jos atžvilgiu taikytina Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo redakcija,
galiojusi prievol÷s apskaičiuoti ir sumok÷ti mokesčius metu. Šio įstatymo 1 str. apibr÷žia
asmenis, privalančius sumok÷ti į Lietuvos valstyb÷s biudžetą nustatyto dydžio fizinių
asmenų pajamų mokestį. Tokių asmenų kategorijai priskiriami asmenys - Lietuvos
Respublikos gyventojai, gaunantys su darbo santykiais susijusias pajamas iš užsienio
valstybių įmonių, įstaigų ir organizacijų; nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai,

įskaitant užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietyb÷s, gaunantys su darbo
santykiais nesusijusias pajamas iš užsienio valstybių įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip
pat pajamas iš užsienio valstybių gyventojų, iš komercin÷s-ūkin÷s ir kitos veiklos užsienio
valstyb÷se. FAPMLĮ V dalis reglamentuoja gyventojų pajamų iš komercin÷s-ūkin÷s
veiklos, taip pat kitų pajamų apmokestinimo tvarką. Pagal šios dalies 33 str. 1 d. pajamos,
neišvardintos šio įstatymo II III ir VI dalyse apmokestinamos taikant 20 procentų tarifą. II
dalis reglamentuoja pajamų su darbo santykiais apmokestinimą. Tačiau šioje dalyje esantis
81 straipsnis išskiria asmenų gaunamų su darbo santykiais susijusių pajamų iš užsienio
valstybių įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat ir pajamų, gaunamų iš užsienio valstybių
gyventojų ir iš komercin÷s-ūkin÷s ar kitos veiklos užsienio valstyb÷se, apmokestinamą,
nurodydamas, kad tokios pajamos apmokestinamos šio įstatymo V dalyje nustatyta tvarka.
Byloje nustatyta, kad pareišk÷ja gavo pajamas iš užsienio valstyb÷s įmon÷s – Airijos
kompanijos ,,Glanbot & Co”, tod÷l jos turi būti apmokestintos FAPMLĮ V dalies tvarka.
Pirmos instancijos teismas teisingai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus,
konstatavęs, kad pareišk÷jos pajamos tai - fizinio asmens pajamos, gautos iš užsienio
įmon÷s. Kolegija sutinka su šia teismo išvada. 1996 m. gruodžio 18 d. įgaliojimas, kuriuo
,,Glanbot & Co”, suteik÷ Virginijui Dargužiui, gyvenančiam Lietuvoje, Aerodromo g. 132, Taurag÷je, įgalinimus būti šios kompanijos tikru ir teis÷tu įgaliotiniu ir jos naudai
vykdyti įgaliojime aptartus veiksmus, tarp kurių - ,,jei reikalinga, įgaliotinis savarankiškai
gali paskirti atstovą ar atstovus pagal įgaliojimą visų veiksmų, kuriuos įgaliotinis gali
vykdyti kompanijos vardu pagal įgaliojimą, atlikimui įgaliotinio vardu”; 1997 m. spalio 2
d. įgaliojimas, kuriuo įgaliotinis V. Dargužis, kaip ,,Glanbot & Co” direktorius, suteikia
įgaliojimus pareišk÷jai L. Bieliūnienei ir R. Šlapeliui atlikin÷ti banke ,,Hermis” visas
operacijas; įgaliojimas, adresuotas AB Banko Hermis Kalvarijos filialo direktoriui, įrodo,
kad pareišk÷ja gal÷jo veikti min÷tos kompanijos vardu tik vykdydama banko operacijas.
Pareiškime sąskaitai banke įregistruoti, kliento aptarnavimo sutartyje, kitose paraiškose
teismui, pareišk÷ja pasivadina kompanijos vyr. finansininke, o R. Šlapelis - direktoriumi,
tačiau įrodymų, kad į tokias pareigas pareišk÷ja ir R. Šlapelis buvo priimti ir tur÷jo teisę
veikti kompanijos vardu kaip jos filialo atsakingi asmenys, n÷ra. Pagal V. Dargužiui
suteiktus įgalinimus, šis tur÷jo teisę priimti ir įdarbinti tik teisininkus, tinkamus veikti arba
atstovauti kompaniją įgaliotinio nuožiūra būtinuose veiksmuose. Byloje n÷ra L.
Bieliūnien÷s ir R. Šlapelio įgalinimus veikti min÷tos kompanijos vardu, atliekant kitokius
su šios kompanijos ūkine-komercine veikla susijusius veiksmus, tokius kaip atsiskaitymą
su kompanijos klientais, sumokant grynais pinigais, patvirtinančio dokumento. Nei
pavedime bankui, nei čekiuose nenurodytas pinigų pa÷mimo iš kompanijos sąskaitų tikslas,
neįvardintos ir pareišk÷jos, kaip tiesioginio pinigų gav÷jo, pareigos. Visos šios faktin÷s
aplinkyb÷s leidžia daryti išvadą, kad pareišk÷ja, teigdama paslaugas, gavo pinigus iš
užsienio ūkio subjekto - Airijos ,,Glanbot & Co” kompanijos kaip fizinis asmuo. Šios
pajamos patenka į Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 1 str., 81 str. ir V
dalies reguliavimo sritį, tod÷l tur÷jo būti deklaruotos ir apmokestintos nustatytu tarifu.
Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. nustato, kad mokestį išskaičiuojantis
asmuo - tai asmuo, kuriam mokesčio įstatymo nustatyta prievol÷ išskaičiuoti iš mokesčio
mok÷tojo mokestį ir jį sumok÷ti į valstyb÷s (savivaldyb÷s) biudžetą. Ginčijamu atveju
pagal Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo nuostatas – mokesčio mok÷tojas
– fizinis asmuo, gaunantis pajamas, kuris ir privalo vykdyti įstatymo nustatytą prievolę –
deklaruoti ir mok÷ti pajamų mokestį. Pareišk÷jos teiginys, kad n÷ra normų,
reglamentuojančių pareigą fiziniam asmeniui deklaruoti pajamas, gautas iš juridinių
asmenų, ir patiems apskaičiuoti bei sumok÷ti pajamų mokestį, nepagrįstas. Fizinių asmenų
pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 37 str. įtvirtintos taisykl÷s, nustatančios bendrą fizinių
asmenų pajamų mokesčio apskaičiavimo tvarką, pagal kurią pareišk÷jas prival÷jo teikti
deklaraciją. Užsienio valstyb÷s kompanija, veikianti už Lietuvos valstyb÷s ribų, n÷ra

mokestį išskaičiuojantis subjektas, tod÷l pareišk÷jo, kaip pajamų gav÷jo ir mokesčio
mok÷tojo pareiga - pačiam apskaičiuoti ir sumok÷ti įstatymo nustatytus mokesčius.
Nepagrįstas pareišk÷jo teiginys, kad jos atžvilgiu netaikytinas MAĮ 26 straipsnis,
reikalaujantis įrodyti paskaičiuotų mokesčių neteisingumą, nes ji, jos nuomone, n÷ra
mokesčio mok÷toja. Kolegija konstatuoja, kad mokesčio administratorius sprendimais
konstatavo pareišk÷jos pareigą mok÷ti įstatyme nustatytą mokestį, tod÷l pareišk÷ja
pagrįstai, kol reikalavimas sumok÷ti mokestį nepanaikintas, laikytina mokesčio mok÷toja
(MAĮ 2 str. 7 p.).
Nepagrįstas pareišk÷jo teiginys, kad pirmos instancijos teismas pažeid÷ ABTĮ 57
str. nuostatas, vertindamas jos pateiktą įrodymą – įmon÷s raštą, nurodantį, kad pareišk÷ja
neskolinga kompanijai. Pagal ABTĮ 57 str. 1 d. ,,Įrodymai administracin÷je byloje yra visi
faktiniai duomenys, priimti bylą nagrin÷jančio teismo ir kuriais remdamasis teismas
įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkyb÷s, pagrindžiančios proceso šalių
reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios aplinkyb÷s, turinčios reikšm÷s bylai teisingai
išspręsti, arba kad jų n÷ra.” Jo 2 d. teigia, kad ,,Min÷ti faktiniai duomenys nustatomi
tokiomis priemon÷mis: proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais,
specialistų paaiškinimais ir ekspertų išvadomis, daiktiniais įrodymais, dokumentais ir kitais
rašytiniais, garso bei vaizdo įrodymais.” Pagal šio straipsnio 6 d. ,,Jokie įrodymai teismui
neturi iš anksto nustatytos galios. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,
pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrin÷jimu,
vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais.” Vertinti įrodymus
– teismo prerogatyva. Tam, kad įsitikinti egzistuojant vieną ar kitą faktą, teismas privalo
patikrinti įrodymų liečiamumą, leistinumą, įrodymų pakankamumą ir tarpusavio ryšį,
laikantis lygiateisiškumo principo, bet neprivalo, vertindamas vieną ar kitą įrodymą,
besąlygiškai vadovautis vienos iš šalių akcentuotu įrodymo pranašumu ir būtinybe teismui
vertinti šį įrodymą būtent tokiu aspektu. Kolegija laiko, kad pirmos instancijos teismas
nepažeid÷ įrodymų vertinimo principų ir pagrįstai nepripažino pareišk÷jos pateikto
pažym÷jimo įrodymu, patvirtinančiu jos paimtų iš Airijos kompanijos ,,Glanbot & Co”
sąskaitos banke AB ,,Hermis” grynųjų pinigų panaudojimą atsiskaitymui su tiek÷jais.
Pagal Buhalterin÷s apskaitos pagrindų įstatymą, galiojusi mokestin÷s prievol÷s atsiradimo
metu, kiekvienas ūkio subjektas privalo tvarkyti finansinę apskaitą šio įstatymo nustatyta
tvarka ir kiekvieną ūkinę operaciją pagrįsti juridinę galią turinčiais apskaitos dokumentais
(BAPĮ 1, 9, 10 str.). Pareišk÷jos pateikta kompanijos pažyma neatitinka min÷tus
dokumentų reikalavimus. Joje esantis teiginys, kad pareišk÷ja neskolingas kompanijai ir
pinigus panaudojo atsiskaityti su tiek÷jais – abstraktus, nepatvirtintas kitais įrodymais –
sąskaitomis, tiek÷jų rekvizitais ir kt., tod÷l pagrįstai nepripažintas įrodymu, patvirtinančiu
pareišk÷jos teiginį d÷l pinigų panaudojimo kompanijos reikalams fakto.
Pagal ABTĮ 57 str. 4 d. – įrodymus teismo procese pateikia šalys. Nesant
galimyb÷s jų pateikti, šalis ar jos atstovas gali prašyti teismą juos išreikalauti. Iš byloje
esančio teismo pos÷džio protokolo matyti, kad pareišk÷jai pirmos instancijos teisme
išaiškintos jos teis÷s ir pareigos, nustatytos ABTĮ 51 – 53 str., tačiau n÷ra duomenų, kad
pareišk÷ja buvo aktyvi proceso dalyv÷ ir pasinaudojo įstatymo garantuotomis teis÷mis:
teik÷ įrodymus, praš÷ teismą juos išreikalauti. Apeliacin÷s instancijos teisme nedalyvavo,
papildomų įrodymų taip pat nepateik÷, jų išreikalauti nepraš÷. Kolegija daro išvadą, kad
apeliant÷ neįrod÷ savo teiginių pagrįstumo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
n u t a r i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.3.1.6. D÷l prid÷tin÷s vert÷s mokesčio mok÷tojo subjektin÷s teis÷s į prid÷tin÷s vert÷s
mokesčio atskaitą
Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymas teis÷s į PVM atskaitą atsiradimą sieja su
reikalavimu atlikti šiuos veiksmus: pirma, PVM mok÷tojas turi prekę įsigyti ir sumok÷ti už ją
prek÷s pardav÷jui atitinkamą PVM sumą (pirkimo PVM); antra, sukūręs su šia preke
prid÷tinę vertę, prekę turi realizuoti.
Iš to darytina išvada, kad įstatymu nustatyta elgesio taisykl÷ – reikalavimas atlikti
prek÷s įsigijimo ir realizavimo veiksmus, sudaro PVM mok÷tojo subjektin÷s teis÷s – teis÷s į
PVM atskaitą atsiradimo turinį.
Subjektinei teisei į PVM atskaitą atsirasti be min÷tų turinio reikalavimų, yra
numatyti ir atitinkami formos reikalavimai. Kaip antai, teis÷ į PVM atskaitą atsiras tik tuo
atveju, jeigu PVM mok÷tojas tur÷s įstatymo nustatyta tvarka išduotą ir nustatytos formos
prekių įsigijimo PVM sąskaitą – faktūrą, kurioje išskirta pirkimo PVM suma, o PVM
mok÷tojas nurodytas pirk÷ju (PVMĮ 14; 18; 26; 28 str.).
PVM mok÷tojo subjektinei teisei į PVM atskaitą atsirasti būtina visuma min÷tų
turinio ir formos požymių.
Mokesčio administratoriaus priimami sprendimai mokesčių mok÷jimo klausimais
turi būti objektyvūs, t. y. sprendimų išvados turi būti pagrįstos nešališkai surinktais
objektyviais įrodymais.
Mokesčio administratoriaus sprendimai negali būti grindžiami prielaidomis ir
sp÷jimais.
Administracin÷ byla Nr. A8–953–2003

NUTARTIS
2003 m. spalio 16 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Artūro
Drigoto (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno, Romano Klišausko (praneš÷jas),
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareišk÷jui Turkui Povilui,
pareišk÷jo atstovui Zigmui Pečiuliui,
atsakovo atstovui Virginijui Jakučioniui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį
skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo

administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Povilo Turkaus individualios įmon÷s “Ąžuolas”
skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos d÷l Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
sprendimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
skundu kreip÷si į teismą, prašydama panaikinti Mokestinių ginčų komisijos (MGK) prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003-05-08 sprendimą Nr. S-124-(7-l 12/2003), kuriuo
buvo panaikintas Valstybin÷s mokesčių inspekcijos (VMI) prie Finansų ministerijos
2003-03-26 sprendimas Nr. 69-154.
Skunde nurod÷, kad Mokestinių ginčų komisija neteisingai išaiškino teis÷s
normas, neteisingai vertino mokesčio administratoriaus įrodymus, ko pas÷koje pri÷m÷
neteisingą ir nepagrįstą sprendimą. Paaiškino, kad mokesčio administratorius, atlikęs įmonių,
išrašiusių PVM sąskaitas-faktūras priešpriešinius patikrinimus, nustat÷, kad pareišk÷jas
atskait÷ 2820 Lt pirkimo PVM, pagal 2001-01-04 sąskaitą-faktūrą GCA Nr. 7306728 ir
1440 Lt PVM pagal 2000-08-03 PVM sąskaitą-faktūrą GCA Nr. 7306689. Šiose PVM
sąskaitose-faktūrose nurodytas medienos pirkimas-pardavimas. Mariaus Dainausko
įmon÷ "Deligva" Inspekcijai PVM deklaracijų n÷ra pateikusi, jos savininkas kviečiamas į
Inspekciją neatvyksta, dokumentų patikrinimui nepateikia, ši įmon÷ registracijos adresu
nerasta, įmon÷s vadovo M. Dainausko gyvenamoji vieta nenustatyta. Finansinių
nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (FNTT prie VRM) Šiaulių
apskrities skyrius 2002-10-30 kompleksin÷s dokumentin÷s revizijos akte Nr.25-04/91
konstatavo, kad pareišk÷jui medienos pardavimo dokumentus įforminusi M. Dainausko
įmon÷ "Deligva", nedeklaruojanti ir nemokanti į biudžetą prid÷tin÷s vert÷s mokesčio ir
neturinti medienos įsigijimo dokumentų, į pardavimo dokumentus įraš÷ tikrov÷s
neatitinkančius duomenis.
Povilo Turkaus individuali įmon÷ "Ąžuolas" į 2002 m. sausio m÷nesio PVM
ataskaitą įtrauk÷ 1269 Lt pirkimo PVM, išskirto PVM sąskaitose-faktūrose, išrašytose
UAB "Uosio lapas" vardu. Atlikus priešpriešinį UAB "Uosio lapas" patikrinimą, Inspekcija
nustat÷, kad 2002 m. sausio m÷nesio medienos įsigijimui pateisinti ši bendrov÷ naudojo
Antano Damkaus įmon÷s išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. A. Damkaus įmon÷s
registracijos adresu nerasta, jo gyvenamoji vieta nenustatyta, jis kviečiamas į Inspekciją
neatvyksta. Pagal mokesčio mok÷tojo byloje esančius dokumentus patikrinus A. Damkaus
įmonę Inspekcija nustat÷, kad ši įmon÷ nuo 2001 metų spalio m÷n. finansin÷s atskaitomyb÷s
neteikia, mokesčių nemoka. Įvertinus priešpriešinių patikrinimų ir patikrinimo metu gautas
PVM sąskaitas-faktūras, kasos pajamų orderių kopijas, nustatyta, kad ši įmon÷ 2001 m.
rugs÷jo-gruodžio ir 2002 m. sausio-geguž÷s m÷n. pardav÷ medieną UAB "Uosio lapas” už
169654,22 Lt. A. Damkaus įmon÷ parduodamai medienai išraš÷ PVM sąskaitas-faktūras,
tačiau PVM neapskait÷ ir nedeklaravo. Inspekcija konstatavo, kad UAB "Uosio lapas" sudar÷
sandorį su A. Damkaus įmone, kuri vengia deklaruoti ir mok÷ti mokesčius. Be to, pagal
2003-01-22 Operatyvaus patikrinimo pavedimą Nr. 07-3697 Inspekcija patikrino A.
Damkaus įmon÷s registracijos vietą Tilž÷s 121-404, Šiauliai, kurio metu nustat÷, kad A.
Damkaus įmon÷ registruota bendrabučio tipo pastate, kuriame šiuo metu gyvena studentai,
kurie paaiškinimuose nurod÷, kad min÷tu adresu nevykdoma jokia veikla, A. Damkaus jie
nepažįsta ir apie jį nieko n÷ra gird÷ję, jokių gamybin÷s ar kitokios veiklos požymių
Inspekcija nenustat÷.
Pareišk÷jas taip pat 2001 m. į PVM ataskaitą įtrauk÷ 85633 Lt pirkimo PVM,
išskirto PVM sąskaitose-faktūrose, išrašytose UAB "G÷rūna" vardu. 2002-03-15 atlikus šios
bendrov÷s priešpriešinį patikrinimą, buvo nustatyta, kad ji stambiu mastu vykd÷ veiklą,
nenumatytą steigimo dokumentuose. 2001 m. sausio m÷n. UAB "G÷rūna" pirko medienos
iš B. Zavalovo, kuris 1998-09-10 mir÷. Tikrinant bendrov÷s pirminius buhalterin÷s

apskaitos dokumentus, sandorio su B. Zavalovu, medienos pirkimo-pardavimo sutarčių,
apmok÷jimo už medieną dokumentų nerasta. Medienos įsigijimo dokumentų UAB "G÷rūna"
nepateik÷, bendrov÷s direktorius K. Marcinkus paaiškino, kad dokumentai pamesti ir jų
atstatyti galimyb÷s n÷ra. Bendrov÷ ūkinių operacijų nefiksavo jokiuose apskaitos
registruose. Patikrinus UAB "G÷rūna" buvo nustatyta, kad kasos pajamų orderiuose,
išrašytuose pareišk÷jui, kasininko parašų n÷ra, tod÷l darytina išvada, kad Įmon÷ grynųjų
pinigų nemok÷jo, o UAB "G÷rūna" jų negavo. Patikrinimo metu UAB "G÷rūna" medienos
įsigijimo ir apmok÷jimo už ją dokumentų netur÷jo, įmonei išrašyti apskaitos dokumentai
juridin÷s galios neturi, nes PVM sąskaitose-faktūrose užfiksuotos neįvykusios ūkin÷s
operacijos.
Pažymi, kad vietos mokesčių administratorius, išanalizavęs nustatytas aplinkybes
bei surinktus faktus, pagrįstai savo sprendime nurod÷, kad pareišk÷jas, sudarydamas
sandorius su M. Dainausko įmone "Deligva", UAB "G÷rūna" ir UAB "Uosio lapas" siek÷
išvengti mokesčių. Šios įmon÷s buvo naudojamos kaip priedanga neteis÷tai veiklai, t.y.
oficialių dokumentų (PVM sąskaitų-faktūrų, kasos pajamų orderių) išrašymui pareišk÷jui bei
kitiems juridiniams vienetams, kad šie juos panaudotų buhalterin÷je apskaitoje tam, jog
pateisintų neteis÷tai iškirsto neapskaityto miško sandorį bei užvaldytų iš biudžeto
prid÷tin÷s vert÷s mokestį.
Pabr÷žia, kad Mokestinių ginčų komisija, priimdama sprendimą, nevertino
mokesčių administratoriaus surinktų įrodymų visumos. Kiekvieno apskaitos dokumento
rekvizito paskirtis yra atspind÷ti ir užfiksuoti tam tikros rūšies faktines aplinkybes. Tod÷l tik
objektyviai atspindintys įvykusias ūkines operacijas rekvizitai suteikia apskaitos
dokumentui juridinę galią. Iš to seka, jei mokesčio administratoriaus pareigūnas patikrinimo
metu nustato pakankamai įrodymų, kad prekių, kurios nurodytos apskaitos dokumente kaip
ūkin÷s operacijos dalykas ir vienas iš rekvizitų (ūkin÷s operacijos turinys, jo kiekin÷ ir
pinigin÷ išraiška) nebuvo ir negal÷jo būti, tai toks apskaitos dokumentas pripažintinas
neturinčiu visų būtinų rekvizitų bei juridin÷s galios.
Pareišk÷jas Povilo Turkaus individuali įmon÷ “Ąžuolas” su VMI prie Finansų
ministerijos skundu nesutiko ir praš÷ jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurod÷, kad mokesčių
administratorius bando įrodyti, jog pareišk÷jo įmon÷ pirko iš Mariaus Dainausko įmon÷s
"Deligva", UAB "Uosio lapas" ir UAB "G÷rūna" ne medienos ruošinius, o tik PVM
sąskaitas-faktūras, siekdama susimažinti PVM ataskaitose mok÷tiną į valstyb÷s biudžetą
PVM.
Pareišk÷jo atstovai paaiškino, kad įmon÷ realiai pirko medieną iš min÷tų
įmonių, už medieną atsiskait÷ grynais pinigais, medieną eksportavo į užsienį ir gavo
pinigus. Pažymi, jog ne pareišk÷jo pareiga kontroliuoti, ar Mariaus Dainausko įmon÷s
"Deligva", UAB "Uosio lapas" ir UAB "G÷rūna" blogai tvark÷ savo įmonių buhalterinę
apskaitą, blogai deklaravo ir mok÷jo mokesčius. Ši pareiga pagal Mokesčių administravimo
įstatymo 16 str. l d. 2 p. numatyta mokesčių administratoriui. Pareišk÷jas, pirkdamas
medieną iš min÷tų įmonių, patikrino, ar min÷tos įmon÷s yra įregistruotos, ar PVM sąskaitosfaktūros n÷ra dingusios, ar duomenys PVM sąskaitose -faktūrose atitinka jų tikrumą.
Šiaulių apskrities VMI 2002-04-10 patikrinimo aktu Nr. 6310-02-24-11
priskaičiuota sumok÷ti į biudžetą 92602 Lt PVM, 13431 Lt PVM baudos ir 2797.26 Lt
PVM delspinigių (MGK byla b.I. 104-112). D÷l min÷to patikrinimo akto pareišk÷jas pateik÷
skundą, kurį išnagrin÷jusi Šiaulių apskrities VMI 2002-06-10 sprendimu Nr. 05-10-8773
patvirtino patikrinimo akto nurodymus sumok÷ti į biudžetą 92602 Lt PVM, 13431 Lt PVM
baudos ir 2797.26 Lt PVM delspinigių (MGK byla b.I. 99-103). Min÷tą sprendimą
pareišk÷jas apskund÷, kurį išnagrin÷jusi VMI prie Lietuvos Respublikos Finansų
ministerijos 2003-03-26 sprendimu Nr. 69-154 patvirtino Šiaulių apskrities VMI 2002-0610 sprendimo Nr. 05-10-8773 dalį d÷l 91162 Lt PVM, 13431 Lt PVM baudos ir
2797.26 Lt PVM delspinigių sumok÷jimo į biudžetą(MGK byla b.1. 7-10). Ir d÷l pastarojo
sprendimo pareišk÷ja pateik÷ skundą Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos

Vyriausyb÷s (MGK byla b.l. 2-4), kuri, išnagrin÷jusi skundą, 2003-05-08 sprendimu Nr. S124-(7-112/2003) panaikino VMI prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2003-0326 sprendimo Nr. 69-154 antrąjį punktą d÷l 91162 Lt PVM, 13431 Lt PVM baudos ir
2797.26 Lt PVM delspinigių (MGK byla b.l. 252-258).
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą
atmet÷ kaip nepagrįstą, o Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2003-05-08 sprendimą Nr. S-124-(7-112/2003) paliko nepakeistą.
Teismas nustat÷, kad šioje byloje ginčas vyksta d÷l sąskaitų-faktūrų, kurias
pareišk÷jui išraš÷ Mariaus Damausko įmon÷s "Deligva", 2001-01-04 GCA Nr. 73006728,
2000-08-03 GCA 7306689 (MGK byla b.l. 124-125), UAB "Uosio lapas" 2002-0l-21 GDB
Nr. 0117348, 2002-01-30 GDB Nr. 6214499 (MGK byla b.l. 141,143) ir (UAB "G÷rūna"
MGK byla b.l. 27-30).
Mokesčio administratorius, atlikęs įmonių, išrašiusių PVM sąskaitas-faktūras
priešpriešinius patikrinimus nustat÷, kad pareišk÷jas atskait÷ 2820 Lt pirkimo PVM,
pagal 2001-01-04 sąskaitą-faktūrą GCA Nr. 7306728 ir 1440 Lt pagal 2000-08-03 PVM
sąskaitą-faktūrą GCA Nr. 7306689 išrašytas Mariaus Dainausko įmon÷s "Deligva" vardu.
Mariaus Dainausko įmon÷ "Deligva" Inspekcijai PVM deklaracijų n÷ra pateikusi, jos
savininkas kviečiamas į Inspekciją neatvyksta, dokumentų patikrinimui nepateikia, ši įmon÷
registracijos adresu nerasta, įmon÷s vadovo M. Dainausko gyvenamoji vieta nenustatyta.
Tai patvirtina Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (FNTT
prie VRM) Šiaulių apskrities skyrius 2002-10-30 kompleksin÷s dokumentin÷s revizijos aktas,
kuriame konstatuojama, kad pareišk÷jui medienos pardavimo dokumentus įforminusi M.
Dainausko įmon÷ "Deligva", nedeklaruojanti ir nemokanti į biudžetą prid÷tin÷s vert÷s
mokesčio ir neturinti medienos įsigijimo dokumentų, į pardavimo dokumentus įraš÷ tikrov÷s
neatitinkančius duomenis (MGK byla b.l. 197-199, 11-24). Tačiau FNTT prie VRM Šiaulių
apskrities skyriaus 2002-10-30 kompleksin÷s dokumentin÷s revizijos akte Nr. 25-04/91
nurodyta, kad remiantis priešpriešinių patikrinimo medžiaga nustatyta, kad M.
Dainausko įmon÷ "Deligva" 2001 metais vykd÷ medienos pardavimą pagal išrašytas PVM
sąskaitas-faktūras, gavo 51248,76 Lt pajamas, tačiau nepateik÷ medienos įsigijimo
dokumentų.
Taip pat Povilo Turkaus individuali įmon÷ "Ąžuolas" į 2002 m. sausio m÷nesio
PVM ataskaitą įtrauk÷ 1269 Lt pirkimo PVM, išskirto PVM sąskaitose-faktūrose, išrašytose
UAB "Uosio lapas" vardu. Atlikusi priešpriešinį UAB "Uosio lapas" patikrinimą, Inspekcija
nustat÷, kad 2002 m. sausio m÷nesio medienos įsigijimui pateisinti ši bendrov÷ naudojo A.
Damkaus įmon÷s išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Mokesčių administratorius A. Damkaus
įmon÷s registracijos adresu nerado, gyvenamosios vietos nenustat÷, jis kviečiamas
neatvyksta. Pagal mokesčio mok÷tojo byloje esančius dokumentus patikrinęs A.
Damkaus įmonę, mokesčių administratorius nustat÷, kad ši įmon÷ nuo 2001 metų spalio
m÷n. finansin÷s atskaitomyb÷s neteikia, mokesčių nemoka. Įvertinus priešpriešinių
patikrinimų ir patikrinimo metu gautas PVM sąskaitas-faktūras, kasos pajamų orderių
kopijas, nustat÷, kad ši įmon÷ 2001 m. rugs÷jo-gruodžio ir 2002 m. sausio-geguž÷s
m÷nesiais pardav÷ medienos UAB "Uosio lapas" už 169654,22 Lt. A. Damkaus įmon÷
parduodamai medienai išraš÷ PVM sąskaitas-faktūras, tačiau PVM neapskait÷ ir
nedeklaravo. Mokesčių administratorius konstatavo, kad UAB "Uosio lapas" sudar÷
sandorį su A. Damkaus įmone, kuri vengia deklaruoti ir mok÷ti mokesčius. Be to mokesčių
administratorius nustat÷, kad A. Damkaus įmon÷ registruota Tilž÷s 121-404, Šiauliai,
bendrabučio tipo pastate, kuriame šiuo metu gyvena studentai. Pastarieji paaiškinimuose
nurod÷, kad min÷tu adresu nevykdoma jokia veikla, A. Damkaus jie nepažįsta ir apie jį
nieko n÷ra gird÷ję, jokių gamybin÷s ar kitokios veiklos požymių Inspekcija nenustat÷ (MGK
byla b.l. 160-170). Tačiau FNTT prie VRM Šiaulių apskrities skyriaus 2002-10-30
kompleksin÷s dokumentin÷s revizijos akte Nr. 25-04/91 nurodyta, kad bendrov÷s "Uosio

lapas" vykdoma veikla yra medienos didmenin÷ prekyba ir ši bendrov÷ vykd÷ medienos
eksportą, t.y. realiai medieną, kaip pardavimo objektą tur÷jo.
Pareišk÷jas, taip pat 2001 m. į PVM atskaitą įtrauk÷ 85633 Lt pirkimo PVM, išskirto
PVM sąskaitose-faktūrose, išrašytose UAB "G÷rūna" vardu. Mokesčių administratoriui,
atlikus šios bendrov÷s priešpriešinį patikrinimą nustatyta, kad ji stambiu mastu vykd÷
veiklą, nenumatytą steigimo dokumentuose. 2001 m. sausio m÷n. UAB "G÷rūna" pirko
medienos iš B. Zavalovo, kuris 1998-09-10 mir÷. Tikrinant bendrov÷s pirminius
buhalterin÷s apskaitos dokumentus, sandorio su B. Zavalovu, medienos pirkimo-pardavimo
sutarčių, apmok÷jimo už medieną dokumentų nerasta. Medienos įsigijimo dokumentų UAB
"G÷rūna" nepateik÷, bendrov÷s direktorius K. Marcinkus paaiškino, kad dokumentai
pamesti ir jų atstatyti galimyb÷s n÷ra. Bendrov÷ ūkinių operacijų nefiksavo jokiuose apskaitos
registruose. Patikrinus UAB "G÷rūna", buvo nustatyta, kad kasos pajamų orderiuose,
išrašytuose pareišk÷jui, kasininko parašų n÷ra, tod÷l darytina išvada, kad įmon÷ grynųjų
pinigų nemok÷jo, o UAB "G÷rūna jų negavo. Patikrinimo metu UAB "G÷rūna" medienos
įsigijimo ir apmok÷jimo už ją dokumentų netur÷jo, įmonei išrašyti apskaitos dokumentai
juridin÷s galios neturi, nes PVM sąskaitose-faktūrose užfiksuotos neįvykusios ūkin÷s
operacijos (MGK byla b.l. 139). Tačiau FNTT prie VRM Šiaulių apskrities skyriaus 200210-30 kompleksin÷s dokumentin÷s revizijos akte Nr. 25-04/91 nurodyta, kad bendrov÷
"G÷rūna" vykd÷ veiklą, kuri nenumatyta įmon÷s steigimo dokumentuose, medienos
įsigijimą šios bendrov÷s apskaitos registruose yra užfiksuotas, nepaisant to, kad dalis
dokumentų, kuriais ši bendrov÷ band÷ pagrįsti savo PVM atskaitą, neatitiko įstatymo
reikalavimų. Pažym÷tina, kad min÷toji bendrov÷ pirko medieną ne tik iš B. Zavalovo, bet ir
iš kitų ūkio subjektų, pavyzdžiui, dokumentin÷s revizijos akte NR 25-04/91 nurodyta, kad
bendrov÷ "G÷rūna" 2001 metais medieną pirko iš GPĮ "Forma" bei importavo iš Latvijos
Respublikos ir medienos įsigijimas įformintas juridinę galią turinčiais dokumentais, nors
neapskaitytas buhalterin÷je apskaitoje.
Įvertinusi teis÷s normas ir byloje nustatytas aplinkybes, teis÷jų kolegija padar÷
išvadą, kad mokesčių administratorius nepagrįstai savo sprendime nurod÷, jog
pareišk÷jas, sudarydamas sandorius su M. Damausko įmone "Deligva", UAB "Uosio
lapas" ir UAB "G÷rūna" siek÷ išvengti mokesčių. Pažym÷jo, kad kitų ūkio subjektų padaryti
buhalterin÷s apskaitos tvarkymo pažeidimai, nesusiję su ūkinių operacijų buhalterin÷s
apskaitos dokumentuose įforminimu, negali būti pagrindas konstatuoti pareišk÷jo įmonę
padarius mokesčių įstatymų pažeidimus. Šiuo atveju pareišk÷jas pateik÷ dokumentus,
turinčius visus įstatymuose reikalaujamus rekvizitus. Atkreip÷ d÷mesį į tai, kad atlikus tam
tikrą ūkinę operaciją kitas mokesčio mok÷tojas turi pateikti savo mokesčio deklaracijas ir
sumok÷ti mokesčius ne sandorio sudarymo metu, o v÷liau, iki atitinkamo mokesčio
mokestinio laikotarpio pabaigos ar kito įstatymuose numatyto termino. Padar÷ išvadą, jog
sandorio sudarymo metu pareišk÷jas netur÷jo galimyb÷s įsitikinti ir objektyviai negal÷jo
žinoti, kaip kitos šalys, šiuo konkrečiu atveju įmon÷s "Deligva", UAB "Uosio lapas" ir
UAB "G÷rūna" vykdys savo mokestines prievoles ateityje. Mokesčio apskaičiavimui pagrįsti
surašyti apskaitos dokumentai turi būti tinkami tiek tuoj pat juos surašius, tiek ir pra÷jus bet
kokiam laiko tarpui po jų surašymo. Tinkamai surašytas apskaitos dokumentas, turintis
juridinę galią jo surašymo metu, negali šios savyb÷s prarasti d÷l nesusijusių su surašymu
priežasčių. Teismas, padar÷ išvadą, kad mokesčio administratoriaus sprendimas n÷ra
pagrįstas neginčijamais įrodymais, tod÷l jis netur÷jo pagrindo konstatuoti, jog pareišk÷jo
įmonei išrašytos Mariaus Dainausko įmon÷s "Deligva", UAB "Uosio lapas" ir UAB
"G÷rūna" PVM sąskaitos-faktūros neturi juridin÷s galios, kad ūkin÷ operacija
dokumente nurodytomis sąlygomis realiai neįvyko ir įmon÷ "Ąžuolas" realiai iš min÷tų
įmonių medienos neįsigijo.
Apeliaciniu skundu atsakovas Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003-08-

29 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos
prie LR finansų ministerijos 2003-03-26 sprendimas Nr. 69-154 būtų paliktas nepakeistas.
Skunde nurodo, kad PVM įstatymo 16 straipsnyje nustatyta, kad atskaitoma PVM
suma yra įtraukta į apskaitą PVM suma už tiek÷jų pateiktas prekes, suteiktas paslaugas bei
importuotas prekes, skirtas apmokestinamoms prek÷ms gaminti, parduoti ir
apmokestinamoms paslaugoms teikti. Tokiu būdu darytina išvada, kad pirk÷jas atskaityti
pirkimo PVM gali tik tuomet, kai PVM yra išskirtas už prekes ir paslaugas, kurios yra (ar)
gali būti PVM objektu bei, kai PVM suma išskirta juridinę galią turinčiose PVM sąskaitose
faktūrose ar kituose apskaitos dokumentuose, kaip to reikalauja PVM įstatymo 18, 26, 27
straipsniai. Buhalterin÷s apskaitos įstatymo 13 straipsnis nustato privalomus apskaitos
dokumentų rekvizitus, tačiau min÷tų rekvizitų nurodymas apskaitose dokumentuose n÷ra
savitikslis, jie turi būti nurodyti, tam, kad remiantis jais būtų galima identifikuoti įvykusią
ūkinę operaciją. Atsižvelgiant į tai, rekvizitai bei jų atitikimas norminių aktų reikalavimams
neturi būti vertinamas formaliai. Įstatymu nustatyti privalomi rekvizitai reiškia, kad
būtent apskaitos dokumente nurodytas subjektas, dokumente nurodytomis sąlygomis atliko
ūkinę operaciją ir dokumentą surašę ir pasirašę asmenys yra įgalioti veikti apskaitos
dokumentus išdavusių subjektų vardu, tod÷l nepakanka, kad apskaitos dokumentas būtų
surašytas ant nustatyta tvarka išduoto blanko, bet turi būti realiai įvykusi, apskaitos
dokumente nurodytomis sąlygomis, ūkin÷ operacija. Tačiau rekvizitų visuma apskaitos
dokumente negali sukurti ūkin÷s operacijos, kuri realiai n÷ra įvykusi.
Mokesčio administratorius, atlikęs įmonių, išrašiusių PVM sąskaitas-faktūras
priešpriešinius patikrinimus nustat÷, kad pareišk÷jas atskait÷ 2820 Lt pirkimo PVM, pagal
2001-01-04 PVM sąskaitą-faktūrą GCA Nr. 7306728 ir 1440 Lt PVM pagal 2000-08-03
PVM sąskaitą-faktūrą GCA Nr. 7306689, išrašytas Mariaus Dainausko įmon÷s "Deligva"
vardu. Šiose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytas medienos pirkimas-pardavimas.
Patikrinimo metu nustatyta, kad Mariaus Dainausko įmon÷ "Deligva" nedeklaruoja ir
nemoka į biudžetą PVM. Be to, patikrinimui min÷ta įmon÷ nepateik÷ ūkinę veiklą
pagrindžiančių buhalterin÷s apskaitos tuo pačiu ir medienos įsigijimą patvirtinančių
dokumentų. M. Dainauskas 2000-08-23 pateik÷ Inspekcijai paaiškinimą, kad įmon÷s
dokumentai yra pavogti. MAĮ 20 str. 2 dalyje (2001 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. IX-394
redakcija) nustatyta, jeigu mokesčio mok÷tojas, mokestį išskaičiuojantis asmuo neturi
dokumentų (ar juos yra praradęs), reikalingų mokesčiui apskaičiuoti, privalo juos parengti
per mokesčio administratoriaus nustatytą laiką. Mariaus Dainausko įmonei "Deligva",
vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 20 str. 2 dalimi, buvo suteikta galimyb÷
atstatyti prarastus apskaitos dokumentus. Įmon÷s savininkui buvo duotas nurodymas atstatyti
ir pateikti patikrinimui ūkin÷s veiklos dokumentus. Min÷tų dokumentų įmon÷ nepateik÷, taip
pat nepateik÷ jokios informacijos apie tai su kokiais ūkio subjektas tur÷jo ūkinius
komercinius santykius ir iš kokių asmenų ir kur pirko medieną. Kadangi Mariaus Dainausko
įmon÷ ''Deligva" dokumentų nepateik÷, įrodymų apie sandorių egzistavimą n÷ra, tod÷l teigti,
kad min÷ta įmon÷ buvo įsigijusi medieną kaip PVM objektą, n÷ra pagrindo. Remiantis
nustatytomis aplinkyb÷mis atsakovas konstatavo, kad Mariaus Dainausko įmon÷
"Deligva" pareišk÷jui medienos nepardav÷, o į pardavimo dokumentus įraš÷ tikrov÷s
neatitinkančius duomenis.
Pareišk÷jas į 2002 m. sausio m÷nesio PVM atskaitą įtrauk÷ 1269 Lt pirkimo PVM,
išskirto PVM sąskaitose-faktūrose, išrašytose UAB "Uosio lapas" vardu. Atlikus
priešpriešinį UAB "Uosio lapas" patikrinimą, Inspekcija nustat÷, kad 2002 m. sausio
m÷nesio medienos įsigijimui pateisinti ši bendrov÷ naudojo Antano Damkaus įmon÷s
išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. A. Damkaus įmon÷s registracijos adresu nerasta, jo
gyvenamoji vieta nenustatyta, jis kviečiamas į Inspekciją neatvyksta. Pagal mokesčio
mok÷tojo byloje esančius dokumentus patikrinus A. Damkaus įmonę, Inspekcija nustat÷, kad
ši įmon÷ nuo 2001 metų spalio m÷n. finansin÷s atskaitomyb÷s neteikia, mokesčių nemoka.
Įvertinus priešpriešinių patikrinimų ir patikrinimo metu gautas PVM sąskaitas-faktūras, kasos

pajamų orderių kopijas, nustatyta, kad ši įmon÷ 2001 m. rugs÷jo-gruodžio ir 2002 m. sausiogeguž÷s m÷n. pardav÷ medieną UAB "Uosio lapas" už 169654,22 Lt. A. Damkaus įmon÷
parduodamai medienai išraš÷ PVM sąskaitas-faktūras, tačiau PVM neapskait÷ ir nedeklaravo. Be
to, pagal 2003-01-22 Operatyvaus patikrinimo pavedimą Nr. 07-3697 Inspekcija patikrino A.
Damkaus įmon÷s registracijos vietą Tilž÷s 121-404, Šiauliai, kurio metu nustat÷, kad A.
Damkaus įmon÷ registruota bendrabučio tipo pastate, kuriame šiuo metu gyvena studentai, bei
pastarieji paaiškinimuose nurod÷, kad min÷tu adresu nevykdoma jokia veikla, A. Damkaus jie
nepažįsta ir apie jį nieko n÷ra gird÷ję. Jokių gamybin÷s ar kitokios veiklos požymių Inspekcija
nenustat÷.
Dokumentų įrodančių medienos pirkimą A. Damkaus įmon÷ Inspekcijai n÷ra pateikusi.
UAB "Uosio lapas" direktorius Rolandas Liūgas patikrinimo metu paaiškino, jog nei medienos,
nei iš kur ji buvo vežama, kuri buvo įforminama kaip įsigyta iš A. Damkaus įmon÷s, nemat÷.
UAB "Uosio lapas" buhalter÷ E.Zavišien÷ taip pat paaiškino, jog n÷ra mačiusi jokios
medienos. Be to, E.Zavišien÷ nurod÷, jog įmon÷je kasos nebuvo, grynųjų pinigų nemat÷, o
kasos pajamų orderius išrašydavo pagal banko išrašus. Remiantis nurodytomis aplinkyb÷mis,
galima daryti išvadą, jog UAB"Uosio lapas" grynųjų pinigų į įmon÷s kasą negavo, ( pažeisti LR
Vyriausyb÷s 2000-02-17 nutarimu Nr.179 "kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų
atlikimo taisyklių" II dalies 3 p., 9 p., 10 p. nuostatai), tod÷l negal÷jo tų pinigų išmok÷ti A.
Damkaus įmonei. Remiantis nurodytomis aplinkyb÷mis konstatuotina, kad A. Damkaus įmon÷
2001 m. rugs÷jo-2002m. vasario m÷nesiais prekių (medienos), kaip prid÷tin÷s vert÷s objekto
nepardav÷, o UAB "Uosio lapas" medienos neįsigijo. Atsižvelgus į tai, UAB "Uosio lapas"
medienos pareišk÷jui parduoti negal÷jo, kadangi min÷tos medienos nebuvo įsigijusi, o į
pardavimo dokumentus įraš÷ tikrov÷s neatitinkančius duomenis.
Pareišk÷jas 2001 m. į PVM atskaitą įtrauk÷ 85633 Lt pirkimo PVM, išskirto PVM sąskaitosefaktūrose, išrašytose UAB "G÷rimą" vardu. 2002-03-15 atlikus šios bendrov÷s priešpriešinį
patikrinimą nustatyta, kad ji stambiu mastu vykd÷ veiklą, nenumatytą steigimo dokumentuose.
Medienos įsigijimo dokumentų UAB "Gerūna" nepateik÷, bendrov÷s direktorius K. Marcinkus
paaiškino, kad dokumentai pamesti. Kadangi UAB "G÷rūna" medienos įsigijimo ir
apmok÷jimo už ją dokumentų nepateik÷, taip pat nepateik÷ jokios informacijos apie tai su
kokiais ūkio subjektas tur÷jo ūkinių komercinių santykių ir iš kokių asmenų ir kur pirko
medieną, o įrodymų, kad UAB "G÷rūna" sudarytų medienos pirkimo sandorius n÷ra (vienintelis
įrodymas, kad UAB „Gerūna" įsigijo medienos yra medienos importas iš Latvijos. Pažymi tai,
kad šios medienos UAB „G÷rūna" 2001-03-06 įsigijo tik už 32104 Lt. Tuo tarpu, vien
pareišk÷jui, nevertinant kitiems ūkio subjektams išrašytų buhalterin÷s apskaitos dokumentų,
2001 metais UAB „G÷rūna" išraš÷ PVM sąskaitų faktūrų, kuriose nurodytas medienos
pardavimas už 561372,22 Lt, tod÷l Inspekcija konstatavo, kad UAB "G÷rūna" medienos, kaip
PVM objekto 2001 metais netur÷jo, jos pareišk÷jui išrašyti apskaitos dokumentai juridin÷s galios
neturi, nes PVM sąskaitose-faktūrose užfiksuotos neįvykusios ūkin÷s operacijos.
Remiantis išd÷stytais argumentais atsakovas konstatavo, kad prek÷s (mediena), už
kurias buvo atskaitytos pirkimo PVM sumos ir kurios šioje sandorių grandin÷je buvo
įvardijamos kaip PVM objektas realiai neegzistavo. Bendrai teisinei sistemai yra būdingas
principas, kad iš neteis÷tų veiksmų negali atsirasti teis÷tos pasekm÷s, tod÷l vien tas faktas, kad
tolesn÷se ūkinių operacijų grandyje esantys apskaitos dokumentai turi reikalaujamų rekvizitų
visumą, negali būti pagrindu teigti, kad tokių veiksmų pasekm÷je buvo sukurtas ir v÷liau
sukuriant prid÷tinę vertę parduotas PVM apmokestinamas objektas, suteikiantis teisę atskaityti
pirkimo PVM sumas.
Teigia, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas savo sprendimą formaliai
vertino nustatytas aplinkybes, nepagrįstai nurod÷, kad mokesčių administratorius neginčijo fakto,
kad mediena, kurią pareišk÷jas įsigijo ir v÷liau pardav÷, buvo. Atsakovas kaip tik ir teig÷ bei
įrodin÷jo, kad M. Dainausko įmon÷ "Deligva", UAB "G÷rūna" ir UAB "Uosio lapas" negal÷jo
pareišk÷jui parduoti prekių (medienos), nes šie ūkio subjektai šių prekių netur÷jo ir negal÷jo tur÷ti,
nepriklausomai nuo to, kokie duomenys yra užfiksuoti Buhalterin÷s apskaitos dokumentuose.

Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareišk÷jas Povilo Turkaus individuali
įmon÷”Ąžuolas” prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003-08-29 sprendimą
palikti nepakeistą, o atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Apeliacinis skundas atmetamas.
Pagal Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo, galiojusio iki 2002 m. liepos m÷n. 1 d.
(toliau PVMĮ), 16 straipsnį atskaitoma PVM suma suprantama kaip sumok÷ta pardav÷jui ar
tiek÷jui PVM suma, už įsigytas iš jo prekes ar paslaugas.
Pagal PVMĮ 12 straipsnį prievol÷ apskaičiuoti PVM atsiranda, kuomet pardav÷jas
išrašo pirk÷jui PVM sąskaitą-faktūrą, t. y. paprastai kuomet prek÷ yra realizuojama.
Iš to, kas pasakyta, matyti, kad įstatymas teis÷s į PVM atskaitą atsiradimą sieja su
reikalavimu atlikti šiuos veiksmus:
Pirma, PVM mok÷tojas turi prekę įsigyti ir sumok÷ti už ją prek÷s pardav÷jui
atitinkamą PVM sumą (pirkimo PVM);
Antra, sukūręs su šia preke prid÷tinę vertę, prekę turi realizuoti.
Iš to darytina išvada, kad įstatymu nustatyta elgesio taisykl÷ – reikalavimas atlikti
prek÷s įsigijimo ir realizavimo veiksmus, sudaro PVM mok÷tojo subjektin÷s teis÷s – teis÷s į
PVM atskaitą atsiradimo turinį.
Iš PVMĮ taip pat matyti, kad subjektinei teisei į PVM atskaitą atsirasti be min÷tų
turinio reikalavimų, yra numatyti ir atitinkami formos reikalavimai.
Kaip antai, teis÷ į PVM atskaitą atsiras tik tuo atveju, jeigu PVM mok÷tojas tur÷s įstatymo
nustatyta tvarka išduotą ir nustatytos formos prekių įsigijimo PVM sąskaitą – faktūrą, kurioje
išskirta pirkimo PVM suma, o PVM mok÷tojas nurodytas pirk÷ju (PVMĮ 14;18;26;28
straipsniai).
Pažym÷tina, PVM mok÷tojo subjektinei teisei į PVM atskaitą atsirasti būtina visuma
min÷tų turinio ir formos požymių.
Iš bylos matyti, kad atsakovas savo reikalavimą d÷l mokestin÷s nepriemokos
išieškojimo grindžia tuo, jog pareišk÷jas neįsigijo prekių iš kitų ūkio subjektų- UAB „Uosio
lapas“, „G÷rūna“ ir Mariaus Vainausko įmon÷s „Deligva“, t. y. prek÷s, kurias pareišk÷jas
pagal PVM sąskaitas – faktūras įsigijo iš min÷tų ūkio subjektų, realiai neegzistavo.
Tačiau, kaip matyti iš bylos, atsakovas neginčija tos aplinkyb÷s, kad pareišk÷jas
prekes, kurias pagal PVM sąskaitas – faktūras įsigijo iš min÷tų ūkio subjektų, faktiškai
realizavo. Byloje įrodymų, paneigiančių šių prekių realizavimo faktą, nesurinkta taip pat.
Kadangi PVM mok÷tojo subjektinei teisei į PVM atskaitą atsirasti teisiškai
reikšmingi yra prek÷s įsigijimo ir realizavimo veiksmai, tod÷l tokia atsakovo pozicija bei
nebandymas surinkti šiuo klausimu įrodymų, prieštarauja elementariai logikai. Nes šiuo
atveju prekių realizavimas yra neįmanomas be jų įsigijimo.
Taip pat pažym÷tina, kad atsakovo teiginiai, jog pareišk÷jas gal÷jo realizuoti prekes,
kurias įsigijo ne iš min÷tų ūkio subjektų, o iš kitų asmenų, t÷ra prielaidų pobūdžio, kadangi
atsakovas įrodymų, kurie patvirtintų tokią aplinkybę, nesurinko taip pat.
Mokesčių administravimo įstatymo 18 straipsnyje nustatyta, kad mokesčio administratorius,
įgyvendindamas jam įstatymo suteiktas teises ir eidamas pareigas, atliekamus veiksmus
įformina sprendimais.
Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti principai, kuriais savo
veikloje turi vadovautis viešojo administravimo subjektai. Vienas iš demokratinio valstyb÷s
administravimo principų, įtvirtintų min÷to įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, yra
objektyvumo principas, reiškiantis, kad sprendimo pri÷mimas ir kiti oficialūs viešojo
administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs, t. y. viešojo
administravimo subjekto sprendimai turi atitikti tikrąsias faktines aplinkybes, kurios

nustatomos išaiškinus visas aplinkybes, turinčias reikšm÷s priimant sprendimą ir kritiškai,
nešališkai vertinant įrodymus.
Kadangi mokesčio administratorius yra viešojo administravimo subjektas, tod÷l
min÷ti principai yra taikytini ir mokesčio administratoriaus priimamiems sprendimams.
Tokiu būdu, mokesčio administratoriaus priimami sprendimai mokesčių mok÷jimo klausimais
turi būti objektyvūs, t. y. sprendimų išvados turi būti pagrįstos nešališkai surinktais
objektyviais įrodymais.
Šios išvados pagrindu darytina kita login÷ išvada, kad mokesčio administratoriaus
sprendimai negali būti grindžiami prielaidomis ir sp÷jimais.
Šiuo aspektu įvertinus anksčiau min÷tas faktines aplinkybes matyti, kad atsakovas
nepaneig÷ to, jog pareišk÷jas realizavo prekes, o tuo pačiu nepaneig÷ ir to, kad jas tur÷jo
įsigijęs.
Šiuo atveju reikšmingas būtų paneigimas aplinkyb÷s, kad pareišk÷jas šias prekes
įsigijo ne iš UAB „Uosio lapas“, „G÷rūna“ bei Mariaus Vainausko įmon÷s „Deligva“.
Tačiau byloje n÷ra surinkta neginčijamų įrodymų ir šiuo klausimu. Priešingai, byloje
esantis 2002.10.30 kompleksin÷s dokumentin÷s revizijos aktas patvirtina, kad min÷ti ūkio
subjektai įsigydavo ir realizuodavo medieną, tik netinkamai tvark÷ jos buhalterinę apskaitą.
Bet tai nepasakytina pareišk÷jo atžvilgiu, nes pareišk÷jo gautos iš šių subjektų PVM
sąskaitos – faktūros, atitinka visus joms keliamus reikalavimus.
Tod÷l esant šioms aplinkyb÷ms bei atsižvelgiant į tai, kad n÷ra byloje nustatyta, jog
pareišk÷jas medieną gavo iš kitų asmenų ir pan., darytina išvada, kad atsakovas savo
sprendimo d÷l mokestin÷s nepriemokos nepagrind÷, nustatyta tvarka surinktais įrodymais, t.
y. nepaneig÷, kad pareišk÷jas medieną įsigijo iš šių ūkio subjektų.
D÷l pamin÷to, tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais, n÷ra pagrindo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. rugpjūčio m÷n. 29 d. sprendimą
palikti nepakeistą, o atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.3.1.7. D÷l mokesčių administratoriaus teisių apskaičiuojant juridinių asmenų pelno
mokesčio bazę
Susidūrus su situacija, kai viešosios teis÷s santykiai yra tiesiogiai reglamentuoti
atitinkamos viešosios teis÷s normomis ir kai tokia situacija įsakmiai nenurodyta Civiliniame
kodekse, turi būti taikomos atitinkamos viešosios teis÷s normos.
Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo (toliau – JAPMĮ, JAPM įstatymas) 4 ir 5
straipsniuose įtvirtintų normų esmę sudaro įmon÷s pajamų bei faktiškai patirtų ir
ekonomiškai pagrįstų sąnaudų, skirtų šioms pajamoms uždirbti, santykio konstatavimas, kuris
yra būtinas mokesčio bazei nustatyti. Šiose JAPM įstatymo normose įtvirtinta juridinių
asmenų pelno mokesčio baz÷s apskaičiavimo tvarka yra skirta ne vien šio mokesčio
mok÷tojams, turintiems pareigą apskaičiuoti ir sumok÷ti pelno mokestį į valstyb÷s biudžetą
(JAPMĮ 11 str. 1 d., 15 str. 1 d.), tačiau ir mokesčių administratoriui, kontroliuojančiam šio
mokesčio apskaičiavimo ir sumok÷jimo teisingumą. Mokesčių administratorius, remdamasis
JAPM įstatymo II skirsniu, yra įgaliotas vertinti tiek mokesčio mok÷tojo pajamų, tiek ir
sąnaudų apskaičiavimo pagrįstumą ir konstatuoti, ar sąnaudos gali būti pripažintos
pagrįstomis, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną. Šias aplinkybes mokesčių
administratorius turi nustatyti, vertindamas sąnaudas pagrindžiančių įrodymų visumą, o ne

vien sandorį, kuris nurodomas kaip tokių sąnaudų atsiradimo pagrindas. Juridinių asmenų
pelno mokesčio įstatymas išsamiai reglamentuoja apmokestinamojo pelno apskaičiavimo
tvarką, kartu mokesčių administratoriui suteikia įgaliojimus, reikalingus siekiant patikrinti
pelno mokesčio apskaičiavimo pagrįstumą.
Įrodin÷jimo našta teisingai apskaičiuojant mokesčio sumą mokesčio mok÷tojo
patikrinimo metu tenka mokesčių administratoriui. Mokesčių administravimo įstatymo 26
straipsnio nuostata, kad, nesutikdamas su apskaičiuotąja suma, mokesčio mok÷tojas privalo
įrodyti, kad apskaičiuotoji suma yra neteisinga, neleidžia daryti išvadą, kad,
apskaičiuodamas mokesčius, mokesčio administratorius gali remtis prielaidomis ir
sp÷liojimais, kuriuos v÷liau turi paneigin÷ti mokesčio mok÷tojas.
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NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2003 m. gruodžio 15 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarin÷ sesija, susidedanti iš teis÷jų
Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (praneš÷jas), Artūro Drigoto, Gintaro Godos, Stasio
Gudyno, Birut÷s Janavičiūt÷s, Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus, Aloyzo Kruopio,
Ričardo Piličiausko, Nijol÷s Piškinait÷s, Algirdo Taminsko, Virgilijaus Valančiaus (sesijos
pirmininkas),
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui Audriui Vaičiūnui,
atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Gediminui Valantiejui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos, atstovaujamos Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių
inspekcijos, apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
geguž÷s 12 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal atsakovo Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos, atstovaujamos Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos, skundą
pareišk÷jui uždarajai akcinei bendrovei „Palink“ d÷l Mokestinių ginčų komisijos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. vasario 20 d. sprendimo dalies panaikinimo.
Plenarin÷ sesija
n u s t a t ÷:
Atsakovas Valstybin÷ mokesčių inspekcija su skundu (b.l. 4–7) kreip÷si į Vilniaus
apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Mokestinių ginčų komisijos 2003 m.
vasario 20 d. sprendimo Nr. S–60–(7–5/2003) dalį, kuria panaikinta Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos 2002 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 13–07–11308 dalis, nurodanti pareišk÷jui
sumok÷ti 960 000 Lt juridinių asmenų pelno mokestį (toliau – JAPM; JAP mokestis), 288 000
Lt JAPM baudą bei 18 850 Lt šio mokesčio delspinigius, ir palikti galioti šią centrinio
mokesčio administratoriaus sprendimo dalį.
Atsakovas nurod÷, kad Vilniaus apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija patikrinimo
metu nustat÷, jog pareišk÷jas 2001 m. lapkričio 9 d. sudar÷ pirkimo–pardavimo sutartį, pagal

kurią iš fizinių asmenų Nicolas Ortiz, Oliver Ortiz ir George Ortiz įsigijo 2000 vnt. paprastųjų
(100 Lt nominalios vert÷s) UAB „Nomadis“ akcijų už 2 500 000 Lt. Taigi pareišk÷jas tapo
vienintelis šios bendrov÷s akcininkas, turintis 5000 vnt. 500 000 Lt nominalios vert÷s akcijų,
kurių įsigijimo vert÷ 2 800 000 Lt. Pareišk÷jas 2001 m. gruodžio 19 d. UAB „Baltijos turtas“
už 800 000 Lt pardav÷ visas UAB „Nomadis“ akcijas (tarp jų ir anksčiau įsigytąsias 3000 vnt.
300 000 Lt nominalios vert÷s akcijas). Pareišk÷jas, nurodęs, kad d÷l 2001 m. gruodžio 19 d.
UAB „Nomadis“ akcijų pirkimo–pardavimo sandorio patyr÷ 2 000 000 Lt nuostolių, šia suma
sumažino 2001 m. apmokestinamąjį pelną. Be to, pareišk÷jas iš pamin÷tų fizinių asmenų 2001
m. lapkričio 9 d. nupirko 398 758 vnt. tokios pat nominalios vert÷s UAB „Minskas“ akcijų už
2 500 000 Lt. 2001 m. gruodžio 19 d. visas šias jam nuosavyb÷s teise priklausančias akcijas
už 500 000 Lt pardav÷ UAB „Baltijos turtas“. Nurodęs, kad d÷l 2001 m. gruodžio 19 d. UAB
„Minskas“ akcijų pirkimo–pardavimo sandorio patyr÷ 2 000 000 Lt nuostolių, šia suma taip
pat sumažino 2001 m. apmokestinamąjį pelną. Atsakovas pažym÷jo, kad Vilniaus apskrities
valstybin÷ mokesčių inspekcija pareišk÷jo 2001 m. gruodžio 19 d. sandorius vertino kaip
niekinius ir vadovaudamasi Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo (toliau – JAPM
įstatymas) 7 bei 15 straipsniais 2002 m. liepos 10 d. patikrinimo akte apskaičiavo UAB
„Palink“ 960 000 Lt JAPM, 288 000 Lt JAPM baudą ir 18 850 Lt šio mokesčio delspinigius.
Patikrinimo akte papildomai apskaičiuotos sumos buvo patvirtintos Vilniaus apskrities
valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m. rugs÷jo 18 d. sprendimu Nr. 17–01–04–26328 ir
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. 13–07–11308.
Mokestinių ginčų komisija 2003 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. S–60–(7–5/2003)
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos sprendimą iš dalies panaikino. Atsakovas nesutiko su
Mokestinių ginčų komisijos teiginiu, kad mokesčio administratorius neįrod÷, jog pareišk÷jo
parduodamų akcijų kaina yra per maža, tod÷l tik nustačius, kad akcijų kaina akivaizdžiai
neatitinka rinkos kainos, būtų galima sakyti, jog pareišk÷jas siek÷ išvengti mokesčių.
Atsakovo nuomone, šiuo atveju pareišk÷jas neįrod÷, d÷l ko gerokai per vieną m÷nesį nukrito
akcijų kainos. Nei įsigyjant, nei perleidžiant akcijas pareišk÷jo sandoriai nebuvo pagrįsti
ekonominiais kriterijais ar skaičiavimais, kuriais vadovautųsi protingas ūkin÷s veiklos
dalyvis. Be to, Mokestinių ginčų komisija, priimdama sprendimą, nevertino mokesčio
administratoriaus surinktų įrodymų visumos. Vertinant sandorio atitikimą teis÷s normoms,
neužtenka atsižvelgti tik į tam tikro sandorio kainą ar pan., tod÷l mokesčio administratorius
sandorį vertino kaip niekinį ne tik remdamasis sandoryje sulygta akcijų kaina, o surinktų
įrodymų visuma, patvirtinančia, jog akcijų pirkimo–pardavimo sandoriai buvo sudaryti su
verslo ir asmeniniais santykiais susijusiais asmenimis, tokie sandoriai n÷ra įprastin÷
pareišk÷jo veikla, sandoriai sudaryti pareišk÷jo mokestinio laikotarpio pabaigoje, turint
preliminarius duomenis apie būsimąjį pelną, be to, už akcijas iki šiol n÷ra sumok÷ta.
Atsakovo teigimu, ūkio subjektų veiksmai, kuriais siekiama nesilaikyti mokesčių įstatymų,
pažeidžia viešąją tvarką, tod÷l tokie sandoriai yra niekiniai ir negalioja (1964 m. Civilinio
kodekso 48 straipsnis, 2001 m. Civilinio kodekso 1.81 straipsnio 1 dalis). Mokesčio
administratorius, atlikdamas patikrinimą, siek÷ užtikrinti, kad pareišk÷jas įvykdytų tikrąją
mokestinę prievolę.
Atsiliepime į atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos skundą (b.l. 35–37)
pareišk÷jas UAB „Palink“ praš÷ palikti galioti Mokestinių ginčų komisijos 2003 m. vasario
20 d. sprendimo Nr. S–60–(7–5/2003) dalį, kuria panaikinti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos
2002 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 13–07–11308, Vilniaus apskrities valstybin÷s
mokesčių inspekcijos 2002 m. rugs÷jo 18 d. sprendimo Nr. 17–01–04–26328 ir 2002 m.
liepos 10 d. patikrinimo akto Nr. 04–02 –10–56 nurodymai UAB „Palink“ sumok÷ti 960 000
Lt JAPM, 288 000 Lt JAPM baudą ir 18 850 Lt šio mokesčio delspinigius.
Pareišk÷jas nurod÷, kad perleisdamas UAB „Nomadis“ ir UAB „Minskas“ akcijas
nepažeid÷ viešosios tvarkos ar geros moral÷s, o šių sandorių tikslas nebuvo mokesčių
vengimas, tod÷l jie nepagrįstai atsakovo buvo vertinti kaip niekiniai.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. geguž÷s 12 d. sprendimu (b.l. 55–
69) atsakovo skundą atmet÷ kaip nepagrįstą. Pažym÷tina, kad mokestinio ginčo dalis d÷l 43
992 Lt nekilnojamojo turto mokesčio ir 9040 Lt delspinigių yra teismo sprendimu išspręsta. Ši
teismo sprendimo dalis yra palikta nepakeista Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
teis÷jų kolegijos 2003 m. liepos 15 d. nutartimi. Taigi Plenarin÷ sesija nagrin÷ja tik pirmosios
instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas atsakovo skundas.
Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs mokestinį ginčą Civilinio kodekso nuostatų
pagrindu, padar÷ išvadą, jog Mokestinių ginčų komisijos sprendimo dalis d÷l juridinių
asmenų pelno mokesčio apskaičiavimo iš esm÷s yra pagrįsta byloje esančia medžiaga bei
įstatymų reikalavimais. Teismo nuomone, pareišk÷jas įrodin÷ja savo sąžiningumą sudarant
sandorius, tod÷l sandoriai gali būti pripažinti niekiniais tik teismo sprendimu. Atsakovas,
teismo vertinimu, nuginčijęs sandorius, gal÷tų imtis priemonių, jog pareišk÷jo
apmokestinamasis pelnas nebūtų sumažintas tariamais nuostoliais.
Apeliaciniame skunde (b.l. 78–81) atsakovas Valstybin÷ mokesčių inspekcija prašo iš
dalies panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. geguž÷s 12 d. sprendimą
ir priimti naują sprendimą bei palikti galioti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m.
gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 13–07–11308 dalį, nurodančią pareišk÷jui sumok÷ti 960 000 Lt
JAPM, 288 000 Lt JAPM baudą ir 18 850 Lt šio mokesčio delspinigius.
Atsakovas nurodo, kad teismas neteis÷tai konstatavo, jog niekiniai sandoriai turi būti
privalomai nuginčijami teismine tvarka, kilus ginčui tarp tokio sandorio šalių ir kitų (trečiųjų)
asmenų. Esant akivaizdiems įrodymams, kad sandoris yra niekinis, tiek jo šalys, tiek ir kiti
asmenys, kurie susiduria su niekinio sandorio teisin÷mis pasekm÷mis (šiuo atveju – centrinis
ir vietos mokesčio administratoriai), turi teisę ir galimybę patys laikyti tokį sandorį
negaliojančiu nuo pat sudarymo momento, taip pat laikyti, jog šis sandoris iš viso nebuvo
sudarytas, t.y. į jį neatsižvelgti (šiuo atveju taip buvo padaryta perskaičiuojant pareišk÷jo
pelno mokestį 2001 m.) (Civilinio kodekso 1.78 straipsnio 1 dalis). Niekiniai sandoriai,
skirtingai nuo nuginčijamųjų, yra savaime negaliojantys sandoriai, nepriklausomai nuo to, ar
pareikštas ieškinys ir ar priimtas teismo sprendimas d÷l sandorio negaliojimo. Taigi, atsakovo
teigimu, Vilniaus apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija ir nesikreipdama į teismą 2001 m.
gruodžio 19 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartis gal÷jo laikyti niekin÷mis. Šiuo atveju
pakanka atsižvelgti į tai, ar yra pakankamai įrodymų, akivaizdžiai patvirtinančių niekinį
sandorio pobūdį. Atsakovo įsitikinimu, surinktų įrodymų pakako, kad min÷tos akcijų
pirkimo–pardavimo sutartys būtų laikomos niekin÷mis. Teismas, vadovaudamasis Civilinio
kodekso 1.78 straipsnio 5 dalimi, niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio
faktą prival÷jo konstatuoti savo iniciatyva (ex officio). Atsakovas taip pat nurodo, kad
sudarydamas 2001 m. gruodžio 19 d. akcijų pirkimo–pardavimo sandorius pareišk÷jas siek÷
išvengti pelno mokesčio mok÷jimo. Pagal Civilinio kodekso 1.81 straipsnį tokie sandoriai
laikytini niekiniais, tod÷l į juos neatsižvelgta perskaičiuojant mok÷tiną pelno mokesčio sumą.
Atsiliepime į atsakovo Valstybin÷s mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą (b.l. 93–
94) pareišk÷jas UAB „Palink“ prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. geguž÷s 12 d. sprendimo dalį, kuria atmestas
atsakovo skundas ir paliktas galioti Mokestinių ginčų komisijos sprendimas, palikti
nepakeistą; nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino bylos aplinkybes ir,
atmesdamas atsakovo skundą, pri÷m÷ pagrįstą sprendimą.
Plenarin÷ sesija
konstatuoja:
Mokestiniai santykiai yra viešosios teis÷s reguliavimo dalykas, tod÷l jų realizavimui
pirmiausia taikomas administracinio teisinio reguliavimo metodas (Konstitucinio Teismo
1997 m. liepos 10 d. nutarimas). Mokesčių įstatymų normose, nustatančiose mokestines
prievoles, mokesčių dydžius bei mokesčius privalančius mok÷ti asmenis, mokestin÷s

prievol÷s įvykdymą užtikrinančias priemones, apibr÷žiant teisinį mokestinių santykių
subjektų statusą, sprendžiant mokesčio mok÷tojų atsakomyb÷s, mokestinių ginčų nagrin÷jimo
tvarkos ir kitus klausimus, dominuoja subordinacijos, liepimo elementai. Kaip valstybin÷s
valdžios atstovas, realizuojantis valdingus įgalinimus mokesčių apskaičiavimo, jų
sumok÷jimo kontrol÷s ir išieškojimo srityje veikia Valstybin÷ mokesčių inspekcija (mokesčių
administratorius). Būdamas viešojo administravimo subjektas, mokesčių administratorius turi
vadovautis bendraisiais viešosios teis÷s principais, iš kurių nagrin÷jamos bylos kontekste itin
reikšmingas įstatymo viršenyb÷s (teis÷tumo) principas, reiškiantis, jog viešojo
administravimo subjekto veikla turi remtis įstatymu ir atitikti jo reikalavimus, o atlikdamas
administracinius veiksmus, susijusius su asmenų teis÷mis ir laisv÷mis, šis subjektas negali
peržengti jam įstatymų suteiktos kompetencijos ribų (Viešojo administravimo įstatymo 4
straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Tiek mokestinių santykių teisinio reguliavimo metodas (imperatyvus, subordinacinis),
tiek ir šio reglamentavimo dalykas (teisiniai santykiai, susiję su mokesčių apskaičiavimu,
sumok÷jimu ir išieškojimu) lemia tai, kad šie teisiniai santykiai yra reglamentuojami
specifiniais teis÷s aktais, iš esm÷s besiskiriančiais nuo privatinių teisinių santykių dalyvių
elgesio reglamentavimo. Mokesčių administratoriaus veiklą, susijusią su mokesčių
apskaičiavimo ir sumok÷jimo kontrole bei jų išieškojimu, reglamentuoja Mokesčių
administravimo įstatymas (1 straipsnis). Mokesčių administravimo įstatymo 17 straipsnis
apibr÷žia įgaliojimus, kuriuos turi mokesčių administratorius, atlikdamas jam priskirtas
funkcijas. Kartu pažym÷tina, kad atskirų mokesčių apskaičiavimo, sumok÷jimo ir išieškojimo
tvarką, taip pat su tuo susijusias mokesčių administratoriaus teises gali nustatyti ir konkretų
mokestį reglamentuojantys įstatymai. Prie mokesčių įstatymų priskirtini įstatymai, nustatantys
mokestį, rinkliavą ar kitą įmoką į valstyb÷s (savivaldyb÷s) biudžetą bei fondus, taip pat
Mokesčių administravimo įstatymas (Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies
3 punktas). Mokesčių įstatymai, būdami teis÷s aktai, skirti specialiai apmokestinimo tvarkos
reglamentavimui, paprastai nustato ne tik mokesčio mok÷toją, mokesčio bazę, mokesčio
tarifą, mokesčio lengvatas, baudas ir delspinigius, tačiau ir mokesčio mok÷jimo bei
išieškojimo taisykles, taip pat apibr÷žia ir tvarką, kuria remiantis vienas ar kitas mokestis yra
apskaičiuojamas. Konstitucinis Teismas 2003 m. liepos 17 d. nutarime yra pažym÷jęs, kad
mokesčių santykių teisinis reguliavimas – tai ne tik mokesčių nustatymas įstatymais, bet ir
mokesčių įstatymų įgyvendinimo tvarkos nustatymas.
Kadangi mokesčio administratoriaus vykdoma veikla yra susijusi su mokesčių
apskaičiavimo ir sumok÷jimo teisingumo kontrole bei jų išieškojimu, tiesioginiai teis÷s
šaltiniai, skirti šiai mokesčių administratoriaus veiklai reglamentuoti, yra Mokesčių
administravimo įstatymas ir konkrečius mokesčius nustatantys įstatymai.
Tačiau susidūrus su viešosios teis÷s normomis nereglamentuotais teisiniais santykiais,
yra galimas subsidiarus privatin÷s teis÷s normų taikymas. Tai tiesiogiai numato Civilinio
kodekso 1.1 straipsnis. Pagal šio straipsnio 2 dalį turtiniams santykiams, kurie pagrįsti
įstatymų nustatytu asmenų pavaldumu valstyb÷s institucijoms ir kurie tiesiogiai atsiranda, kai
valstyb÷s institucijos atlieka valdžios funkcijas (realizuojamas pavaldumas) arba įstatymų
nustatytas asmenims pareigas valstybei ar jos taiko įstatymų nustatytas administracines ar
baudžiamąsias sankcijas, įskaitant valstyb÷s mokesčių, kitų privalomų rinkliavų ar įmokų
valstybei ar jos institucijoms, valstyb÷s biudžeto santykius, bei kitokiems santykiams, kuriuos
reglamentuoja viešosios teis÷s normos, Civilinio kodekso normos taikomos tiek, kiek šių
santykių nereglamentuoja atitinkami įstatymai, taip pat Civilinio kodekso įsakmiai nurodytais
atvejais. Iš šios bendrosios Civilinio kodekso nuostatos matyti, kad Civilinio kodekso normos
viešojo administravimo srityje taikytinos tik tais atvejais, kai tai yra įsakmiai nurodyta
Civiliniame kodekse ir kai viešojo administravimo santykiai n÷ra tiesiogiai reglamentuoti
viešosios teis÷s normomis. Subsidiarus Civilinio kodekso normų taikymas pildant viešosios
teis÷s spragas leidžia tiksliau prognozuoti galimą susiklosčiusių teisinių santykių įvertinimą,
nei teis÷s spragas šalinant kitu būdu – įstatymų arba teis÷s analogijos pagalba. Tačiau kartu

konstatuotina, kad, susidūrus su situacija, kai viešosios teis÷s santykiai yra tiesiogiai
reglamentuoti atitinkamos viešosios teis÷s normomis ir kai tokia situacija įsakmiai nenurodyta
Civiliniame kodekse, turi būti taikomos atitinkamos viešosios teis÷s normos. Tokiais atvejais
Civilinio kodekso normos netaikytinos.
Atsižvelgiant į šį mokesčio administratoriaus veikloje taikytinų teis÷s šaltinių
eiliškumą turi būti sprendžiamas ginčas nagrin÷jamoje byloje.
Akivaizdu, kad byloje mokestinis ginčas tarp pareišk÷jo ir atsakovo kilo d÷l Vilniaus
apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m. liepos 10 d. surašyto pareišk÷jo UAB
„Palink“ patikrinimo akto. Šiame akte mokesčio administratorius (Vilniaus apskrities
valstybin÷ mokesčių inspekcija) padar÷ išvadą, kad pareišk÷jas, apskaičiuodamas 2001
mokestinių metų apmokestinamąjį pelną, patirtų nuostolių pavidalu nepagrįstai sumažino
apmokestinamąjį pelną 4 000 000 Lt ir taip išveng÷ 960 000 Lt (4 000 000 x 24 proc.) JAP
mokesčio. Nurodyta išvada padaryta mokesčio administratoriui pripažinus pareišk÷jo 2001 m.
gruodžio 19 d. su UAB „Baltijos turtas“ sudarytas akcijų (UAB „Nomadis“ ir UAB
„Minskas“) pirkimo–pardavimo sutartis niekiniais sandoriais. Pagal mokesčio
administratoriaus poziciją, kuri buvo d÷stoma šio mokestinio ginčo nagrin÷jimo metu,
sudarydamas nurodytas sutartis, pareišk÷jas siek÷ tikslo išvengti (sumažinti) JAP mokestį,
tod÷l šios sutartys prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei. Civilinio kodekso 1.78 ir 1.81
straipsnių pagrindu mokesčio administratorius (atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo)
laiko šias sutartis niekiniais sandoriais, t.y. sandoriais, kurie nesuk÷l÷ teisinių pasekmių. Taigi
atsakovas savo poziciją grind÷ privatinius teisinius santykius reglamentuojančiu teis÷s
šaltiniu, t.y. Civilinio kodekso nuostatomis.
Plenarin÷ sesija šioje nutartyje jau konstatavo, kad turtiniai santykiai, susiję su
mokesčių valstybei surinkimu, atsiranda valstybei (valstyb÷s institucijoms ar pareigūnams)
įgyvendinant valdžios funkcijas. Mokestiniams teisiniams santykiams yra būdingas valdžios ir
pavaldumo principas, ir jie yra grindžiami šiuo (subordinacijos) principu. Tod÷l tokie
santykiai pagal savo prigimtį n÷ra laikomi civiliniais teisiniais santykiais, o priklauso viešojo
administravimo sričiai ir yra reglamentuojami viešosios teis÷s normomis. Tačiau plenarin÷
sesija taip pat pažymi, kad viešosios ir privatin÷s teis÷s atribojimo klausimas n÷ra paprastas.
Iškilus poreikiui, viešosios ir privatin÷s teis÷s ribų nustatymas turi būti sprendžiamas
kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į vertintinų teisinių santykių reglamentavimą. Taip
pat, atsižvelgiant į Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalį, ne visada yra aiškiai atskiriamas ir
civilin÷s bei viešosios teisių normų taikymas, susidūrus su mokestiniais, t.y. viešosios teis÷s
reglamentuojamais teisiniais santykiais. Pagal Civilinio kodekso 1.1 straipsnyje įtvirtintą
teisinį reglamentavimą, norint nustatyti būtinybę mokesčių administratoriui remtis Civilinio
kodekso normomis, reikia arba konstatuoti būtinybę vertinti susiklosčiusius teisinius
santykius privatiniu teisiniu aspektu, arba nustatyti esant viešosios teis÷s teisinio
reglamentavimo spragą, d÷l kurios subsidiariai turi būti taikomos Civilinio kodekso normos
(CK 1.1 straipsnio 2 dalis). Nagrin÷jamu atveju mokesčių administratoriui būtinyb÷s remtis ir
taikyti Civilinio kodekso normas nebuvo, tod÷l atsakovas, nustatydamas apmokestinamąją
pareišk÷jo pelno dalį, tur÷jo remtis konkrečiomis viešosios teis÷s normomis, tiesiogiai
reglamentuojančiomis mokestinius teisinius santykius.
Kaip jau buvo nurodyta, šio mokestinio ginčo pagrindas yra teisiniai santykiai,
susiklostantys d÷l JAPM mok÷jimo ir šio mokesčio administravimo, t.y. santykiai,
priklausantys viešojo administravimo sričiai. Mokestinis ginčas kilo d÷l pareišk÷jo nurodytų
nuostolių priskyrimo sąnaudoms JAPM įstatymo taikymo prasme.
Pagal JAPM įstatymo 5 straipsnio 1 dalį (2001 m. geguž÷s 15 d. įstatymo Nr. IX–321
redakcija), nustatant bendrąjį apmokestinamąjį pelną, iš bendrųjų įmon÷s pajamų atimamos
toms pajamoms uždirbti faktiškai patirtos įmon÷s sąnaudos. Kartu JAPM įstatymo 5 straipsnis
pateikia baigtinį sąrašą sąnaudų, kurios gali būti atimamos iš juridinio asmens pajamų,
apskaičiuojant bendrąjį apmokestinamąjį pelną. Bendrojo apmokestinamojo pelno
apskaičiavimą reglamentuoja ir JAPM 4 straipsnis, nustatantis, jog šį pelną, esantį juridinių

asmenų pelno mokesčio objektu (JAPMĮ 2 straipsnio 1 dalis), sudaro bendrųjų pajamų ir
JAPM įstatymo 5 straipsnyje nurodytų realizuotos produkcijos, darbų ir pajamų sąnaudų, taip
pat investicijai skirtų l÷šų skirtumas.
Aiškinant šias teis÷s normas, pažym÷tina, jog jų esmę sudaro įmon÷s pajamų bei
faktiškai patirtų ir ekonomiškai pagrįstų sąnaudų, skirtų šioms pajamoms uždirbti, santykio
konstatavimas, kuris yra būtinas mokesčio bazei nustatyti. Kartu galima pažym÷ti, jog šiose
JAPM įstatymo normose įtvirtinta juridinių asmenų pelno mokesčio baz÷s apskaičiavimo
tvarka yra skirta ne vien šio mokesčio mok÷tojams, turintiems pareigą apskaičiuoti ir
sumok÷ti pelno mokestį į valstyb÷s biudžetą (JAPMĮ 11 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1
dalis), tačiau ir mokesčių administratoriui, kontroliuojančiam šio mokesčio apskaičiavimo ir
sumok÷jimo teisingumą. Mokesčių administratorius, remdamasis JAPM įstatymo II skirsniu,
yra įgaliotas vertinti tiek mokesčio mok÷tojo pajamų, tiek ir sąnaudų apskaičiavimo
pagrįstumą ir konstatuoti, ar sąnaudos gali būti pripažintos pagrįstomis, apskaičiuojant
apmokestinamąjį pelną. Šias aplinkybes mokesčių administratorius turi nustatyti, vertindamas
sąnaudas pagrindžiančių įrodymų visumą, o ne vien sandorį, kuris nurodomas kaip tokių
sąnaudų atsiradimo pagrindas. Plenarin÷ sesija konstatuoja, kad Juridinių asmenų pelno
mokesčio įstatymas išsamiai reglamentuoja apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarką,
kartu mokesčių administratoriui suteikia įgaliojimus, reikalingus siekiant patikrinti pelno
mokesčio apskaičiavimo pagrįstumą, tod÷l nagrin÷jamu atveju subsidiariai taikyti privatin÷s
teis÷s normas nebuvo pagrindo.
Plenarin÷ sesija pažymi, kad mokesčių administratoriui šioje mokestin÷je byloje
taikant JAPM įstatymo II skirsnio, o ypač jo 4 ir 5 straipsnių nuostatas yra būtina patikrinti
bendrojo JAPM apmokestinamojo pelno apskaičiavimo teisingumą. Tai reiškia, kad būtina
nustatyti, kokia pajamų suma mokesčio mok÷tojo yra gauta apmokestinamuoju laikotarpiu,
kokios sąnaudos (nuostoliai) buvo patirtos šiuo laikotarpiu ir kokia šių sąnaudų dalis buvo
skirta nurodytoms pajamoms uždirbti, t.y. kokios sąnaudos JAPM įstatymo 5 straipsnio
taikymo prasme gal÷jo (ir tur÷jo) būti atimtos iš bendrųjų mokesčio mok÷tojo pajamų,
apskaičiuojant bendrąjį apmokestinamąjį pelną. Mokesčių administratorius, remdamasis
JAPM įstatyme nustatyta juridinių asmenų pelno mokesčio apskaičiavimo tvarka, turi vertinti
UAB „Palink“ pelno mokesčio apskaičiavimo pagrįstumą visų aplinkybių, susijusių su UAB
„Nomadis“ ir UAB „Minskas“ akcijų įsigijimu ir perleidimu, kontekste. Nustatant šias
aplinkybes, būtina įvertinti jas patvirtinančius ar paneigiančius įrodymus šių įrodymų
leistinumo, pakankamumo ir patikimumo aspektais. Taip pat pabr÷žtina, kad, nustatant UAB
„Palink“ apmokestinamąjį pelną, 2001 m. gruodžio 19 d. akcijų pardavimo sutarčių negalima
vertinti atsietai nuo 2001 m. lapkričio 9 d. sutarčių, kuriomis pareišk÷jas įsigijo UAB
„Nomadis“ ir UAB „Minskas“ akcijų. Min÷tos sutartys yra reikšmingos, sprendžiant, ar UAB
„Palink“ apmokestinamasis pelnas 2001 m. n÷ra sumažintas nepagrįstai. Pažym÷tina, kad
šioje byloje nurodytos akcijų pirkimo–pardavimo sutartys (pareišk÷jo sudarytos 2001 m.
lapkričio 9 d. ir ir 2001 m. gruodžio 19 d.) JAPM įstatymo taikymo prasme yra tik vieni iš
įrodymų, kuriais remdamasis mokesčių administratorius gali apskaičiuoti pareišk÷jo
apmokestinamąjį pelną. Kartu pasakytina, kad mokesčių administratoriui, kaip suinteresuotam
asmeniui, Civilinio kodekso 1.78 straipsnio 5 dalies taikymo prasme išlieka galimyb÷ reikšti
bendrosios kompetencijos teismui reikalavimą d÷l niekinio sandorio teisinių pasekmių
taikymo ir reikalauti pripažinti sandorį negaliojančiu
Atkreiptinas d÷mesys, kad įrodin÷jimo našta teisingai apskaičiuojant mokesčio sumą
mokesčio mok÷tojo patikrinimo metu tenka mokesčių administratoriui. Mokesčių
administravimo įstatymo 26 straipsnio nuostata, kad, nesutikdamas su apskaičiuotąja suma,
mokesčio mok÷tojas privalo įrodyti, kad apskaičiuotoji suma yra neteisinga, neleidžia daryti
išvadą, kad, apskaičiuodamas mokesčius, mokesčio administratorius gali remtis prielaidomis
ir sp÷liojimais, kuriuos v÷liau turi paneigin÷ti mokesčio mok÷tojas. Viešojo administravimo
įstatymo 18 straipsnyje įtvirtinti principai, kuriais savo veikloje turi vadovautis viešojo
administravimo subjektai, taigi ir mokesčio administratorius. Vienas iš demokratin÷s

valstyb÷s administravimo principų, įtvirtintų min÷to įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte
yra objektyvumo principas, kad sprendimo pri÷mimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo
subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs, t.y. viešojo administravimo subjekto
sprendimai turi atitikti tikrąsias faktines aplinkybes, kurios nustatomos renkant ir nešališkai
vertinant įrodymus.
Atsižvelgdama į išd÷stytus motyvus, plenarin÷ sesija daro išvadą, kad tikrinant UAB
„Palink“ apmokestinamojo pelno apskaičiavimo teisingumą, mokesčių administratoriui
nebuvo teisin÷s būtinyb÷s remtis Civilinio kodekso normomis ir analizuoti pareišk÷jo
sudarytus akcijų pirkimo–pardavimo sandorius jų galiojimo aspektu. D÷l šios priežasties
plenarin÷ sesija nepasisako d÷l atsakovo apeliacinio skundo argumentų, susijusių su galimybe
mokesčių administratoriui ex officio konstatuoti niekinio sandorio buvimo faktą. Šios
apelianto nurodomos aplinkyb÷s nagrin÷jamoje byloje n÷ra teisiškai reikšmingos.
Plenarin÷ sesija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrin÷damas šį ginčą
sandorių galiojimo (negaliojimo) aspektu, neteisingai pritaik÷ materialin÷s teis÷s normas.
Tod÷l teismo priimtas sprendimas naikintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 143
straipsnis). Tokią pat klaidą taikant materialin÷s teis÷s normas padar÷ Mokestinių ginčų
komisija bei centrinis mokesčio administratorius – atsakovas, tod÷l naikintinos šioje
mokestin÷je byloje priimtų Mokestinių ginčų komisijos 2003 m. vasario 20 d. sprendimo Nr.
S–60–(7–5/2003) bei Valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m. gruodžio 13 d. sprendimo
Nr. 13–07–11308 dalys d÷l JAP mokesčio. Atsižvelgiant į atsakovo kompetenciją, nustatytą
Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio, byla perduotina nagrin÷ti iš naujo
Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Plenarin÷ sesija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 133 straipsniu ir 88 straipsnio 2 punktu,
nutaria:
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. geguž÷s 12 d.
sprendimo, Mokestinių ginčų komisijos 2003 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. S–60–(7–
5/2003) bei Valstybin÷s mokesčių inspekcijos 2002 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 13–07–
11308 dalis d÷l nurodymo uždarajai akcinei bendrovei „Palink“ sumok÷ti 960 000 Lt
juridinių asmenų pelno mokestį, 288 000 Lt šio mokesčio baudą ir 18 850 Lt šio mokesčio
delspinigius. Šią mokestinio ginčo dalį perduoti nagrin÷ti iš naujo Valstybinei mokesčių
inspekcijai.
Nutartis neskundžiama.

1.1.1. Bylos, kylančios iš konkurencijos teisinių santykių

1.3.2.1. D÷l balso telefonijos paslaugų atribojimo nuo duomenų perdavimo paslaugų
Iš Telekomunikacijų įstatyme pateiktų apibr÷žimų matyti, kad balso telefonijos
paslaugos atribojimo nuo duomenų perdavimo paslaugos kriterijai yra tai, kad balsas
perduodamas komutaciniu būdu tarp bendrojo telekomunikacijų tinklo galinių taškų, ir balso
signalas perduodamas realiu laiku.
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NUTARTIS
2003 m. birželio 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Antano Ablingio, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininko ir praneš÷jo) ir Stasio Gudyno,
sekretoriaujant Alinai Macaitytei,
dalyvaujant pareišk÷jo (apelianto) atstov÷ms Eglei Aidai Gudelytei Harvey ir adv. Eugenijai
Sutkienei,
atsakovo atstovams Danutei Stadalnikienei, Valdui Mikalauskui, Jūratei Šovienei,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovams Dariui Liutkui ir adv. Linui Sesickui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
AB “Lietuvos telekomas” apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. balandžio 10 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo AB “Lietuvos
telekomas” skundą atsakovui Konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB
“Interprova” d÷l 2002 m. vasario 21 d. Konkurencijos tarybos nutarimo Nr.2/b panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas skundu kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas
panaikinti 2002 m. vasario 21 d. Konkurencijos tarybos nutarimą Nr.2/b „D÷l AB „Lietuvos
telekomas” veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2
punkto reikalavimus”. Šiuo nutarimu Konkurencijos taryba įpareigojo pareišk÷ją atnaujinti
paslaugų teikimą UAB „Interprova” ne v÷liau kaip per 10 dienų nuo rezoliucin÷s dalies
paskelbimo bei už Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 punkto pažeidimą skyr÷ AB
"Lietuvos telekomas" 0,2 procento bendrųjų metinių pajamų piniginę baudą – 2077154 Lt.
Pareišk÷jas savo reikalavimą grind÷ tuo, kad skundžiamas nutarimas prieštarauja
įstatymams ir pažeidžia AB “Lietuvos telekomas” išimtinę teisę teikti bendrojo fiksuoto
telefono ryšio paslaugas pagal Telekomunikacijų įstatymą ir išduotą licenciją. Pareišk÷jas
nurod÷ tokius argumentus.
Konkurencijos taryba viršijo savo įgaliojimus, nutarimu savavališkai nustatydama
internetin÷s telefonijos statusą Lietuvos Respublikoje ir konstatuodama, kad internetin÷s
telefonijos paslaugos nepriskirtinos išimtinei AB „Lietuvos telekomas" teisei teikti šias
paslaugas. AB „Lietuvos telekomas" išimtin÷s teis÷s, numatytos Telekomunikacijų įstatymo 8
straipsnyje, apima bendrojo fiksuoto telefono ryšio tinklo eksploatavimą ir telekomunikacijų
paslaugų teikimą šiuo tinklu. Telekomunikacijų įstatymo 2 straipsnyje nurodyta, kad bendrojo
fiksuoto telefono ryšio paslaugos – vietinio, tarpmiestinio ir tarptautinio telefono ryšio
paslaugos, teikiamos vartotojams bendruoju fiksuoto telefono ryšio tinklu. AB „Lietuvos
telekomas” išduotos licencijos Nr.174/97 2 skyriaus 8 punktas nustato, kad AB „Lietuvos
telekomas" iki 2002-12-31 turi išimtinę teisę eksploatuoti komutavimo, perdavimo ir kitokią
įrangą, skirtą telekomunikacijų tinklų, skirtų balso telefonijos paslaugoms teikti,
sujungimams su kitų šalių bendrojo telefono ryšio tinklais skirtais balso telefonijos
paslaugoms teikti. Internetin÷s telefonijos paslaugos laikytinos bendrojo fiksuoto telefono
ryšio paslaugomis. UAB „Interprova" teikiant tarptautinio ryšio paslaugas, Lietuvos
Respublikos teritorijoje buvo naudojamas vien bendrasis fiksuotas telefono ryšio tinklas,
balsas realiu laiku buvo perduodamas tarp bendrojo telekomunikacijų tinklo galinių taškų.
UAB „Interprova" paslauga Lietuvos Respublikoje buvo teikiama vien bendruoju fiksuoto
telefono ryšio tinklu, ir tik už Lietuvos Respublikos ribų d÷l technologijų vystymosi, balsui
perduoti buvo naudojamos internetin÷s technologijos. Tipiniam vartotojui teikiamos telefono
paslaugos ir internetin÷s telefonijos ryšio paslaugos yra pilnai viena kitą pakeičiančios, tod÷l
sudaro vieną ir tą pačią rinką.

Konkurencijos tarybos nutarimas pažeidžia Telekomunikacijų įstatymo 8 straipsnio
l dalį, kadangi liberalizuoja telekomunikacijų rinką iki 2002-12-31 ir leidžia tiek UAB
„Interprova”, tiek kitiems ūkio subjektams teikti tarptautinio ryšio paslaugas, kurias teikti
išimtinę teisę turi pareišk÷jas. Konkurencijos tarybos nutarimas taip pat pažeidžia
Telekomunikacijų įstatymo 8 straipsnio 2 dalį, kadangi iš esm÷s blogina bendrov÷s verslo
sąlygas. Bendrovei suteikta išimtin÷ teis÷ bei pereinamasis laikotarpis (iki 2002-12-31), kurio
metu telekomunikacijų rinka Lietuvos Respublikoje bus monopolizuota, buvo suderinti su
Europos Sąjungos Komisija ir atitiko Europos Sąjungos Komisijos Direktyvos d÷l
konkurencijos telekomunikacijų paslaugų rinkose Nr.90/388/EEC, patvirtintos 1990-06-28,
nuostatas. Konstitucinis Teismas 1999-10-06 nutarime pareišk÷jui suteiktą išimtinę teisę
pripažino pateisinama bei atitinkančia Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
Skundžiamame nutarime, remiantis Europos Komisijos direktyva 90/338/EEC, jos
komentaru 98/C 6/04, taip pat komentaru 2000/C3 6/03, padaryta išvada, kad internetin÷
telefonija laikytina atskira telekomunikacijų paslaugų rūšimi ir yra viena iš duomenų
perdavimo paslaugos rūšių. Konkurencijos taryba pritaik÷ Europos Sąjungos teis÷s aktus bei
komentarus, kurie skirti tik demonopolizuotoms rinkoms, o Lietuvos telekomunikacijų rinkos
demonopolizavimas numatytas tik 2002-12-31. Konkurencijos taryba taip pat neatsižvelg÷ į
naujausias Europos Sąjungos telekomunikacijų rinkos reguliavimo tendencijas.
2000-12-12 pareišk÷jui nutraukus telekomunikacijų paslaugų teikimą UAB
„Interprova", bauda už piktnaudžiavimą dominuojančia pad÷timi pagal Konkurencijos tarybos
nutarimą Nr.l6/b dar nebuvo paskirta, tod÷l AB „Lietuvos telekomas" veiksmai negali būti
laikomi pakartotine veika, sunkinančia atsakomybę.
Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepimu į skundą nurod÷, kad pareišk÷jo
skundas yra nepagrįstas d÷l tokių motyvų.
Konkurencijos taryba, atsakinga už Konkurencijos įstatymo įgyvendinimą bei
kontrolę, įgyvendina jai pavestas funkcijas tirdama įstatymo pažeidimus bei priimdama
individualius teis÷s aktus d÷l įstatymų pažeidimų ir įstatymu numatytų sankcijų taikymo.
Įstatymai bei kiti norminiai teis÷s aktai sudaro vieningą teisinę sistemą, tod÷l Konkurencijos
įstatymo taikymas negali būti izoliuotas ir vykdomas neatsižvelgiant į kitų norminių teis÷s
aktų turinį bei taikymo mastą. Konkurencijos taryba, nagrin÷dama AB "Lietuvos telekomas"
suteiktų išimtinių teisių dalyką, neperženg÷ savo kompetencijos ribų, bet prival÷jo tai daryti,
spręsdama konkurencijos teis÷s normų taikymo klausimą.
Telekomunikacijų įstatymo 8 straipsnio l dalis nustato, kad AB „Lietuvos
telekomas" iki 2002-12-31 turi išimtinę teisę eksploatuoti komutavimo, perdavimo ir kitokią
įrangą, skirtą telekomunikacijų tinklų, skirtų balso telefonijos paslaugoms teikti, sujungimams
su kitų šalių bendrojo telefono ryšio tinklais, skirtais balso telefonijos paslaugoms teikti.
Pagal Telekomunikacijų įstatymą telekomunikacijos paslauga laikoma balso telefonijos, o ne
duomenų perdavimo paslauga, jeigu ji tenkina šiuos kriterijus: 1) balsas perduodamas
komutaciniu būdu tarp bendrojo telekomunikacijų tinklo galinių taškų; 2) balso signalas
perduodamas realiu laiku. Balso telefonija neapima internetin÷s telefonijos, nes balsas n÷ra
perduodamas tiesiogiai realiu laiku ir paslauga n÷ra teikiama vien tik fiksuoto telefono ryšio
tinklu. Tokią išvadą Konkurencijos taryba padar÷ sistemiškai aiškindama Telekomunikacijų
įstatymo normas, atsižvelgdama į specialistų paaiškinimus, užsienio šalių norminius teis÷s
aktus bei jų taikymo praktiką bei įvertinusi realius internetin÷s telefonijos paslaugos ir
grandininiu komutuojamu tinklu teikiamos paslaugos kokyb÷s bei kainos skirtumus.
Konkurencijos taryba 2000-12-22 nutarimu Nr.l6/b nustat÷, kad AB "Lietuvos
telekomas" piktnaudžiavo dominuojančia pad÷timi, pažeisdama Konkurencijos įstatymo 9
straipsnio 2 ir 3 punktus, ir už šiuos veiksnius įmon÷ buvo nubausta 150000 litų pinigine
bauda. Pareišk÷jas teigia, kad nutraukus paslaugos teikimą UAB "Interprova", sankcijos už
pirmąjį pažeidimą dar nebuvo paskirtos, tod÷l šio pažeidimo negalima laikyti pakartotiniu.
Tyrimo metu nustatyta, kad prieiga prie telekomunikacijų tinklų UAB "Interprova" buvo
sustabdyta 2000-12-12, tačiau šis AB "Lietuvos telekomas" pažeidimas yra tęstinio pobūdžio,

nes piktnaudžiavimo dominuojančia pad÷timi veiksmai pasireiškia uždraudimu naudotis
telekomunikaciniais tinklais bei veikti internetin÷s telefonijos rinkoje, kurie tęsiasi iki šiol.
Taigi, AB "Lietuvos telekomas" piktnaudžiavimas dominuojančia pad÷timi vyko ir pri÷mus
pirmąjį 2000-12-22 Konkurencijos tarybos nutarimą skirti baudą už piktnaudžiavimą
dominuojančia pad÷timi, tod÷l priimant nutarimą d÷l AB "Lietuvos telekomas" veiksmų
internetin÷s telefonijos rinkoje, sunkinanti aplinkyb÷ – pažeidimo pakartotinumas – nustatyta
pagrįstai.
Konkurencijos taryba, priimdama skundžiamą nutarimą, netaik÷ Europos Sąjungos
teis÷s aktų, o tik r÷m÷si aiškindama ir taikydama Lietuvos Respublikoje galiojančius
norminius teis÷s aktus. Balso telefonijos paslaugos Lietuvos ir Europos Bendrijų teis÷je yra
apibr÷žtos labai panašiai ir numato vieną ir tą patį “realaus laiko” kriterijų, leidžiantį balso
telefonijos paslaugas atskirti nuo kitų telekomunikacinių paslaugų. EB galiojančių teis÷s
normų ir jų įgyvendinimo praktikos analiz÷ buvo vienas iš svarbiausių kriterijų, leidusių
Konkurencijos tarybai padaryti išvadą, kad internetin÷ telefonija yra viena iš duomenų
perdavimo paslaugos rūšių. Kadangi duomenų perdavimo paslaugų rinka yra laisva ir pagal
Telekomunikacijų įstatymą AB "Lietuvos telekomas" jokių išimtinių teisių veikti šioje rinkoje
neturi, atsakovo nuomone, nepagrįsti pareišk÷jo argumentai, kad Europos Sąjungos teis÷s
aktais negalima remtis tod÷l, kad jie skirti tik demonopolizuotoms rinkoms.
Tretysis suinteresuotas asmuo UAB "Interprova" atsiliepime į skundą, laikydamas
skundą nepagrįstu, nurod÷ šiuos argumentus.
Konkurencijos tarybos nutarimas neprieštarauja AB “Lietuvos telekomas” išskirtinei
teisei bei Vyriausyb÷s išduotos licencijos turiniui. Pagal Telekomunikacijų įstatymą norint,
kad paslauga priklausytų AB “Lietuvos telekomas” išskirtin÷ms teis÷ms, ji turi būti teikiama
per fiksuoto ryšio tinklą ir turi vadintis balso telefonijos paslauga. UAB “Interprova”
internetin÷s telefonijos paslaugas teik÷ tik per viešą interneto tinklą, kuris n÷ra fiksuoto ryšio
tinklas. Jeigu paslauga teikiama ne per fiksuoto ryšio tinklą, tvirtinimas, kad ši paslauga turi
būti priskirta prie fiksuoto ryšio paslaugų, yra neteisingas. Pasaulin÷je praktikoje laikoma, kad
internetin÷s telefonijos paslauga yra duomenų perdavimo paslauga. AB “Lietuvos telekomas”
teiginys, kad UAB “Interprova” teikiant tarptautinio ryšio paslaugas Lietuvos Respublikos
teritorijoje buvo naudojamas vien bendrasis fiksuotas telefono ryšio tinklas, balsas realiu laiku
buvo perduodamas tarp telekomunikacijų tinklo galinių taškų, yra klaidinantis ir neatitinka
tikrov÷s, nes UAB “Interprova” paslauga buvo teikiama per internetą. Klientai, nor÷dami
pasinaudoti internetin÷s telefonijos paslauga, tur÷jo prisiskambinti iki internetin÷s telefonijos
serverio. Už tai jie atsiskaitydavo AB "Lietuvos telekomas" atskirai. Be to, klientai aiškiai
suvok÷, kad internetin÷s telefonijos paslauga ir prisiskambinimas iki serverio yra atskiros
paslaugos. Direktyvos 90/388/EEC komentarai 98/C6/04, 2000/C369/03 patvirtinta, kad
internetin÷ telefonija laikytina duomenų perdavimo paslauga, tai įrodo, kad AB "Lietuvos
telekomas" 2000-12-04 atjungdamas ISDN linijas, sąmoningai piktnaudžiavo dominuojančia
pad÷timi.
Pirmosios instancijos teismo pos÷dyje pareišk÷jo atstovai skundą palaik÷ ir praš÷
skundą patenkinti jame nurodytais argumentais. Atsakovo ir trečiojo asmens atstovai praš÷
skundo netenkinti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. balandžio 10 d. sprendimu
skundą atmet÷ kaip nepagrįstą. Teismas nurod÷, kad Telekomunikacijų įstatymo 8 straipsnio l
dalyje nustatyta, jog bendrojo fiksuoto telefono ryšio tinklo eksploatavimo ir
telekomunikacijų paslaugų teikimo šiuo tinklu rinka Lietuvoje turi būti laisva nuo 2002-1231. Pagrindinis bendrojo fiksuoto telefono ryšio operatorius iki šios datos turi teisę būti
vieninteliu bendrojo fiksuoto telefono ryšio operatoriumi ir bendrojo fiksuoto telefono ryšio
paslaugų teik÷ju. Tokios išimtin÷s teis÷s AB „Lietuvos telekomas” nustatytos ir Susisiekimo
ministerijos šiai įmonei išduotoje licencijoje Nr.174/97.
Iš Telekomunikacijų įstatymo 2 straipsnyje pateiktų bendrojo fiksuoto telefono ryšio
tinklo, bendrojo telekomunikacijų tinklo, balso telefonijos paslaugos sąvokų teismas padar÷

išvadą, kad AB "Lietuvos telekomas" suteikta išimtin÷ teis÷ teikti tik tam tikrą dalį balso
telefonijos paslaugų. Teismas nustat÷, kad UAB “Interprova” teikiama telekomunikacijų
paslauga negali būti priskiriama balso telefonijos paslaugai, nes neatitinka balso telefonijos
paslaugos kriterijų, t.y. n÷ra teikiama fiksuoto telefono ryšio tinklu ir balso signalas n÷ra
perduodamas realiu laiku. Tuo tarpu internetin÷ telefonija – tai telekomunikacijų paslaugos
(balso, fakso ir/ar balso-pranešimų naudojimas), kurios perduodamos per interneto tinklą, o ne
per bendrąjį fiksuotą telefono ryšio tinklą. Teikiant šią paslaugą, garsas pervedamas į
skaitmeninę formą ir balsas keliauja kaip duomenų paketai per internetą, tod÷l teismas sutiko
su Konkurencijos tarybos išvada, kad internetin÷ telefonija yra ne balso telefonija, bet viena iš
duomenų perdavimo paslaugos rūšių. Teismo manymu, AB "Lietuvos telekomas"
Telekomunikacijų įstatymu suteikta išimtin÷ teis÷ neapima internetin÷s telefonijos paslaugų
teikimo, tod÷l AB “Lietuvos telekomas” pri÷m÷ neteis÷tus sprendimus, sudarydamas kliūtis
internetin÷s telefonijos paslaugas teikiančiai įmonei (UAB “Interprova”) veikti rinkoje. Tokie
AB "Lietuvos telekomas" veiksmai, teismo manymu, Konkurencijos tarybos buvo pagrįstai
vertinti kaip internetin÷s telefonijos paslaugų plitimo ribojamas ir rinkos monopolizavimas,
pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 punktą.
Teismas taip pat nurod÷, kad AB „Lietuvos telekomas" suteiktų išimtinių teisių
negalima aiškinti plečiamai, nes tai reikštų kitų ūkio subjektų ūkin÷s veiklos laisv÷s ribojimą,
o tai prieštarautų Konstitucijoje įtvirtintiems ūkin÷s veiklos laisv÷s, sąžiningos konkurencijos
laisv÷s principams. Konstitucinio Teismo 1999-10-09 nutarime konstatuota, kad
konkurencijos telekomunikacijų srityje draudimas n÷ra visuotinis ir absoliutus – mobiliojo
ryšio, interneto tinklo paslaugų rinka yra laisva.
Teismas nustat÷, kad tiek ITU (Tarptautin÷s Telekomunikacijų Sąjungos)
generalinio sekretoriaus 2001 metų ataskaita, tiek Europos Sąjungos teis÷s aktai bei
internetin÷s telefonijos aiškinimo praktika aiškiai nurodo, kad internetin÷s telefonijos
paslaugų kokyb÷ vis dar neprilygsta tradicin÷s telefonijos paslaugų kokybei, d÷l to internetin÷
telefonija yra laikoma atskira telekomunikacijų paslaugų rūšimi. Telekomunikacijų įstatyme
deklaruojamas jo suderinamumas su Europos Sąjungos telekomunikacijų teis÷s nuostatomis,
tod÷l Lietuvos teis÷s normos aiškinamos atsižvelgiant į Europos Sąjungos praktiką. Išvadą,
kad internetin÷ telefonija nelaikoma balso telefonijos paslauga, teismas grind÷ ekspertų
pateiktais atsakymais į techninius klausimus, specialisto paaiškinimais, Europos teis÷s
departamento išvada, Susisiekimo ministerijos nuomone. Be to, teismo nuomone, pagrįsta
atsakovo išvada, kad internetin÷s telefonijos ir balso telefonijos bendru fiksuoto telefono
tinklu paslaugos yra skirtingos savo kaina bei kokybe, tod÷l negali būti tapatinamos.
Remdamasis išd÷stytu, teismas padar÷ išvadą, kad AB „Lietuvos telekomas",
užimdama dominuojančią pad÷tį bendrojo fiksuoto telefono ryšio ir telekomunikacinių tinklų
nuomos rinkose, pri÷m÷ neteis÷tus sprendimus užblokuoti nuomojamas linijas internetin÷s
telefonijos paslaugas teikiančiai įmonei, tokiu būdu eliminuodama konkurenciją ir
įtvirtindama savo dominuojančią pad÷tį internetin÷s telefonijos paslaugų rinkoje. Tokie AB
"Lietuvos telekomas" veiksmai Konkurencijos tarybos buvo pagrįstai vertinti kaip
internetin÷s telefonijos paslaugų rinkos monopolizavimas, pažeidžiant Konkurencijos
įstatymo 9 straipsnio 2 punktą.
Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad atsakomybę
sunkinančiomis aplinkyb÷mis laikoma tai, kad ūkio subjektai pakartotinai įvykd÷ pažeidimą,
už kurį ūkio subjektams jau buvo paskirtos šiame įstatyme numatytos sankcijos. Teismas
nurod÷, kad teis÷s doktrinoje išskiriami du atvejai, kuomet veika laikoma padaryta
pakartotinai: 1) kai normos dispozicijoje nurodoma, kad tokie patys veiksmai, už kuriuos
pažeid÷jas buvo baustas, padaryti pakartotinai po nubaudimo; 2) kai veiksmai padaryti
asmens, apskritai bausto už bet kokį to įstatymo pažeidimą. Konkurencijos įstatymas įvardija
būtent antrąjį pakartotinumo atvejį, tod÷l, teismo nuomone, pareišk÷jo argumentai, kad AB
„Lietuvos telekomas" veiksmai negali būti laikomi pakartotine veika, sunkinančia
atsakomybę, nepagrįsti.

Pareišk÷jas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2003 m. balandžio 10 d. sprendimą ir tenkinti pareišk÷jo skundą. Apeliacinis skundas
grindžiamas tokiais argumentais.
1. Teismas neteisingai aiškino ir taik÷ Telekomunikacijų įstatymo 2 ir 8 straipsnių
nuostatas, neteisingai nustat÷ AB “Lietuvos telekomas” suteiktos išimtin÷s teis÷s apimtis bei
neteisingai apibr÷ž÷ pareišk÷jo ir UAB “Interprova” teikiamas paslaugas.
Įstatymai suteikia pareišk÷jui išskirtinę teisę iki 2002 m. gruodžio 31 d. būti
vieninteliu bendrojo telefono ryšio operatoriumi ir bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų
teik÷ju nepriklausomai nuo to, kokiomis technologijomis paslauga yra teikiama.
Telekomunikacijų rinkos monopolizavimo tikslas buvo leisti AB “Lietuvos telekomas”
tinkamai pasirengti rinkos liberalizavimui, atlikti investicijas į telekomunikacinių tinklų
sutvarkymą ir atnaujinimą, atsisakyti universalių paslaugų subsidijavimo, subalansuoti
telekomunikacinių paslaugų tarifus ir suderinti paslaugų kainas su sąnaudomis.
Telekomunikacijų įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje įtvirtintas bendrojo fiksuoto
telefono ryšio paslaugos apibr÷žimas išskiria du pagrindinius požymius, kuriuos atitinkančios
paslaugos yra priskiriamos išimtinei AB “Lietuvos telekomas” teisei: 1) teikiamų paslaugų
esm÷ – kalbin÷s informacijos perdavimas tarp galinius įrenginius – telefonus – naudojančių
vartotojų; 2) paslauga faktiškai pasiekia vartotoją fiksuoto telefono ryšio tinkle, konkrečiau –
jo galiniuose įrenginiuose – telefono aparatuose. Apibr÷žimas nereglamentuoja, kokia
technologija naudojantis yra teikiamos ryšio paslaugos. Iš min÷tų požymių seka, kad
pareišk÷jui suteikta išimtin÷ teis÷ teikti visas šias paslaugas: 1) balso telefonijos paslaugas,
kurios Telekomunikacijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje apibr÷žiamos kaip balso signalo
komutacinis perdavimas realiu laiku tarp galinių įrenginių, prijungtų prie bendrojo
telekomunikacijų tinklo galinių taškų, t. y. kalbin÷s informacijos perdavimas (šis apibr÷žimas
apima teikiamas analoginio ir skaitmeninio fiksuoto telefoninio ryšio paslaugas); 2) visas
kitas vietinio, tarpmiestinio ir tarptautinio telefono ryšio paslaugas, kurios atitinka
Telekomunikacijų įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateikiamą bendrojo fiksuoto telefono ryšio
paslaugų sąvoką (į šią paslaugų kategoriją patenka internetin÷s telefonijos paslaugos, kai šios
paslaugos teikiamos vartotojui per fiksuoto telefono ryšio tinklą bei prie jo prijungtus
galinius įrenginius pagal paslaugos teikimo schemą: telefonas – internetas – telefonas, dalį
paslaugos teikiant interneto protokolais). Šio aiškinimo pagrįstumą įrodo Vyriausyb÷s 2000
m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 649 patvirtinta Lietuvos derybin÷je pozicija d÷l 19 skyriaus
“Telekomunikacijos ir informacin÷s technologijos”, kurios l skyriuje teigiama, kad
Telekomunikacijų įstatymas visais požiūriais atitinka Europos teisyną, išskyrus AB “Lietuvos
telekomui” suteiktą teisę būti vieninteliu fiksuoto telefono tinklo operatoriumi ir paslaugų
teik÷ju.
Šis aiškinimas paneigia teismo išvadą, kad Telekomunikacijų įstatyme
deklaruojamas jo suderinamumas su Europos Sąjungos telekomunikacijų teis÷s nuostatomis,
tod÷l teis÷s normos aiškinamos, atsižvelgiant į Europos Sąjungos praktiką. Europos Sąjungos
šalių narių telekomunikacijų rinkos n÷ra monopolizuotos, tod÷l Europos Sąjungos praktika
yra akivaizdžiai kitokia ir skiriasi nuo tų šalių praktikos, kuriose rinkos monopolizuotos
(pavyzdžiui, Latvijos Vyriausyb÷s sprendimas d÷l Lattelekomo išimtinių teisių ir intenetin÷s
telefonijos statuso nustatymo pereinamuoju laikotarpiu). Europos Komisijos Direktyva
98/388/EEC bei jos taikymo komentarai 98/C6/04 bei 2000/C36/03 skirti ryšių
reguliatoriams, bet ne šalių konkurencijos institucijoms.
Byloje surinkta pakankamai įrodymų, kad UAB "Interprova" teikiama paslauga
buvo balso telefonijos, o ne duomenų perdavimo paslauga. 2002 m. rugpjūčio 20 d. ir 2003
m. sausio 11 dieną atliktų UAB “Interprova” paslaugos techninių ekspertizių aktuose buvo
konstatuota, kad UAB “Interprova” vykd÷ balso signalo komutacinį perdavimą, t.y. balso
paketų nukreipin÷jimą gav÷jo kryptimi per TCP/IP tinklą ir tur÷jo atitinkamas sutartis su
Dicto Citus ir Telia International Carier AB, pagal kurias balso paketai buvo nukreipiami į
fiksuoto ryšio tinklą. UAB “Interprova” kartu su Telia International Carier AB tiesiogine

fiksuota telekomunikacine linija (kaip tai numatyta ITU rekomendacijoje E.540) sujung÷ AB
“Lietuvos telekomas” fiksuoto telekomunikacinio ryšio tinklą su kitų telekomunikacijų
operatorių tinklais su tikslu teikti balso telefonijos paslaugas vartotojams. Telekomunikaciniai
tinklai buvo sujungti per IP protokolo įrangą, taigi dalis tinklo buvo sujungta su internetu.
Sujungimo schema atitiko ITU rekomendacijoje E.651 aprašytą telefono tinklų sujungimo per
IP protokolą modelį (Figure 6-4/E.651). Lietuvos abonentai, sudarę sutartis su UAB
“Interprova” per telefono aparatus, prijungtus prie nurodytų tinklų, gal÷jo naudotis telefono
ryšiu su užsienio šalyse esančiais abonentais. Kad paslaugos vartotojai buvo sujungti galiniais
įrenginiais – telefonais, prijungtais prie bendro telekomunikacijų tinklo galinių taškų,
patvirtina surinkti įrodymai.
Teismas neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir techninius paslaugos
teikimo aspektus. Ekspertizių, kurias teismas paskyr÷, metu buvo nustatyta, kad UAB
“Interprova” perdav÷ balso signalus interneto protokolu, o ne viešu internetu. Balso signalų
perdavimas interneto protokolu technologiškai buvo integruotas į tarpusavyje sujungtus iš
abiejų pusių fiksuoto ryšio tinklus ir paslaugos dalis, tod÷l tai negali būti traktuojama kaip
savarankiška paslauga. UAB “Interprova” kaip telekomunikacinių paslaugų teik÷jas, teikdama
paslaugas galinius įrenginius, prijungtus prie fiksuoto ryšio tinklo, naudojantiems
vartotojams, pasinaudodavo savo ir AB “Lietuvos telekomas” fiksuoto tinklo dalimi, tod÷l
teismas nepagrįstai teigia, kad UAB “Interprova” paslaugą vartotojams teik÷ tik interneto
tinklu.
Konkurencijos taryba, atlikdama UAB “Interprova” skundo tyrimą, šios bendrov÷s
teikiamos paslaugos netyr÷. Savo išvadą, kad "Interprovos" paslauga netenkina kokyb÷s
kriterijaus, grind÷ tik bendro pobūdžio samprotavimais, kad internetin÷s paslaugos kokyb÷ vis
dar neprilysta tradicin÷s telefonijos kokybei, tačiau jokių šį ir kitus teiginius pagrindžiančių
įrodymų nepateik÷. Ekspertizių išvados leidžia daryti priešingą prielaidą, nei padar÷ teismas,
kad paslaugos kokyb÷ buvo pakankamai gera. Eksperto A.Kajacko 2002 m. rugpjūčio 20 d.
išvadoje yra nurodyta, kad UAB “Interprova” sutartis su Telia International Carier AB sudar÷
galimybę UAB “Interprova” susijungti su bet kuriuo pasaulio abonentu tiesiogiai per telefono
tinklus. Apelianto teigimu, n÷ra jokių duomenų, kad tokio sujungimo kelio v÷linimas buvo
didelis. Telia International Carier AB internete, UAB “Interprova” komerciniuose
pasiūlymuose deklaravo, kad užtikrina labai aukštą paslaugų kokybę.
Teismas neįvertino svarbių pokyčių, vykusių telekomunikacijų sektoriuje 2000 m.
Europos Komisijos 2000 m. gruodžio 22 d. paskelbtame komentare 2000/ C 6/03 bei ITU
(Tarptautin÷s Telekomunikacijų sąjungos) generalinio sekretoriaus 2001 metų ataskaitoje
nurodyta, kad 2000 m. d÷l spartaus technologijų vystymosi ir technin÷s pažangos įvyko balso
telefonijos ir internetin÷s telefonijos bei kitų telekomunikacinių paslaugų konvergencijos
(pilnas susiliejimas) ir jų atskyrimas prarado prasmę.
2. Teismas neteisingai AB “Lietuvos telekomas” veiksmus kvalifikavo kaip
piktnaudžiavimą dominuojančia pad÷timi.
Vyriausyb÷s pozicija, Susisiekimo ministerijos raštai, kuriais buvo aiškinamos AB
“Lietuvos telekomas” išimtin÷s teis÷s ir jų turinys, taip pat Vyriausyb÷s 2000 m. birželio 5 d.
nutarimu Nr.649 patvirtinta Lietuvos Respublikos derybin÷s pozicijos II dalies l punkto
redakcija pareišk÷jui leido pagrįstai manyti, kad duomenų perdavimo paslauga neapima
internetin÷s telefonijos paslaugos ir ši yra priskirta balso telefonijai, kuriai AB “Lietuvos
telekomas” suteikta išimtin÷ teis÷. Europos Komisija 2001 m. ataskaitoje apie Lietuvos
Respublikos pažangą siekiant naryst÷s Europos Sąjungoje (Skyrius 19 "Telekomunikacijos ir
informacin÷s technologijos") pasteb÷jo, kad balso signalo perdavimas internete protokolais
n÷ra sureguliuotas ir liberalizuotas. Taigi, pati Europos Komisija, atlikdama tyrimą
telekomunikacijų sektoriaus atitikties Europos Sąjungos teis÷s aktams, padar÷ išvadą, kad
internetin÷s telefonijos paslauga n÷ra įteisinta ir liberalizuota, kaip tai yra Europos Sąjungoje.
3. Teismas neišnagrin÷jo skundo dalies, konstatuojančios, kad Konkurencijos taryba,
priimdama Nutarimą, pažeid÷ Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalies bei

Telekomunikacijų įstatymo 8 straipsnio 2 ir 3 dalis bei viršijo savo kompetenciją, numatytą
Konkurencijos įstatymo 19 straipsnyje.
4. Teismas nepagrįstai vadovavosi Europos Sąjungos teis÷s aktais ir neteisingai juos
interpretavo.
Teismo sprendime remiamasi Europos Sąjungos teis÷s aktų nuostatomis, cituojamos
jų interpretacijos, atliekamos kitų žinybų. Konstitucijos 138 str. draudžia taikyti tarptautines
sutartis, kol jos n÷ra ratifikuotos Lietuvos Respublikos Seimo ir tampa Lietuvos Respublikos
teisin÷s sistemos dalimis. Teismų įstatymas, Administracinių bylų teisenos įstatymas
nesuteikia teis÷s teismui priimant sprendimus vadovautis teis÷s aktais, priimtais ne Lietuvos
Respublikoje. Konkurencijos įstatymo l ir 2 straipsniai Konkurencijos tarybai taip pat
nesuteikia teis÷s tiesiogiai taikyti Europos Sąjungos teis÷s aktų.
5. Teismas neteisingai interpretavo ir pritaik÷ Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio
nuostatas.
Konkurencijos taryba AB “Lietuvos telekomas” veiksmus vertino kaip pakartotinus,
tod÷l sunkinančius atsakomybę. Konkurencijos įstatymo 43 str. 3 d. norma, reglamentuojanti
sunkinančios aplinkyb÷s sampratą, buvo pritaikyta neteisingai. Administracin÷s teis÷s
doktrinoje pakartotinu teis÷s pažeidimu laikomas toks pažeidimas, kuris padarytas po to, kai
buvo faktiškai paskirta administracin÷ nuobauda už teis÷s pažeidimą. Pakartotinis teis÷s
pažeidimas rodo pažeid÷jo antivisuomeninius įpročius ir polinkį pažeisti įstatymą, jei jis
nepasitaiso po to, kai buvo pritaikytos visuomeninio poveikio priemon÷s. Taigi, pakartotiniu
gali būti laikomas tik toks teis÷s pažeidimas, kai priešinga teis÷s veika įvykdoma pakartotinai
po nuobaudos paskyrimo. Kai priešinga teis÷s veika padaroma iki to momento, kol nuobauda
nepaskirta, tariamas pažeid÷jas dar nesupranta, jog veiklą vykdo pakartotinai (nes pagrįstai
gali tik÷tis, kad nuobauda už tariamą pažeidimą nebus paskirta).
Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apelianto
skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. balandžio
10 d. sprendimą, taip pat skundžiamą Konkurencijos tarybos nutarimą. Nurodo, kad teismas
teisingai aiškino ir pritaik÷ materialin÷s teis÷s normas. Apeliantas klaidingai interpretuoja
balso telefonijos ir internetin÷s telefonijos sąvokas, apelianto pateiktas aiškinimas priešingas
AB “Lietuvos telekomas” suteiktos monopolin÷s teis÷s esmei. AB “Lietuvos telekomas”
suteikta išimtin÷ teis÷ aiškiai apibr÷žta Telekomunikacijų įstatyme ir išduotoje licencijoje – ji
neapima internetin÷s telefonijos paslaugų. Pagal Telekomunikacijų įstatymo 2 straipsnio 10
punktą duomenų perdavimas (balso perdavimas interneto tinklais) neapima balso telefonijos,
tod÷l apelianto argumentai d÷l išimtinių teisių netenka teisinio pagrindo. Konkurencijos
tarybos argumentacija d÷l piktnaudžiavimo dominuojančia pad÷timi pateikta skundžiamame
nutarime. Draudimas teikti internetin÷s telefonijos paslaugas n÷ra įtvirtintas įstatymuose.
Konkurencijos taryba, tirdama AB “Lietuvos telekomas” veiksmus, kompetencijos neviršijo.
Apeliantas klaidingai teigia, kad Konkurencijos taryba taik÷ Europos Sąjungos teis÷s aktus.
AB “Lietuvos telekomas” padarytas pažeidimas pagal savo forma yra tęstinis, t.y. vyko tam
tikrą laiką. Apelianto nurodyta 2000 m. gruodžio 12 d. yra pažeidimo vykdymo pradžia. Nuo
min÷tos dienos AB “Lietuvos telekomas” vykd÷ Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2
punkto pažeidimą, kuris tęs÷si iki nutarimo Nr.2/b pri÷mimo 2002 m. vasario 21 d. ir buvo
laikomas pakartotiniu pirmojo Konkurencijos įstatymo pažeidimo atžvilgiu, už kurį AB
“Lietuvos telekomas” buvo nubaustas 2000 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 16b.
Tretysis suinteresuotas asmuo UAB “Interprova” atsiliepimu į apeliacinį skundą
prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. balandžio 10 d. sprendimą. Mano, kad teismo sprendimas, taip pat Konkurencijos
tarybos nutarimas yra pagrįsti ir teis÷ti.
Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷džio metu apelianto atstov÷s apeliacinį skundą
praš÷ tenkinti, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai – palikti galioti pirmosios
instancijos teismo sprendimą, apeliacinį skundą atmesti.
Teis÷jų kolegija

konstatuoja:
Apeliacinis skundas atmetamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas
paliekamas nepakeistas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1
punktas).
Pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaik÷ ir išaiškino materialin÷s teis÷s
normas, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus.
Lietuvos ūkis grindžiamas asmens ūkin÷s veiklos laisve ir iniciatyva, įstatymas
draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę
(Konstitucijos 46 straipsnio 1 ir 3 dalys). Šie principai visumoje su kitais Konstitucijos 46
straipsnyje įtvirtintais principais sudaro šalies ūkio konstitucinį pagrindą. Konstitucin÷
sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija įpareigoja valstyb÷s ir savivaldybių
institucijas teisin÷mis priemon÷mis užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.
Viena iš teisinių priemonių užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę –
piktnaudžiavimo dominuojančia pad÷timi draudimas. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio
11 dalyje dominuojanti pad÷tis įvardijama kaip vieno ar daugiau ūkio subjektų pad÷tis
atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti
vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją, o
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia pad÷timi
atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją,
nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų
interesus.
Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis draudžia ūkio subjektams atlikti
veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, išskyrus atvejus, kai šis įstatymas ar
įstatymai, skirti atskiroms ūkin÷s veiklos sritims, numato išimtis.
Ginčo teisiniams santykiams taikytino Telekomunikacijų įstatymo, galiojusio iki
2002 m. liepos 5 d. įstatymo Nr.IX-1053 įsigaliojimo 2003 m. sausio 1 d., 8 straipsnio 1
dalis nustat÷, kad bendrojo fiksuoto telefono ryšio tinklo eksploatavimo ir
telekomunikacijų paslaugų teikimo šiuo tinklu rinka Lietuvoje turi būti laisva nuo 2002 m.
gruodžio 31 d. Pagrindinis bendrojo fiksuoto telefono ryšio operatorius (t.y. pareišk÷jas)
iki šios datos turi teisę būti vieninteliu bendrojo fiksuoto telefono ryšio operatoriumi ir
bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teik÷ju. Konstitucinis Teismas 1999 m. spalio 6
d. nutarime nurod÷, kad šia nuostata tik konstatuojamas monopolijos konkrečioje ūkin÷s
veiklos srityje buvimas, tod÷l, atsižvelgiant į tai, kad konkurencin÷s telekomunikacijų
rinkos kūrimas siejasi su būtinybe pertvarkyti esamą telekomunikacijų struktūrą, pripažino,
jog toks teisinis esamos monopolijos reguliavimas neprieštarauja Konstitucijai.
Konstitucinis Teismas minimame nutarime taip pat pažym÷jo, kad konkurencijos
telekomunikacijų srityje draudimas n÷ra visuotinis ir absoliutus – mobiliojo ryšio, interneto
tinklo paslaugų rinka yra laisva.
Taigi Telekomunikacijų įstatymas konstatavo pareišk÷jo išimtines teises
telekomunikacijų srityje, apibr÷žtoje įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, tačiau nereglamentavo
teisinių santykių, atsirandančių jam piktnaudžiaujant dominuojančia pad÷timi, ir teis÷s
piktnaudžiauti dominuojančia pad÷timi nesuteik÷. D÷l to, pareišk÷jo atžvilgiu taikytinas
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintas draudimas.
Konkurencijos taryba skundžiamu nutarimu nustat÷, kad pareišk÷jas, užimdamas
dominuojančią pad÷tį skirtųjų linijų, naudojamų balso ir duomenų perdavimui, nuomos
rinkoje Lietuvos Respublikoje, 2000 m. gruodžio 2 d. 10 val. užblokavo UAB “Interprova”
nuomojamas ISDN srauto ir telefono linijas, d÷l to UAB “Interprova” nebegal÷jo teikti
internetin÷s telefonijos paslaugų ir buvo išstumta iš šių paslaugų teikimo rinkos. Linijos
analogiškai buvo užblokuotos 35 bendrov÷ms. Pareišk÷jas šių faktinių aplinkybių iš esm÷s

neginčijo, tačiau nurod÷, kad vartotojas (UAB “Interprova”) papildomų techninių
priemonių pagalba teik÷ tarptautinių telefono pokalbių paslaugą iš Lietuvos į užsienį, o
pokalbių srautus nukreipdavo ne per AB “Lietuvos telekomas” tarptautinę telefono stotį ir
tuo pažeid÷ Telekomunikacijų įstatyme įtvirtintą išimtinę teisę iki 2003 m. būti vieninteliu
bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teik÷ju. Konkurencijos taryba skundžiamu
nutarimu min÷tus pareišk÷jo veiksmus kvalifikavo kaip Konkurencijos įstatymo 9
straipsnio 2 dalies pažeidimą, nes UAB “Interprova” paslaugas įvertino kaip internetin÷s
telefonijos, o ne balso telefonijos, paslaugas, tod÷l nepatenkančias į pareišk÷jui suteiktų
išimtinių teisių apimtį.
Tiek UAB “Interprova” teiktos paslaugos, tiek pareišk÷jo tur÷tos išimtin÷s teis÷s
telekomunikacijų paslaugų rinkoje, Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teismo
įvertintos iš esm÷s tinkamai. Teis÷jų kolegijos nuomone, UAB “Interprova” teiktos
paslaugos galiojusio Telekomunikacijų įstatymo prasme negali būti priskirtos prie
bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų, kurias teikti išimtines teises tur÷jo pareišk÷jas.
Pagal Telekomunikacijų įstatymą bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos –
vietinio, tarpmiestinio ir tarptautinio telefono ryšio paslaugos, teikiamos vartotojams
bendruoju fiksuotu telefono ryšio tinklu, o bendrasis fiksuoto telefono ryšio tinklas –
telekomunikacijų tinklas, kuris, be kitų paslaugų, naudojamas ir balso telefonijos
paslaugoms teikti tarp fiksuotų tinklo galinių taškų. Čia įeina visos komutavimo ir
perdavimo priemon÷s bei kita infrastruktūra, skirta sujungimams su bendraisiais
telekomunikacijų tinklais, esančiais už Lietuvos ribų. Tuo tarpu duomenų perdavimo
paslaugos – telekomunikacijų paslaugos, apimančios ženklų, signalų, rašytin÷s
informacijos, vaizdų ir garsų ar kitokio pobūdžio informacijos perdavimą laidin÷mis,
radijo, optin÷mis ar kitomis elektromagnetin÷mis sistemomis, išskyrus balso telefonijos
paslaugas. Balso telefonijos paslauga – balso signalo komutacinis perdavimas realiu laiku
tarp galinių įrenginių, t.y. kalbin÷s informacijos perdavimas tarp tokius galinius įrenginius
naudojančių vartotojų (įstatymo 2 straipsnio 5, 7, 8, 10 dalys). Šie apibr÷žimai įgalina
padaryti išvadą, kad tarptautinio fiksuoto telefono ryšio paslaugos – visomis komutavimo
ir perdavimo priemon÷mis bei kita infrastruktūra, skirta sujungimams su bendraisiais
telekomunikacijų tinklais, esančiais už Lietuvos ribų, tarp fiksuotų tinklo galinių taškų
teikiamos paslaugos, įskaitant balso telefonijos paslaugas. Duomenų perdavimo paslaugos
nelaikomos tarptautinio fiksuoto telefono ryšio paslaugomis. Atitinkamai jei
telekomunikacijų paslauga negal÷jo būti apibr÷žiama kaip balso telefonijos paslauga, jos
teikti pareišk÷jas išimtinių teisių netur÷jo.
Iš Telekomunikacijų įstatyme pateiktų apibr÷žimų matyti, kad balso telefonijos
paslaugos atribojimo nuo duomenų perdavimo paslaugos kriterijai yra tai, kad balsas
perduodamas komutaciniu būdu tarp bendrojo telekomunikacijų tinklo galinių taškų, ir
balso signalas perduodamas realiu laiku.
Ekspertų išvados, pateiktos 2002-08-20 ir 2003-01-11 ekspertiz÷s aktuose
nurodo, kad šiuos kriterijus UAB “Interprova” paslaugos atitiko, tačiau tokia išvada
nepagrįsta.
Paslaugos teikimo schema, sudaryta remiantis UAB “Interprova” sutartimis su
Telia International Carrer AB, AB “Lietuvos telekomas” ir UAB “Dicto Citius”, rodo, kad
UAB “Interprova” vykdoma balso signalo perdavimo paslauga buvo vykdoma tokia
grandine: Lietuvos PSTN tinklas, VocalTec gateway 1.3, komutatorius “Switch”,
maršrutizatorius “Cisco 1601”, palydovinio ryšio kanalas, nežinomas interneto tinklas,
Telia Vocaltec centras, kitos šalies PSTN tinklas (3 t., b.l.171-172). Balso signalų
perdavimas vyko naudojant skirtingas technologijas, nei naudojo pareišk÷jas, nes paslauga
buvo teikiama naudojant interneto tinklą, tai pripažino pareišk÷jas 2001-10-08 rašte Nr.011-1234 Konkurencijos tarybai (tyrimo byla Nr.01/02/2/1/04/07/030, b.l.8). Perdavimo

prigimtis – paketinis signalų apdorojimas, kompiuterinis duomenų įsiminimas, perdavimo
maršrutizavimas.
Byloje surinkti įrodymai, ekspertų išvados patvirtina, kad UAB “Interprova”
vykdoma balso signalo perdavimo paslauga vyko balsą perduodant komutaciniu būdu tarp
bendrojo telekomunikacijų tinklo galinių taškų, tod÷l paslauga atitiko min÷tą pirmąjį balso
telefonijos kriterijų.
D÷l balso signalo perdavimo realiu laiku kriterijaus pasakytina, kad UAB
“Interprova” teiktos paslaugos įvertinimas šiuo kriterijumi yra ne fakto, o teis÷s klausimas
– Telekomunikacijų įstatymas nepateikia realaus laiko matavimo taisyklių ir jų ribų, kurias
galima būtų nustatyti technin÷mis priemon÷mis. Atsižvelgdama į tai, teis÷jų kolegija
nevertina ekspertų išvadų d÷l UAB “Interprova” teiktos paslaugos metu perduodamo balso
signalo realaus laiko. Tiek byloje nustatytos konkrečios aplinkyb÷s, susiję su UAB
“Interprova” teikta paslauga, tiek duomenys apie paslaugą, surinkti iš UAB “Interprova”
paslaugų vartotojų, tiek Europos Sąjungos institucijų atlikti tyrimai rodo, kad balso signalo
perdavimo naudojant interneto tinklą paslauga, net ir atsižvelgiant į technologijų pažangą
bei balso telefonijos ir internetin÷s telefonijos bei kitų telekomunikacinių paslaugų
konvergencijos tendencijas, neatitiko ir 2000 metais negal÷jo atitikti balso signalo
perdavimo kokyb÷s bendruoju fiksuotu telekomunikacijų tinklu, nes, atsižvelgiant į
naudotas technologijas, negal÷jo užtikrinti tokių kokyb÷s parametrų kaip patikimumo,
pralaidumo ir saugumo, kurie užtikrinami balso telefonijoje. Taigi, tiek Konkurencijos
taryba, tiek pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB “Interprova” teikiamas paslaugas
nelaik÷ atitinkančiomis realaus laiko kriterijaus.
Internetin÷s telefonijos ir balso telefonijos bendru fiksuoto telefono tinklu
paslaugos skirtingos ne tik kokybe, bet ir kaina, tod÷l šie momentai Konkurencijos tarybos
ir pirmosios instancijos teismo pagrįstai įvertinti kaip leidžiantys išskirti internetin÷s
telefonijos paslaugos rinką į atskirą rinką. Tokia paslauga, priešingai nei teigia pareišk÷jas,
rinkoje nebuvo siūloma ir suprantama kaip balso telefonija. Būtent d÷l to UAB
“Interprova” ir pareišk÷jo teiktos paslaugos negal÷jo būti laikomos pakeičiančiomis
(atkartojančiomis) viena kitą, o AB “Lietuvos telekomas” ir UAB “Interprova” nebuvo
konkurentai tarptautinių pokalbių fiksuoto telefono tinklu rinkoje.
Išd÷stytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad UAB “Interprova” teikta
paslauga galiojusio Telekomunikacijų įstatymo prasme – duomenų perdavimo paslauga ir
ji nepateko į išimtinių AB “Lietuvos telekomas” teisių apimtį. Šią aplinkybę įrodo ir
Valstybin÷s radijo dažnių tarnybos leidimas Nr.02/2001 UAB “Interprova” steigti ir
ekspolatuoti bendrąjį duomenų perdavimo tinklą bei teikti duomenų perdavimo paslaugas
šiuo tinklu.
Konstitucinis asmens ūkin÷s veiklos laisv÷s ir iniciatyvos principas sąlygoja tai,
kad ūkin÷s veiklos reguliavimui būdingas bendrojo leidimo metodas (Konstitucinio
Teismo 1999 m. spalio 6 d. nutarimas, konstatuojamoji dalis, II, 8 punktas). Tod÷l
aiškinant išimtinių AB “Lietuvos telekomas” teisių apimtį galiojusio Telekomunikacijų
įstatymo 8 straipsnio 1 dalis negali būti aiškinama plečiamai. Pareišk÷jas, naudodamasis
aiškiai įstatyme nustatytomis išimtin÷mis teis÷mis, pats įgaliojimų plečiamai aiškinti sau
suteiktų išimtinių teisių netur÷jo. Konkurencijos taryba skundžiamame nutarime pagrįstai
nurod÷, kad AB “Lietuvos telekomas” kaip patyręs telekomunikacijų paslaugų teikimo
verslininkas objektyviai žinojo, kad balso telefonija neapima internetin÷s telefonijos. Nors
apeliantas nurodo, kad Vyriausyb÷s pozicija, Susisiekimo ministerijos raštai, kuriais buvo
aiškinamos AB “Lietuvos telekomas” išimtin÷s teis÷s ir jų turinys, taip pat Vyriausyb÷s
2000 m. birželio 5 d. nutarimu Nr.649 patvirtinta Lietuvos Respublikos derybin÷s pozicijos
II dalies l punkto redakcija pareišk÷jui leido pagrįstai manyti, kad duomenų perdavimo
paslauga neapima internetin÷s telefonijos paslaugos ir ši yra priskirta balso telefonijai,

kuriai AB “Lietuvos telekomas” suteikta išimtin÷ teis÷, šie motyvai neįrodo, kad AB
“Lietuvos telekomas” aiškiai suprato, jog į suteiktų išimtinių teisių turinį patenka
internetin÷ telefonija (balso signalo perdavimas duomenų perdavimo tinklais). AB
“Lietuvos telekomas” 2000-03-02 raštas įrodo, kad pareišk÷jas objektyviai žinojo, jog
kitiems ūkio subjektams draudimas teikti tokio pobūdžio paslaugas teis÷s aktuose
nenustatytas.
Kadangi AB “Lietuvos telekomas” užblokavo UAB “Interprova” nuomojamas
ISDN srauto ir telefono linijas, d÷l to UAB “Interprova” nebegal÷jo teikti internetin÷s
telefonijos paslaugų, taip pat linijos analogiškai buvo užblokuotos 35 bendrov÷ms, d÷l
tokių veiksmų iš internetin÷s telefonijos paslaugų teikimo rinkos buvo eliminuotos visos
įmon÷s. Tuo būdu pareišk÷jas, užimdamas dominuojančią pad÷tį skirtųjų linijų, naudojamų
balso ir duomenų perdavimui, nuomos rinkoje, įtvirtino savo dominuojančią pad÷tį
internetin÷s telefonijos paslaugų rinkoje. Tokius pareišk÷jo veiksmus Konkurencijos taryba
pagrįstai įvertino kaip internetin÷s telefonijos paslaugų plitimo ribojimą ir rinkos
monopolizavimą, ir teisingai pareišk÷jo veiksmus kvalifikavo kaip Konkurencijos įstatymo
9 straipsnio 2 punkto pažeidimą, nes tokie ribojimo ir monopolizavimo veiksmai
neabejotinai padar÷ žalą vartotojams.
D÷l baudos dydžio pasakytina, kad Konkurencijos taryba pagrįstai nustat÷
pareišk÷jo atsakomybę sunkinančios aplinkyb÷s – pažeidimo pakartotinumo – buvimą ir
tod÷l sutinkamai su Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, skyr÷ 0,2 procento
bendrųjų metinių pajamų piniginę baudą. Konkurencijos taryba 2000 m. gruodžio 22 d.
nutarimu Nr.16/b, nustačiusi, kad AB “Lietuvos telekomas” pažeid÷ Konkurencijos
įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 punktus, paskyr÷ AB “Lietuvos telekomas” 150000 Lt piniginę
baudą ir įpareigojo pareišk÷ją nemontuoti išnuomojamose analogin÷se skirtosiose linijose
praleidžiamų dažnių juostą ribojančių filtrų. Pareišk÷jo skundas d÷l šio Konkurencijos
tarybos nutarimo panaikinimo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2001 m. geguž÷s
17 d. sprendimu atmestas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2001 m. birželio 27
d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2001 m. geguž÷s 17 d. sprendimas
paliktas nepakeistu. Apeliantas teigia, kad skundžiamame nutarime Konkurencijos
įstatymo 43 straipsnio 3 dalies norma, reglamentuojanti sunkinančios aplinkyb÷s sampratą,
buvo pritaikyta neteisingai, nes pareišk÷jas pažeidimą padar÷ iki to, kai buvo faktiškai
paskirta administracin÷ nuobauda už teis÷s pažeidimą. Tokie apelianto argumentai
atmestini. Konkurencijos įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad atsakomybę
sunkinančia aplinkybe laikoma, jei ūkio subjektas pakartotinai įvykd÷ pažeidimą, už kurį
jau buvo paskirtos šiame įstatyme numatytos sankcijos. Už ankstesnį pažeidimą pareišk÷jui
sankcija buvo skirta 2000 m. gruodžio 22 d., o pareišk÷jas užblokavo UAB “Interprova”
nuomojamas ISDN srauto ir telefono linijas 2000 m. gruodžio 2 d. 10 val. Tačiau, teis÷jų
kolegijos nuomone, 2000 m. gruodžio 2 d. laikytina pažeidimo pradžios diena, nes
pažeidimas yra tęstinis – internetin÷s telefonijos paslaugų plitimo ribojimas ir rinkos
monopolizavimas, o AB “Lietuvos telekomas ir po 2000 m. gruodžio 22 d. jo nenutrauk÷,
ką tvirtina pareišk÷jo raštai UAB “Interprova”, Konkurencijos tarybai (pavyzdžiui, 200101-02, 2001-02-15, 2001-03-02, 2001-03-23, 2001-06-08), o taip pat aplinkyb÷, jog
pareišk÷jas 2001 m. geguž÷s m÷n. pats įsteig÷ internetin÷s telefonijos paslaugas teikiančią
bendrovę UAB “Voicecom”, taigi ir toliau piktnaudžiavo dominuojančia pad÷timi rinkoje,
nors už tą patį įstatymo pažeidimą buvo nubaustas.
Pagal Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konkurencijos
taryba tiria piktnaudžiavimą dominuojančia pad÷timi. Jau min÷ta, kad pareišk÷jui
taikytinas Konkurencijos įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintas draudimas piktnaudžiauti
dominuojančia pad÷timi atitinkamoje rinkoje, d÷l to pareišk÷jo teiginiai, kad
Konkurencijos taryba, priimdama skundžiamą nutarimą, pažeid÷ Konkurencijos įstatymo 2

straipsnio 3 dalies bei Telekomunikacijų įstatymo 8 straipsnio 2 ir 3 dalis bei viršijo savo
kompetenciją, numatytą Konkurencijos įstatymo 19 straipsnyje, nepagrįsti ir atmestini.
Teis÷jų kolegija nenustat÷, kad pareišk÷jo atžvilgiu būtų buvę taikomi Lietuvos
Respublikoje negalioję teis÷s aktai. Konkurencijos taryba Telekomunikacijų įstatyme
įtvirtintas sąvokas aiškino atsižvelgdama į Europos Sąjungos teis÷s aktų nuostatas, jų
taikymo ir aiškinimo praktiką, tarptautinę telekomunikacijų sektoriaus raidą, o tai įrodo,
jog tyrimas buvo atliktas išsamiai ir visapusiškai.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nustat÷ visas bylai svarbias
aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai jas ištyr÷, teisingai įvertino įrodymus ir aiškino
teis÷s normas, padar÷ pagrįstas išvadas reikšmingais bylai teis÷s klausimais, panaikinti
skundžiamą sprendimą n÷ra įstatymu numatytų pagrindų.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 1 punktu,
nutaria:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. balandžio 10 d. sprendimą
palikti nepakeistą. Pareišk÷jo AB „Lietuvos telekomas“ apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis galutin÷ ir neskundžiama.
1.3.2.2. D÷l antikonstitucinio teis÷s akto taikymo. D÷l dominuojančios pad÷ties rinkoje
nustatymo
Tais atvejais, kai Konstitucinis Teismas teis÷s aktą pripažįsta antikonstituciniu,
išnagrin÷jęs bylą pagal teismo, suabejojusio tokio akto, taikytino individualioje byloje,
teis÷tumu, prašymą, teismas, atnaujinęs bylos nagrin÷jimą ir spręsdamas ginčą, teisiniams
santykiams, iš kurių kilo ginčas, antikonstitucinio teis÷s akto taikyti negali.
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 punktas dominuojančią pad÷tį apibr÷žia
kaip ūkio subjekto pad÷tį atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija
arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant
konkurenciją. Ekonominiu požiūriu dominavimas reiškia tokią rinkos galią, kurią turintis ūkio
subjektas gali, nevaržomas konkurencijos iš kitų ūkio subjektų, riboti produkcijos gamybą
(pasiūlą), kartu pakeldamas kainą. Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 punktą,
nustačius didesnę kaip 40 proc. rinkos dalį, dominuojanti pad÷tis rinkoje yra preziumuojama,
jeigu neįrodoma priešingai.
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 3 punktas draudimą dominuojančiam ūkio
subjektui taikyti diskriminacinio pobūdžio sąlygas sieja ne su analogiškomis sutartimis, o su
panašaus pobūdžio sutartimis (Įstatymo 9 str. 3 p.).
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NUTARTIS
2003 m. liepos 11 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Artūro
Drigoto, Gintaro Godos, Aloyzo Kruopio, Nijol÷s Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷ ir
praneš÷ja) ir Algirdo Taminsko,

sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo akcin÷s bendrov÷s ,,Mažeikių nafta“ atstovams advokatui Vitoldui
Kumpai, advokato pad÷j÷jui Mariui Juoniui ir Stasiui Ilakiui,
atsakovo Konkurencijos tarnybos atstovams Dariui Jušinskui, Jūratei Šovienei ir Linai
Kasperavičienei,
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo akcin÷s bendrov÷s
,,Mažeikių nafta“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
balandžio 23 d. sprendimo byloje pagal pareišk÷jo akcin÷s bendrov÷s ,,Mažeikių nafta”
skundą atsakovui Konkurencijos tarybai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui
uždarajai akcinei bendrovei ,,Klevo lapas“ d÷l 2000 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 11/b
panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas AB „Mažeikių nafta“ (toliau – bendrov÷) praš÷ teismą panaikinti
atsakovo Konkurencijos tarybos 2000 m. liepos 10 d. nutarimą Nr. 11/b (toliau – nutarimas),
kuriuo pareišk÷jui už Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimą
paskirta 100 000 Lt bauda ir pareišk÷jas įpareigotas nutraukti Konkurencijos įstatymo 9
straipsnio 1 dalies 3 punktą pažeidžiančius veiksmus.
Nesutikimą su nutarimu pareišk÷jas grindžia šiais argumentais:
1. Nutarimo turinys neatitinka Konkurencijos įstatymo (toliau – įstatymas) 36
straipsnio 2 dalies reikalavimų, neteis÷tas ir nepagrįstas d÷l dviejų pagrindinių priežasčių.
Pirma, Konkurencijos taryba, konstatuodama, kad bendrov÷ padar÷ teis÷s pažeidimą,
r÷m÷si netinkamais teis÷s aktais. Antra, bendrov÷s veiksmuose n÷ra teis÷s pažeidimo, kuriuo
ji kaltinama, sud÷ties ir atsakovas to neįrod÷, tod÷l, pareišk÷jo nuomone, bendrov÷s veiksmai
negali būti pripažinti kaip priešingi teisei.
2. Priimdama ginčijamą nutarimą, Konkurencijos taryba r÷m÷si savo atlikto tyrimo
medžiaga. Nurodoma, kad tiriamasis laikotarpis ap÷m÷ 1997–1999 metus. Iki 1999 m.
balandžio 2 d. Lietuvos Respublikoje galiojo 1992 m. rugs÷jo 15 d. Konkurencijos įstatymas Nr. 1–
2878. Naujas įstatymas priimtas 1999 m. kovo 23 d. ir įsigaliojo 1999 m. balandžio 2 d.
Atsakovas, pareišk÷jo nuomone, į tai neatsižvelg÷ ir taik÷ konkurenciją reglamentuojančias teis÷s
normas, negaliojusias tiriamų veiksmų atlikimo metu.
3. Apibr÷ždama atitinkamą rinką bei nustatydama AB „Mažeikių nafta“ dominavimą
joje, Konkurencijos taryba r÷m÷si 1999 m. kovo 23 d. redakcijos Konkurencijos įstatymu,
2000 m. vasario 24 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 17 „D÷l Konkurencijos tarybos
paaiškinimų d÷l atitinkamos rinkos apibr÷žimo“ bei 2000 m. geguž÷s 17 d. Konkurencijos tarybos
nutarimu Nr. 52 „D÷l Konkurencijos tarybos paaiškinimų d÷l dominuojančios pad÷ties
nustatymo“. Pastarieji du teis÷s aktai atsakovo tiriamuoju laikotarpiu iš viso negaliojo, o 1999
m. Konkurencijos įstatymas įsigaliojo tik 1999 m. balandžio 2 d., tod÷l, pareišk÷jo nuomone,
atitinkama rinka, bendrov÷s veiksmai rinkoje, t.y. pad÷tis, buvusi iki min÷tos datos, negal÷jo
būti analizuojami pagal 1999 m. Konkurencijos įstatymą. Pareišk÷jo nuomone, šiuo atveju
tur÷jo būti taikoma 1992 m. Konkurencijos įstatymo redakcija.
4. Konkurencijos taryba (nutarimo 5 punkto 4 dalis), vertindama AB „Mažeikių
nafta“ atliktus veiksmus pagal Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio l dalies 3 punktą, išnagrin÷jo
sutartis, sudarytas 1999 metais. Iš visų atsakovo nagrin÷tų sutarčių tik viena – sutartis Nr. 99–
879 B – buvo sudaryta 1999 m. spalio 11 d., galiojant naujajai Konkurencijos įstatymo
redakcijai. Visos kitos sutartys sudarytos iki šio įstatymo įsigaliojimo, tod÷l jų atžvilgiu min÷tas
įstatymas netaikytinas.
5. Konkurencijos taryba, pareišk÷jo nuomone, neįrod÷ teis÷s pažeidimo sud÷ties
elementų, būtent: teis÷s pažeidimo subjekto, šio subjekto kalt÷s bei veiksmų, pažeidžiančių
įstatymo 9 straipsnio l dalies l punktą.

5.1. Konkurencijos taryba neteisingai nustat÷ teis÷s pažeidimo subjektą. Įstatymo 9
straipsnyje numatyto teis÷s pažeidimo subjektu gali būti tik ūkio subjektas, užimantis
dominuojančią pad÷tį atitinkamoje rinkoje. Nustatydamas AB ,,Mažeikių nafta“ dominavimo
faktą, atsakovas prival÷jo apibr÷žti atitinkamą rinką, nustatyti jojenčius ūkio subjektus bei
įrodyti bendrov÷s dominuojančią pad÷tį atitinkamoje rinkoje. Atlikdama tyrimą,
Konkurencijos taryba neteisingai apibr÷ž÷ ir atitinkamą rinką tiek prekių rinkos, tiek
geografin÷s rinkos požiūriu, ir klaidingai įvertino AB ,,Mažeikių nafta“ pad÷tį atitinkamoje rinkoje.
6. Konkurencijos taryba, pareišk÷jo nuomone, neteisingai nustat÷ prekių rinką. 1999
m. įstatymas, kuriuo vadovavosi Konkurencijos taryba, apibr÷žia prek÷s rinką kaip visumą prekių,
kurios, pirk÷jų požiūriu, yra tinkamas viena kitos pakaitalas pagal jų savybes, naudojimą ir
kainas (įstatymo 3 straipsnio 6 dalis). Vertindama prekių rinką, Konkurencijos taryba
vadovavosi savo pačios 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintais Konkurencijos
tarybos paaiškinimais d÷l atitinkamos rinkos apibr÷žimo (toliau – paaiškinimai d÷l atitinkamos
rinkos apibr÷žimo), tačiau neatsižvelg÷ į savo pačios priimto dokumento turinį, tod÷l padar÷
neteisingas išvadas:
6.1. Konkurencijos įstatymas reikalauja, kad prekių pakeičiamumas būtų vertinamas
pirk÷jų požiūriu. Sprendžiant iš nutarimo bei pranešimo pareišk÷jui tekstų, Konkurencijos
taryba pirk÷jais laik÷ galutinius AB ,,Mažeikių nafta“ parduodamos produkcijos vartotojus,
tačiau tokia atsakovo pozicija, pareišk÷jo nuomone, prieštarauja tiek Konkurencijos įstatymo
3 straipsnio 6 dalies turiniui, tiek Konkurencijos tarybos priimtiems paaiškinimams d÷l
atitinkamos rinkos apibr÷žimo, iš kurių aišku, kad šiuo atveju pirk÷jai, kurių požiūris yra
svarbus pakeičiamumui nustatyti, yra ne vartotojai, o ūkio subjektai, užsiimantys
didmenine naftos produktų prekyba. Pareišk÷jui akivaizdu, kad ūkio subjektų prekių
pakeičiamumo vertinimas yra skirtingas nei vartotojų vertinimas, kadangi pirmiesiems
nereikia spręsti klausimų, ar dyzelinis kuras gali pakeisti benziną, ar žemesnio oktaninio skaičiaus
benzinas tiks varikliui, pritaikytam aukštesnio oktaninio skaičiaus benzinui, ar benziną gali
pakeisti dujos ir pan. Atsižvelgiant į tai, prek÷s rinka pirk÷jo požiūriu tur÷tų būti apibr÷žta plačiau,
nei apibr÷ž÷ Konkurencijos taryba, t.y. kaip didmenin÷ automobilio degalų rinka apskritai, į
kurią įeitų įvairaus oktaninio skaičiaus benzinai, dyzelinis kuras bei dujos.
6.2. Vertindama prekių pakeičiamumą galutinio vartotojo požiūriu,
Konkurencijos taryba, pareišk÷jo nuomone, nepagrįstai neįtrauk÷ į vieną prek÷s rinką
automobilių dujų. Nutarime benzino pakeičiamumo dujomis klausimas iš viso n÷ra
minimas, o pranešimo tekste toks pakeičiamumas laikomas negalimu d÷l to, kad tai,
atsakovo nuomone, reikalauja papildomų investicijų, be to, benzino kainos yra kelis
kartus didesn÷s už automobilių dujų kainas. Šie argumentai, pareišk÷jo nuomone, ne
paneigia, o greičiau patvirtina teiginį, kad benzinas ir dujos yra tinkami tarpusavio pakaitalai
pagal savo savybes, naudojimą ir kainas: dujų ir benzino naudojimo paskirtis sutampa,
savybių skirtumai lengvai pašalinami atlikus palyginus nedideles investicijas, o kainų
skirtumas, priešingai negu mano Konkurencijos taryba, tik dar labiau paskatina pakeičiamumą,
nes atliktos investicijos greitai atsiperka.
6.3. Konkurencijos taryba, teigdama, kad pirk÷jo požiūriu benzinas, kaip ir dyzelinis
kuras, neturi artimų pakaitalų ir pagal savo savybes, panaudojimą ir kainą negali būti lengvai
pakeičiamas kitu naftos produktu, nepateikia jokios analiz÷s ar argumentų, kurie pagrįstų šį
teiginį, nors tai numato pačios Konkurencijos tarybos patvirtinti paaiškinimai d÷l atitinkamos
rinkos apibr÷žimo (paaiškinimų III skyriaus I skirsnis). Toks Konkurencijos tarybos požiūris,
pareišk÷jo nuomone, leidžia teigti, kad bylos aplinkyb÷s buvo ištirtos neobjektyviai.
7. Konkurencijos taryba neteisingai apibr÷ž÷ geografinę rinką. Tikslus geografin÷s
rinkos nustatymas yra ypač svarbus, nes taip išaiškinamas konkuruojančių ūkio subjektų
skaičius tam tikroje teritorijoje, o subjektų skaičius bei jų užimamos rinkos dalys lemia, ar kuris
nors ūkio subjektas bus pripažintas dominuojančiu, ar rinką reik÷s vertinti kaip labai
konkurencingą. Nutarime atsakovas padar÷ išvadą, kad geografin÷ rinka yra apibr÷žiama kaip
nacionalin÷ rinka, remdamasis dviem argumentais: pirma, galiojančiais importo apribojimais,

antra, nedidele importo apimtimi. Tokia pozicija patvirtina, kad atsakovas netinkamai įvertino
modernios ekonomikos realijas bei teisines bylos aplinkybes. Konkurencijos tarybos pateiktas
geografin÷s rinkos apibr÷žimas yra nepagrįstai siauras ir rodo klaidingą Lietuvos ūkio subjektų
vaidmens pasaulin÷je prekybos naftos produktais sistemoje suvokimą. Iš tikrųjų AB „Mažeikių
nafta“ negali būti vertinama izoliuotai nuo aplinkinių valstybių teritorijosenčių naftos
perdirbimo įmonių, kadangi tarp jų vyksta konkurencin÷ kova. Tai reiškia, kad geografin÷s
rinkos ribos yra gerokai platesn÷s nei Lietuvos valstyb÷s siena.
7.1. Iš ginčijamo nutarimo teksto, pareišk÷jo nuomone, n÷ra aišku, apie kokius
importo apribojimus kalba Konkurencijos taryba. Ji nenurod÷ n÷ vienos iš kliūčių, išvardytų
paaiškinimuose d÷l atitinkamos rinkos apibr÷žimo (22, 23, 24 punktai), kurios izoliuotų
Lietuvos teritoriją nuo aplinkinių teritorijų. Jei, pareišk÷jo nuomone, Konkurencijos taryba
būtų atlikusi bent kiek išsamesnį aplinkybių tyrimą, tai būtų įsitikinusi, kad jokių kliūčių n÷ra.
Lietuvoje naftos produktų kainos n÷ra reguliuojamos, n÷ra nustatomos kvotos, taip pat
nenustatomi tarifai, ribojantys naftos produktų prekybą arba gamybą, naftos produktams n÷ra
taikomi jokie specifiniai techniniai standartai, užkertantys kelią importinei produkcijai,
jokiems ūkio subjektams n÷ra suteiktos išimtin÷s ar specialiosios teis÷s gaminti, importuoti ar
prekiauti naftos produktais. Taip pat reikia pažym÷ti, kad, įvežant naftos produktus iš
daugelio aplinkinių valstybių (išskyrus Rusiją bei Baltarusiją), netaikomi importo muitai, nes
galioja su šiomis valstyb÷mis sudarytos laisvosios prekybos sutartys. Pareišk÷jo manymu,
tai akivaizdžiai įrodo Konkurencijos tarybos teiginių neteisingumą d÷l naftos produktams
nustatyto 15 proc. muito (pranešimo 5 punkto 4 pastraipa) bei d÷l muito naftos produktams
įvedimo ir jo laipsniško didinimo (nutarimo 2 punkto „D÷l dominuojančio pad÷ties
nustatymo“ 4 pastraipa).
7.2. Nedidel÷ importo apimtis, kurią nurodo Konkurencijos taryba savo nutarime, dar
nepatvirtina siauro geografin÷s rinkos apibr÷žimo. Kaip teigiama paaiškinimų d÷l atitinkamos
rinkos apibr÷žimo 24.6 punkte, „tai, kad n÷ra pirkimų ar prekybos srautų iš kitų šalių,
nebūtinai reiškia, kad rinka yra nacionalin÷ <…>“, nes „prieš nusprendžiant, jog atitinkama
geografin÷ rinka yra nacionalin÷, reikia nustatyti kliūtis, izoliuojančias nacionalinę rinką“.
Viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių pirkti iš kitų teritorijų, atsakovo nuomone, yra
transportavimo kaštai. Tačiau pati Konkurencijos taryba nutarime pripažįsta, kad „transporto
išlaidos benzino savikainoje yra nežymios (vidutiniškai apie 2 procentus) <...>“ (nutarimo l
punkto „D÷l atitinkamos rinkos“ 5 pastraipa), tod÷l, pareišk÷jo nuomone, to negalima
laikyti kliūtimi, izoliuojančia nacionalinę rinką. Kadangi kitos kliūtys nenurodytos ir jų n÷ra,
tai spręsti apie geografin÷s rinkos apribojimą nacionaline rinka vien tik iš importo apimčių,
pareišk÷jo manymu, negalima.
7.3. Teiginį, kad geografin÷s rinkos ribos yra platesn÷s nei Lietuvos teritorija, patvirtina ir
AB „Mažeikių nafta“ pardavimų geografija bei eksporto apimtys. Pareišk÷jas pažymi, kad
daugiau kaip du trečdaliai bendrov÷s produkcijos yra parduodama užsienio šalyse, tai
akivaizdžiai suponuoja platesnį geografin÷s rinkos apibr÷žimą.
7.4. Nei nutarime, nei pranešime atsakovas detaliai neanalizuoja pagrindinio
geografin÷s rinkos apibr÷žimo kriterijaus, nurodyto įstatymo 3 straipsnio 7 dalyje, t.y. ar ūkio
subjektai susiduria su iš esm÷s panašiomis konkurencijos sąlygomis. Sprendžiant iš nutarimo,
Konkurencijos taryba neteisingai ir prieštaringai aiškina min÷to straipsnio turinį. Akivaizdus
pavyzdys yra nutarimo l punkto „D÷l atitinkamos rinkos“ 5 pastraipa, kur Konkurencijos
taryba daro išvadą, kad „visi pirk÷jai visoje Respublikos teritorijoje susiduria su pakankamai
vienodomis konkurencijos sąlygomis“. Tokia išvada leidžia Konkurencijos tarybai
manyti, kad atitinkamos rinkos geografin÷s ribos sutampa su Lietuvos teritorija, nors apie
konkurencijos sąlygas už Lietuvos teritorijos ribų net neužsimenama.
7.5. Paaiškinimų d÷l atitinkamos rinkos apibr÷žimo 5 punktas nurodo, kad
pagrindinis atitinkamos rinkos apibr÷žimo tikslas yra nustatyti nagrin÷jamų ūkio subjektų
konkurentus, galinčius varžyti jų laisvę elgtis nepriklausomai nuo kitų rinkos dalyvių.
Atsižvelgiant į tai, kad geografin÷s rinkos ribos yra gerokai platesn÷s nei Lietuvos

teritorija, galima daryti dar vieną išvadą – AB ,,Mažeikių nafta“ konkurentais tokioje
geografin÷je rinkoje reikia laikyti ne ūkio subjektus, užsiimančius didmenine naftos
produktų prekyba bei importu, kadangi šie ūkio subjektai yra AB ,,Mažeikių nafta“
klientai, o kitas naftos perdirbimo gamyklas, kurios kartu su AB „Mažeikių nafta“
konkuruoja atitinkamoje rinkoje d÷l pirk÷jų (didmenininkų).
8. Konkurencijos taryba, pareišk÷jo nuomone, nepagrįstai pripažino pareišk÷ją
dominuojančiu ūkio subjektu. Tiek 1992 m. Konkurencijos įstatymas, tiek 1999 m.
Konkurencijos įstatymas dominuojančią pad÷tį rinkoje apibr÷ž÷ panašiai, akcentuodami
galimybę daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje (1992 m. Konkurencijos įstatymo 2
straipsnio 6 dalis, 1999 m. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalis).
8.1. Konkurencijos taryba gal÷jo pripažinti AB ,,Mažeikių nafta“ dominuojančiu
ūkio subjektu tiktai tinkamai apibr÷žusi atitinkamą rinką. Kadangi, kaip įrodo aukščiau
pateikti argumentai, atsakovas padar÷ esminių klaidų, pateikdamas tiek prekių, tiek geografin÷s
rinkos apibr÷žimus, tai ir negal÷jo teisingai įvertinti AB ,,Mažeikių nafta“ pad÷ties
atitinkamoje rinkoje. Pareišk÷jo nuomone, apsiribojus tik nacionaline rinka, taip pat atmetus visas
naftos perdirbimo įmones kaip AB „Mažeikių nafta“ konkurentes, neteisingai apskaičiuota
bendrov÷s užimama rinkos dalis, kuri toliau buvo naudojama kaip pagrindinis dominavimą įrodantis
argumentas. Pritaikius pareišk÷jo skunde pateiktą geografin÷s rinkos apibr÷žimą, AB ,,Mažeikių
nafta“ pardavimai tikrai neperžengs 40 proc. rinkos dalies ribos, kuri yra svarbi nustatant
dominuojančią pad÷tį rinkoje.
8.2. Atsakovas, pripažindamas AB ,,Mažeikių nafta“ dominuojančiu ūkio subjektu,
vadovavosi 1999 m. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta dominavimo
prezumpcija, kuri taikoma tik tuo atveju, kai ūkio subjekto rinkos dalis yra didesn÷ nei 40 proc.
Atsižvelgiant į tai, kad didel÷ dalis Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo ap÷m÷ laikotarpį (1997–
1999 metai), kada galiojo 1992 m. Konkurencijos įstatymas, nenumatęs dominavimo
prezumpcijos, pareišk÷jo nuomone, darytina išvada, kad tokios prezumpcijos taikymas buvo
nepagrįstas, ir atsakovas prival÷jo atlikti detalesnę analizę bei pateikti įrodymus d÷l ūkio
subjekto dominavimo.
8.3. Nepriklausomai nuo jau min÷tos prezumpcijos taikymo, Konkurencijos taryba
tur÷jo atsižvelgti, tačiau neatsižvelg÷ arba netinkamai atsižvelg÷ į daugelį kitų faktorių, kurie
paneigia AB ,,Mažeikių nafta“ dominavimo faktą net ir tuo atveju, jeigu AB „Mažeikių nafta“
užimamos rinkos dalis viršytų 40 proc. Taip atsitiktų tik tada, jeigu geografin÷ rinka būtų
nepagrįstai susiaurinta iki nacionalin÷s rinkos, o AB ,,Mažeikių nafta“ konkurent÷mis būtų
laikomos įmon÷s, importuojančios naftos produktus. Visus šiuos faktorius Konkurencijos
taryba pati nurod÷ savo 2000 m. geguž÷s 17 d. nutarimu Nr. 52 patvirtintuose Konkurencijos
tarybos paaiškinimuose d÷l dominuojančios pad÷ties nustatymo (toliau – paaiškinimai d÷l
dominuojančios pad÷ties nustatymo). Šių paaiškinimų 10 punkte Konkurencijos taryba
pripažįsta, kad ūkio subjekto užimama rinkos dalis n÷ra vienintelis ir neginčijamas jo
dominavimo kriterijus. Šio dokumento 15 punkte teigiama, kad „ūkio subjektas, nors ir
tur÷damas didelę atitinkamos rinkos dalį, šioje rinkoje gali nedominuoti, jeigu n÷ra kliūčių
(arba jos yra mažos) kitiems ūkio subjektams įeiti į atitinkamą rinką ir veiksmingai
konkuruoti sunčiu rinkoje ūkio subjektu“. Pažym÷tina, kad daugelis paaiškinimuose nurodytų
veiksnių, Konkurencijos tarybos laikomų svarbiais nustatant dominavimo faktą, prieštarauja
jos pačios išvadai d÷l AB ,,Mažeikių nafta“ dominuojančios pad÷ties, o nutarime pateikiamos
į÷jimo į rinką kliūtys yra menamos:
8.3.1. Nors Konkurencijos taryba aiškiai nenurodo, apie kokių ,,griežtesnių prekybos
taisyklių naftos produktais“ įvedimą ji kalba savo nutarimo 2 punkto 4 pastraipoje, tačiau
šiuo metu galiojančios Prekybos naftos produktais Lietuvos Respublikoje taisykl÷s,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1996 m. rugs÷jo 25 d. nutarimu Nr. 1107, neturi
nieko bendra su pareišk÷jo pad÷timi rinkoje, nes jos reglamentuoja didmeninę ir
mažmeninę prekybą naftos produktais, o ne naftos produktų importą į Lietuvą. Muitinio
įvertinimo kainų nustatymas, kurį mini Konkurencijos taryba, negali būti laikomas į÷jimo į

rinką kliūtimi, nes ši procedūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1996 m. birželio 25
d. nutarimu Nr. 751, galiojusi nuo 1996 m. rugpjūčio l d. iki 2000 m. balandžio l d., realiai
neveik÷, nes per visą šį laikotarpį kainos buvo nustatin÷jamos vos šešis kartus ir daugeliu atvejų
jos būdavo nustatomos mažesn÷s nei AB ,,Mažeikių nafta“ parduodamos produkcijos kainos.
8.3.2. Konkurencijos tarybos minimų muitų buvimas, pareišk÷jo nuomone, taip pat negali būti
laikomas kliūtimi įeiti į rinką nes, kaip jau nurodyta, muitas naftos produktams yra taikomas
tik įvežant naftos produktus iš Rusijos ar Baltarusijos, o su daugeliu kitų valstybių–
eksportuotojų (Lenkija, Latvija, Suomija, Norvegija ir kt.) yra sudarytosios prekybos
sutartys, numatančios nulinį importo muito tarifą.
8.3.3. Konkurencijos taryba nurodo AB „Mažeikių nafta“ finansinius resursus
kaip dominavimą patvirtinantį faktorių, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju laikotarpiu,
o ypač 1999 metais, AB „Mažeikių nafta“ patyr÷ didžiulių nuostolių, bendrov÷s finansin÷
pad÷tis liudija visiškai priešingą faktą; daugelio pagrindinių AB „Mažeikių nafta“ konkurentų
(tarptautin÷s kompanijos Shell, Statoil, Neste ir kt.) finansin÷ pad÷tis ir resursai yra
žymiai geresni, tod÷l jie turi pranašumą prieš AB ,,Mažeikių nafta“.
8.3.4. Neišnaudojamas AB ,,Mažeikių nafta“ gamybinis potencialas, kurį nurodo
Konkurencijos taryba savo nutarime, nesudaro bendrovei papildomų galimybių didinti savo
rinkos dalį, kurią nagrin÷ja Konkurencijos taryba, Lietuvos teritorijoje, kadangi šalies
poreikiams išnaudojami paj÷gumai net ir šiuo metu yra per dideli.
8.3.5. AB ,,Mažeikių nafta“ neturi absoliučių pranašumų, kurie yra laikomi į÷jimo į
rinką kliūtimi (paaiškinimų 18 punktas), nes joks valstybinis reguliavimas (18.1 punktas) nei
tiesiogiai, nei netiesiogiai neriboja konkurentų skaičiaus rinkoje. Naftos produktų importo
licencijos išduodamos neribotam kiekiui ūkio subjektų, jokios importo kvotos
nenustatytos, bendrov÷ neturi tokių esminių gamybos išteklių (18.2 punktas), kokių
netur÷tų konkuruojančios naftos perdirbimo įmon÷s, taip pat nedisponuoja jokiomis
intelektin÷s nuosavyb÷s teis÷mis, kurios suteiktų jai pranašumą prieš konkurentus. Pareišk÷jo
nuomone, absoliučius pranašumus turi būtent AB „Mažeikių nafta“ konkurent÷s – naftos
perdirbimo įmon÷s, kadangi daugelis jų turi savo žinioje esminius gamybos išteklius
(kompanijos Shell, Lukoil, Statoil pačios išgauna naftą).
8.3.6. AB ,,Mažeikių nafta“ pagrindinių konkurentų (Lukoil, Shell, Statoil, Neste)
vertikaliosios integracijos laipsnis (paaiškinimų d÷l dominuojančios pad÷ties nustatymo 14,
20.1 punktai) yra gerokai didesnis nei AB „Mažeikių nafta“, nes šie naftos produktų
gamintojai turi savus žaliavų šaltinius (Lukoil, Shell, Statoil), specialų transportą (pvz.,
Neste kompanija turi didelę laivų flotilę), taip pat platinimo tinklus tiek Lietuvoje, tiek
aplinkin÷se valstyb÷se, patenkančiose į geografinę rinką, d÷l to jie bet kada gali atsisakyti
bendrov÷s produkcijos ir pardavin÷ti savąją.
9. Konkurencijos taryba savo nutarime nepateik÷ jokių argumentų, įrodančių AB
,,Mažeikių nafta“ kaltę d÷l menamai padaryto teis÷s pažeidimo. Konkurencijos įstatymo 36
straipsnio 2 dalis aiškiai nurodo, kad Konkurencijos tarybos nutarime turi būti pateikti
pažeid÷jo kalt÷s įrodymai, t. y. turi būti nustatyta subjektyvioji teis÷s pažeidimo pus÷. Kalt÷s, kaip
neatskiriamo teis÷s pažeidimo elemento, įrodymo būtinumą patvirtina ir teismų praktika.
Aukščiausiasis Teismas savo nutartyje UAB „Sirowa“ byloje konstatavo, kad teismai
neteisingai paskirst÷ įrodin÷jimo pareigą šalims, ignoruodami tą faktą, kad, taikant
administracinę atsakomybę, teis÷s pažeid÷jo kalt÷ n÷ra preziumuojama, o jo kaltę, kitus
administracinio teis÷s pažeidimo sud÷ties elementus turi įrodyti atitinkama valstyb÷s institucija.
Šiuo atveju, pareišk÷jo nuomone, tokia institucija yra Konkurencijos taryba. Įrodin÷jimo naštos riba
privalo būti nubr÷žiama labai aiškiai: ne AB „Mažeikių nafta“ privalo įrodin÷ti savo nekaltumą, o
Konkurencijos taryba prival÷jo pateikti įrodymus, kad nutarime minimi pareišk÷jo veiksmai
padaryti d÷l jo kalt÷s ir prieštarauja Konkurencijos įstatymui. Kadangi to nepadaryta, AB
,,Mažeikių nafta“ negali būti laikoma įvykdžiusi teis÷s pažeidimą.
10. Konkurencijos taryba, pareišk÷jo nuomone, neįrod÷ objektyviosios teis÷s
pažeidimo pus÷s, t.y. veiksmų, pažeidžiančių Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio l dalies 3

punkto reikalavimus. Šis punktas draudžia dominuojantiems ūkio subjektams panašaus
pobūdžio sutartyse taikyti nevienodas (diskriminacines) sąlygas atskiriems ūkio subjektams,
taip sudarant jiems skirtingas konkurencijos sąlygas (nutarimo 3 punktas ,,D÷l
piktnaudžiavimo dominuojančia pad÷timi“). Atsakovas, pateikdamas tokius kaltinimus, kai n÷ra
bendrov÷s dominavimo fakto, tur÷jo įrodyti dar keletą aplinkybių: nagrin÷jamų sutarčių
panašumą, diskriminacinį sutarčių sąlygų pobūdį, skirtingų konkurencijos sąlygų ūkio
subjektams sudarymą.
10.1. Konkurencijos taryba nagrin÷jo epizodą, kai AB ,,Mažeikių nafta“ prad÷jo
taikyti naują naftos produktų kainų nustatymo politiką, atsižvelgdama į pasaulines kainas,
nurodytas PLATT’S kainų biuleteniuose, ir nurod÷, kad sutarčių, sudarytų bendrov÷s ir UAB
,,Pakrijas“, UAB ,,Lukoil Baltija“ bei UAB ,,Uotas“ 10.7 ir 10.8 punktų nuostatų nuolaidos
susietos su benzino ir dyzelinio kuro neimportavimu į Lietuvą. Atsakovas nurodo sutarties su
UAB ,,Lukoil Baltija servisas“ sąlygas, pagal kurias naftos produktų pirk÷jui nustatoma bauda
už naftos produktų realizavimą ne savo mažmenin÷s prekybos tinkle. Vertindama šias sutarčių
nuostatas, Konkurencijos taryba daro išvadą, kad jos yra ,,diskriminacinio pobūdžio, apriboja
atskirų bendrovių (pirk÷jų) teises veikti naftos produktų rinkose ir tuo pažeidžia Konkurencijos
įstatymo 9 straipsnio l dalies 3 punktą“. Tokia Konkurencijos tarybos išvada, pareišk÷jo
nuomone, visiškai nepagrįsta. Tai įrodo ir abstrakti jos formuluot÷: teigdama, kad sutarties
nuostatos yra diskriminacinio pobūdžio, Konkurencijos taryba nepaaiškina, ką jos
diskriminuoja.
10.2. Nagrin÷dama antrąjį epizodą, Konkurencijos taryba vertina sutartis, sudarytas
pareišk÷jo ir UAB ,,Lukoil Baltija“, UAB ,,Lukoil Baltija servisas“, UAB ,,Pakrijas“, UAB
,,Uotas“, UAB ,,Lietuva Statoil“ (toliau – Pirmosios grup÷s įmon÷s), ir jas lygina su AB
,,Mažeikių nafta“ sutartimis, sudarytomis su UAB ,,Klevo lapas“, UAB ,,Vaizga“, Gedimino
Jur÷no firma ,,Ksilenas“ (toliau – Antrosios grup÷s įmon÷mis) (nutarimo 4 punkto –,,AB
,,Mažeikių nafta“ veiksmų įvertinimas pagal Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio l dalies 3
punktą“ 8–14 pastraipos). Konkurencijos taryba nurodo, kad Pirmosios grup÷s įmon÷s
gavo 60 Lt nuolaidą už toną perkamų naftos produktų, o Antrosios grup÷s įmon÷s tokių
nuolaidų negavo. Be to, Konkurencijos taryba pažymi, kad sutartyse su Antrosios grup÷s
įmon÷mis buvo nustatytos 40 000 Lt netesybos už įsipareigojimo išvežti per kalendorinį m÷nesį
5000 (+/–10 proc.) tonų naftos produktų nevykdymą, kai sutartyje su UAB ,,Pakrijas“ tokių
netesybų n÷ra. Iš to Konkurencijos taryba daro išvadą, kad AB ,,Mažeikių nafta“,
pasirašydama panašaus pobūdžio sutartis su bendrov÷mis, nustat÷ joms nevienodas
(diskriminacines) nuolaidas ir taip pažeid÷ Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio l dalies
3 punktą. Konkurencijos taryba taip pat teigia, kad, nenumatydama netesybų sutartyje su UAB
,,Pakrijas“, AB ,,Mažeikių nafta“ diskriminavo UAB ,,Klevo lapas“, UAB ,,Vaizga“ ir Gedimino
Jur÷no firmą ,,Ksilenas“. Šios išvados, pareišk÷jo nuomone, yra klaidingos, nes atsakovo
lyginamos sutartys n÷ra panašios, kaip to reikalauja Konkurencijos įstatymas. Sutarčių
panašumui įrodyti neužtenka vien tik to, kad sutartys sudarytos naftos produktų tiek÷jo – AB
„Mažeikių nafta“ – ir jos klientų (pirk÷jų), užsiimančių naftos produktų prekyba, ir apima
naftos produktų pirkimo sąlygas (nutarimo 4 punkto l pastraipa). Pareišk÷jo nuomone,
sutarčių panašumą lemia ne tik sutarties šalys ir objektas, bet ir perkamos produkcijos
kiekiai, atsiskaitymo terminai, sutarčių sudarymo datos ir pan. Konkurencijos taryba,
konstatuodama sutarčių panašumą, neįvertino esminių ekonominių sutarčių skirtumų, t.y. to, kad
labai skiriasi perkamos produkcijos kiekiai, sutarčių sudarymo data, atsiskaitymo terminai.
10.3. Nagrin÷dama trečiąjį epizodą, Konkurencijos taryba nagrin÷ja AB ,,Mažeikių
nafta“ sudarytą sutartį su UAB ,,Shell Lietuva“ ir lygina su AB ,,Mažeikių nafta“ sutartimis,
,,sudarytomis su prekybos įmone ,,Gindana“, TŪB ,,Skulas“ ir UAB ,,Gazolinas“ (nutarimo 4
punkto 15–19 pastraipos). Atsakovas, teigdamas, kad šios sutartys yra panašios, nurod÷, kad
AB ,,Mažeikių nafta“ diskriminavo prekybos įmonę ,,Gindana”, TŪB ,,Skulas” ir UAB
,,Gazolinas“, nesuteikdama joms nuolaidų bei numatydama joms didesnius delspinigius nei
UAB ,,Shell Lietuva“. Tokie Konkurencijos tarybos teiginiai yra klaidingi d÷l jau ankščiau

nurodytų analogiškų priežasčių. Suteikdama nuolaidas, numatydama mažesnius delspinigius
UAB ,,Shell Lietuva“, bendrov÷ atsižvelg÷ ne tik į UAB ,,Shell Lietuva“ perkamų naftos
produktų kiekį, bet ir į kitų kompanijos Shell dukterinių bendrovių pirkimus iš AB ,,Mažeikių
nafta“, tod÷l darytina išvada, kad geresnių pirkimo sąlygų sudarymas UAB ,,Shell Lietuva“,
pareišk÷jo nuomone, yra objektyviai pateisinamas didesniais perkamos produkcijos kiekiais, o
ūkio subjektai – prekybos įmon÷ ,,Gindana“, TŪB ,,Skulas“ ir UAB ,,Gazolinas“ – negali būti
laikomi diskriminuojamais.
Atsakovas su skundu nesutiko ir nurod÷:
1. Pareišk÷jas neteisingai nustato senojo Konkurencijos įstatymo ir naujojo (1999 m.
kovo 23 d. redakcija Nr.VIII–1099) įstatymo tarpusavio santykį ir neteisingai aiškina teis÷s
normų galiojimą laike. Stengdamasis pagrįsti šį savo teiginį, pareišk÷jas, atsakovo nuomone,
iškraipo Konkurencijos tarybos pateiktus faktus. Teiginys, kad Konkurencijos tarybos
nagrin÷tos AB „Mažeikių nafta“ sutartys buvo sudarytos iki naujojo Konkurencijos įstatymo
įsigaliojimo, tod÷l jos turi būti vertinamos pagal seniau galiojusį 1992 m. rugs÷jo 15 d.
Konkurencijos įstatymą – nepagrįstas, nes AB „Mažeikių nafta“ įvykdytas pažeidimas
laikytinas tęstiniu. Įmon÷ vykd÷ priešingus įstatymui veiksmus ne tik sudarydama
sutartis, nustačiusias konkurenciją ribojančias nuostatas, bet ir jas įgyvendindama.
Vadovaujantis Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 8 straipsniu, asmuo, padaręs
administracinį teis÷s pažeidimą, atsako pagal įstatymus, galiojančius teis÷s pažeidimo
padarymo metu. Kadangi įsigaliojus naujajam Konkurencijos įstatymui teis÷s pažeidimas
buvo tęsiamas, tod÷l Konkurencijos taryba ir vertino AB ,,Mažeikių nafta“ veiksmus
pagal naująjį Konkurencijos įstatymą.
2. Pareišk÷jo teiginys, kad Konkurencijos taryba neįrod÷ teis÷s pažeidimo sud÷ties
elementų: teis÷s pažeidimo subjekto, šio subjekto kalt÷s bei jo veiksmų, pažeidžiančių
Konkurencijos įstatymo nuostatas, taip pat nepagrįstas. Visi teis÷s pažeidimo sud÷ties
elementai yra įrodyti, ir tai įrodo išsami Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga (priedas
Nr. 3) ir šie argumentai:
2.1. Pareišk÷jas teigia, kad Konkurencijos taryba neteisingai apibr÷ž÷ prek÷s rinką,
kadangi prekių pakeičiamumą vertino ne pirk÷jų, o galutinių vartotojų požiūriu. Šis teiginys,
atsakovo nuomone, – nelogiškas. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalis atitinkamą
prek÷s rinką apibr÷žia kaip visumą prekių, kurios, pirk÷jų požiūriu, yra tinkamas viena kitos
pakaitalas pagal jų savybes, naudojimą ir kainas. Jau pats prek÷s rinkos apibr÷žimas pasako, kad
prekių pakeičiamumas turi būti vertinamas galutinių pirk÷jų, o ne prekių perpardav÷jų –
tarpininkų – požiūriu, kadangi prek÷s perpardav÷jai nenaudoja prek÷s. Jos panaudojimas ir
savyb÷s jiems n÷ra svarbios, tod÷l tiek pagal įstatymą, tiek ir pagal ekonominę logiką
apibr÷žiant prek÷s rinką visada yra vertinamas prekių pakeičiamumas galutinio vartotojo
požiūriu.
2.2. Pareišk÷jas teigia, kad apibr÷ždama prek÷s rinką Konkurencijos taryba
nepagrįstai į vieną ir tą pačią prek÷s rinką neįtrauk÷ dujų. Benzino pakeičiamumas
dujomis n÷ra didelio masto – tokio, kad apribotų AB ,,Mažeikių nafta“ galią rinkoje. Be to,
egzistuojantis pastovus žymus benzino ir dujų kainų skirtumas jau parodo, kad šios dvi prek÷s
n÷ra viena kitai artimi pakaitalai ir negali būti priskirtos vienai ir tai pačiai prek÷s rinkai.
Atitinkamos prek÷s rinkos apibr÷žimo tikslas yra nustatyti, kokios ir kokių gamintojų prek÷s
efektyviai konkuruoja su nagrin÷jamo ūkio subjekto prek÷mis. Konkurencijos tarybos
nuomone, dyzelinis kuras, benzinas A–80 ir benzinas A–92, A–95, A–98 neturi artimų substitutų,
tod÷l turi būti apibr÷žiamos tokios atitinkamos prek÷s rinkos: dyzelinio kuro rinka, benzino A–80
rinka ir benzino A–92, A–95, A–98 rinka.
2.3. Pareišk÷jas taip pat ginčija geografin÷s rinkos apibr÷žimą. Jo nuomone,
geografin÷ rinka yra daug platesn÷ nei Lietuvos Respublikos teritorija. Pagal Konkurencijos
įstatymą geografin÷ rinka apibr÷žiama kaip teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su
iš esm÷s panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prek÷s rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į
tai, gali būti atskiriama, lyginant su greta esančiomis teritorijomis. Tiek esamų prekybos

srautų analiz÷, tiek rinkos dalių pasiskirstymas tarp įvairių įmonių kaimynin÷se geografin÷se
ir kitose teritorijose rodo, kad konkurencijos sąlygos Lietuvoje ir Vakarų Europoje bei
Rusijoje yra skirtingos. Dideli rinkos dalių skirtumai tarp teritorijų Europos Sąjungoje
laikomi vienais pagrindinių kriterijų, nustatant geografin÷s rinkos ribas. Transportavimo
kaštai, pervežant benziną iš Vakarų šalių yra reikšmingi tiek, kad vežti iš ten praktiškai
neapsimoka. AB ,,Mažeikių nafta“ kainos ir kainos, egzistuojančios Vakarų Europoje, yra
panašios. Šis kainų skirtumas gali būti kliūtis importui. Atvežus benziną iš Vakarų Europos,
gaunama ta pati kaina, kokia parduoda savo prekę AB ,,Mažeikių nafta“. D÷l šių priežasčių
vežti nagrin÷jamas prekes iš kitų Vakarų Europos valstybių n÷ra ekonomiškai naudinga.
Importą iš Rusijos, kur kainos paprastai šiek tiek mažesn÷s negu Europoje, riboja kitos
kliūtys: muitas, partnerių nepatikimumas, verslo kontaktų nebuvimas, atsiskaitymo
nepatikimumas ir kt. Šie bei jau pateikti argumentai patvirtina, kad benzino rinka (benzino
A–80, A–92, A–95, A–98) ir dyzelinio kuro geografin÷ rinka apima Lietuvos Respublikos
teritoriją ir apibr÷žiama kaip nacionalin÷ rinka.
2.4. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalimi dominuojanti pad÷tis
suprantama kaip vieno ar daugiau ūkio subjektų pad÷tis atitinkamoje rinkoje, kai
tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką
atitinkamoje rinkoje, veiksmingai ribojant konkurenciją. Vadovaujantis Konkurencijos
tarybos 2000 m. geguž÷s 17 d. nutarimu Nr. 52 patvirtintais paaiškinimais d÷l
dominuojančios pad÷ties nustatymo, vienpus÷ lemiama įtaka suprantama kaip ūkio subjekto
galimyb÷ veikti atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurentų, tiek÷jų ar
pirk÷jų ir galiausiai nuo vartotojų, darant poveikį prekių kainoms, į÷jimo į rinką galimyb÷ms ar
įeitoms veiklos sąlygoms, d÷l to veiksmingai ribojama konkurencija toje rinkoje. Ūkio subjekto
užimama rinkos dalis yra vienas pagrindinių veiksnių, leidžiančių daryti išvadą apie ūkio
subjekto geb÷jimą daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma,
kad ūkio subjektas užima dominuojančią pad÷tį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne
mažiau kaip 40 proc. Tyrimo metu nustatyta, kad 1997–1999 m. benziną A–80, A–92, A–95, A–
98 ir dyzelinį kurą Lietuvoje gamino tik AB ,,Mažeikių nafta“. Ši bendrov÷ – vienintel÷
naftos ir naftos produktų perdirbimo įmon÷ ir pagrindin÷ naftos produktų tiek÷ja Lietuvoje.
Pagal pareišk÷jo (2000 m. sausio 27 d. raštas Nr. 00–27/16) ir Statistikos departamento (2000
m. vasario 14 d. raštas Nr. 212–29–62) pateiktus duomenis 1997 m. AB ,,Mažeikių nafta“ rinkos
dalis benzino A–80 rinkoje buvo apie 91 proc., benzino A–92, A–95, A–98 – 67 proc., dyzelinio
kuro rinkoje – 89 proc., 1998 m. – atitinkamai apie 95 proc., 76 proc. ir 89 proc., o 1999 m.
benzino A–80 rinkoje – apie 98 proc., benzino A–92, A–95, A–98 rinkoje – apie 80
proc. ir dyzelinio kuro rinkoje – 94 proc. Tyrimo byloje esantys duomenys rodo, kad naftos
produktų importas į Lietuvą nuolat maž÷jo. Visos šios aplinkyb÷s rodo, kad AB „Mažeikių
nafta“ užimama rinkos dalis yra santykinai didel÷ ir stabili, o tai, vadovaujantis
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta dominavimo prezumpcija, leidžia
daryti išvadą, kad AB „Mažeikių nafta“ užima dominuojančią pad÷tį nacionalin÷se benzino
A–80, benzino A–92, A–95, A–98 ir dyzelinio kuro rinkose. Bendrov÷s rinkos dalis yra
stabili ir sudaro 70–80 proc. Konkurencijos tarybos nuomone, esant tokiai didelei ir
stabiliai rinkos daliai, kiti dominavimo vertinimo kriterijai iš esm÷s yra nebereikšmingi.
2.5. Konkurencijos taryba, nustatydama, ar AB ,,Mažeikių nafta“ užima
dominuojančią pad÷tį, nepaisant didel÷s ir stabilios ūkio subjekto užimamos rinkos
dalies, papildomai atsižvelg÷ į į÷jimo į rinką kliūtis: griežtesnių prekybos taisyklių naftos
produktais įvedimą, muitinio įvertinimo kainų nustatymą muito naftos produktams (įvedimą ir
jo laipsnišką didinimą), AB ,,Mažeikių nafta“ finansinius resursus, gamybinius paj÷gumus,
kurie, atsakovo nuomone, patvirtina tai, kad bendrov÷ užima dominuojančią pad÷tį rinkoje.
Atsakovas pažymi, kad į÷jimo į rinką kliūtys nagrin÷tinos, siekiant įvertinti potencialią
konkurenciją. Nepaisant to, kad vertikaliai integruoti gigantai Shell, Statoil, Neste, Lukoil
realiai Lietuvoje, t.y. yra realūs konkurentai, daugelis iš jų perka benziną iš AB ,,Mažeikių

nafta“, o ne importuoja jį iš kitų valstybių. Jeigu realūs konkurentai nedidina savo rinkos dalių,
tai n÷ra pagrindo nagrin÷ti potencialių konkurentų į÷jimo į rinką galimybes.
3. AB ,,Mažeikių nafta“ yra dominuojantis ūkio subjektas atitinkamoje rinkoje.
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis numato draudimą piktnaudžiauti dominuojančia pad÷timi.
Šiame straipsnyje nustatytas draudimas yra labai platus ir apima visokius veiksmus, kurie riboja
ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje
arba pažeidžia vartotojų interesus. Vienas iš veiksmų, draudžiamų Konkurencijos įstatymo
9 straipsnyje, kaip piktnaudžiavimas dominuojančia pad÷timi, yra nevienodų
(diskriminacinių) sąlygų taikymas atskiriems ūkio subjektams panašaus pobūdžio
sutartyse, taip sudarant jiems skirtingas konkurencijos sąlygas. Tokių nevienodų
(diskriminacinių) sąlygų taikymas laikomas priešingu teisei veiksmu.
Kalt÷ administracin÷je teis÷je suprantama kaip administracinio teis÷s pažeidimo
padarymas tyčia arba d÷l neatsargumo. Konkurencijos įstatymo 9 straipsnyje numatyto teis÷s
pažeidimo sud÷tis nenurodo kalt÷s formos, tod÷l administraciniu teis÷s pažeidimu laikomas
tiek tyčia, tiek d÷l neatsargumo padarytas veiksmas. Šiuo atveju svarbu nustatyti, ar asmuo
atliko priešingus teisei veiksmus, t. y. padar÷ administracinį teis÷s pažeidimą. Kaip buvo
min÷ta, Konkurencijos įstatymas draudžia dominuojančiam ūkio subjektui taikyti nevienodas
(diskriminacines) sąlygas atskiriems ūkio subjektams panašaus pobūdžio sutartyse, taip sudarant
jiems skirtingas konkurencijos sąlygas. Tyrimo metu buvo išnagrin÷tos sutartys, pagal kurias
1999 m. Lietuvoje AB „Mažeikių nafta“ pardav÷ apie 95 proc. benzino ir dyzelinio kuro.
Analizuojamosios sutartys yra panašaus pobūdžio, nes sudarytos naftos produktų tiek÷jo – AB
„Mažeikių nafta“ – ir jos klientų (pirk÷jų), užsiimančių naftos produktų prekyba, ir liečia
naftos produktų pirkimo sąlygas. AB ,,Mažeikių nafta“ pirk÷jai – naftos produktų prekyba
besiverčiančios įmon÷s. Šie ūkio subjektai vienoje ir toje pačioje rinkoje, tod÷l turi būti
laikomi konkurentais. Taigi analizuojamosios sutartys yra panašaus pobūdžio sutartys,
sudarytos su atskirais ūkio subjektais, konkuruojančiais tarpusavyje. Konkurencijos taryba
sutarčių nuostatas laiko diskriminacin÷mis, kai vienam pirk÷jui teikiamos ekonomiškai
nepagrįstos privilegijos ar lengvatos kito atžvilgiu, jei d÷l tos priežasties šie pirk÷jai gali
atsidurti skirtingose konkurencijos sąlygose. AB ,,Mažeikių nafta“ teikiamos nuolaidos ir
kitos sutarties sąlygos nebuvo siejamos su prekių pardavimo kiekiais ar kitais aiškiai įvardytais
pagrįstais ekonominiais kriterijais. Diskriminacin÷s sutarčių nuostatos tur÷jo poveikį
konkurencijai ir sudar÷ AB ,,Mažeikių nafta“ pirk÷jams – konkuruojantiems ūkio
subjektams – nevienodas konkurencijos ir veikimo rinkoje sąlygas: įmonių, kurios gavo
nuolaidas, pirkimai labai išaugo ir 1999 m. sudar÷ didžiąją bendrov÷s pardavimų dalį, o
bendrovių, kurioms 1999 m. pagal sutartis nebuvo taikomos 60 Lt už toną nuolaidos,
pirkimų apimtys labai sumaž÷jo.
4. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 17 d.
nutarimu, galima teigti, kad Konkurencijos taryba netur÷jo teis÷s taikyti Konkurencijos
įstatyme numatytų sankcijų AB „Mažeikių nafta“ už veiksmus, atliktus iki strateginiam
investuotojui įsigyjant akcijų, t.y. iki 1999 m. spalio 29 d. Kartu galima teigti, kad jokia
Reorganizavimo įstatymo teis÷s norma nebuvo ribojama Konkurencijos tarybos teis÷ taikyti
sankcijas AB „Mažeikių nafta“ už veiksmus, atliktus po to, kai strateginis investuotojas įsigijo
akcijų, t.y. po 1999 m. spalio 29 d. Konkurencijos tarybos tyrimo d÷l AB „Mažeikių nafta“
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimo laikotarpis ap÷m÷ ir tą laikotarpį, kuriuo
bendrovei Reorganizavimo įstatymu buvo suteiktas „imunitetas“, t.y. ap÷m÷ laikotarpį, už
kurį bendrovei negal÷jo būti taikomos sankcijos. Tačiau tokia Reorganizavimo įstatymo
interpretacija paaišk÷jo tik po Konstitucinio Teismo sprendimo. Konkurencijos taryba,
atlikdama tyrimą ir taikydama Konkurencijos įstatymą, buvo įsitikinusi, kad Konkurencijos
tarybos nutarimas skirti baudą AB ,,Mažeikių nafta“ už Konkurencijos įstatymo pažeidimus
negali būti laikomas papildomu reikalavimu, nes buvo priimtas vadovaujantis Konkurencijos
įstatymo nuostatomis, kurios galiojo tiek iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų, tiek ir
po to. Konstituciniam Teismui pasisakius d÷l Reorganizavimo įstatymo nuostatos turinio,

paaišk÷jo, kad už tam tikru laikotarpiu atliktus AB „Mažeikių nafta“ veiksmus Konkurencijos
taryba negal÷jo kelti reikalavimų d÷l Konkurencijos įstatymo laikymosi. Tačiau toks Konstitucinio
Teismo sprendimas n÷ra pagrindas naikinti Konkurencijos tarybos nutarimą d÷l dviejų pagrindinių
priežasčių: teismo sprendimas panaikinti Konkurencijos tarybos nutarimą remiantis įstatymu,
kuris prieštarauja Konstitucijai, būtų antikonstitucinis; Konkurencijos tarybos nustatyti AB
„Mažeikių nafta“ veiksmai, pažeidžiantys Konkurencijos įstatymą, buvo atliekami ir po
Reorganizavimo įstatyme numatytos datos, t.y. laikotarpiu, kuriuo Reorganizavimo įstatymas
nedraud÷ Konkurencijos tarybai kelti reikalavimus AB „Mažeikių nafta“.
Trečiasis suinteresuotas asmuo BU AB ,,Klevo lapas“ palaik÷ atsakovo poziciją ir
nurod÷, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas – teis÷tas ir pagrįstas. Jis, kaip
didmenininkas, buvo saistomas galutinio vartotojo poreikių, tod÷l suskystintos dujos nebuvo
tinkamas benzino pakaitalas, nes buvo būtent benzino paklausa. Konstitucinio Teismo
nutarimas gali tur÷ti įtakos tik paskirtosios baudos dydžiui, nes pareišk÷jas diskriminavo
didmenininkus ir po 1999 m. spalio 29 d., kai strateginis investuotojas įsigijo pareišk÷jo akcijų.
Vilniaus apygardos administracinis teismas pareišk÷jo skundą atmet÷.
Teismas konstatavo, kad atsakovas, priimdamas ginčijamą nutarimą, pagrįstai
vadovavosi Konkurencijos įstatymu Nr. VIII–1099, įsigaliojusiu 1999 m. rugs÷jo 2 d., nes,
pareišk÷jui vykdant atsakovo nurodytas sutartis, kuriose pirk÷jams numatytos nevienodos
(diskriminacin÷s) nuolaidos bei kitos pirkimo sąlygos, šios įstatymo normos jau galiojo.
Pareišk÷jo veiksmai buvo tęstiniai. Įsigaliojus min÷tam Konkurencijos įstatymui,
diskriminacin÷s sutarčių nuostatos nebuvo pakeistos, t.y. sutartys buvo vykdomos, naftos
produktai buvo parduodami su nevienodomis (diskriminacin÷mis) nuolaidomis bei kitomis
nevienodomis sąlygomis.
Teismo nuomone, atsakovas teisingai nustat÷ prekių rinką, nes automobilių dujos,
pirk÷jų požiūriu, negali būti laikomos tinkamu benzino pakaitalu, nes tam pirk÷jas turi
įsirengti automobilyje dujų įrangą, o tai susiję su gana didel÷mis papildomomis išlaidomis. Be
to, teismo nuomone, skiriasi dujų ir benzino kaina, tačiau, nors dujos yra gerokai pigesn÷s ir
investicijos į dujų įrangą turi greitai atsipirkti, benziną vartoti neatsisakoma tokiu mastu, kad
būtų galima daryti išvadą, jog pirk÷jo požiūriu automobilių dujos pagal savybes prilygsta
benzinui (įstatymo 3 straipsnio 6 dalis). Konkurencijos taryba pagrįstai laik÷ pirk÷jais galutinius
vartotojus, nes, teismo nuomone, akivaizdu, jog naftos produktų prekybos didmenininkas yra
saistomas galutinio vartotojo poreikių, t.y. paklausos.
Geografin÷s rinkos (geografin÷s teritorijos) apibr÷žimas nacionaline rinka teismo
pripažintas pagrįstu, nes pareišk÷jas vienintelis Lietuvos Respublikoje gamina naftos
produktus, ir jo naudojama naftos produktų nustatymo formul÷ sudaryta taip, kad vežti benziną
bei dyzelinį kurą iš Vakarų Europos n÷ra ekonomiškai naudinga d÷l transportavimo išlaidų, o
importas iš Rusijos ribojamas kitomis atsakovo įvardytomis kliūtimis. Konkurencijos tarybos
atliktas tyrimas patvirtino, kad pareišk÷jo dalis nacionalin÷se benzino A–80, benzino A–92,
A–95, A–98 ir dyzelinio kuro rinkose yra 70–80 proc., tod÷l atsakovas, teismo nuomone,
pagrįstai pripažino pareišk÷jo pad÷tį rinkoje dominuojančia.
Pareišk÷jo su UAB ,,Takrijas“, UAB ,,Lukoil Baltija“, UAB ,,Uotas“, UAB ,,Lukoil
Baltija servisas“, UAB ,,Lietuva Statoil“, UAB ,,Klevo lapas“, UAB ,,Vaizga“, G. Jur÷no firma
,,Ksilenas“ bei kitos 1999 metais sudarytos sutartys yra panašaus pobūdžio – tai naftos
produktų pirkimas–pardavimas kiekiais, būdingais didmeninei prekybai. Be to, kai
kuriose sutartyse susitarta d÷l praktiškai panašių naftos produktų kiekių pardavimo per m÷nesį.
Teismas pažym÷jo, kad įstatymas nereikalauja visų sutarties sąlygų panašumo ar vienodumo, o
tik reikalauja, kad jos būtų panašaus pobūdžio.
Pareišk÷jo 1999 m. kovo 15 d. įsakyme Nr. 109 „D÷l papildomų priemonių rinkos
dalies padidinimui“ nurodytas tikslas – rinkos dalies padidinimas Lietuvoje ir siekis sumažinti
importo apimtis. Šio įsakymo 2 punkte buvo numatyta „sudaryti metines sutartis su šio
įsakymo 1 punkte nurodytomis įmon÷mis, nustatant šias sąlygas: produktų pardavimo kainas
nustatyti su pastovia „premija/nuolaida“ remiantis pasaulin÷mis kainomis, spausdinamomis

PLATT’S kainų biuleteniuose; numatyti sutarčių sąlygose, kad kainų „premijos/nuolaidos“
taikomos tik šio įsakymo 1 punkte nurodytoms įmon÷ms, neimportuojančioms naftos
produktų į Lietuvos Respubliką. Sutarties galiojimo laikotarpiu įmonei, prad÷jusiai importuoti
naftos produktus į Lietuvos Respubliką, kainų „nuolaidos/premijos“ nebetaikomos; įpareigoti
nupirkti sutarties sąlygose nurodytus naftos produktų kiekius, už nevykdymą nustatant sankcijas“.
Tokias įsakymo nuostatas teismas įvertino kaip pareišk÷jo, dominuojančią pad÷tį užimančio
subjekto, siekimą piktnaudžiauti šia pad÷timi, nes, pasinaudodamas savo dominavimu,
pareišk÷jas siek÷ nepagrįstai varžyti kitų ūkio subjektų veiklą – naftos produktų importą, o tai
pažeidžia ir vartotojų interesus, nes mažesn÷ importo apimtis mažiau turi įtakos pareišk÷jo
naftos produktų kainai. Įsakymas buvo įgyvendintas sutartyse su UAB ,,Takrijas“, UAB
,,Lukoil Baltija“, susiejant nuolaidas su benzino ir dyzelinio kuro neimportavimu į Lietuvą.
Kadangi min÷tos įsakymo nuostatos taip pat buvo įgyvendintos sudarin÷jant ir kitas 1999
metų sutartis bei jas vykdant, tai šiais veiksmais, teismo nuomone, buvo pažeidžiamos
įstatymo 9 straipsnio l dalies 3 punkto nuostatos, nes vieniems ūkio subjektams (UAB
,,Takrijas“) sutartyse buvo numatyta 60 Lt nuolaida tonai naftos produkto, o kitiems (UAB
,,Klevo lapas“, UAB ,,Vaizga“, firma ,,Ksilenas“) tokios nuolaidos iš viso nenumatytos, nors
perkamas produktų kiekis per m÷nesį buvo vienodas – 5000 tonų. Pastariesiems ūkio
subjektams taip pat galiojo sutarties nuostata d÷l 40 000 Lt netesybų, neįvykdžius
įsipareigojimo išvežti per m÷nesį 5000 (+/– 10 proc.) tonų naftos produktų, o UAB
,,Takrijas“ tokios netesybos nenumatytos. Teismas pripažino tokias sutarčių sąlygas
diskriminacin÷mis, nes vieniems ūkio subjektams be objektyvaus pagrindo suteikiamos geresn÷s
pirkimo sąlygos. Konstatavęs įstatymo pažeidimą bei atsižvelgęs į pažeidimo apimtį, teismas
padar÷ išvadą, kad pareišk÷jui pagrįstai paskirta maksimali bauda.
Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio l
dalies nuostata, netaik÷ Reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies (1999 m. spalio 5 d.
įstatymo Nr. VIII–1343 redakcija) nuostatos, kad „po to, kai strateginis investuotojas įsigis
akcijų pagal šio straipsnio l dalies l punktą, valstyb÷s ir savivaldybių institucijos akcinei
bendrovei ,,Mažeikių nafta“ ir jos dukterin÷ms bendrov÷ms negal÷s kelti papildomų
reikalavimų d÷l akcin÷s bendrov÷s ,,Mažeikių nafta“ ar jos dukterinių bendrovių veiklos ar
neveikimo ir kitų įvykių iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų“ atsakovas po 1999 m.
spalio 29 d. negal÷jo kelti papildomų reikalavimų pareišk÷jui d÷l veiksmų, atliktų iki 1999 m.
spalio 29 d. (kai buvo įsigytos pareišk÷jo akcijos) d÷l jos pripažinimo prieštaraujančia
Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m.
kovo 17 d. nutarimas), ir atsakovo veiksmus pripažino teis÷tais.
Pareišk÷jas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo
sprendimą ir priimti naują – jo skundą tenkinti. Apelianto teigimu, teismo sprendimas
neteisingas ir nepagrįstas, nes teismas neteisingai aiškino ir taik÷ materialin÷s teis÷s normas,
netaik÷ tų normų, kurias reik÷jo taikyti. Nesutikdamas su sprendimu, pareišk÷jas apeliaciniame
skunde iš esm÷s pakartojo skundo pirmosios instancijos teismui motyvus ir papildomai
nurod÷, kad sutarčių, sudarytų su įvairiais ūkio subjektais, negalima laikyti panašiomis, o
jose esančių sąlygų – diskriminacin÷mis, nes pirk÷jo, turinčio milijoninius
įsiskolinimus, negalima prilyginti laiku atsiskaitančioms įmon÷ms. Teismo sprendime
yra nagrin÷jamas AB „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus 1999 m. kovo 15 d.
įsakymas Nr. 109 „D÷l papildomų priemonių rinkos dalies padidinimui“. Tuo tarpu UAB
„Klevo lapas” skola bendrovei „Mažeikių nafta“ susidar÷ 1997–1998 metais, tai patvirtina
Šiaulių apygardos teismo 2000 m. geguž÷s 31 d. sprendimas, kuriame nurodoma, kad UAB
„Klevo lapas“ atstovai d÷l skolos išieškojimo praš÷ taikyti ieškininę senatį. Taigi, pareišk÷jo
nuomone, UAB „Klevo lapas“ pats pripažįsta, kad skola susidar÷ iki 1999 metų, tod÷l
pareišk÷jo generalinio direktoriaus 1999 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 109 UAB ,,Klevo lapas“
ūkinei–finansinei veiklai jokios įtakos netur÷jo. Kaip nurodoma UAB „Klevo lapas“ 1999 m.
rugpjūčio 16 d. rašte Nr. 433 AB „Mažeikių nafta“ direktoriui, 1999 m. kovo m÷nesio
pradžioje AB „Mažeikių nafta“ Marketingo skyriaus darbuotojai jiems praneš÷, kad

bendrov÷ su UAB „Klevo lapas“ sutiktų pasirašyti naują sutartį, kuri suteiktų palankesnes
sąlygas ir didesnes kainų nuolaidas perkamai produkcijai, jeigu būtų grąžintos bendrov÷s
apyvartin÷s l÷šos, t.y. skola. Tačiau, kaip nurodoma Šiaulių apygardos teismo 2000 m.
geguž÷s 31 d. sprendime, sutarčių, sudarytų su AB „Mažeikių nafta“, UAB „Klevo lapas“
nevykd÷ ir už gautą produkciją neapmok÷jo. D÷l šios priežasties 1999 m. birželio m÷nesį
šiai bendrovei buvo nutrauktas naftos produktų pardavimas. Pareišk÷jo nuomone,
atkreiptinas d÷mesys į tai, kad UAB „Klevo lapas“, nors ir negavo konkrečios nuolaidos,
tačiau jai buvo suteikti ilgesni negu kitiems subjektams atsiskaitymų už naftos produktus
terminai, tai ekonomine prasme prilyginama nuolaidai. 1998 m. gruodžio 29 d. sutartimi
Nr. 99–47B buvo susitarta, kad ši bendrov÷ privalo atsiskaityti už produkciją per 60 dienų.
Tuo tarpu kitų naftos produktais prekiavusių įmonių atsiskaitymo terminai nebuvo ilgesni
nei 30 dienų, be to, už dalį produkcijos kitos įmon÷s tur÷jo sumok÷ti iš anksto. Faktiškai UAB
„Klevo lapas“ už gautą produkciją atsiskaitydavo pav÷luotai, t.y. per 90 dienų, ir už tai AB
„Mažeikių nafta“ jai jokių sankcijų netaik÷, tod÷l laikytina, kad UAB „Klevo lapas“ kitų
bendrovių atžvilgiu tur÷jo išskirtines palankias sąlygas, nes pareišk÷jas visiškai kreditavo šią
bendrovę, pardavusią pareišk÷jo produkciją ir negrąžinusią dalies pinigų (daugiau kaip 5 mln.
Lt). Tiek Konkurencijos tarybos, tiek Vilniaus apygardos administracinio teismo išvada, kad
UAB „Klevo lapas“ buvo diskriminuojama, pareišk÷jo manymu, – nepagrįstos, o įrodymų,
kad AB „Mažeikių nafta“ veiksmai būtų pažeidę kitų ginčijamame Konkurencijos tarybos
nutarime minimų ūkio subjektų interesus, ribojo ar gal÷jo riboti konkurenciją, – nepateikiama.
Taip pat apeliantas pažym÷jo, kad skundžiamame 2003 m. balandžio 23 d. teismo sprendime
neteisingai nurodomos faktin÷s bylos aplinkyb÷s, tod÷l ir teismo išvados – neteisingos.
Teismo lyginamos sutartys n÷ra panašios, kaip to reikalauja Konkurencijos įstatymo 9
straipsnio l dalies 3 punktas, nes sutarčių panašumą lemia ne sutarties šalys ir objektas,
bet objektyvūs kriterijai: perkamos produkcijos kiekiai, atsiskaitymo terminai, sutarčių
sudarymo datos ir pan. Tais atvejais, kada šie objektyvūs kriterijai yra skirtingi, gali būti
skirtingos ir kitos atitinkamų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygos (pvz., nuolaidų dydžiai).
Vilniaus apygardos administracinio teismo išvada d÷l nagrin÷jamųjų sutarčių panašumo
padaryta neįvertinus esminių ekonominių sutarčių skirtumų. Apelianto teigimu, neaišku, kuo
remdamasis pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pirk÷jo požiūriu automobilių dujos
pagal savybes negali prilygti benzinui, nes byloje n÷ra medžiagos, įrodančios, kad atsakovas
tyr÷ pirk÷jų požiūrį į benzino ir dujų pakeičiamumą. Nebuvo tirtas benzino ir dujų kryžminis
paklausos elastingumas, t.y. santykis tarp dujų paklausos procentinio pokyčio ir benzino
kainos procentinio pokyčio. Šiuo atveju svarbu atkreipti d÷mesį į tai, kad prekių
pakeičiamumas ir paklausos elastingumas yra ne hipotetin÷s kategorijos, bet objektyvūs
veiksniai, atspindintys objektyviai pasireiškiančias pirk÷jų elgesio tendencijas.
Konkurencijos taryba netyr÷, kaip reaguoja pirk÷jai į benzino kainų padid÷jimą ir kaip
d÷l to kinta dujų paklausa. Teismo sprendime pakartojamas Konkurencijos tarybos
argumentas, jog dujos yra netinkamas benzino pakaitalas d÷l to, kad dujų įrangos įrengimas
reikalauja didelių investicijų, yra paneigiamas to paties teismo sprendimo kitame sakinyje,
nurodant, jog d÷l kainų skirtumo dujų įrangos instaliavimas tur÷tų greitai atsipirkti. Kitas
pirmosios instancijos teismo teiginys, jog „nuo benzino vartojimo n÷ra atsisakoma tokiu
mastu (pastaba: iš teismo sprendimo n÷ra aišku, kokiu mastu turi būti atsisakoma nuo
benzino, kad dujos būtų pripažintos tinkamu pakaitalu), kad būtų galima daryti išvadą, jog
pirk÷jo požiūriu automobilin÷s dujos pagal savybes prilygsta benzinui“ n÷ra pagrįsta jokiais
įrodymais. Vilniaus apygardos administracinio teismo išvada d÷l Konkurencijos tarybos
pateikto geografin÷s rinkos (geografin÷s teritorijos) apibr÷žimo pagrįstumo, apelianto
teigimu, neatitinka bylos aplinkybių ir galiojančių teis÷s aktų reikalavimų. Ta aplinkyb÷, kad
AB „Mažeikių nafta“ yra vienintelis naftos produktų gamintojas Lietuvoje, n÷ra pagrindas
sutapatinti geografinę prek÷s rinką su nacionaline Lietuvos rinka, nes bendrov÷ yra
vienintelis tokių produktų gamintojas ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltijyje. Teismo argumentas,
kad įvežti benziną ir dyzelinį kurą iš Vakarų Europos n÷ra naudinga d÷l transportavimo

išlaidų, – nepagrįstas bylos medžiaga. Apeliantas mano, kad, atvirkščiai, pačiame
Konkurencijos tarybos nutarime yra nurodoma, jog „transporto išlaidos benzino
savikainoje yra nežymios“ (nutarimo l p. „D÷l atitinkamos rinkos“ 5 pastraipa).
Konkurencijos tarybos nutarime įvardytas barjeras (muitai) taikomas tik importui iš Rusijos ir
Baltarusijos. Tačiau net ir su 15 proc. muito antkainiu rusiškų ir baltarusiškų naftos produktų
kaina buvo artima lietuviškų naftos produktų kainai, d÷l ko lietuviškų ir rusiškų bei
baltarusiškų naftos produktų konkurencija buvo paremta gamybos ir rinkodaros
efektyvumu. Be to, importo muitai netaikomi naftos produktams, importuojamiems iš šalių,
su kuriomis Lietuva yra pasirašiusi laisvosios prekybos sutartis. Tarp tokių yra ir Lietuvos
kaimyn÷s: Latvija, Estija, Lenkija, Norvegija ir Suomija. Konkurencijos taryba savo
pranešime d÷l AB „Mažeikių nafta“ veiksnių atitikties Konkurencijos įstatymo Nr. VIII–
1099 9 straipsnio l dalies 3 ir 4 punktams taip pat pažymi, kad naftos produktai dažniausiai
importuojami per Lietuvos–Latvijos sieną, o pagrindiniai eksportuotojai yra Latvija,
Lenkija, Norvegija, Suomija (t.y. šalys, iš kurių naftos produktų importui netaikomi muito
mokesčiai). Vadinasi, pareišk÷jo nuomone, AB „Mažeikių nafta“ kainodara yra pagrįsta
potencialia konkurentų pasiūla, tod÷l ji netur÷jo ir neturi galimyb÷s vienašališkai,
neatsižvelgdama į pasiūlą, nulemti parduodamų naftos produktų kainų ar kitaip riboti
konkurenciją.Tai, palyginus nedideles importo iš užsienio apimtis, l÷m÷ ne dirbtinai
sukurti barjerai, bet AB „Mažeikių nafta“ kainodara, tai reiškia, kad faktiškai AB „Mažeikių
nafta“ konkuruoja su užsienio naftos produktų gamintojais ir, nustatydama savo produktų
kainą, įvertina potencialią užsienio naftos produktų gamintojų pasiūlą.
Apeliantas taip pat nurodo, jo manymu, esminę šiai bylai aplinkybę, kurios
neįvertino nei Konkurencijos taryba, nei Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 punktas dominuojančią pad÷tį apibr÷žia kaip ūkio
subjekto pad÷tį atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri
įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją.
Ekonominiu požiūriu dominavimas reiškia tokią rinkos galią, kurią turintis ūkio subjektas
gali, konkurencijos iš kitų ūkio subjektų nevaržomas, riboti produkcijos gamybą (pasiūlą),
kartu pakeldamas kainą. Konkurencijos tarybos ir teismo analiz÷ susived÷ tik į AB „Mažeikių
nafta“ tariamai užimamos rinkos dalies procento konstatavimą, tačiau nebuvo atsižvelgta, ar
tikrai AB „Mažeikių nafta“ užima atitinkamoje rinkoje tokią išskirtinę pad÷tį (nors
apeliantas pateik÷ pakankamai priešingų įrodymų). Vilniaus apygardos administracinio
teismo sprendime nurodytas faktas, jog AB „Mažeikių nafta“ kainodarą lemia potenciali
konkurentų pasiūla, leidžia apeliantui daryti išvadą, kad pareišk÷jas neturi galimyb÷s daryti
vienpus÷s lemiamos įtakos atitinkamoje rinkoje. Iš to darytina ir kita išvada – Vilniaus
apygardos administracinio teismo išvados nepagrįstos ekonomine logika. Teismas nevertino
kartu su apelianto skundu pateiktų įrodymų: AB ,,Mažeikių nafta“ geografinis eksporto
pasiskirstymo, naftos perdirbimo įmonių, esančių geografin÷je rinkoje, sąrašo.
Konkurencijos taryba skundžiamame nutarime neišskyr÷ tų aplinkybių, kuriomis
grindžiamas tariamai padarytas Konkurencijos įstatymo pažeidimas, iš tų aplinkybių,
kurios netraktuojamos kaip įstatymo pažeidimas. Teismas sprendime šiuo klausimu
motyvų nepateik÷. Apelianto nuomone, Konkurencijos tarybos nutarimas turi remtis tik šio
tyrimo išvadomis ir faktin÷mis aplinkyb÷mis, d÷l kurių asmuo, įtariamas Konkurencijos
įstatymo pažeidimu, tur÷jo galimybę duoti paaiškinimus. Apeliantas nubaustas už
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio l dalies 3 punkto pažeidimus, kai nutarimo
konstatuojamojoje dalyje nagrin÷jami ne tik įstatymo 9 straipsnio l dalies 3 punkto, bet ir 4
punkto nuostatų neva padaryti pažeidimai ir faktin÷s aplinkyb÷s, tod÷l visiškai neaišku,
kokias įstatymo nuostatas pažeid÷ AB „Mažeikių nafta“. Jeigu buvo pažeistas tik įstatymo
9 straipsnio l dalies 3 punktas, tai kyla klausimas, kod÷l rašoma ir apie įstatymo 9 straipsnio l
dalies 4 punkto pažeidimus, kurių iš tikrųjų nebuvo. Jeigu iš nutarimo būtų
eliminuotos Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio l dalies 4 punkto nurodytų neva padarytų
pažeidimų aplinkyb÷s, turbūt neliktų ir įstatymo 9 straipsnio l dalies 3 punkto pažeidimo

aplinkybių. Tai, apelianto nuomone, principinis klausimas, tačiau Vilniaus apygardos
administracinis teismas į tai neatsižvelg÷. Teismas netur÷jo teis÷s patraukti UAB „Klevo
lapas“ trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nes ši bendrov÷ su byla nesusijusi. Įtraukiant vieną
asmenį trečiuoju suinteresuotu asmeniu, teismas prival÷jo patraukti ir kitas Konkurencijos
tarybos nutarime nurodytas bendroves, nes atsakovas įpareigojo AB „Mažeikių nafta“ imtis
veiksmų (konkrečiai nenurodydama, kokių) ne tik UAB „Klevo lapas“, bet ir kitų
nutarime minimų bendrovių atžvilgiu. Apeliantas nesutinka su teismo išvada d÷l 1998 m.
Akcinių bendrovių „Būting÷s nafta”, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo
įstatymo aiškinimo ir atsakovo, t.y. Konkurencijos tarybos, veiksmų teis÷tumo. Teismas
šiuo metu netur÷tų taikyti Reorganizavimo įstatymo nuostatų, kurias Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas pripažino prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
Tačiau teismo išvada, kad atsakovo veiksmai laikytini teis÷tais, prilygsta išvadai, kad
valstybin÷s institucijos gali apskritai nesilaikyti arba nevykdyti įstatymų.
Atsakovas Konkurencijos taryba su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašo jį atmesti.
Atsakovo nuomone:
1. Apeliantas pateikia tam tikrus UAB ,,Klevo lapas“ finansinę būklę apibūdinančius
rodiklius, kurie n÷ra susiję su Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio l dalies 3 punkto pažeidimu,
Konkurencijos tarybos vykdomomis funkcijomis, ir šie rodikliai netur÷tų būti pripažinti
turinčiais ryšį su byla.
2. Panašaus pobūdžio sutartyje UAB ,,Klevo lapas“ suteikti ilgesni atsiskaitymo
terminai nereiškia, kad d÷l to šis ūkio subjektas nediskriminuojamas. Diskriminacinis sutarčių
pobūdis akivaizdžiai pasireiškia tuo, kad vieniems ūkio subjektams, perkant vienodą naftos
produktų kiekį, buvo taikoma 60 Lt už toną „premija/nuolaida“, o kitiems, įskaitant ir UAB
„Klevo lapas“ – netaikyta.
3. Pareišk÷jo teiginys, kad sutartys su min÷tais ūkio subjektais buvo pasirašytos iki
naujojo Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. VIII–1099 redakcija)
įsigaliojimo, tod÷l šis įstatymas negal÷jo būti taikomas, – nepagrįstas, nes AB ,,Mažeikių nafta“
padarytas pažeidimas yra tęstinis. Ūkio subjektas, padaręs administracinį teis÷s pažeidimą,
atsako pagal įstatymus, galiojančius teis÷s pažeidimo padarymo metu. Kadangi įsigaliojus
naujajam Konkurencijos įstatymui teis÷s pažeidimas buvo tęsiamas, Konkurencijos taryba
vertino AB ,,Mažeikių nafta“ veiksmus pagal naująjį Konkurencijos įstatymą.
4. Apeliaciniame skunde pareišk÷jas teigia, kad Konkurencijos taryba ir Vilniaus
apygardos administracinis teismas padar÷ neteisingą išvadą, kad dujos ir benzinas n÷ra
tinkami pakaitalai. Šalia kitų skundžiamame nutarime bei kitoje teismui pateiktoje medžiagoje
esančių argumentų atsakovas pabr÷ž÷, kad dujoms naudoti būtinos dujų įrangos įrengimas,
reikalaujantis gana didelių investicijų, greitai atsiperka tik tiems vartotojams, kurie transporto
priemone naudojasi nuolat arba kaip darbo priemone. Taip pat yra tam tikros dujų ir benzino
savyb÷s, d÷l kurių jie n÷ra tinkami vienas kito pakaitalai: didesn÷s kuro sąnaudos, variklio
galios sumaž÷jimas ir pan. Be to, dujomis prekiaujama ne visose degalin÷se. Visa tai tik
patvirtina tą faktą, kad n÷ra masiškai atsisakoma nuo benzino naudojimo ir įrengiama dujų įranga,
o dujos ir benzinas pirk÷jo požiūriu n÷ra tinkami pakaitalai.
5. Pareišk÷jas klaidingai nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo
argumentas, jog įvežti benziną ir dyzelinį kurą iš Vakarų Europos n÷ra naudinga d÷l
transportavimo išlaidų, nepagrįstas byloje esančia medžiaga. Klaidinga ir tai,
kad
Konkurencijos tarybos 2000 m. liepos 10 d. nutarime Nr. 1l/b nurodoma, jog „transporto išlaidos
benzino savikainoje yra nežymios“. Min÷tame sakinyje Konkurencijos taryba pasisako d÷l
pirk÷jų, kurie, būdami įvairiose Lietuvos teritorijose, nepatiria kliūčių pirkdami ar
pristatydami naftos produktus į bet kurią šalies teritoriją. Kitaip tariant, transporto išlaidos
benzino savikainoje sudaro nežymią dalį tik tais atvejais, kada produktas gabenamas trumpais
atstumais, šalies viduje.
6. Pareišk÷jo teiginys, kad Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucin÷s dalies 2
punkte įtvirtintas įpareigojimas yra nekonkretus ir praktiškai neįgyvendinamas, –

nepagrįstas. Konstatuojamojoje nutarimo dalyje Konkurencijos taryba aiškiai įvardija, kas
laikytina Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio l dalies 3 punkto pažeidimu – panašaus
pobūdžio sutarčių su bendrov÷mis pasirašymas, nustatant joms nevienodas
(diskriminacines) nuolaidas bei kitas pirkimo sąlygas. Taigi įpareigojimas nutraukti
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio l dalies 3 punkto pažeidimą gali būti suprantamas tik
kaip įpareigojimas eliminuoti identifikuotas konkurenciją ribojančias sutarčių nuostatas.
Konkurencijos taryba nenustat÷, kokiu būdu AB „Mažeikių nafta“ privalo tai padaryti –
pripažinti min÷tas sutarčių nuostatas negaliojančiomis ir toliau vykdyti sudarytas sutartis
ar nutraukti sutartis ir sudaryti naujas, nes toks detalus reglamentavimas nepagrįstai ribotų
ūkio subjekto veiklos laisvę. AB ,,Mažeikių nafta“ gali laisvai pasirinkti nutarimo įvykdymo
būdą.
7. Teismas pagrįstai įtrauk÷ UAB ,,Klevo lapas“ trečiuoju suinteresuotu asmeniu,
kadangi tyrimas buvo prad÷tas būtent pagal šio ūkio subjekto pareiškimą, o teismo
sprendimas šioje byloje gali tur÷ti įtakos tolesniam pažeistų ūkio subjekto teisių gynimui.
Trečiasis suinteresuotas asmuo bankrutuojanti UAB „Klevo lapas“ atsiliepime
nurod÷, kad nesutinka su pareišk÷jo apeliaciniu skundu ir palaiko atsakovo poziciją. Nurod÷,
kad Konkurencijos tarybos ir Vilniaus apygardos administracinio teismo išvados d÷l AB
,,Mažeikių nafta“ dominavimo rinkoje geografine prasme yra pagrįstos, nes naftos produktų
pirk÷jai didmenininkai netur÷jo galimyb÷s pasirinkti kuro įsigijimo būdo adekvačiomis
sąlygomis iš kitų naftos produktų pardav÷jų. Lietuvoje toks pardav÷jas yra vienas – AB
,,Mažeikių nafta“. Naftos produktų įsigijimas iš užsienio šalyse esančių pardav÷jų apribotas
kelių veiksnių: perkant naftos produktus iš Rytų valstybių taikomas 15 proc. dydžio importo
muitas (1999 m. geguž÷s 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 641), perkant
naftos produktus iš Vakarų valstybių, atsiranda papildomų išlaidų, susijusių su produktų
transportavimu. D÷l šių išlaidų naftos produktų kaina tampa pernelyg didel÷, negalinti
konkuruoti su AB ,,Mažeikių nafta“ parduodamo kuro kainomis.
Apeliacin÷s instancijos teisme šalių atstovai palaik÷ savo pozicijas.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas atmestinas. Pirmosios instancijos teismas išnagrin÷jo bylą
visapusiškai ir objektyviai, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taik÷ ir
aiškino materialin÷s teis÷s normas, proceso teis÷s normų pažeidimų n÷ra. Sprendimas teis÷tas
ir pagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 81, 86 str.).
D÷l Konstitucinio Teismo nutarimo teisinių padarinių
Apelianto manymu, Konkurencijos taryba, priimdama skundžiamą nutarimą, pažeid÷ tuo
metu galiojančią Akcinių bendrovių „Būting÷s nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“
reorganizavimo įstatymo nuostatą, draudžiančią valstyb÷s institucijai kelti papildomus
reikalavimus d÷l AB ,,Mažeikių nafta“ veiklos ar neveikimo iki 1999 m. spalio 29 d.
(Konkurencijos taryba tyrimą atliko už 1997–1999 metų laikotarpį). Ši įstatymo nuostata
pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 17 d.
nutarimu, tod÷l negali būti taikoma tik nuo šio nutarimo paskelbimo dienos (Konstitucijos
107 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad šie apelianto teiginiai yra nepagrįsti.
1999 m. spalio 5 d. Akcinių bendrovių ,,Būting÷s nafta“, ,,Mažeikių nafta“ ir ,,Naftotekis“
reorganizavimo įstatymo (toliau – Reorganizavimo įstatymas) 3, 4 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymu Reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje buvo įtvirtinta nuostata
„po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcijų pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą,
valstyb÷s ir savivaldybių institucijos akcinei bendrovei ,,Mažeikių nafta“ ir jos dukterin÷ms
bendrov÷ms negal÷s kelti papildomų reikalavimų d÷l AB ,,Mažeikių nafta“ ir jos dukterinių
bendrovių veiklos ar neveikimo ir kitų įvykių iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų“.
Pagal šią nuostatą valstyb÷s institucijos negal÷jo kelti papildomų reikalavimų bendrovei po

1999 m. spalio 29 d., t.y. po to, kai strateginis investuotojas įsigijo akcijų, d÷l šios bendrov÷s
veiklos iki 1999 m. spalio 29 d. Skundžiamas Konkurencijos tarybos nutarimas d÷l AB
„Mažeikių nafta“ veiklos per 1997–1999 metus (t.y. iki min÷toje įstatymo nuostatoje
nurodyto įvykio), priimtas 2000 m. liepos 10 d., t.y. po to įvykio, kuriuo įstatymas apribojo
valstyb÷s institucijos tirti bendrov÷s veiklą iki 1999 m. spalio 29 d. Skundžiamu nutarimu
buvo įvertinta AB ,,Mažeikių nafta“ veikla per 1997–1999 metus, nubaudžiant ją už
Konkurencijos įstatymo pažeidimus ir įpareigojant juos pašalinti. Šios aplinkyb÷s įgalina
daryti prielaidą, kad pagal 1999 m. spalio 5 d. Reorganizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo
min÷tas nuostatas Konkurencijos taryba po 1999 m. spalio 29 d. negal÷jo kelti papildomų
reikalavimų AB ,,Mažeikių nafta“ d÷l šios bendrov÷s veiklos iki min÷tos datos, tod÷l šiuo
aspektu kyla skundžiamo Konkurencijos tarybos nutarimo teis÷tumo klausimas. Sprendžiant
tai, būtina įvertinti 1999 m. spalio 5 d. Reorganizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo
galiojimo aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 17 d.
nutarimu min÷ta įstatymo nuostata pripažinta prieštaraujančia Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 46 straipsnio 3, 4 ir 5 dalims, konstituciniam teisin÷s valstyb÷s principui. Pagal
Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas
Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausyb÷s aktas (ar jo dalis) negali
būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad
atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Taigi
Konstitucijoje įtvirtintas bendras Konstitucinio Teismo sprendimų, kuriais teis÷s aktas
pripažįstamas antikonstituciniu, sukeliamų teisinių padarinių tokio teis÷s akto atžvilgiu
principas. Tačiau pagal Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalį teis÷jas negali taikyti įstatymo,
prieštaraujančio Konstitucijai. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Administracinių bylų teisenos
įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje. To paties įstatymo straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu yra
pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teis÷s aktas, kuris tur÷tų būti taikomas konkrečioje
byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrin÷jimą ir kreipiasi į
Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teis÷s aktas atitinka
Konstituciją. Gavęs Konstitucinio Teismo nutarimą, teismas atnaujina bylos nagrin÷jimą. Šių
teis÷s normų analiz÷ suponuoja išvadą, kad tais atvejais, kai Konstitucinis Teismas teis÷s aktą
pripažįsta antikonstituciniu, išnagrin÷jęs bylą pagal teismo, suabejojusio tokio akto, taikytino
individualioje byloje, teis÷tumu, prašymą, teismas, atnaujinęs bylos nagrin÷jimą ir
spręsdamas ginčą teisiniams santykiams, iš kurių kils ginčas, antikonstitucinio teis÷s akto
taikyti negali. Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 17 d. nutarimas priimtas išnagrin÷jus
Vilniaus administracinio teismo 2001 m. birželio 18 d. prašymą d÷l Reorganizavimo įstatymo
pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies atitikties Konstitucijai. Su prašymu į Konstitucinį
Teismą Vilniaus apygardos administracinis teismas kreip÷si būtent šioje administracin÷je
byloje, 2001 m. birželio 18 d. nutartimi ( T.1, b.l. 249), sustabdęs bylos nagrin÷jimą, tod÷l
šioje administracin÷je byloje, sprendžiant skundžiamo Konkurencijos tarybos nutarimo
teis÷tumą, Reorganizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostata, draudžianti valstyb÷s
institucijai kelti papildomus reikalavimus d÷l AB ,,Mažeikių nafta“ veiklos ar neveikimo
iki 1999 m. spalio 29 d., negali būti taikoma.
D÷l Konkurencijos įstatymų taikymo laiko atžvilgiu
Kolegija pripažįsta, kad ir pirmosios instancijos teismas, ir konkurencijos tarnyba tinkamai
taik÷ Konkurencijos įstatymą laiko atžvilgiu. Nors pagal bendrą principą įstatymo ar kito
teis÷s akto galia nukreipiama į ateitį, jeigu pačiame akte nenurodyta kitaip, tačiau neretai iš
teisinių santykių, susiklosčiusių tarp ūkio subjektų privatin÷s nuosavyb÷s teis÷s reguliavimo
srityje, susiformuoja ir viešosios teis÷s reguliuojami santykiai. Tarp pareišk÷jo ir sutartyse
minimų ūkio subjektų susiklost÷ pirkimo–pardavimo santykiai, reglamentuojami privatin÷s
teis÷s normų, tačiau šių santykių šalių teis÷ms ir pareigoms bei teisin÷ms situacijoms
reikšmingos ir konkurenciją reglamentuojančios normos, įtvirtintos Konkurencijos įstatyme.

Taigi pareišk÷jo sudarytos su atitinkamais ūkio subjektais ir atsakovo tirtos sutarys patenka ne
tik į privatin÷s teis÷s, bet ir į viešosios teis÷s reguliuojamą sritį. Nors teis÷s ir pareigos kyla iš
sutarties, sudarytos galiojant senajai Konkurencijos įstatymo (1992 m. rugs÷jo 15 d.)
redakcijai, tačiau sutarčių realizavimas, jose numatytų sąlygų įgyvendinimas tęs÷si ir
įsigaliojus naujajai Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d.) redakcijai, tod÷l
Konkurencijos tarnyba, veikdama kaip viešojo administravimo subjektas, vykdydama
valstybinę Konkurencijos įstatymo priežiūros funkciją, tur÷jo pareigą tirti pareišk÷jo sudarytų
sandorių, vykdomų jau galiojant naujajam Konkurencijos įstatymui, jo normoms,
draudžiančioms piktnaudžiauti dominuojančia pad÷timi, atlikti kitus konkurenciją ribojančius
veiksmus, atitiktį min÷to įstatymo nuostatoms. Kolegija konstatuoja, kad atsakovas, tirdamas
pareišk÷jo veiklą, taik÷ Konkurencijos įstatymo nuostatas ne atgal, o tiems teisiniams
santykiams, kurie vyko įstatymo galiojimo metu, pažeidžiant draudžiančius veiksmus
nustačiusias teis÷s normas.
D÷l AB ,,Mažeikių nafta“ komercinių paslapčių
Apeliantas nepagrįstai teigia, kad Konkurencijos taryba pažeid÷ Konkurencijos įstatymo 22
straipsnį, įpareigojantį Konkurencijos tarybą ir darbuotojus saugoti šios įstatymo laikymosi
kontrol÷s metu sužinotas ūkio subjektų komercines paslaptis ir draudžiantį be ūkio subjekto
sutikimo naudoti tas žinias, nes 2000 m. liepos 10 d. pos÷dyje dalyvavo ir su visa medžiaga
susipažino UAB „Klevo lapas“ atstovai. Tokiu būdu, apelianto manymu, Konkurencijos
taryba atskleid÷ pareišk÷jo sudarytų sutarčių su įvairiais ūkio subjektais turinį ir komercines
paslaptis. Kolegija nesutinka su šiuo teiginiu. Kaip matyti iš Konkurencijos tarybos 2000 m.
liepos 10 d. pos÷džio protokolo, tarybos pos÷dyje dalyvavo AB ,,Mažeikių nafta“ atstovai S.
Ilakis, G. Raudys, A. Abišala, advokato pad÷j÷jas Š. Keserauskas. Protokole pažym÷ta, kad
Konkurencijos tarybos pirmininkui R. Stanikūnui informavus apie gautą UAB ,,Klevo lapas“
prašymą leisti pos÷dyje dalyvauti žiniasklaidos atstovams ir paklausus pos÷dyje
dalyvaujančių UAB ,,Klevo lapas“ bei AB ,,Mažeikių nafta“ atstovų, ar nagrin÷jant tyrimo
medžiagą nebus atskleista ūkio subjektų komercinių paslapčių ir ar gali pos÷dyje dalyvauti
žiniasklaidos atstovai, gauti patvirtinimai, kad medžiaga gali būti nagrin÷jama viešai,
dalyvaujant žiniasklaidos atstovams. Šios aplinkyb÷s įrodo, kad Konkurencijos taryba
nepažeid÷ Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio draudimo be ūkio subjekto sutikimo atskleisti
tyrimo metu surinktas žinias.
D÷l AB ,,Mažeikių nafta“ padaryto pažeidimo kvalifikavimo
Apelianto teigimu, iš skundžiamo nutarimo visiškai neaišku, kokias įstatymo nuostatas
pažeid÷ AB ,,Mažeikių nafta“. Jeigu buvo pažeistas tik Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio
l dalies 3 punktas, tai d÷l kokių priežasčių nutarime rašoma apie įstatymo 9 straipsnio l dalies
4 punkto pažeidimus, kurių iš tikrųjų nebuvo. Šis teiginys, kolegijos nuomone, –
nepagrįstas. Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintas
draudimas ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia pad÷timi atitinkamoje
rinkoje, įskaitant panašaus pobūdžio sutartyse nevienodų (diskriminacinių) sąlygų
taikymą atskiriems ūkio subjektams, taip sudarant jiems skirtingas konkurencijos
sąlygas. Konstatuojamojoje skundžiamo nutarimo dalyje nurodytos AB ,,Mažeikių nafta“
sudarytų su įvairiais ūkio subjektais sutarčių nuostatos ir sąlygos, kurių pagrindu
Konkurencijos taryba konstatavo min÷tą Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Apelianto
argumentas, kad nutarime painiojamos Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 3 ir 4 punkto
nuostatos, yra nepagrįstas, nes jame aiškiai pasisakyta būtent d÷l min÷to straipsnio 3 punkto
pažeidimo.
D÷l prek÷s rinkos ir geografin÷s rinkos apibr÷žimo

Apelianto argumentas, kad tiek Konkurencijos taryba skundžiamame nutarime, tiek pirmosios
instancijos teismas netinkamai nustat÷ prek÷s ir geografinę rinką, kolegijos nuomone, taip pat
nepagrįstas. Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalį prek÷s rinka apibr÷žiama kaip
visuma prekių, kurios pirk÷jų požiūriu yra tinkamas viena kitos pakaitalas pagal jų savybes,
naudojimą ir kainas. Apelianto teigimu, pirk÷jo požiūriu automobilių dujos pagal savybes
prilygsta benzinui, tod÷l Konkurencijos taryba, apibr÷ždama prek÷s rinka šiuo atveju
nepagrįstai eliminavo automobilių dujas. Kaip matyti iš skundžiamo Konkurencijos tarybos
nutarimo, jos atsiliepimo į skundą ir apeliacinį skundą, Konkurencijos taryba išvadą, jog
benzinas ir automobilių dujos nesudaro prek÷s rinkos, pagrind÷ pareišk÷jo nenuginčytais
argumentais, t.y. tuo, kad benzino pakeičiamumas dujomis n÷ra didelio masto – tokio, kad
apribotų AB ,,Mažeikių nafta“ galią rinkoje, be to, egzistuojantis pastovus žymus benzino ir dujų
kainų skirtumas jau parodo, kad šios dvi prek÷s n÷ra artimi viena kitos pakaitalai ir negali būti
priskirtos vienai ir tai pačiai prek÷s rinkai. Tas pačias išvadas patvirtino ir pirmosios
instancijos teismas, konstatuodamas, kad atsakovas teisingai nustat÷ prekių rinką, nes
automobilių dujos pirk÷jų požiūriu negali būti laikomos tinkamu benzino pakaitalu, nes tam
pirk÷jas turi įsirengti automobilyje dujų įrangą, tai yra susiję su gana didel÷mis papildomomis
išlaidomis. Be to, skiriasi dujų ir benzino kaina, ir nors dujos yra gerokai pigesn÷s, investicijos
į dujų įrangą tur÷tų greitai atsipirkti, tačiau nuo benzino vartojimo n÷ra atsisakoma tokiu mastu,
kad būtų galima daryti išvadą, jog pirk÷jo požiūriu automobilių dujos pagal savybes prilygsta
benzinui. Šių Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų
neteisingumą pagrindžiančių įrodymų apeliantas nepateik÷. Vilniaus apygardos
administracinio teismo išvada, jog Konkurencijos tarybos pateiktas „geografin÷s rinkos
(geografin÷s teritorijos) apibr÷žimas nacionaline rinka irgi yra pagrįstas“, apelianto
teigimu, neatitinka bylos aplinkybių ir galiojančių teis÷s aktų reikalavimų. Konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 7 dalis geografinę rinką apibr÷žia kaip teritoriją, kurioje visi ūkio
subjektai susiduria su iš esm÷s panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prek÷s
rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis
teritorijomis. Pirmosios instancijos teismo išvadą, kad geografin÷ rinka šiuo atveju
sutampa su Lietuvos teritorija, kadangi naftos produktus pareišk÷jas gamina vienintelis ir jo
naudojama naftos produktų (kainos) nustatymo formul÷ sudaryta taip, kad vežti benziną ir
dyzeliną iš Vakarų Europos n÷ra ekonomiškai naudinga d÷l transportavimo išlaidų, o
importas iš Rusijos ribojamas kitomis atsakovo įvardytomis kliūtimis, apeliantas neigia,
motyvuodamas tuo, kad palyginus nedideles importo iš užsienio apimtis l÷m÷ ne dirbtinai
sukurti barjerai, bet AB „Mažeikių nafta“ kainodara, o tai reiškia, kad faktiškai AB
„Mažeikių nafta“ konkuruoja su užsienio naftos produktų gamintojais ir, nustatydama savo
produktų kainą, įvertina potencialią užsienio naftos produktų gamintojų pasiūlą. Kaip matyti
iš įstatyme pateikto geografin÷s rinkos apibr÷žimo, esminis kriterijus, kurio pagrindu
atribojama geografin÷ rinka, yra iš esm÷s panašios konkurencijos sąlygos tam tikroje
teritorijoje. Konkurencijos taryba ir teismas įvardijo konkrečias aplinkybes (importo muitai,
transportavimo kaštai ir kt.), kurios įrodo, jog, importuojant naftos produktus iš kitų valstybių,
konkurencijos sąlygos iš esm÷s skiriasi, tuo tarpu apeliantas nepateik÷ įrodymų, paneigiančių
min÷tomis aplinkyb÷mis pagrįstas Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teismo
išvadas d÷l geografin÷s rinkos.
D÷l dominuojančios pad÷ties
Apeliantas nurod÷, jo manymu, esminę šiai bylai aplinkybę, kurios, jo teigimu, neįvertino
nei Konkurencijos taryba, nei Vilniaus apygardos administracinis teismas. Konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 11 punktas dominuojančią pad÷tį apibr÷žia kaip ūkio subjekto pad÷tį
atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti
vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją. Ekonominiu

požiūriu dominavimas reiškia tokią rinkos galią, kurią turintis ūkio subjektas gali,
nevaržomas konkurencijos iš kitų ūkio subjektų, riboti produkcijos gamybą (pasiūlą), kartu
pakeldamas kainą. Konkurencijos tarybos ir teismo analiz÷ susived÷ tik į AB „Mažeikių
nafta“ tariamai užimamos rinkos dalies procento konstatavimą, tačiau nebuvo atsižvelgta, ar
tikrai AB „Mažeikių nafta“ užima atitinkamoje rinkoje tokią išskirtinę pad÷tį (nors
apeliantas pateik÷ pakankamai priešingų įrodymų). Šie apelianto teiginiai nepagrįsti įstatymo
nuostatomis, kadangi jis r÷m÷si tik Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 punkto dalimi,
tačiau šiame punkte nurodyta ir tai, kad ,,jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad ūkio
subjektas užima dominuojančią pad÷tį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne
mažiau kaip 40 procentų”. Min÷tų Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 punkto nuostatų
analiz÷ leidžia daryti išvadą, kad apelianto nurodyti kriterijai, kurie vertintini nustatant, ar
ūkio subjektas užima dominuojančią pad÷tį rinkoje, yra papildomi ir taikytini tada, kai
vienareikšmiškai negalima konstatuoti, jog tam tikras ūkio subjektas užima ne mažiau kaip 40
proc. tam tikros rinkos. Byloje nustatyta, kad pareišk÷jo rinkos dalis žymiai viršija 40 proc.
rinkos, tod÷l papildomų kriterijų vertinimas nebuvo reikalingas. Pažym÷tina, kad pagal
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 punktą, nustačius didesnę kaip 40 proc. rinkos dalį,
dominuojanti pad÷tis rinkoje yra preziumuojama, „jeigu neįrodoma priešingai“, tod÷l
Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas, nustatę pareišk÷jo rinkos dalį,
viršijančią 40 proc. rinkos, neprival÷jo įrodin÷ti kitų dominuojančią pad÷tį pagrindžiančių
aplinkybių.
D÷l diskriminacijos
Apeliantas mano, kad Konkurencijos tarybos tirtose AB ,,Mažeikių nafta“ su ūkio subjektais
sudarytose sutartyse neteisingai nustatytos diskriminacinio pobūdžio sąlygos, nes tokio
pobūdžio sąlygos gali būti konstatuojamos tik tais atvejais, kai sutartys yra panašaus
pobūdžio, o Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teismo lyginamos sutartys,
apelianto nuomone, n÷ra panašios, kaip to reikalauja Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio l
dalies 3 punktas. Šį teiginį apeliantas grind÷ tuo, kad sutarčių panašumą lemia ne sutarties
šalys ir objektas, bet objektyvūs kriterijai: perkamos produkcijos kiekiai, atsiskaitymo
terminai, sutarčių sudarymo datos ir pan. Tais atvejais, kada šie objektyvūs kriterijai yra
skirtingi, gali būti skirtingos ir kitos atitinkamų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygos.
Konkurencijos įstatymas draudimą dominuojančiam ūkio subjektui taikyti diskriminacinio
pobūdžio sąlygas sieja ne su analogiškomis sutartimis, o su panašaus pobūdžio sutartimis
(įstatymo 9 straipsnio 3 punktas), tod÷l apelianto teiginys, kad, skiriantis produkcijos
kiekiams ar atsiskaitymo terminams, n÷ra pagrindo taikyti min÷to draudimo, yra nepagrįstas,
nes tokiu atveju, sutinkant su apelianto pozicija, draudimas gal÷tų būti taikomas tik esant
analogiškoms sutartims. Nagrin÷tų sutarčių turinys pagal sutarties rūšį, objektą, prekybos
veiklos rūšį leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad šios sutartys laikytinos panašaus pobūdžio
sutartimis.
D÷l Konkurencijos tarybos 2000 m. liepos 10 d. nutarimo rezoliucin÷s dalies
Apeliantas nepagrįstai nurod÷, kad iš skundžiamo nutarimo rezoliucin÷s dalies neaišku, kaip
turi būti įvykdyti bendrovei nustatyti įpareigojimai. Nutarimo rezoliucin÷je dalyje
nurodyta, kad AB ,,Mažeikių nafta“ skiriama 100 000 Lt bauda už Konkurencijos
įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimą, ir bendrov÷ įpareigojama
nutraukti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą pažeidžiančius
veiksmus. Kaip min÷ta, Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktas įtvirtina
draudimą ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia pad÷timi atitinkamoje rinkoje,
įskaitant panašaus pobūdžio sutartyse nevienodų (diskriminacinių) sąlygų taikymą atskiriems
ūkio subjektams, taip sudarant jiems skirtingas konkurencijos sąlygas. Kadangi

skundžiamame nutarime konstatuota, kad AB ,,Mažeikių nafta“ pažeid÷ šią normą
konkrečiomis sutarčių nuostatomis, tai įpareigojimas nutraukti tokio pobūdžio veiksmus turi
būti vienareikšmiškai interpretuojamas kaip įpareigojimas pašalinti konkurenciją ribojančias
konkrečiai įvardytas sutarčių nuostatas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.
1.3.2.3. D÷l prek÷s rinkos tam tikroje teritorijoje
Nustatant, ar tam tikroje teritorijoje egzistuoja rinka, būtina nustatyti, ar toje
teritorijoje tam tikros prek÷s laikytinos tinkamais pakaitalais viena kitai, ir čia svarbiausiu
kriterijumi yra laikomas prekių konkurencingumas pirk÷jų požiūriu (ar pirk÷jas mano, kad
tam tikra prek÷ gali būti pakeista kita panašia ar tokia pačia kitoje teritorijoje).
Tiek centralizuotai pagamint šiluma, tiek gamtin÷s dujos, yra šilumos energijos
šaltinis kaip galutinis produktas pirk÷jo požiūriu ir laikytinos tinkamais pakaitalais viena
kitai.
Administracin÷ byla Nr. A5–604– 2003
Bylų kategorija 9.5.2.

NUTARTIS
2003 m. liepos 18 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Artūro Drigoto (kolegijos pirmininko ir praneš÷jo), Gintaro Godos ir Stasio Gudyno,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jo (apelianto) atstovei Astai Misiūnaitei,
trečiojo suinteresuoto asmens UAB “Vilniaus energija” (apelianto) atstovei Tatjanai Leus,
atsakovo atstovams Jūratei Šovienei, Arvydui Mačiokui,
trečiojo suinteresuoto asmens AB “Lietuvos dujos” atstovei Inai Jočienei,
trečiojo suinteresuoto asmens UAB “Būsto industrijos grup÷” atstovams adv. pad. Aivarui
Raišučiui, Pavelui Djakonovui,
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo pareišk÷jo Vilniaus miesto savivaldyb÷s ir trečiojo
suinteresuoto asmens UAB “Vilniaus energija” apeliacinius skundus d÷l Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2002 m. lapkričio 11 d. sprendimo administracin÷je
byloje pagal pareišk÷jo Vilniaus miesto savivaldyb÷s skundą atsakovui Konkurencijos
tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB “Būsto industrijos grup÷”, AB
“Lietuvos dujos”, UAB “Vilniaus energija”, Sveikatos apsaugos ministerijai, Aplinkos
ministerijai, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui d÷l nutarimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:

Pareišk÷jas skundu praš÷ panaikinti Konkurencijos tarybos (toliau – Tarybos) 200207-09 nutarimą Nr.78 D÷l Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybos 2002-01-31 sprendimo
Nr.152V 1.2.3 punkto atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, kuriuo
atsakovas nutar÷ įpareigoti Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybą panaikinti 2002-01-31
sprendimo Nr.152V 1.2.3 punktą ir priimti naują sprendimą, atitinkantį Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio reikalavimus bei per vieną m÷nesį nuo Tarybos nutarimo rezoliucin÷s
dalies paskelbimo dienos pranešti apie priimtus sprendimus.
Pareišk÷ja nurod÷, kad Taryba pilnai, objektyviai ir visapusiškai neišsiaiškino
faktinių bylos aplinkybių ir netinkamai pritaik÷ materialin÷s teis÷s normas. Vilniaus miesto
savivaldyb÷s valdyba, priimdama 2002-01-31 sprendimą Nr. 152V, vykd÷ jai priskirtas
funkcijas teritorijų planavimo ir statybos srityje, nustatydama specialiąją projektavimo sąlygą
– šilumos šaltinį, atsižvelgdama į miesto gyventojų teis÷tus interesus. Aplinkos ministro ir
Sveikatos apsaugos ministro 2000-10-30 įsakymu Nr.470/581 patvirtinto Sąrašo nuostatų
turinys yra neaiškus, tod÷l Taryba negal÷jo remtis šio sąrašo išvada, kad aplinkos oro kokyb÷
pagal teršalų koncentraciją neviršija nustatytų normų. Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdyba
r÷m÷si Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atliktais steb÷jimų duomenimis,
patvirtinančiais, kad fonin÷ teršalų koncentracija yra viršijama teritorijoje, kurioje yra
planuojama statyba Žvalgų g. 9.
Savivaldyb÷s valdyba negal÷jo išvengti skirtingų konkurencijos sąlygų nustatymo,
nes atsižvelg÷ į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento duomenis d÷l fonin÷s
teršalų koncentracijos viršijimo teritorijoje, kurioje yra Žvalgų g. 9, ir vykd÷ Aplinkos oro
apsaugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Pareišk÷jos teigimu, Vilniaus
visuomen÷s sveikatos centro ekspertiz÷ neatitinka įstatymų reikalavimų.
Atsiliepimuose į skundą atsakovas, tretieji suinteresuoti asmenys UAB "Būsto
industrijos grup÷", AB "Lietuvos dujos" praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į
skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB "Vilniaus energija" praš÷ skundą patenkinti pilnai.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2002 m. lapkričio 11 d. sprendimu
pareišk÷jo skundą atmet÷ kaip nepagrįstą, o Konkurencijos tarybos 2002-07-09 nutarimą
Nr.78 paliko nepakeistą. Teismas konstatavo, kad įsiteis÷jus teismo sprendimui d÷l Vilniaus
miesto valdybos 2002-01-31 sprendimo Nr.l52V 1.2.3 punkto panaikinimo, Tarybos 200207-09 nutarimas Nr. 78 nesukuria teisinių pasekmių pareišk÷jos atžvilgiu ir nepažeidžia jos
teisių ar įstatymų saugomų interesų. N÷ra pagrindo keisti arba naikinti ginčijamą nutarimą,
kuris jo pri÷mimo momentu buvo pagrįstas ir teis÷tas, iš esm÷s atitinkantis galiojančių
norminių aktų reikalavimus bei grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti. Teismas nurod÷,
kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002-09-23 nutartyje konstatuota: tai, kad
pagal Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atliktus matavimus aplinkos oro
kokyb÷s matavimo stotyse fonin÷s azoto oksidų koncentracijos detaliojo planavimo
teritorijoje, kaip ir visame Vilniaus mieste, viršija leistiną azoto oksidų normą aplinkos ore,
neatima iš UAB "Būsto industrijos grup÷" teis÷s gauti iš poveikio aplinkai vertinimo subjekto
teritorijų planavimo specialiąją sąlygą šilumin÷s energijos šaltiniui – dujų panaudojimą.
Nurod÷, kad byloje n÷ra duomenų, leidžiančių nustatyti skirtingas konkurencijos sąlygas
pagal įstatymų leid÷jo numatytą išlygą. Teismas konstatavo, kad pareišk÷ja neįrod÷ tų
aplinkybių, kuriomis grind÷ skundo reikalavimus. Tai, kad Taryba sprendimu neįtrauk÷ į
bylos nagrin÷jimo procesą dalyviu UAB "Vilniaus energija", yra formalus pažeidimas, kuris
n÷ra pagrindas tenkinti pareišk÷jos skundą, nes, įsiteis÷jus teismo sprendimui d÷l Vilniaus
miesto valdybos 2002-01-31 sprendimo Nr.l52V 1.2.3 punkto panaikinimo, ginčijamas
Tarybos 2002-07-09 nutarimas Nr. 78 nesukuria teisinių pasekmių UAB "Vilniaus energija"
atžvilgiu, tod÷l nepažeidžia jos teisių ar įstatymų saugomų interesų. Tai, kad Vilniaus miesto
savivaldyb÷ 2002-07-03 sprendimu Nr.638 patvirtino Senamiesčio, Žv÷ryno, Žirmūnų,
Šnipiškių ir Verkių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialųjį planą, n÷ra
reikšminga šiai bylai, nes Taryba savo tyrimą buvo baigusi 2002-06-14. Teismo nuomone,

šiuo atveju pačiai pareišk÷jai tenka įrodin÷jimo našta ir pareiga vykdyti įstatymų leid÷jo
nustatytus reikalavimus.
Tretysis suinteresuotas asmuo UAB “Vilniaus energija” apeliaciniu skundu praš÷
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. lapkričio 11 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą, patenkinant pareišk÷jo Vilniaus miesto savivaldyb÷s skundą.
Nurod÷, kad teismas iš esm÷s netyr÷ ginčijamo nutarimo pri÷mimo pagrįstumo, jo atitikimo
galiojantiems įstatymams, apsiribodamas nuoroda į Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo sprendimą. Apeliantas nesutiko su teismo išvada, kad ginčijamas Konkurencijos
tarybos nutarimas yra pagrįstas. Konkurencijos taryba netyr÷, nelygino šilumos energijos
kainų, kai centralizuota šiluma tiekiama iš skirtingų šilumos šaltinių. Pagal Energetikos
įstatymo 15 straipsnį šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja po jų suderinimo su
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisija (toliau – VKEKK). Derinant kainas,
komisija privalo vadovautis jos pačios 1997-03-27 nutarimu Nr.6 patvirtinta Centralizuotos
šilumos kainų nustatymo laikinąja metodika, kuri nustato, kokias sąnaudas šilumos energijos
tiek÷jas turi teisę įtraukti į tarifus. Tyrime panaudota informacija apie dujų (kaip šilumos
šaltinio, o ne kuro) kainą ir galimas investicijų sumas, kurias apskaičiavo pats kuro tiek÷jas.
Taryba netyr÷, kokia būtų parduodamos šilumos energijos ir karšto vandens reali kaina, jeigu
juos centralizuotai tiektų UAB "Busto industrijos grup÷" iš naujai pastatytų dujinių katilinių
Žvalgų g. vartotojams. Nurod÷, kad atlikus visapusišką tyrimą, paaišk÷tų, kad naujai
pastatytų šilumos šaltinių, kuriuose deginamas kuras yra gamtin÷s dujos kaip planuojama
daryti Žvalgų g. 9 parduodamos šilumos kaina būtų aukštesn÷. Pagal Konkurencijos įstatymo
2 straipsnio 8 punktą konkurencijos sąlygos – pirkimo parametrai, iš kurių svarbiausiais
laikomi kainos, nuolaidos, antkainiai ar kitokie mok÷jimai. Tod÷l Tarybos išvada, kad
vartotojas pasirinko šilumos energijos šaltinį d÷l kainų konkurencijos ir kad Vilniaus miesto
savivaldyb÷s valdyba privalo nustatyti vartotojo pasirinktą šildymo būdą, apelianto manymu,
nepagrįsta. Tai, kad Taryba neįtrauk÷ į bylos nagrin÷jimo procesą UAB "Vilniaus energija",
negali būti laikoma tik formaliu pažeidimu, nes d÷l to Taryba objektyviai ir visapusiškai
neišsiaiškino faktinių bylos aplinkybių.
Vilniaus miesto savivaldyb÷ apeliaciniu skundu praš÷ panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2002 m. lapkričio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą,
patenkinantį jos skundą. Apeliantas pažym÷jo, kad ginčo objektas buvo ne Vilniaus miesto
savivaldyb÷s valdybos 2002-01-31 sprendimo Nr. 152V 1.2.3 punktas, o Tarybos 2002-07-09
nutarimas Nr.78, tačiau d÷l jo pagrįstumo ir teis÷tumo teismas nepasisak÷. Apeliantas nurod÷,
kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog ginčijamas nutarimas nesukuria teisinių pasekmių
pareišk÷jo atžvilgiu ir jo teisių bei įstatymų saugomų interesų nepažeidžia. Taryba įpareigojo
savivaldyb÷s valdybą ne tik panaikinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybos 2002-01-31
sprendimo Nr. 152V 1.2.3 punktą, bet ir priimti naują sprendimą, atitinkantį Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnį. Taryba, 2002-07-09 nutarimu Nr. 78 įpareigodama pareišk÷ją priimti
naują sprendimą, atitinkantį Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, įpareigojo Vilniaus miesto
savivaldybę atlikti neteis÷tus veiksmus, nes Konkurencijos įstatymas, nustatant specialiąją
sąlygą žem÷s sklypo detaliajam planui rengti, negali būti taikomas. Savivaldyb÷s valdyba,
priimdama 2002-01-31 sprendimo Nr. 152V 1.2.3 punktą, kuriuo planuojamiems statyti
daugiabučiams gyvenamiesiems namams su visuomenines ir komercin÷s paskirties
patalpomis Žvalgų g. 9, Vilniuje, buvo nustatytas šilumos energijos šaltinis – centralizuotai
teikiama šiluma – vykd÷ jai priskirtas funkcijas teritorijų planavimo srityje. Šios funkcijos
n÷ra susijusios su ūkin÷s veiklos reguliavimu, tod÷l joms n÷ra taikytinas Konkurencijos
įstatymas.
Apeliantas taip pat nurod÷, kad teismas tur÷jo nustatyti, ar Taryba, priimdama
ginčijamą 2002-07-09 nutarimą Nr. 78, pagrįstai konstatavo egzistuojant šilumos energijos
šaltinio rinką, kurioje tarpusavyje konkuruoja AB “Vilniaus energija” ir AB “Lietuvos dujos”.
Konkurencijos įstatymas numato, kad atitinkama rinka yra tam tikros prek÷s rinka tam tikroje
geografin÷je teritorijoje (3 straipsnio 5 dalis). Prek÷s rinka Konkurencijos įstatymas pripažįsta

visumą prekių, kurios pirk÷jų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes,
naudojimą ir kainas (3 straipsnio 6 dalis), o geografin÷ rinka – teritorija, kurioje visi ūkio
subjektai susiduria su iš esm÷s panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekes rinkoje
ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis teritorijomis (3
straipsnio 7 dalis). Iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad AB “Lietuvos dujos” teikia dujas
kaip žaliavą, o AB “Vilniaus energija” teikia centralizuotai pagamintą šilumą, kuri gaunama
panaudojus AB “Lietuvos dujos” teikiamas dujas. Apelianto manymu, akivaizdu, kad
centralizuotai teikiama šiluma kaip galutinis produktas ir dujos kaip žaliava n÷ra ir negali būti
prek÷s, kurios pirk÷jų požiūriu yra tinkami pakaitalai pagal jų savybes, naudojimą ir kainą.
D÷l to konstatuoti egzistuojant atitinkamą rinką n÷ra pagrindo.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002-09-23 nutartyje byloje Nr. A7907/2002 m. pažym÷ta, kad pagal Aplinkos oro apsaugos įstatymą pareigą užtikrinti, jog nebus
viršijamos nustatytos ribin÷s užterštumo vert÷s ir pavojaus slenksčiai, turi planavimo
organizatoriai, planuojamos ūkin÷s veiklos užsakovai, rengdami ir tvirtindami teritorijų
planavimo dokumentus ir planuodami ūkinę veiklą (11 straipsnio 3 dalis). Ši įstatymo
nuostata, apelianto nuomone, patvirtina, kad atlikti planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio
aplinkai vertinimą bei užtikrinti, kad planuojama ūkin÷ veikla netur÷s neigiamo poveikio
aplinkai, turi būtent UAB “Būsto industrijos grup÷”, tod÷l ne Vilniaus miesto savivaldyb÷
tur÷jo įrodyti Tarybai, kad leidus planuojamiems statyti gyvenamiesiems namams su
visuomenines ir komercines paskirties patalpomis žem÷s sklype Žvalgų g. 9, Vilniuje, naudoti
šilumos energijos šaltinį dujas, aplinkos oro tarša viršys leistinas normas. UAB “Busto
industrijos grup÷” Vilniaus miesto savivaldybei pateik÷ įtakos aplinkos oro užterštumui
vertinimą, kurį, naudodama metodus “Varsa” ir AIRWIRO, atliko UAB “Vilniaus
architektūros studija”, o įvertino Vilniaus visuomen÷s sveikatos centras. Apeliantas mano, kad
atlikti tokį poveikio aplinkai vertinimą šie asmenys netur÷jo teis÷s. Aplinkos ministerijos
Aplinkos kokyb÷s departamento atmosferos skyriaus ved÷jas pirmosios instancijos teismui
pateiktose išvadose nurod÷, kad vykdant teršalų sklaidos skaičiavimus, naudojant
modeliavimo programą “Varsa” būtina įvertinti foninį aplinkos oro užterštumą (fonines
koncentracijas), vadovaujantis LAND 32-99 5.3.11 punkte nurodyta Įmonių išmetamų teršalų
koncentracijų atmosferoje skaičiavimo metodika OND-86. Šis reikalavimas galioja visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje. AIRWIRO programa naudoja detalias išmetamų teršalų
meteorologinių parametrų duomenų bazes, miesto topografiją bei užstatymo aukščius ir
pateikia teršalų sklaidos žem÷lapius, nurodančius aplinkos oro užterštumo lygį konkrečioje
teritorijoje. Ši teršalų sklaidos programa gali būti naudojama tik atlikus jos sulyginimus su
faktiniais, instrumentiniu būdu stacionariose aplinkos oro kokyb÷s matavimo stotyse gautais
duomenimis. Lietuvoje šia programa disponuoja tik Aplinkos ministerijos Jungtinių tyrimų
centras ir Kauno miesto savivaldyb÷, tod÷l UAB “Vilniaus architektūros studija” naudotis šiuo
metodu, atlikdama poveikio aplinkai vertinimą, apskritai negal÷jo.
Pagal Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento
duomenis teritorijoje Žvalgų g. 9, Vilniuje, anglies monoksido bei azotų oksidų fonin÷s
koncentracijos viršija leistinas normas. Šią aplinkybę konstatavo Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas 2002-09-23 nutartyje ir pažym÷jo, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷,
nustatydama specialiąją sąlygą (šilumos energijos šaltinį) detaliajam planui rengti, prival÷jo
pagal savo kompetenciją imtis priemonių, kad ribin÷ ir kitos Aplinkos apsaugos įstatyme
nurodytos užterštumo vert÷s nebūtų viršijamos. Tod÷l, apelianto manymu, Tarybos 2002-0709 nutarime Nr. 78 išd÷stytas argumentas, kad pagal Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos
ministro 2000-10-30 įsakymu Nr. 470/581 patvirtintą Zonų ir aglomeracijų aplinkos oro
kokybei vertinti ir valdyti sąrašą aplinkos oro kokyb÷ pagal sieros dioksido, azoto dioksido,
kietųjų dalelių bei kitų teršalų koncentraciją neviršija nustatytų gyvenamosios aplinkos orą
teršiančių medžiagų normų ir juo turi būti vadovaujamasi, yra nepagrįstas. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas nutartyje taip pat nurod÷, kad tik pirminio poveikio
aplinkai vertinimo rezultatai, fiksuoti aplinkos oro kokyb÷s vertinimą atliekančio Aplinkos

ministerijos Jungtinių tyrimų centro išvadose, lems vieno iš planuojamos ūkin÷s veiklos
poveikio aplinkai vertinimo subjektų – Vilniaus miesto savivaldyb÷s – sprendimą derinti
sprendinius ar atsisakyti tai daryti. Apeliantas atkreip÷ teismo d÷mesį, kad šiuo metu UAB
“Busto industrijos grup÷” yra nustatyta ir išduota specialioji sąlyga žem÷s sklypo Žvalgų g. 9,
Vilniuje, detaliajam planui rengti – šilumos energijos šaltinis – dujos.
Taryba atsiliepimuose į UAB “Vilniaus energija” apeliacinį skundą jį praš÷ atmesti,
o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Tretysis suinteresuotas asmuo
UAB “Būsto industrijos grup÷” praš÷ palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002
m. lapkričio 11 d. sprendimą, o UAB "Vilniaus energija" apeliacinį skundą atmesti.
Taryba pateiktuose atsiliepimuose į pareišk÷jo apeliacinį skundą praš÷ pirmosios
instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o Vilniaus miesto savivaldyb÷s apeliacinį
skundą atmesti.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. sausio 21 d. sprendimu
apeliacinius skundus patenkino, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. lapkričio
11 d. sprendimą panaikino. Vilniaus miesto savivaldyb÷s skundą patenkino. Skundžiamą
Tarybos 2002-07-09 nutarimo Nr.78 dalį, kuria Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdyba
įpareigota panaikinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybos 2002 m. sausio 31d. sprendimo
Nr.152 V 1.2.3 punktą ir priimti naują sprendimą, atitinkantį Konkurencijos įstatymo 4
straipsnio reikalavimus, panaikino ir pripažino, jog atlikto tyrimo ribose n÷ra pagrindo teigti,
kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimo Nr.152 V 1.2.3
punktas prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui.
Teismas nurod÷, kad apelianto argumentai, jog Taryba apskritai negal÷jo tirti, ar
savivaldyb÷s valdybos 2002-01-31 sprendimo Nr. 152V 1.2.3 punktas atitinka Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnį, nepagrįsti, nes sprendimas, kuriuo nustatoma sąlyga detaliajam planui
rengti, turi ūkin÷s veiklos reguliavimo elementų, tod÷l atitinka teis÷s akto, nurodomo
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, požymius, o d÷l to privalo nepažeisti
konstitucinio sąžiningos konkurencijos laisv÷s principo. Teismas padar÷ išvadą, kad valstyb÷s
valdymo ir savivaldos institucijos veiksmai pripažįstami kaip pažeidžiantys Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, kai yra pagrindas konstatuoti šių aplinkybių visumą:
institucijos sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų
grupes; d÷l sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje
rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams; konkurencijos sąlygų skirtumai n÷ra sąlygoti
Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytomis teis÷s normomis. Taryba nutarime pripažįsta,
kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdyba 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 152V
daugiabučiams gyvenamiesiems namams su visuomenin÷s ir komercin÷s paskirties patalpoms
Žvalgų g. 9 nustatydama vienintelį šilumos energijos šaltinį – centralizuotai pagamintą
šilumą – suteik÷ privilegiją SPAB "Vilniaus šilumos tinklai", nes tai yra vienintel÷ įmon÷
Vilniaus mieste, tiekianti centralizuotai pagamintą šilumą, o tai diskriminavo alternatyvių
šilumos energijos šaltinių tiek÷jus, kurie, pri÷mus šį sprendimą, nebegali siūlyti savo paslaugų
Žvalgų g. 9 planuojamiems statiniams šildyti. Teismas nurod÷, kad n÷ra teisinio pagrindo
konstatuoti, jog sprendimu nustatytos diskriminacinio pobūdžio teis÷s kitų galimų šilumin÷s
energijos tiekimo šaltinių atžvilgiu. Pagal įstatymą diskriminacijos fakto pripažinimo sąlyga
yra atitinkamoje rinkoje konkuruojančių atskirų ūkio subjektų ar jų grupių
individualizavimas. Sąžiningos konkurencijos laisv÷s principo įgyvendinimo vertinimui turi
būti individualizuotai apibr÷žiama palyginamoji konkurencijos subjektų erdv÷. Šiuo atveju
Taryba, konstatuodama tiriamo savivaldos institucijos sprendimo diskriminacinį pobūdį,
diskriminuojamais pripažino alternatyvių šilumos energijos šaltinių tiek÷jus. Tačiau teismas
nustat÷, kad SPAB "Vilniaus šilumos tinklai" yra ne šilumin÷s energijos šaltinio, o šilumin÷s
energijos tiek÷jas, šis ūkio subjektas negali būti pripažįstamas konkurentu alternatyvių
šilumos energijos šaltinių tiek÷jams, tod÷l, teismo nuomone, pareišk÷jo sprendimas ta
apimtimi, kiek jis buvo tyrimo Tarybos nutarime dalyku, diskriminavimo požymių neturi.
Kaip konkuruojančius atitinkamoje rinkoje ūkio subjektus Taryba pripažino centralizuotos

šilumos tiek÷ją SPAB "Vilniaus šilumos tinklai" ir dujų tiek÷ją Vilniaus mieste AB "Lietuvos
dujos", tačiau, teismo nuomone, tokios išvados neteisingos. Konkurencijos įstatymas numato,
kad atitinkama rinka yra tam tikros prek÷s rinka tam tikroje geografin÷je teritorijoje (3
straipsnio 5 dalis). Prek÷s rinka Konkurencijos įstatymas pripažįsta visumą prekių, kurios
pirk÷jų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas (3
straipsnio 6 dalis), o geografin÷ rinka – teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš
esm÷s panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekes rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į
tai, gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis teritorijomis (3 straipsnio 7 dalis). AB
“Lietuvos dujos” teikia dujas kaip žaliavą, o AB “Vilniaus energija” teikia centralizuotai
pagamintą šilumą, kuri gaunama panaudojus AB „Lietuvos dujos" teikiamas dujas.
Centralizuotai teikiama šiluma kaip galutinis produktas ir dujos kaip žaliava n÷ra prek÷s,
kurios pirk÷jų požiūriu yra tinkami pakaitalai pagal jų savybes, naudojimą ir kainą
(Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalis), tod÷l konstatuoti egzistuojant atitinkamą rinką,
Tarybos 2002-07-09 nutarime Nr. 78 įvardintą kaip šilumos energijos šaltinių rinką, kurioje
šilumą ir dujas teikiančios įmon÷s konkuruoja tarpusavyje, n÷ra teisinių pagrindų. Teismas
padar÷ išvadą, kad ta apimtimi, kuria atliktas tyrimas ir padarytos išvados d÷l atitinkamoje
rinkoje konkuruojančių ūkio subjektų, atsakovo nutarimas nepagrįstas. Teismas taip pat
konstatavo, kad skundžiamas nutarimas pareišk÷jui sukelia teisines pasekmes.
Tretieji suinteresuoti asmenys UAB “Būsto industrijos grup÷” ir AB “Lietuvos
dujos” Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padav÷ prašymą atnaujinti procesą
byloje, tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. geguž÷s 20 d. nutartimi
prašymą atnaujinti procesą atsisakyta priimti, nes tretiesiems suinteresuotiems asmenims
Administracinių bylų teisenos įstatymas nesuteikia teis÷s paduoti prašymą d÷l proceso
atnaujinimo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas tos pačios dienos
nutartimi nutar÷ teikti teis÷jų kolegijai siūlymą įvertinti, ar yra pagrindas atnaujinti procesą
byloje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. geguž÷s 29 d. nutartimi
atnaujintas procesas administracin÷je byloje Nr.A7-68/2003 pagal pareišk÷jo Vilniaus miesto
savivaldyb÷s bei trečiojo suinteresuoto asmens AB “Vilniaus energija” apeliacinius skundus
d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. lapkričio 11 d. sprendimo.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. geguž÷s 29 d. nutartyje
nurodyta, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą
procesas administracin÷je byloje gali būti atnaujinamas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai,
kad padarytas esminis materialin÷s teis÷s normų pažeidimas jas taikant, gal÷jęs tur÷ti įtakos
priimti neteis÷tą sprendimą. Konkurencijos įstatymas numato, kad atitinkama rinka yra tam
tikros prek÷s rinka tam tikroje geografin÷je teritorijoje (3 straipsnio 5 dalis). Prek÷s rinka
Konkurencijos įstatymas pripažįsta visumą prekių, kurios pirk÷jų požiūriu yra tinkamas
pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas (3 straipsnio 6 dalis), o geografin÷
rinka – teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esm÷s panašiomis konkurencijos
sąlygomis tam tikroje prekes rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama lyginant su
greta esančiomis teritorijomis (3 straipsnio 7 dalis). Energetikos įstatymas, kuris pagal jo 1
straipsnio nuostatas yra specialusis įstatymas energetikos reglamentavimo prasme, elektrą,
šilumos energiją ir gamtines dujas apibr÷žia kaip energiją, kuri laikoma preke. Tod÷l
svarstytina, ar pamin÷tos energijos rūšys negali būti laikomos sudarančiomis prekių
(energijos) rinką Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio taikymo prasme. Tokiu atveju gali būti
daroma prielaida, kad šias energijos rūšis tiekiančios įmon÷s SPAB “Vilniaus šilumos tinklai”
(dabar UAB “Vilniaus energija”) ir AB “Lietuvos dujos” laikytinos energetikos įmon÷mis,
tiekiančiomis šilumos ūkio rinkoje konkuruojančias prekes: šilumos energiją ir gamtines
dujas, tod÷l šios įmon÷s yra konkuruojantys ūkio subjektai, kurių atžvilgiu taikytinos
Konkurencijos įstatymo nuostatos. Apeliacin÷s instancijos teismui byloje konstatavus, kad
AB “Lietuvos dujos” tiekia dujas kaip žaliavą, o AB “Vilniaus energija” tiekia centralizuotai
pagamintą šilumą, kuri gaunama panaudojus AB “Lietuvos dujos” tiekiamas dujas, ir kad
centralizuotai tiekiama šiluma kaip galutinis produktas ir dujos kaip žaliava n÷ra prek÷s,

kurios pirk÷jų požiūriu yra tinkami pakaitalai pagal jų savybes, naudojimą ir kainą
(Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalis), gal÷jo būti neteisingai išaiškintos materialin÷s
teis÷s normos (Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis), neatsižvelgus į Energetikos įstatymo
nustatytą reglamentavimą, ir tai gal÷jo įtakoti teismo priimto sprendimo teis÷tumą.
Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷džio metu pareišk÷jo atstov÷ palaik÷ apeliacinio
skundo argumentus, paaiškino, kad nutartyje, kuria atnaujintas procesas byloje, remiamasi
Energetikos įstatymo redakcija, kuri negali būti taikoma ginčo teisiniams santykiams, nes
įsigaliojo 2002-07-01, nurod÷, kad gamtin÷s dujos yra organinis kuras, bet ne energija, praš÷
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, apeliacinį skundą tenkinti.
Trečiojo suinteresuoto asmens UAB “Vilniaus energija” atstov÷ paaiškino, kad gamtin÷s
dujos negali būti priskiriamos prie energijos sąvokos, praš÷ palikti galioti Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. sausio 21 d. sprendimą. Atsakovo atstovai
nurod÷, kad apeliantų skundai nepagrįsti, UAB “Vilniaus energija” ir AB “Lietuvos dujos”
yra konkurentai, nes tiek karštas vanduo, tiek šiluma vartojamos gauti šilumos energiją, išlygų
riboti šilumos tiek÷jo pasirinkimą n÷ra, praš÷ palikti galioti Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimą, o apeliacinius skundus atmesti. Trečiojo suinteresuoto
asmens UAB “Būsto industrijos grup÷” atstovai palaik÷ atsakovo poziciją. Trečiojo
suinteresuoto asmens AB “Lietuvos dujos” atstov÷ praš÷ palikti galioti Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimą, o apeliacinius skundus atmesti.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. sausio 21 d. sprendimas
panaikinamas. Apeliaciniai skundai atmetami. Vilniaus apygardos administracinio teismo
2002 m. lapkričio 11 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 133–145 straipsniai, 162 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Lietuvos ūkis grindžiamas asmens ūkin÷s veiklos laisve ir iniciatyva, įstatymas
saugo sąžiningos konkurencijos laisvę (Konstitucijos 46 straipsnio 1 ir 4 dalys). Šie
principai visumoje su kitais Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintais principais sudaro šalies
ūkio konstitucinį pagrindą. Konstitucin÷ sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija
įpareigoja valstyb÷s ir savivaldybių institucijas teisin÷mis priemon÷mis užtikrinti
sąžiningos konkurencijos laisvę, taip pat ir draudžia šioms institucijoms teis÷s aktais ar
kitais sprendimais ją pažeisti.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis draudžia valstyb÷s valdymo ir
savivaldos institucijoms priimti teis÷s aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas
arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir d÷l kurių atsiranda ar gali atsirasti
konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams,
išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos
Respublikos įstatymų reikalavimus.
Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdyba 2002-01-31 sprendimo
Nr.152V 1.2.3 punktu planuojamiems statyti daugiaaukščiams gyvenamiesiems namams su
visuomenin÷s ir komercin÷s paskirties patalpomis Žvalgų g. 9, Vilniuje, nustat÷ šilumos
energijos šaltinį – centralizuotai teikiamą šilumą (b.l. 17). Sprendimo 2 punktu Miesto pl÷tros
departamentas įpareigotas išduoti technines sąlygas statinių techniniams projektams ir
teritorijų detaliesiems planams rengti, nurodant nustatytą šilumos energijos šaltinį. D÷l min÷to
sprendimo 1.2.3 punkto teis÷tumo Konkurencijos taryba 2002 m. liepos 9 d. nutarime nustat÷
aplinkybes, jos teigimu, būtinas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimui konstatuoti:
1) Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdyba sprendimo Nr.152V 1.2.3 punktu suteik÷ privilegiją
centralizuotai pagamintos šilumos tiek÷jui tiekti šilumos energiją patalpoms Žvalgų g. 9
šildyti, tuo diskriminuodama alternatyvaus šilumos energijos šaltinio – dujų – tiek÷ją; 2) d÷l

šio sprendimo atsirado konkurencijos sąlygų skirtumų šilumos energijos šaltinių tiekimo
rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams – SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” ir AB
“Lietuvos dujos” – nes vienam iš šių subjektų buvo atimta galimyb÷ teikti savo paslaugas
stambiam užsakovui; 3) konkurencijos sąlygų skirtumai n÷ra sąlygoti Lietuvos Respublikos
įstatymuose nustatytomis teis÷s normomis.
Pareišk÷jas kelia ginčą d÷l Konkurencijos tarybos 2002 m. liepos 9 d. nutarimo
teis÷tumo.
D÷l atsakovo nustatytos aplinkyb÷s, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdyba
sprendimo Nr.152V 1.2.3 punktu suteik÷ privilegiją centralizuotai pagamintos šilumos
tiek÷jui tiekti šilumos energiją patalpoms Žvalgų g. 9 šildyti, tuo diskriminuodama
alternatyvaus šilumos energijos šaltinio – dujų – tiek÷ją pasakytina, kad ši aplinkyb÷ nustatyta
pagrįstai. Pareišk÷jo apeliaciniame skunde nurodoma, kad atsakovas nepagrįstai
skundžiamame nutarime konstatavo egzistuojant atitinkamą rinką, įvardintą kaip šilumos
energijos šaltinių rinką, kurioje šilumą ir dujas teikiančios įmon÷s konkuruoja tarpusavyje.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. sausio 21 d. sprendime taip pat pri÷jo
išvados, kad SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” yra ne šilumin÷s energijos šaltinio, o šilumin÷s
energijos tiek÷jas, tod÷l šis ūkio subjektas objektyviai negali būti pripažįstamas konkurentu
alternatyvių šilumos energijos šaltinių tiek÷jams, o tuo pačiu pareišk÷jo sprendimas, kiek jis
buvo tyrimo skundžiamame nutarime dalyku diskriminavimo požymių neturi. Šie pareišk÷jo
ir apeliacin÷s instancijos teismo 2003 m. sausio 21 d. sprendime išd÷styti argumentai
nepagrįsti, jais netinkamai aiškinamos ir taikomos nustatytoms bylos aplinkyb÷ms
Konkurencijos įstatyme įtvirtintos teis÷s normos.
Atitinkamos rinkos apibr÷žimas yra esminis visiems konkurencijos teis÷s aspektams.
Tik apibr÷žus atitinkamą rinką gali būti konstatuota, ar egzistuoja konkurencija, taip pat
nustatyti konkurencijos suvaržymai.
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalys nurodo, kad atitinkama rinka –
tam tikros prek÷s rinka tam tikroje geografin÷je teritorijoje. Prek÷s rinka – visuma prekių,
kurios pirk÷jų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir
kainas, geografin÷ teritorija – teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esm÷s
panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prek÷s rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali
būti atskiriama lyginant su greta esančiomis teritorijomis. Teis÷jų kolegija pažymi, kad pagal
min÷tas sąvokas nustatant, ar tam tikroje teritorijoje egzistuoja rinka, būtina nustatyti, ar toje
teritorijoje tam tikros prek÷s laikytinos tinkamais pakaitalais viena kitai, ir čia svarbiausiu
kriterijumi yra laikomas prekių konkurencingumas pirk÷jų požiūriu (ar pirk÷jas mano, kad
tam tikra prek÷ gali būti pakeista kita panašia ar tokia pačia kitoje teritorijoje). Nagrin÷jamu
atveju trečiojo suinteresuoto asmens UAB “Būsto industrijos grup÷” planuojamiems statyti
statiniams Žvalgų g. 9, Vilniuje, buvo nustatytas šilumos energijos šaltinis – centralizuotai
pagaminta šiluma, tačiau gamtin÷s dujos pagal savo savybes taip pat laikytinos žaliava
šilumos energijai sukurti, taigi yra šilumos energijos šaltinis kaip galutinis produktas pirk÷jo
(nagrin÷jamu atveju UAB “Būsto industrijos grup÷”) požiūriu. Kad gamtin÷s dujos yra
šilumos energijos šaltinis nurodoma paties Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybos 2002 m.
sausio 21 d. sprendimo Nr.152V 1.1 punkte, sprendimo aiškinamajame rašte. Taigi tiek
centralizuotai pagaminta šiluma, tiek gamtin÷s dujos yra šilumos energijos šaltinis kaip
galutinis produktas pirk÷jo požiūriu ir laikytinos tinkamais pakaitalais viena kitai, tod÷l,
teis÷jų kolegijos nuomone, atsakovui buvo pakankamas pagrindas konstatuoti egzistuojant
atitinkamą rinką – šilumos energijos šaltinių rinką. Šioje rinkoje šilumą ir dujas teikiančios
įmon÷s konkuruoja tarpusavyje. Byloje nustatyta, kad nagrin÷jamu atveju egzistavo technin÷s
galimyb÷s Žvalgų g. 9, Vilniuje, numatomus statyti pastatus prijungti prie šilumos energijos
šaltinių – tiek prie centralizuotai pagamintos šilumos, tiek prie dujų. Vadinasi Konkurencijos
įstatymo prasme SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” ir AB “Lietuvos dujos” pagrįstai atsakovo
laikyti kaip konkurentai, nes atitinkamoje rinkoje susiduria ar gali susidurti su tarpusavio
konkurencija. D÷l išd÷styto konstatuotina, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybos

sprendimo Nr.152V 1.2.3 punktu suteikta privilegija centralizuotai pagamintos šilumos
tiek÷jui tiekti šilumos energiją patalpoms Žvalgų g. 9 šildyti, tuo diskriminuojant
alternatyvaus šilumos energijos šaltinio – dujų – tiek÷ją. Atsakovas šią aplinkybę nustat÷
pagrįstai. N÷ra pagrindo teigti, kad AB “Lietuvos dujos” atstovas pirmosios instancijos teisme
pripažino, jog AB “Lietuvos dujos” ir UAB “Vilniaus energija” n÷ra konkurentai šilumos
energijos šaltinių rinkoje, nes, priešingai, atstovas teismo pos÷dyje patvirtino, jog d÷l UAB
“Būsto industrijos grup÷” AB “Lietuvos dujos” ir UAB “Vilniaus energija” yra konkurentai
(b.l. 155).
Pareišk÷jo sprendimo Nr.152V pri÷mimo metu galiojusio Energetikos įstatymo 3
straipsnio 9 punktas nustat÷, kad vienas iš pagrindinių valstyb÷s energetikos politikos tikslų
yra konkurencijos ir privataus kapitalo dalyvavimo skatinimas ekonominiam efektyvumui
didinti. Šio tikslo pareišk÷jas pagal Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 9 punktą
įgyvendindamas teritorijos planavimo funkcijas kaip ribotai savarankiškas savivaldyb÷s
funkcijas prival÷jo siekti.
Išvadą, kad nagrin÷jamu atveju Konkurencijos įstatymo prasme SP AB “Vilniaus
šilumos tinklai” ir AB “Lietuvos dujos” laikytini konkurentais patvirtina ir Energetikos
įstatymo, įsigaliojusio 2002-07-01, 2 straipsnyje pateikta energijos sąvoka. Elektra, šilumos
energija ir gamtin÷s dujos apibr÷žiamos kaip energija, kuri laikoma preke.
Konkurencijos taryba skundžiamame nutarime taip pat konstatavo, kad d÷l Vilniaus
miesto savivaldyb÷s valdybos sprendimo Nr.152V 1.2.3 punkto atsirado konkurencijos sąlygų
skirtumų šilumos energijos šaltinių tiekimo rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams – SP
AB “Vilniaus šilumos tinklai” ir AB “Lietuvos dujos” – nes vienam iš šių subjektų buvo
atimta galimyb÷ teikti savo paslaugas stambiam užsakovui. Konkurencijos įstatymo 3
straipsnio 8 dalyje konkurencijos sąlygos suprantamos kaip visokie pirkimo ar pardavimo
parametrai, tarp jų – ūkin÷s veiklos teisiniai ribojimai. Akivaizdu, kad Vilniaus miesto
savivaldyb÷s valdybos sprendimo Nr.152V 1.2.3 punktu suteikta diskriminacinio pobūdžio
privilegija centralizuotai pagamintos šilumos tiek÷jui tiekti šilumos energiją sudar÷ skirtingas
konkurencijos sąlygas AB “Lietuvos dujos” ir SP AB “Vilniaus šilumos tinklai”.
Atsakovas pri÷jo išvados, kad konkurencijos sąlygų skirtumai n÷ra sąlygoti Lietuvos
Respublikos įstatymuose nustatytomis teis÷s normomis. Pareišk÷jas skirtingas konkurencijos
sąlygas aiškina siekiu užtikrinti aplinkos apsaugos interesus ir nurodo, kad priimdama 2002
m. sausio 31 d. sprendimą, vykd÷ Aplinkos oro apsaugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies
reikalavimus. Min÷to sprendimo aiškinamajame rašte, parengtame Vilniaus miesto
savivaldyb÷s administracijos Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyriaus
(b.l.19), aiškinama, kad miesto centre, kur išpl÷toti centralizuotos šilumos tinklai, siūloma
bendrov÷ms, gyvenamiesiems namams, administracin÷ms ir komercin÷ms patalpoms nustatyti
šilumos šaltinį – centralizuotai pagamintą šilumą. Aplinkos apsaugos motyvai nurodomi tik
Vilniaus miesto valdybos Statinio prijungimo prie šilumos energijos šaltinio ar jo pakeitimo
kita šilumos energijos rūšimi komisijos pos÷džio 2002-01-10 protokolo Nr.15 36 punkte (b.l.
27), kur d÷stoma, jog Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentas, derindamas
parengtą Žv÷ryno, Šnipiškių, Žirmūnų ir Verkių seniūnijų energijos rūšies naudojimo
šildymui specialųjį planą, pritar÷ su pastaba, kad Verkių seniūnijos kvartaluose, kur išvystyti
centralizuoti šilumos tinklai, vietinių dujinių katilinių statyba nepriimtina; per Žvalgų g. 9
teritoriją seniai nutiesti šilumos tinklai.
Tačiau Konkurencijos taryba teisingai aiškino Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje
nustatytos išimties turinį ir pagrįstai konstatavo, jog Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybos
sprendimas atsisakyti nustatyti šilumos energijos šaltiniu UAB “Būsto industrijos grup÷”
pasirinktą šaltinį – dujas – ir nustatyti šilumos energijos šaltiniu centralizuotai pagamintą
šilumą gali būti teis÷tas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio prasme tik tuo atveju, jei yra
pakankamai faktinių duomenų teigti, kad 1) nustačius šilumos energijos šaltinį – dujas – bus
pažeisti aplinkos apsaugą reglamentuojantys įstatymai, o 2) nustačius šilumos energijos
šaltiniu centralizuotai pagamintą šilumą aplinkos apsaugą reglamentuojantys įstatymai

pažeisti nebus. Sutiktina su Konkurencijos tarybos išvada, kad Vilniaus regiono Aplinkos
apsaugos departamento pastaba, kuria r÷m÷si pareišk÷jas, nepakankama teigti min÷tų dviejų
sąlygų buvimo. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2001-12-07 raštas yra
abstraktaus pobūdžio, pareišk÷jas, priimdamas 2002-01-31 sprendimą, nedisponavo faktiniais
duomenimis, kad nustačius šilumos energijos šaltiniu dujas, šioje teritorijoje užterštumas
pakis ir ribin÷s užterštumo vert÷s bus viršijamos, o nustačius šilumos energijos šaltiniu
centralizuotai pagamintą šilumą šių pakitimų bus galima išvengti. Be to, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2002 m. rugs÷jo 23 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr.A7-907-02
konstatuota, kad specialioji detaliojo planavimo sąlyga – šilumos energijos šaltinis
centralizuotai pagaminta šiluma – nustatyta nesant teisinių pagrindų tokiam sprendimui
priimti. Atsižvelgiant į tai, pareišk÷jui 2002-01-31 sprendimo motyvuoti Aplinkos oro
apsaugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimų vykdymu pagrindo nebuvo, tod÷l
atsakovo išvada, kad pareišk÷jo sprendimu nustatyti konkurencijos sąlygų skirtumai n÷ra
sąlygoti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytomis teis÷s normomis, pagrįsta.
Apeliantas UAB “Vilniaus energija” apeliaciniame skunde teigia, kad
Konkurencijos taryba netyr÷ ir nelygino šilumos energijos kainų, kai centralizuota šiluma
tiekiama iš skirtingų šilumos šaltinių. Šis teiginys nesudaro pagrindo naikinti skundžiamo
nutarimo, nes šilumos energijos kainos keliamo ginčo sprendimui įtakos neturi. Nagrin÷jama
atitinkama rinka – šilumos energijos šaltinių rinka. Ūkio subjektas pasirenka vieną ar kitą
šilumos energijos šaltinį pagal aplinkybes ir ekonominę naudą.
Išd÷styti motyvai įgalina padaryti išvadą, kad pareišk÷jas, priimdamas 2002 m.
sausio 31 d. sprendimo Nr.152V 1.2.3 punktą jam suteiktus įgaliojimus įgyvendino
pažeisdamas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintą draudimą. Pareišk÷jo motyvai,
kad Konkurencijos įstatymas nustatant specialiąją sąlygą žem÷s sklypo detaliajam planui
rengti, negali būti taikomas, atmestini, nes sprendimas, kuriuo nustatoma sąlyga detaliajam
planui rengti pagal savo turinį turi ūkin÷s veiklos reguliavimo požymių. Konkurencijos
tarybos skundžiamas nutarimas pagrįstas ir teis÷tas, nepaisant to, kad į bylos nagrin÷jimo
procesą nebuvo įtraukta UAB “Vilniaus energija” – šis pažeidimas, teis÷jų kolegijos
nuomone, neįgalina teigti, kad atsakovas atliko tyrimą neišsamiai, nevisapusiškai ar
neobjektyviai. Tokių pat išvadų pri÷jo pirmosios instancijos teismas, 2002 m. lapkričio 11 d.
sprendimu pareišk÷jo skundą atmetęs kaip nepagrįstą ir vadovaujantis Konkurencijos
įstatymo 39 straipsnio 1 punktu Konkurencijos tarybos 2002 m. liepos 9 d. nutarimą Nr.78
palikęs nepakeistą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas padar÷ esminį materialin÷s
teis÷s normų pažeidimą, aiškindamas ir taikydamas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
nuostatas, kuris tur÷jo įtakos priimti neteis÷tą 2003 m. sausio 21 d. sprendimą dalinai
panaikinti Konkurencijos tarybos 2002 m. liepos 9 d. nutarimą Nr.78.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 133–145
straipsniais, 162 straipsnio 1 dalies 1 punktu
nutaria:
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. sausio 21 d. sprendimą
panaikinti.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB “Vilniaus
energija” apeliacinius skundus atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m.
lapkričio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.1.2. D÷l muitin÷s veiklos

1.3.3.1. D÷l mokesčio sumos neįregistravimo arba per mažos mokesčio sumos
įregistravimo
Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų Šalių Narių,
iš vienos pus÷s, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pus÷s, 3 Protokolo 30 straipsnio 6 dalis
numato, kad jei atsakyme trūksta informacijos tikrai produktų kilmei nustatyti, prašančios
muitin÷s pareigūnai panaikina teisę į preferencijas, išskyrus atvejus force majeure arba
išskirtines aplinkybes. Tai reiškia, kad pagal Asociacijos sutartį diskrecija panaikinti teisę į
preferencijas suteikta importuojančios valstyb÷s muitin÷s pareigūnams, taigi būtent jiems
suteikiama galimyb÷ įvertinti kiekvieną prekių importo atvejį, atsižvelgti į konkrečias
aplinkybes, priežastis, d÷l kurių nepatvirtintas prekių kilm÷s statusas, importuojančio asmens
sąžiningumą ir pan. bei spręsti, ar šios aplinkyb÷s gali būti pripažintos išskirtin÷mis, d÷l
kurių teis÷ į preferencijas gal÷tų būti nepanaikinama.
Atsižvelgiant į Asociacijos sutarties 3 Protokolo nuostatas, importuojančios
valstyb÷s muitin÷s pareigūnams tenka pareiga įvertinti kiekvieną prekių importo atvejį, t. y.
įvertinti konkrečias importo aplinkybes ir svarstyti, ar šios aplinkyb÷s gali būti pripažintos
išskirtin÷mis, d÷l kurių teis÷ į preferencijas gal÷tų būti nepanaikinama.
Iš Muitin÷s kodekso 213 straipsnio nuostatų seka, kad papildomos mokesčių sumos
įregistravimas, atsižvelgiant į tai, kad toks įregistravimas paprastai yra susijęs su ūkin÷s
komercin÷s veiklos subjektų veiklos apsunkinimu ir nestabilumu ūkiniuose komerciniuose
santykiuose, yra išimtinis veiksmas, kuriam taikomi specialūs reikalavimai. Tod÷l papildoma
mokesčių suma negali būti įregistruojama, jeigu mokesčių suma neįregistruota arba per maža
mokesčių suma įregistruota d÷l muitin÷s pareigūno klaidos, kurios asmuo, atsakingas už
skolininko įsipareigojimų muitinei vykdymą, veikdamas sąžiningai ir laikydamasis visų teis÷s
aktų reikalavimų, susijusių su muitin÷s deklaracijos pateikimu, negal÷jo nustatyti (MK 213
str. 2 d. 2 p.).
Administracin÷ byla Nr. A5–489–2003
Bylų kategorija 12.4.; 12.5.

NUTARTIS
2003 m. geguž÷s 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininko ir praneš÷jo), Stasio Gudyno ir Romano
Klišausko,
sekretoriaujant Rūtai Barysaitei,
dalyvaujant pareišk÷jo (apelianto) atstovui adv. pad. Ramūnui Kontrauskui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
UAB “Mineraliniai vandenys” apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2003 m. kovo 27 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB
“Mineraliniai vandenys” skundą atsakovams Muitin÷s departamentui prie Finansų
ministerijos ir Vilniaus teritorinei muitinei d÷l sprendimų panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas skundu ir patikslintu skundu kreip÷si į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Muitin÷s departamento prie Finansų
ministerijos 2002 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. MM42-06-189 bei Vilniaus teritorin÷s
muitin÷s 2002 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. VM19-09-390 bei įpareigoti atsakovus

grąžinti pareišk÷jui UAB "Mineraliniai vandenys" l 308 359 Lt mokesčių ir netesybų.
Nurod÷, kad 1998 m. importavo į Lietuvos Respublikos teritoriją Europos Sąjungos kilm÷s
prekes. Muitin÷s procedūrų metu buvo įforminti bendrojo dokumento importo rinkiniai: 1)
1998 08 25 Nr. 8VA12417548; 2) 1998 10 12 Nr. 8VR15421376; 3) 1998 10 05 Nr.
8VR15420830; 4) 1998 10 07 Nr.8VA12418496; 5) 1998 04 29 Nr. 8VR15408429; 6) 1998
11 02 Nr. 1998 12 30 Nr. 8VR15423021; 7) 1998 11 06 Nr. 8VA12420860; 8) 1998 06 03
Nr. 8VR15411263; 9) 1998 12 30 Nr. 8VR15427957; 10) 1998 11 26 Nr. 8VR15425083.
Pareišk÷jo importuotų prekių Europos Sąjungos kilm÷ buvo patvirtinta nustatyta
tvarka Belgijos muitin÷s institucijų išduotais prekių kilm÷s sertifikatais EUR1 Nr. 3017500,
3017489, 3017488, 2252851, 2252850, 2252849, 3017499, 2252923, 2870714, 3017250,
2252854, 2252853, 2252852, 2870711.
Vilniaus teritorin÷ muitin÷ 2002 m. rugpjūčio m÷n. 26 d. sprendimu Nr. VM19-09390 pareišk÷jo importuotoms prek÷ms nusprend÷ taikyti 35 procentų autonominio muito
tarifą; įregistruoti skolą muitinei – l 107 960 Lt muito, 199 351 Lt PVM; įpareigoti pareišk÷ją
per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos sumok÷ti papildomai apskaičiuotus
mokesčius. Vilniaus teritorin÷ muitin÷ sprendimą motyvavo tuo, kad 2002 m. liepos 9 d.
Muitin÷s departamentas raštu informavo, kad d÷l nepakankamų dokumentinių įrodymų
nebuvo patvirtinta prekių preferencin÷ kilm÷. Priimdama sprendimą, teritorin÷ muitin÷
vadovavosi laisvosios prekybos su Europos Sąjunga sutarties 3-čiu protokolu, Lietuvos
Respublikos muitin÷s kodekso 210 straipsniu, 1997 m. kovo 24 d. Vyriausyb÷s nutarimu Nr.
268 D÷l prekių eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos bei 2002 m.
sausio 15 d. Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 43 D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1996 m.
balandžio 24 d. nutarimo Nr. 748 “D÷l mokesčių mok÷jimo muitin÷je tvarkos” dalinio
pakeitimo.
Šį teritorin÷s muitin÷s sprendimą atsakovas Muitin÷s departamentas 2002 11 19
sprendimu Nr. MM42-06-189 paliko galioti tuo motyvu, kad Belgijos muitų ir akcizų
administracija 2002 spalio 2 d. raštu Nr. D.D. 214.577 informavo, kad negali įrodyti, jog į
Lietuvos Respubliką eksportuotos cigaret÷s atitinka prekių kilm÷s taisykles.
Pareišk÷jas nurodo, kad prekių eksportuotojas British American Tobacco Oy 2002
m. rugs÷jo 5 d. raštu patvirtino, kad visi EUR l sertifikatai yra teisingi ir juose minimos
cigaret÷s pagamintos Belgijos fabrike. Be to, eksportuotojas nurod÷, kad fabrikas yra
uždarytas ir pagal Europos Sąjungos reglamento Nr. 2913/92 16 straipsnį, dokumentai
saugomi ne daugiau kaip trejus metus, kadangi yra pra÷ję daugiau nei treji metai, dokumentų
pateikti negali.
Pareišk÷jo nuomone, atsakovai neteisingai pritaik÷ įstatymo normas pareišk÷jo
atžvilgiu ir nepagrįstai įregistravo papildomą mokesčių sumą. Europos sutarties, steigiančios
asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų šalių Narių, iš vienos pus÷s, ir Lietuvos Respublikos,
iš kitos pus÷s Protokolo Nr.3 16 str. nustato, kad produktų kilm÷s statusas įrodomas pateikiant
pagal šio Protokolo nuorodas sertifikatą EUR.l. Pagal protokolo 17 straipsnį jud÷jimo EUR. l
sertifikatas išduodamas eksportuojančios šalies muitin÷je eksportuotojui arba jo įgaliotam
asmeniui pateikus paraišką raštu. Eksportuotojas mažiausiai tris metus turi saugoti
dokumentus, įrodančius prekių kilmę. Pagal Muitin÷s kodekso 214 straipsnio 3 dalį
skolininkas gali būti informuojamas apie mokesčių sumos įregistravimą ne v÷liau kaip po
trejų metų nuo skolos muitinei atsiradimo dienos, o pagal šio kodekso 215 straipsnio l dalį,
turi būti sumok÷ti tik tie mokesčiai, apie kuriuos skolininkas informuojamas šio kodekso 214
straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovas papildomai priskaičiuotus mokesčius įregistravo
pažeisdamas pamin÷tas įstatymų normas bei Muitin÷s kodekso 213 straipsnio 2 dalies 2
punkto reikalavimus.
Atsiliepimu į skundą atsakovas Muitin÷s departamentas praš÷ skundą atmesti.
Nurod÷, kad po pareišk÷jo 1998 m. importuojamų iš Belgijos cigarečių bendrojo dokumento
įforminimo ir muitinei pritaikius šioms cigaret÷ms preferencin÷s kilm÷s statusą taikant
prek÷ms 20 procentų preferencinio muito tarifo normą, muitinei kilo įtarimų d÷l prekių

kilm÷s, tod÷l prekių kilm÷s sertifikatai EUR. l buvo išsiųsti patikrinimui į Belgijos muitinę.
Belgijos muitų ir akcizų administracija pakartotinai 2002 m. spalio 2 d. raštu Nr.D.D. 214.577
informavo, kad negali įrodyti, jog į Lietuvą eksportuotos cigaret÷s atitinka prekių kilm÷s
taisykles. Tod÷l, nesant įrodymų, kad pareišk÷jas 1998 m. iš Belgijos importavo cigaretes,
turinčias Europos Sąjungos kilmę, n÷ra pagrindo taikyti šioms prek÷ms preferencinius muitus.
Atsiliepimu į skundą atsakovas Vilniaus teritorin÷ muitin÷ praš÷ skundą atmesti.
Nurod÷, kad Vilniaus teritorin÷je muitin÷je buvo patikrinti pareišk÷jo įforminti BD importo
rinkiniai, kurių įforminimo metu ūkio subjektas pateik÷ prekių jud÷jimo sertifikatus EUR. l
min÷toms prek÷ms, tod÷l apskaičiuojant importo mokesčius, visoms deklaruotoms cigarečių
siuntoms buvo taikyta 20 procentų preferencinio muito tarifo norma. Kilus įtarimams d÷l
importuotų prekių preferencin÷s kilm÷s, sertifikatai EUR. l buvo perduoti Muitin÷s
departamentui papildomam patikrinimui. Kadangi nebuvo patvirtinta prekių preferencin÷
kilm÷, Vilniaus teritorin÷ muitin÷ perskaičiavo BD importo rinkiniuose deklaruotoms
prek÷ms importo mokesčius, taikant 35 procentų autonominio muito tarifo normą ir
įregistravo l 107 960 Lt muito ir 199 351 Lt PVM skolą muitinei.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. kovo 27 d. sprendimu
pareišk÷jo skundą iš dalies patenkino, Muitin÷s departamento 2002 m. lapkričio 19 d.
sprendimą Nr.MM42-06-189, kuriuo atmestas UAB “Mineraliniai vandenys” skundas,
panaikino ir perdav÷ skundą nagrin÷ti iš naujo. Teismas iš dalies sutiko su pareišk÷jo
argumentu, kad atsakovai pri÷m÷ sprendimus, objektyviai neįvertinę visų aplinkybių.
Muitin÷s departamentas skundžiamą sprendimą paliko galioti tuo motyvu, kad Belgijos muitų
ir akcizų administracija 2002 m. spalio 2 d. raštu Nr.D.D. 214.577 informavo, jog negali
įrodyti, kad į Lietuvos Respubliką importuotos cigaret÷s atitinka prekių kilm÷s taisykles.
Tačiau atsakovo sprendime nenurodyta, d÷l kokių sertifikatų buvo kreiptasi ir nebuvo
vertinama ta aplinkyb÷, kad Asociacijos sutarties protokolo Nr.3 17 str. numato, kad
eksportuotojas prekių kilmę patvirtinančius dokumentus turi saugoti ne mažiau tris metus,
šiuo atveju iki 2001 metų atitinkamos datos. Pareišk÷jas pateik÷ eksportuotojo raštą, iš kurio
matyti, kad gamykla, kurioje buvo pagamintos importuotos pareišk÷jo cigaret÷s, buvo
uždaryta 2001 m. pabaigoje ir pagal Europos Sąjungos reglamento Nr. 2913/92 16 straipsnį,
dokumentai saugomi ne daugiau trejus metus, tod÷l pra÷jus šiam laikotarpiui, jokių
dokumentų pateikti negali, šiuo raštu patvirtina, kad visi EUR. l sertifikatai, kurie buvo
pateikti muitinei, yra teisingi ir juose minimos cigaret÷s buvo pagamintos Belgijos fabrike.
Vež÷jas pristat÷ Belgijos pareigūnams visus būtinus dokumentus ir patvirtino juos
antspaudais bei Belgijos muitin÷s ir vež÷jo parašais.
Teismas konstatavo, kad Muitin÷s departamento sprendime nenurodyta, d÷l kokių
konkrečių priežasčių atšaukta prekių preferencin÷ kilm÷, nevertintas byloje esantis raštas (b.l.
56, 58), nesvarstyta Muitin÷s kodekso 213 straipsnio 2dalies 2 punkto ir 3 dalies nuostatų
taikymo galimyb÷. Teismas pažym÷jo, kad skundžiamas teis÷s aktas, kaip ir kiekvienas kitas
individualus administracinis sprendimas, turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teis÷s aktų
normomis (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio l dalis). Nesant muitin÷s
sprendimuose išsamių motyvų ir argumentų d÷l pateikto skundo, apsunkinama suinteresuoto
asmens teis÷ ginčyti priimtą sprendimą, pateikti konkrečius argumentus ir įrodymus. Teismas
padar÷ išvadą, kad viešojo administravimo procedūra, kurios metu priimtas skundžiamas
sprendimas, neužtikrino objektyvaus visų aplinkybių įvertinimo bei priimto sprendimo
pagrįstumo, o tai yra pagrindas skundžiamą aktą naikinti ir Muitin÷s departamentą įpareigoti
pareišk÷jo skundą d÷l teritorin÷s muitin÷s sprendimo nagrin÷ti iš naujo.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2003 m. kovo 27 d. sprendimo dalį, kuria pareišk÷jo skundas buvo perduotas nagrin÷ti
iš naujo, ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareišk÷jo skundą patenkinti. Nurodo, kad
Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnis įtvirtina pagrindinę teismo pareigą spręsti
ginčus d÷l teis÷s. Iš teismo sprendimo motyvų matyti, kad atsakovai prival÷jo taikyti
Asociacijos sutarties Protokolo Nr.3 17 straipsnį, Muitin÷s kodekso 210, 211, 212 ir 213

straipsnius, tačiau to nepadar÷, tod÷l, apelianto manymu, yra akivaizdu, kad skundžiami
administraciniai aktai savo turiniu prieštarauja aukštesn÷s galios teis÷s aktams
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Administracinių
bylų teisenos įstatymo 89 straipsnis įpareigoja teismą panaikinti skundžiamą aktą, o 88
straipsnis nustato administracinio teismo kompetenciją, išnagrin÷jus administracinę bylą.
Šioje normoje įtvirtintas administracinio teismo sprendimų sąrašas patvirtina, kad bet kuriuo
atveju teismas gali išspręsti ginčą tik tokiu būdu, kuris numatytas įstatyme. Nei Muitin÷s
kodeksas, nei Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato teismo teis÷s grąžinti
pareišk÷jo skundą nagrin÷ti iš naujo išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne teisme tvarka
institucijai. Pirmosios instancijos teismo sprendime nurodomas atsakovo
Muitin÷s
departamento sprendimo panaikinimo pagrindas – pagrindinių procedūrų pažeidimas,
neužtikrinant objektyvaus visų aplinkybių įvertinimo bei priimto sprendimo pagrįstumo, buvo
pritaikytas neteis÷tai, nes skundžiamais sprendimais atsakovai pažeid÷ ne procedūrinio
pobūdžio taisykles, o teis÷s normas, tiesiogiai reglamentuojančias skolos muitinei atsiradimą,
papildomos mokesčių sumos įregistravimą, skolininko informavimą apie mokesčių sumos
įregistravimą bei mokesčių sumok÷jimą. Apelianto manymu, teismas prival÷jo konstatuoti
skundžiamų aktų neteis÷tumą iš esm÷s, juos panaikinti bei taikyti aktų panaikinimo teisines
pasekmes. Apeliantas nurodo, kad papildoma mokesčių suma skundžiamais administraciniais
aktais negal÷jo būti įregistruota ir išieškota, kadangi jos įregistravimas bei išieškojimas
pažeidžia tiek Asociacijos sutarties, tiek Protokolo Nr.3 17 straipsnio 2 dalį, tiek Muitin÷s
kodekso 211, 213, 214 bei 215 straipsnių nuostatas. Prekių jud÷jimo sertifikatai EUR. 1
nebuvo panaikinti ar pripažinti negaliojančiais, taip pat nebuvo paneigta pareišk÷jo
importuotų prekių kilm÷.
Atsakovas Muitin÷s departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą
atmesti. Nurodo, kad pareišk÷jo skola atsirado nuo to momento, kai muitin÷ gal÷jo ją
apskaičiuoti, t.y. nuo Belgijos muitin÷s pateiktų atsakymų gavimo momento. Muitin÷s
kodekso normos, reglamentuojančios skolos įregistravimo tvarką muitin÷je, taip pat ir
Muitin÷s kodekso 211 straipsnio 3 dalis, 213 straipsnio 2 dalies 2 punktas ir 214 straipsnio 3
dalis neturi įtakos muitin÷s teisei įregistruoti ir išieškoti importo muitus ir mokesčius.
Vadovaujantis Muitų tarifų įstatymo 16 straipsniu nesumok÷tą muito sumą muitin÷ išieško
Muitin÷s kodekso nustatyta tvarka už einamuosius ir penkerius pra÷jusius metus. Nesant
įrodymų, kad pareišk÷jo 1998 m. iš Belgijos importuotos cigaret÷s turi Europos Sąjungos
kilmę, n÷ra pagrindo taikyti šioms prek÷ms preferencinius muitus.
Atsakovas Vilniaus teritorin÷ muitin÷ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o
pareišk÷jo skundą atmesti. Nurodo, kad 2002 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus teritorin÷s muitin÷s
sprendimas Nr.VM19-09-390 yra teis÷tas ir pagrįstas, mano, kad apskaičiuota importo
mokesčio nepriemoka išieškota nepažeidžiant nei skolos įregistravimo, nei mokesčių
išieškojimo terminų. Skunde minimi Muitin÷s kodekso 211-214 straipsniai yra skirti muitin÷s
pareigūnų procesiniams veiksmams atlikti.
Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dyje apelianto atstovas praš÷ apeliacinį skundą
tenkinti, iš esm÷s r÷m÷si apeliaciniame skunde d÷stomais motyvais.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas iš dalies patenkinamas, pirmosios instancijos teismo
sprendimas pakeičiamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3
punktas).
Preferencin÷ importo muito norma, atsižvelgiant į valstybę, iš kurios yra kilusios
prek÷s, gali būti taikoma, kai pateikiamas įrodymas, kad prek÷s kilusios iš valstybių ar jų
grupių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis, nustatančias
laisvos prekybos režimą. Valstyb÷, iš kurios yra kilusios importuojamos į Lietuvos

Respublikos muitų teritoriją prek÷s, nustatoma vadovaujantis Muitin÷s kodekso (toliau –
MK) ir tarptautinių sutarčių nuostatomis (Muitų tarifų įstatymo 10 straipsnio 2 dalis, 3
dalies 3 punktas). MK 28 straipsnis numato, kad Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių
nustatytos lengvatin÷s (preferencin÷s) prekių kilm÷s nustatymo taisykl÷s apibr÷žia sąlygas,
kurias įvykdžius prek÷ms taikomi lengvatiniai muitai. Europos sutarties, steigiančios
asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų Šalių Narių, iš vienos pus÷s, ir Lietuvos
Respublikos, iš kitos pus÷s (toliau – Asociacijos sutartis) vienu asociacijos tikslų 1
straipsnio 2 dalyje numat÷ laisvos prekybos erdv÷s tarp Bendrijos ir Lietuvos palaipsnį
įkūrimą, o sutarties 34 straipsnis numat÷, kad 3 Protokole yra išd÷stytos kilm÷s taisykl÷s
preferencinių muitų tarifų, numatytų Sutartyje, taikymui. Šio protokolo IV skyriuje
įtvirtintos taisykl÷s, susijusios su produktų kilm÷s statuso įrodymu. Pagal Protokolo 16 ir
17 straipsnius produktų Bendrijos kilm÷s statusas įrodomas pateikiant jud÷jimo sertifikatą
EUR. 1, kuris išduodamas eksportuojančios šalies muitin÷je, jeigu eksportuojamos prek÷s
turi Bendrijos kilmę. Analogiškas teisinis reglamentavimas įtvirtintas ir Europos Bendrijos,
Europos atomin÷s energijos bendrijos, Europos anglies ir plieno bendrijos, iš vienos pus÷s,
ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pus÷s, sutartyje d÷l laisvos prekybos ir su prekyba
susijusių dalykų (Protokolas Nr.3).
Byloje nustatyta, kad pareišk÷jas 1998 metais importavo iš Belgijos cigaretes ir
įformino atitinkamus bendrojo dokumento importo rinkinius. Muitin÷, remdamasi muitinio
įforminimo metu pareišk÷jo pateiktais prekių jud÷jimo sertifikatais EUR.1 Nr.3017500,
3017489, 3017488, 2252851, 2252850, 2252849, 3017499, 2252923, 2870714, 3017250,
2252854, 2252853, 2252852, 2870711, taik÷ prek÷ms 20 procentų preferencinio muito
tarifo normą. Po muitinio įforminimo teritorin÷ muitin÷, patikrinusi prekių kilm÷s
dokumentus ir remdamasi iš Belgijos muitin÷s gauta informacija d÷l negalimumo
patvirtinti prekių preferencin÷s kilm÷s, 2002 m. rugpjūčio 26 d. pri÷m÷ pareišk÷jo
skundžiamą sprendimą Nr.VM 19-09-390 pagal bendrojo dokumento rinkinius
deklaruotoms prek÷ms taikyti 35 procentų autonominio muito tarifą ir įregistruoti skolą
muitinei: muito – 1107960 Lt, prid÷tin÷s vert÷s mokesčio – 199351 Lt.
Ginčo teisiniams santykiams taikytinos normos, įtvirtintos Asociacijos sutarties 3
Protokole, reglamentuojančios v÷lesnį jud÷jimo sertifikatų patikrinimą, ir MK normos,
reglamentuojančios papildomos muitų ir mokesčių sumos įregistravimą muitin÷je.
Pagal Asociacijos sutarties 3 Protokolo 30 straipsnio 1 dalį v÷lesnis jud÷jimo
sertifikatų patikrinimas apima dokumentų autentiškumo, juose nurodytų produktų kilm÷s
statuso ar Protokolo reikalavimų vykdymo patikrinimą. Byloje nustatyta, kad 1998 m.
pareišk÷jo importuotoms prek÷ms buvo pritaikyta 20 procentų preferencinio muito tarifo
norma. Kaip matyti iš susirašin÷jimo tarp Lietuvos muitin÷s ir Belgijos muitin÷s institucijų
medžiagos d÷l v÷lesnio jud÷jimo sertifikatų patikrinimo, Lietuvos muitin÷ į Belgijos
muitinę d÷l jud÷jimo sertifikatų a posteriori patikrinimo d÷l juose nurodytų produktų
kilm÷s statuso patvirtinimo kreip÷si 1998 m. rugpjūčio 12 d. ir 1999 m. gruodžio 16 d., į ką
buvo gauti trys Belgijos muitin÷s institucijų atsakymai: 1999 m. lapkričio 8 d. d÷l
Nr.E2252923, E2252849 ir E2252850; 2000 m. birželio 28 d. d÷l E3017500, E3017489,
E3017488, E2252851, E2252850, E2252849, E3017499, E2252923, E3017250,
E2870711, E2870714, E2252854, E2252853, E2252852 ir 2002 m. birželio 13 d. d÷l
E2870711 ir E2870714. Be to ikiteisminio ginčo nagrin÷jimo metu buvo gautas 2002 m.
spalio 2 d. raštas Nr. D.D. 214.577. N÷ viename šių raštų nenurodyta, kad patikrinimo
rezultatas aiškiai parod÷, jog jud÷jimo sertifikatuose nurodyti produktai turi kilm÷s statusą.
Asociacijos sutarties 3 Protokolo 30 straipsnio 6 dalis numato, kad jei atsakyme
trūksta informacijos tikrai produktų kilmei nustatyti, prašančios muitin÷s pareigūnai
panaikina teisę į preferencijas, išskyrus atvejus force majeure arba išskirtines aplinkybes.
Tai reiškia, kad pagal Asociacijos sutartį diskrecija panaikinti teisę į preferencijas suteikta
importuojančios valstyb÷s muitin÷s pareigūnams, taigi būtent jiems suteikiama galimyb÷

įvertinti kiekvieną prekių importo atvejį, atsižvelgti į konkrečias aplinkybes, priežastis, d÷l
kurių nepatvirtintas prekių kilm÷s statusas, importuojančio asmens sąžiningumą ir pan. bei
spręsti, ar šios aplinkyb÷s gali būti pripažintos išskirtin÷mis, d÷l kurių teis÷ į preferencijas
gal÷tų būti nepanaikinama.
Kaip min÷ta, n÷ viename Belgijos muitin÷s raštų nenurodyta, kad patikrinimo
rezultatas aiškiai parod÷, jog jud÷jimo sertifikatuose nurodyti produktai turi kilm÷s statusą,
tod÷l muitin÷, gavusi sertifikatus išdavusios valstyb÷s muitin÷s institucijų atsakymus, įgijo
pagrindą spręsti d÷l preferencijų importuotoms pagal min÷tus jud÷jimo sertifikatus
prek÷ms panaikinimo. Vilniaus teritorin÷je muitin÷je 2002 m. liepos 9 d. gautas Muitin÷s
departamento 2002 m. liepos 9 d. raštas Nr.MM19/21-12-6701, kuriuo teritorin÷ muitin÷
informuota, kad d÷l nepakankamų dokumentinių įrodymų nebuvimo nebuvo patvirtinta
prekių jud÷jimo sertifikatuose nurodytų prekių kilm÷. Kaip matyti teritorin÷s muitin÷s
2002 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr.VM 19-09-390 turinio, jis priimtas vadovaujantis
vien tik tuo faktu, kad prekių preferencin÷ kilm÷ nebuvo patvirtinta. Tuo tarpu
atsižvelgiant į Asociacijos sutarties 3 Protokolo nuostatas, importuojančios valstyb÷s
muitin÷s pareigūnams tenka pareiga įvertinti kiekvieną prekių importo atvejį, t.y. įvertinti
konkrečias importo aplinkybes ir svarstyti, ar šios aplinkyb÷s gali būti pripažintos
išskirtin÷mis, d÷l kurių teis÷ į preferencijas gal÷tų būti nepanaikinama.
Iš MK 213 straipsnio nuostatų seka, kad papildomos mokesčių sumos
įregistravimas, atsižvelgiant į tai, kad toks įregistravimas paprastai yra susijęs su ūkin÷s
komercin÷s veiklos subjektų veiklos apsunkinimu ir nestabilumu ūkiniuose komerciniuose
santykiuose, yra išimtinis veiksmas, kuriam taikomi specialūs reikalavimai. Tod÷l
papildoma mokesčių suma negali būti įregistruojama, jeigu mokesčių suma neįregistruota
arba per maža mokesčių suma įregistruota d÷l muitin÷s pareigūno klaidos, kurios asmuo,
atsakingas už skolininko įsipareigojimų muitinei vykdymą, veikdamas sąžiningai ir
laikydamasis visų teis÷s aktų reikalavimų, susijusių su muitin÷s deklaracijos pateikimu,
negal÷jo nustatyti (MK 213 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Pagal MK 213 straipsnio 3 dalį,
jeigu lengvatin÷ (preferencin÷) prekių kilm÷ nustatoma taikant Lietuvos Respublikos
tarptautin÷s sutarties nustatytą administracinio bendradarbiavimo su kitos šalies valstyb÷s
institucija sistemą, laikoma, kad klaida, padaryta kitos šalies valstyb÷s institucijos
išduodant lengvatinę (preferencinę) prekių kilmę įrodantį dokumentą (sertifikatą), yra
tokia, kurios asmuo, atsakingas už skolininko įsipareigojimų muitinei įvykdymą, negal÷jo
nustatyti. Pagal cituoto MK straipsnio 5 dalį asmuo, atsakingas už skolininko
įsipareigojimų muitinei įvykdymą, laikomas veikusiu sąžiningai, jeigu jis gali pagrįsti, kad
per atitinkamų prekybos operacijų vykdymo laikotarpį jis deramai siek÷ užtikrinti, kad
būtų laikomasi visų lengvatinių muitų taikymo sąlygų.
Aukščiau min÷tos aplinkyb÷s teritorin÷s muitin÷s 2002 m. rugpjūčio 26 d.
sprendime Nr.VM 19-09-390, taip pat Muitin÷s departamento 2002 m. lapkričio 19 d.
sprendime Nr.MM42-06-189 neįvertintos. D÷l to konstatuotina, kad skundžiami
sprendimai priimti pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, tur÷jusias užtikrinti
objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, tod÷l turi būti panaikinami
Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Pirmosios
instancijos teismas pri÷jo tokios pat išvados Muitin÷s departamento sprendimo atžvilgiu,
nurodydamas, kad Muitin÷s departamento sprendime nenurodyta, d÷l kokių priežasčių
atšaukta prekių preferencin÷ kilm÷, nesvarstyta MK 213 straipsnio 2 dalies 2 punkto, ir 3
dalies nuostatų taikymo galimyb÷, tod÷l šioje dalyje teismo sprendimas pagrįstas ir
teis÷tas.
Tačiau konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje, kurioje
nepanaikintas teritorin÷s muitin÷s sprendimas, o pareišk÷jo skundas perduotas Muitin÷s
departamentui nagrin÷ti iš naujo, nepagrįstas ir neteis÷tas. Nors muitin÷, atsižvelgdama į
gautą iš Belgijos muitin÷s informaciją, tur÷jo pagrindą spręsti d÷l preferencijų

importuotoms pagal min÷tus jud÷jimo sertifikatus prek÷ms panaikinimo, tačiau, teis÷jų
kolegijos nuomone, nagrin÷jamoje situacijoje tur÷jo būti pritaikyta Asociacijos sutarties 3
Protokolo 30 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta išimtis, numatanti, kad teis÷ į preferencijas
nepanaikinama, jei egzistuoja išskirtin÷s aplinkyb÷s: t.y., nagrin÷jamoje situacijoje
taikytinas min÷tas MK 213 straipsnis ir pripažintina, kad papildoma mokesčių suma
netur÷jo būti įregistruota, nes per mažos mokesčių sumos įregistravimą l÷m÷ aplinkyb÷s,
kurių pareišk÷jas, veikdamas sąžiningai ir laikydamasis visų lengvatinių muitų taikymo
sąlygų, negal÷jo nustatyti, o būtent:
Pagal Asociacijos sutarties 3 Protokolo 17 straipsnį, sertifikatus išduodanti
muitin÷ imasi visų būtinų priemonių produkto kilm÷s patikrinimui. Šiam tikslui ji turi teisę
pareikalauti bet kokių įrodymų ir atlikti eksportuotojo sąskaitų ar kitą reikalingą
patikrinimą (6 dalis). Kreipdamasis EUR.1 sertifikato eksportuotojas turi būti pasiruošęs,
eksportuojančios šalies muitin÷s pareigūnams reikalaujant, pateikti bet kuriuo metu visus
reikalingus prekių kilmę įrodančius dokumentus. Nagrin÷jamu atveju eksportuojančios
šalies muitin÷je išduoti jud÷jimo sertifikatai EUR.1 importuojančios šalies muitin÷je
muitinio įforminimo metu buvo pagrindu taikyti preferencinius muitus. Pagal Asociacijos
sutarties 3 Protokolo 17 straipsnio 3 dalį eksportuotojas mažiausiai trejus metus turi
saugoti prekių kilmę įrodančius dokumentus. Belgijos muitin÷s raštuose nurodyta
priežastis, d÷l kurios nebuvo galimybių nustatyti prekių kilm÷s – įrodančių dokumentų
trūkumas. Tačiau British American Tobacco Nordic Oy 2002 m. rugs÷jo 5 d. rašte
nurodyta, kad sertifikatuose minimos cigaret÷s buvo pagamintos British American
Tobacco Belgijos fabrike, kuris yra uždarytas, o kadangi pra÷jo daugiau kaip treji metai,
n÷ra galimyb÷s pateikti jokių dokumentų (b.l.7-9). Šiame rašte nurodytos aplinkyb÷s
nepaneigtos, Belgijos muitin÷s raštai nepatvirtina, kad dokumentų privalomo saugojimo
metu Belgijos muitin÷s pareigūnai būtų kreipęsi į eksportuotoją būtent d÷l ginčijamų
EUR.1 jud÷jimo sertifikatų. British American Tobacco Belgium 1999 m. spalio 14 d.
faksimilinio pranešimo kopija (b.l.59-60) nevertinama, nes neatitinka dokumentams kaip
įrodin÷jimo priemonei keliamų reikalavimų, Nyderlandų muitų ir akcizų administracijos
2002 m. spalio 2 d. raštas Nr.D.D.241.577, kuriame minimas British American Tobacco
Belgium 1999 m. spalio 14 d. raštas, Muitin÷s departamente gautas po teritorin÷s muitin÷s
skundžiamo sprendimo pri÷mimo, be to, kaip matyti iš jo turinio, jame remiamasi min÷tu
British American Tobacco Belgium 1999 m. spalio 14 d. faksimiliniu pranešimu, o šiai
dienai Lietuvos muitin÷ buvo kreipusis į Belgijos muitinę 1998 m. rugpjūčio 12 d. raštu tik
d÷l dalies jud÷jimo sertifikatų EUR.1 patikrinimo (E2252850, E2252923 ir E 2252849).
Byloje nenustatyta, kad importuotojas nesilaik÷ teis÷s aktų reikalavimų, susijusių su
muitin÷s deklaracijos pateikimu ar deramai nesiek÷ užtikrinti lengvatinių muitų taikymo
sąlygų. Greta importo deklaracijų importuotojas muitinei teik÷ patvirtinimus d÷l prekių
pagaminimo vietos, prekių kilm÷s sertifikatus.
Išd÷stytos aplinkyb÷s teis÷jų kolegiją įgalina konstatuoti, kad per mažos
mokesčių sumos įregistravimą l÷m÷ aplinkyb÷s, kurių pareišk÷jas, veikdamas sąžiningai ir
laikydamasis lengvatinių muitų taikymo sąlygų, negal÷jo nustatyti, tod÷l papildomos
mokesčių sumos įregistravimas prieštarauja MK 213 straipsnio 2 dalies 2 punktui. D÷l to
pripažintina, kad pareišk÷jo skundžiami sprendimai turi būti panaikinami ir
Administracinių bylų teisenos įstatymo 1 dalies 1 punkto pagrindu.
Teritorin÷ muitin÷, vadovaudamasi MK 216 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2161
straipsnio 1 dalimi, muitus ir mokesčius išieškojo ne ginčo tvarka. MK 219 straipsnio 1
dalis numato, kad grąžinama importo muitų ir mokesčių dalis, kuri buvo įregistruota
nesilaikant MK 213 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus
teritorin÷s muitin÷s 2002 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr.VM 19-09-390 įregistruota
skola muitinei išieškota ne ginčo tvarka, ji pripažintina grąžintina. Mokesčių mok÷jimo

muitin÷je tvarkos, patvirtintos Vyriausyb÷s 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748, 22
punktas numato, kad teismo sprendimu grąžintinais pripažinti mokesčiai grąžinami, kaip
numatyta šios tvarkos 21 punkte. Pagal 21 punktą nepagrįstai sumok÷ti mokesčiai
grąžinami litais, mokesčius grąžina teritorin÷ muitin÷, kuriai sumok÷ti grąžintini mokesčiai
mokamuoju pavedimu į asmens, sumok÷jusio grąžintinus mokesčius, sąskaitą. Tod÷l
pareišk÷jo reikalavimas įpareigoti grąžinti pareišk÷jui mokesčių ir netesybų sumą Muitin÷s
departamento atžvilgiu negali būti patenkinamas.
Kadangi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 27 d.
sprendimas iš dalies neteis÷tas ir nepagrįstas, jis keistinas.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
nutaria:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 27 d. sprendimo dalį, kuria
UAB “Mineraliniai vandenys” skundas iš dalies patenkintas ir panaikintas Muitin÷s
departamento 2002 m. lapkričio 19 d. sprendimas Nr.MM42-06-189, palikti nepakeistą.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 27 d. sprendimą kitoje
dalyje pakeisti.
Panaikinti Vilniaus teritorin÷s muitin÷s 2002 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą
Nr.VM19-09-390 ir įpareigoti Vilniaus teritorinę muitinę grąžinti vykdant jos 2002 m.
rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr.VM19-09-390 išieškotus mokesčius ir netesybas.
Nutartis neskundžiama.
1.3.3.2. D÷l sandorio vert÷s metodo taikymo prekių muitiniam įvertinimui atlikti
Pagal Muitin÷s kodekso 30 straipsnio 1 dalies 2 punktą sandorio vert÷ negali būti
laikoma prekių muitine verte, jeigu prekių pardavimui arba jų kainai tur÷jo įtakos tam tikros
sąlygos ar aplinkyb÷s, kurių poveikio prekių pardavimo sandorio vertei neįmanoma nustatyti.
Šiame punkte n÷ra konkretizuotos ar kaip nors kitaip apibūdintos aplinkyb÷s, kurių įtaką ir
poveikį sandorio vertei nustatyti neįmanoma. Tokio konkretizavimo ir apibūdinimo nepateikia
ir Prekių muitinio įvertinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m.
birželio 9 d. nutarimu Nr. 748 6.2. punktas, kuriame nurodyti tik keli pavyzdiniai Muitin÷s
kodekso 30 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo atvejai. Tod÷l, nurodytos aplinkyb÷s
nustatytinos kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant įrodymus, vadovaujantis teisingumo bei
protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6 d.).
Sistemiškas nurodytų materialin÷s teis÷s normų aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad
muitin÷s vert÷s nustatymo tikslas yra realios (dirbtinai nesumažintos) ir rinkos pagrįstos
importuojamų prekių vert÷s nustatymas. Šiam tikslui pasiekti naudojami Muitin÷s kodekso,
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 748 D÷l prekių muitinio
įvertinimo tvarkos patvirtinimo ir šiuo nutarimu patvirtintos Prekių muitinio įvertinimo
tvarkos nustatyti muitinio įvertinimo metodai, tarp jų ir tapačių prekių pardavimo eksportui į
Lietuvos Respublikos muitų teritoriją sandorio vert÷s metodas.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Anatolijaus
Baranovo (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s ir Romano Klišausko,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui Igoriui Romaškevičiui,
atsakovo atstovei Valentinai Lemežienei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
UAB “Stimeksa” apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
balandžio 4 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB “Stimeksa” skundą
atsakovui Muitin÷s departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus teritorinei
muitinei d÷l sprendimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas UAB “Stimeksa” su skundu (b. l. 3 – 6) kreip÷si į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Muitin÷s departamento 2002 m. gruodžio 30 d.
sprendimą Nr. MM 42 – 06 – 226 “D÷l UAB “Stimeksa” skundo” ir įpareigoti Muitin÷s
departamentą perskaičiuoti UAB “Stimeksa” importuoto portlandcemento (deklaracijų Nr.
OVR 13404800, Nr. OVR 13402020, Nr. 13402172, Nr. OVR 13404572, Nr. OVR
13403833, Nr. OVR 13403906, Nr. OVR 13404494, Nr. OVR 13404483, Nr. OVR
13404528, Nr. OVR 13404510, Nr. OVR 13404682) vertę po 0,07 Lt/kg bei perskaičiuoti už
šias prekes mok÷tinus mokesčius, o susidariusią permoką grąžinti UAB “Stimeksa”.
Pareišk÷jas nurod÷, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2002 m.
geguž÷s 14 d. išnagrin÷jo administracinę bylą pagal UAB “Stimeksa” skundą d÷l Muitin÷s
departamento 2001 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. MM 18/16 – 08 – 35 “D÷l UAB “Stimeksa”
skundo”, kuriuo spręsta d÷l 2000 m. balandžio – rugpjūčio m÷nesiais įmon÷s importuotų
prekių muitin÷s vert÷s, panaikinimo. Apeliacin÷s instancijos teismas panaikino pirmosios
instancijos teismo sprendimą, kuriuo paliktas galioti atsakovo sprendimas, bei Muitin÷s
departamento sprendimą, nurodydamas, kad pastarasis be pagrindo UAB “Stimeksa”
importuotoms prek÷ms taik÷ ne mažiausiąją, o vidutinę tapačių prekių sandorio vertę. Taip
pat nurod÷ Muitin÷s departamentui iš naujo perskaičiuoti mokesčius už UAB “Stimeksa”
importuotą portlandcementą. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad Vilniaus teritorin÷ muitin÷,
vykdydama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, 2002 m. birželio 28 d.
pri÷m÷ sprendimą Nr. VM 08/S – 04 – 477 “D÷l muitin÷s sprendimų pripažinimo
negaliojančiais iš dalies ir naujo sprendimo pri÷mimo”, tačiau neatsižvelg÷ į teismo nustatytas
aplinkybes bei įpareigojimus, neperskaičiavo nei UAB “Stimeksa” importuotų prekių
muitin÷s vert÷s, nei mok÷tinų mokesčių. Apskundus šį sprendimą, Vilniaus teritorin÷ muitin÷
2002 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. VM 42 – 26 “D÷l UAB “Stimeksa” skundo” skundą
atmet÷. Pareišk÷jas, be to, kreip÷si į Finansų ministeriją, kuri 2002 m. spalio 23 d. rašte Nr. 17
– 11 – 0216933/0212105 nurod÷, jog Vilniaus teritorin÷ muitin÷, vykdydama teismo
sprendimą, pažeid÷ Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 748
(toliau Nutarimas) “D÷l prekių muitinio įvertinimo tvarkos patvirtinimo” reikalavimus,
netaik÷ mažiausios PREMI duomenų baz÷je esančios tapačių prekių sandorio vert÷s.
Pareišk÷jas su skundu d÷l teritorin÷s muitin÷s 2002 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. VM 42 –
26 kreip÷si į Muitin÷s departamentą, kuris 2002 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. MM 42 – 06
– 226 “D÷l UAB “Stimeksa” skundo” skundą atmet÷. Pareišk÷jas teig÷, jog skundžiamame
sprendime atsakovas, priešingai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo padarytoms
išvadoms, nurod÷, jog UAB “Stimeksa” taikyta 0,11 Lt/kg yra ne vidutin÷, o mažiausia
tapačių prekių sandorio vert÷, kad mažesne nei 0,11 Lt/kg kaina prekes deklaravo

importuotojai, jas įsigiję ne iš gamintojų, o iš perpardav÷jų, kurių deklaruota vert÷ buvo
tikrinama papildomai. Pareišk÷jo nuomone, šios atsakovo išvados yra nepagrįstos, nes
prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 748 “D÷l
prekių muitinio įvertinimo tvarkos patvirtinimo” bei Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2002 m. geguž÷s 14 d. sprendimo nuostatoms.
Atsakovas Muitin÷s departamentas atsiliepime į skundą (b. l. 33 – 35) praš÷ pareišk÷jo
UAB “Stimeksa” skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurod÷, kad pareišk÷jas nepagrįstai teigia, jog muitin÷ neįvykd÷ Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo sprendimo. Pažym÷jo, kad Vilniaus teritorin÷ muitin÷
2002 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. VM 08/S – 04 – 477 perskaičiavo UAB “Stimeksa”
importuoto portlandcemento muitinę vertę, atsižvelgdama į muitinę vertę reglamentuojančių
teis÷s aktų reikalavimus ir duomenis apie prekių muitinę vertę, sukauptus Muitin÷s
departamento prekių muitinio įvertinimo duomenų baz÷je. Atsakovas nurod÷, kad Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1996 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 751 “D÷l importuojamų prekių
kainų jų muitiniam įvertinimui” (galiojo iki 2000 m. balandžio 1 d.) buvo patvirtintas
pagrindinių importuojamų prekių, kurioms nustatomos kainos jų muitinei vertei kontroliuoti,
sąrašas ir atitinkamoms institucijoms pavesta nustatyti šių prekių kainas. Ūkio ministerija,
vadovaudamasi šiuo nutarimu, patvirtino importuojamo portlandcemento kainą – 0,16 Lt/kg.
Taikant Muitin÷s kodekso 31 straipsnio 2 dalies 1 punktą (tapačių prekių sandorio vert÷s
metodą), muitin÷ vert÷ turi būti nustatoma remiantis tapačių prekių pardavimo sandorio verte.
Vilniaus teritorin÷ muitin÷, UAB “Stimeksa” importuotų prekių įvertinimui taikydama tapačių
prekių sandorio vert÷s metodą, nustat÷, kad 2000 m. balandžio – rugpjūčio m÷nesiais
(laikotarpis, per kurį UAB “Stimeksa” importavo portlandcementą) mažiausia iš tapačių
prekių (portlandcemento) sandorio verčių, atsižvelgiant į apyvartos lygį, prekių kiekį, buvo
Baltarusijos cemento gamyklos ir Baltarusijos OAO “Krasnoselskcement” eksportui į
Lietuvos Respublikos muitų teritoriją parduoto portlandcemento vert÷ po 0,11 Lt/kg.
Portlandcementas, importuotas iš min÷tų gamyklų pagal teis÷s aktų reikalavimus, atitinka
tapačių prekių sąvoką, nustatytą Nutarimu patvirtintos “Prekių muitinio įvertinimo tvarkos”
(toliau Tvarka) 2 punkte. Vilniaus teritorin÷ muitin÷ atliko PREMI duomenų baz÷s analizę ir
nustat÷, kad mažesn÷ negu 0,11 Lt/kg už vieną portlandcemento kilogramą deklaruota vert÷
neatitinka reikalavimų, nustatytų Prekių muitinio įvertinimo tvarkoje, taikomų tapačioms
prek÷ms.
Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorin÷ muitin÷ atsiliepime į skundą (b. l. 27
– 28) praš÷ pareišk÷jo UAB “Stimeksa” skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Vilniaus teritorin÷ muitin÷ nurod÷, kad pagal Nutarimo 2.4 punktą, taikydama tapačių
ir panašių prekių sandorio vert÷s metodus bei Muitin÷s kodekso 32 straipsnį, muitin÷
naudojasi duomenimis apie prekių muitinę vertę, sukauptais Muitin÷s departamento prekių
muitinio įvertinimo duomenų baz÷je (PREMI duomenų baz÷). Tvarkos 18.3 punktas numato,
kad jeigu taikant tapačių prekių sandorio vert÷s metodą yra randamos kelios tapačių prekių
pardavimo sandorio vert÷s, importuojamų prekių muitinei vertei nustatyti naudojama
mažiausioji iš šių verčių. Muitin÷s departamento Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui pateiktame išraše iš PREMI duomenų baz÷s tapačių prekių (portlandcemento) vert÷
svyravo nuo 0,07 Lt/kg iki 0,16 Lt/kg. Tačiau išraše nurodyta mažiausioji tapačių prekių vert÷
– 0,07 Lt/kg, yra prekių vert÷, kurios muitin÷ nepripažino muitine verte, ir atlikusi papildomą
tikrinimą prekių muitinę vertę nustat÷ kitais muitinio įvertinimo metodais bei perskaičiavo
importo mokesčius. Taip pat nurod÷, jog tapačių prekių, tiesiogiai (ne per perpardav÷jus), tuo
pačiu arba maždaug tuo pačiu metu kaip UAB “Stimeksa” prek÷s, importuotų iš Baltarusijos
gamintojo “Krasnoselskcement” į Lietuvą, vert÷ (kurią muitin÷ pripažino muitine verte)
svyravo nuo 0,11 Lt/kg iki 0,12 Lt/kg. Atsižvelgdama į Tvarkos 18.3 punktą bei Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. geguž÷s 14 d. sprendimo nuostatas, Vilniaus
teritorin÷ muitin÷ 2002 m. birželio 28 d. sprendime Nr. VM 08/S – 04 – 477, nustatydama
UAB “Stimeksa” importuoto portlandcemento muitinę vertę, taik÷ mažiausią iš PREMI

duomenų baz÷je esančių ir muitin÷je pripažintų tapačių prekių pardavimo sandorio verčių –
0,11 Lt/kg vertę bei pagal pareišk÷jo nurodytus bendrojo dokumento importo rinkinius 2002
m. birželio 28 d. sprendimu Nr. VM 08/S – 04 – 477 apskaičiavo papildomą 32221 Lt
importo mokesčių sumą, o 2002 m. spalio 14 d. sprendimu Nr.VM 42 – 26 ūkio subjekto
skundą atmet÷ kaip nepagrįstą. Teig÷, kad Vilniaus teritorin÷s muitin÷s 2002 m. birželio 28 d.
sprendimu Nr. VM 08/S – 04 – 477 UAB “Stimeksa” apskaičiuoti papildomi importo
mokesčiai už importuotą portlandcementą yra teis÷ti ir pagrįsti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. balandžio 4 d. sprendimu (b. l. 51
– 56) pareišk÷jo UAB “Stimeksa” skundą atmet÷ kaip nepagrįstą.
Teismas pažym÷jo, kad ginčas yra d÷l importuotų prekių muitin÷s vert÷s nustatymo ir
mokesčių perskaičiavimo pagal pareišk÷jo nurodytas deklaracijas. Nurod÷, jog šalys kitų
bylos aplinkybių neginčija, su jomis sutinka, tod÷l teismas d÷l jų nepasisako. Teismas
konstatavo, kad skundžiamas sprendimas yra teis÷tas ir pagrįstas, jį panaikinti n÷ra jokio
teisinio pagrindo. Pažym÷jo, jog Vilniaus teritorin÷ muitin÷, vadovaudamasi Muitin÷s
kodekso 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 31 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Prekių muitinio
įvertinimo tvarka, atliko PREMI duomenų baz÷s analizę ir teis÷tai nustat÷ pareišk÷jo
importuoto portlandcemento muitinę vertę, taik÷ mažiausią iš PREMI duomenų baz÷je rastų ir
muitin÷je pripažintų tapačių prekių pardavimo sandorio verčių – 0,11 Lt/kg vertę. Tod÷l UAB
“Stimeksa” pagal 11 bendrojo dokumento importo rinkinių pagrįstai papildomai apskaičiuota
32221 Lt importo mokesčių (muitas 16692 Lt ir prid÷tin÷s vert÷s mokestis 15529 Lt). Nurod÷,
kad tiek Vilniaus teritorin÷ muitin÷, tiek Muitin÷s departamentas pripažino, jog byloje
esančiame išraše iš PREMI duomenų baz÷s tapačių prekių (portlandcemento) vert÷ svyravo
nuo 0,07 Lt/kg iki 0,16 Lt/kg. Tačiau išraše nurodyta mažiausioji tapačių prekių vert÷ – 0,07
Lt/kg, tai yra prekių vert÷, kurios muitin÷ nepripažino muitine verte ir nepagrind÷, kod÷l taik÷
0,11 Lt/kg. Tai sprendime konstatavo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Tod÷l
muitin÷ atlikusi papildomą tikrinimą pagal teis÷s aktų reikalavimus tokių prekių muitinę vertę
nustat÷ kitais muitinio įvertinimo būdais, nurodytais sprendimuose, bei perskaičiavo importo
mokesčius.
Apeliaciniame skunde (b. l. 61 – 65) pareišk÷jas UAB “Stimeksa” prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. balandžio 4 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą bei patenkinti skundą.
Pareišk÷jas nurodo, kad teismas besąlygiškai r÷m÷si nepagrįstais muitin÷s
sprendimais, kurie neatitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendime
nustatytų aplinkybių, ištirtų įrodymų, bei nevertino aplinkyb÷s, jog muitin÷ iš naujo
neperskaičiavo nei importuoto portlandcemento muitin÷s vert÷s, nei mok÷tinų mokesčių.
Pažymi, kad įsiteis÷jęs teismo sprendimas yra privalomas, nebegalima iš naujo ginčyti teismo
nustatytų faktų ir teisinių santykių. Pareišk÷jas nurodo, kad būtent d÷l to, jog skaičiuojant
UAB “Stimeksa” importuotų prekių muitinę vertę buvo pritaikyta ne mažiausioji tapačių
prekių sandorio vert÷ (0,07 Lt/kg), Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2002 m.
geguž÷s 14 d. sprendimu panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Muitin÷s
departamento sprendimus. Taigi muitin÷, nepaisydama įsiteis÷jusio teismo sprendimo,
pakartotinai vertindama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ištirtus įrodymus ir
nustatytas aplinkybes, bei muitin÷s sprendimams pritariantis pirmosios instancijos teismas
pažeidžia konstitucinį teismo sprendimo privalomumo principą, menkina teismo autoritetą.
Pareišk÷jo nuomone, UAB “Stimeksa” 2000 m. balandžio – rugpjūčio m÷nesiais importuotų
prekių muitin÷ vert÷ tur÷jo būti apskaičiuota pagal mažiausią tapačių prekių sandorio vertę,
nustatytą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrin÷toje administracin÷je byloje
Nr. A10 – 475/2002, t. y. 0,07 Lt/kg. Atitinkamai tur÷jo būti perskaičiuojami ir už prekes
mok÷tini mokesčiai.
Atsakovas Muitin÷s departamentas atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 86 – 88) prašo
pareišk÷jo UAB “Stimeksa” apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Atsakovas teigia, kad įvykd÷ Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nurodymą
pagrįsti pritaikytą tapačių prekių pardavimo sandorio vert÷s metodą ir atrinktą, PREMI
duomenų baz÷je rastą, mažiausią tapačių prekių vertę.
Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorin÷ muitin÷ atsiliepime į apeliacinį
skundą (b. l. 84 – 85) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. balandžio 4 d.
sprendimą palikti nepakeistą ir pareišk÷jo UAB “Stimeksa” apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus teritorin÷ muitin÷ pažymi, kad pakartotinai išnagrin÷jusi UAB “Stimeksa”
skundą, 2002 m. spalio 14 d. sprendime Nr. VM 42 – 26 atsižvelg÷ į Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2002 m. geguž÷s 14 d. sprendimo nuostatas, išanalizavusi PREMI
duomenų bazę, UAB “Stimeksa” importuojamo portlandcemento muitinę vertę nustat÷
remiantis tapačių prekių pardavimo sandorio verte, naudojant mažiausiąją iš pripažintų
sandorio verčių.
Apeliacinis skundas atmestinas.
Iš šios bylos bei Vilniaus apygardos administracinio teismo administracin÷s bylos Nr.
13
1 -514/2002 matyti, kad atsakovas 2001 10 17 sprendimų Nr. MM 18/16-08-35 buvo
išnagrin÷jęs ir atmetęs pareišk÷jo skundą d÷l šioje byloje nagrin÷jamo importo mokesčių
perskaičiavimo (skunde pareišk÷jas praš÷ jo deklaruota portlandcemento sandorio vertę-0,07
Lt/kg pripažinti šių prekių muitine verte). Pareišk÷jas apskund÷ šį atsakovo sprendimą
administraciniam teismui prašydamas teismo importuoto pagal aukščiau nurodytas
deklaracijas portlandcemento sandorio vertę (0,07 Lt/kg) pripažinti šio cemento muitine verte
ir įpareigoti atsakovą grąžinti jam 32221 Lt prid÷tin÷s vert÷s bei muito mokesčius. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 2002 05 14 sprendimu, patenkindama
pareišk÷jo skundą iš dalies, panaikino min÷tą atsakovo sprendimą ir įpareigojo atsakovą
mokesčius už pareišk÷jo importuotą portlandcementą paskaičiuoti iš naujo. Tokio sprendimo
motyvu kolegija nurod÷ aplinkybę, kad atsakovas taikydamas šiuo atveju tapačių prekių
sandorio vert÷s metodą pažeid÷ Tvarkos 18.3 punkto nuostatas, tod÷l jis įpareigotinas
perskaičiuoti pareišk÷jui mokesčius pagal Nutarimo reikalavimus. Kolegija pažymi, kad
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegijos tokiu būdu suformuluotas
įpareigojimas iš esm÷s yra teismo patvarkymas Administracinių bylų teisenos įstatymo
(ABTĮ) 88 straipsnio 2 punkto taikymo prasme. Šiame teismo įpareigojime n÷ra pateikti
konkretus nurodymai, kuriais atsakovas tur÷tų vadovautis apskaičiuojant min÷tų prekių
muitinę vertę iš naujo, o pateikta bendro pobūdžio nuorodą į būtinumą laikytis Nutarimo
reikalavimų. Kolegija taip pat pažymi, kad šioje byloje nagrin÷jamo administracinio ginčo
dalykas yra trečiojo suinteresuoto bei atsakovo nauji, priimti vykdant min÷ta teismo
įpareigojimą sprendimai. Tod÷l šioje byloje nagrin÷jamas administracinis ginčas iš esm÷s yra
naujas ir materialin÷s teis÷s normų taikymo bei jų aiškinimo prasme nesaistomas su min÷tu
vyriausiojo administracinio teismo 2002 05 14 sprendimu.
Patikrinusi bylą materialin÷s teis÷s normų taikymo aspektu, kolegija konstatuoja, kad
importuojamų prekių muitinio įvertinimo sandorio vert÷s bei tapačių prekių pardavimo
eksportui į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją sandorio vert÷s metodų taikymą
reglamentuoja Muitin÷s kodekso 30, 31 ir 33 straipsniai, Nutarimo 2 punktas bei atitinkamos
Tvarkos 2 ir 3 skirsnių nuostatas. Pagal Muitin÷s kodekso 30 straipsnio 1 dalies 2 punktą
sandorio vert÷ negali būti laikoma prekių muitine verte, jeigu prekių pardavimui arba jų
kainai tur÷jo įtakos tam tikros sąlygos ar aplinkyb÷s, kurių poveikio prekių pardavimo
sandorio vertei neįmanoma nustatyti. Kolegija pažymi, kad šiame punkte n÷ra konkretizuotos
ar kaip nors kitaip apibūdintos aplinkyb÷s, kurių įtaką ir poveikį sandorio vertei nustatyti
neįmanoma. Tokio konkretizavimo ir apibūdinimo neduoda ir Tvarkos 6.2. punktas, kuriame
nurodyti tik keli pavyzdiniai MK 30 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo atvejai. Tod÷l,
nurodytos aplinkyb÷s nustatytinos kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant
įrodymus,
vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6 d.).
Nutarimo 2.2. punkte (nutarimo 1999 06 09 redakcijoje) tarp pagrindų manyti, kad
deklaruojama prekių muitin÷ vert÷ apgaul÷s būdu sumažinta nurodomos aplinkyb÷s, kai

deklaruojama vert÷ mažesn÷ už Muitin÷s departamento prie Finansų ministerijos nustatytas
palyginamąsias importuojamų prekių kainas arba (kai tokios kainos nenustatytos) žymiai
skiriasi nuo panašių prekių pardavimo Lietuvos rinkoje kainų ir kai įvairiuose dokumentuose
nurodyti duomenys nesutampa.
Iš šioje bei min÷toje administracin÷je byloje Nr. 113-514/2002 esančių dokumentų
matyti, kad pareišk÷jo importuoto portlandcemento gamintojai yra Baltarusijos įmon÷s
“Beloruskij cementnyj zavod” , “Krasnoselskcement”, pardav÷jai (pareišk÷jui) – Rusijos
įmon÷s “Agrochim”pagal 2000 04 14 kontraktą Nr. 01/L, JAV firma “Mercury-2000 LLC”
pagal 2000 04 27 kontraktą Nr.A-5/2. Nurodytas portlandcementas pareišk÷jo buvo nupirktas
ne iš jo gamintojų, o iš nurodytų pardav÷jų. Šio cemento gamintojo pardavimo kaina
nurodytiems perpardav÷jams ir pastarųjų pardavimo kaina pareišk÷jui ženkliai skiriasi (nuo
0,11-0,12 Lt/kg iki 0,07 Lt/kg). Toks pardavimo kainų pakeitimas (sumaž÷jimas) įvyko tik
per kelių dienų laikotarpį. (Pažym÷tina, kad cemento gamintojai tiesiogiai eksportavo šią
prekę į Lietuvą kainomis 0,11-0.16 LT/kg). Be to, pagal bylos duomenis, pareišk÷jo pateiktos
min÷tos pardavimo sutartys Nr. 01/L ir Nr. A-5/2 n÷ra nurodytos byloje esančiose transporto
ir mok÷jimo dokumentuose. Nurodyto cemento siunt÷jais pareišk÷jui pagal geležinkelio
važtaraščius nurodyti cemento gamintojai, o pagal min÷tas deklaracijas – cemento pardav÷jai.
Kolegija daro išvadą ir konstatuoja, kad išvardintos aplinkyb÷s iš esm÷s atitinka aukščiau
nurodytoms Nutarimo 2.2. punkte nustatytoms aplinkyb÷ms ir sudaro pakankamą pagrindą
atsirasti šiame Nutarimo punkte nurodytoms abejon÷ms d÷l muitin÷s vert÷s sumažinimo.
Tod÷l pareišk÷jo deklaruota prekių sandorio vert÷ pagrįstai atsakovo nepripažinta šių prekių
muitine verte.
Kolegija taip pat konstatuoja, kad sistemiškas nurodytų materialin÷s teis÷s normų
aiškinimas leidžia daryti išvadą, kas muitin÷s vert÷s nustatymo tikslas yra realios (dirbtinai
nesumažintos) ir rinkos pagrįstos importuojamų prekių vert÷s nustatymas. Šiam tikslui
pasiekti naudojami Muitinio kodekso, Nutarimo ir Tvarkos nustatyti muitinio įvertinimo
metodai, tarp jų ir tapačių prekių pardavimo eksportui į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją
sandorio vert÷s metodas. Pareišk÷jo prašoma taikyti mažiausioji tapačių prekių sandorio vert÷
yra ta pati kaip ir jo deklaruota prekių sandorio vert÷ (0.07 Lt/kg). Kaip nurodyta aukščiau,
tokia sandorio vert÷ negali būti laikoma prekių muitine verte, t. y. negali būti laikoma rinkos
pagrįsta. Tuo pačiu negali būti laikoma rinkos pagrįsta ir pareišk÷jo prašoma taikyti
mažiausioji tapačių prekių sandorio vert÷.
Kolegija pažymi, kad pagal Nutarimo 2.4. punktą taikydama tapačių prekių sandorio
vert÷s metodą bei Muitin÷s kodekso 32 straipsnį, muitin÷ naudojasi duomenimis apie prekių
muitinę vertę, sukauptais Muitin÷s departamento prie Finansų ministerijos prekių muitinio
įvertinimo duomenų baz÷je; duomenų atrankos iš duomenų baz÷s, naudojimosi jais tvarką
nustato Muitin÷s departamentas prie Finansų ministerijos. Iš šių Nutarimo nuostatų matyti,
kad naudojimasis Muitin÷s departamento duomenų baz÷je esančiomis duomenimis apie
prekių muitinę vertę ir tokių duomenų atranka yra skirtingos sąvokos. Tai reiškia, kad
Tvarkos 18.3. punkte nurodyta atranka negali būti suprantama tik kaip mechanin÷ atranka.
Mažiausioji vert÷ Tvarkos 18.3. punkto taikymo prasme nustatytina duomenų baz÷s analiz÷s
būdu. Tokios išvados pagrįstumą patvirtina ir šiuo metu galiojanti Nutarimo 2.1. punkto
(2001 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. 1224 redakcijoje) nuostata, pagal kurią, apskaičiuojant
prekių muitinę vertę, nesiremiama tapačių ar panašių prekių, kurių muitin÷ vert÷ tikrinama
papildomai, sandorio vert÷mis (įskaitant atvejus, kai šios vert÷s tikrinamos atliekant
importuotojo ūkin÷s ir komercin÷s veiklos, jos apskaitos, finansin÷s atskaitomyb÷s tikrinimus,
susijusius su jo atliekamomis muitin÷s procedūromis).
Taigi pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas iš esm÷s yra pagrįstas.
Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais n÷ra pagrindo.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136
straipsniu, 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
n u t a r i a:

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o UAB ‘Stimeksa” apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.3.3.3. D÷l pasekmių, kylančių konstatavus prekių importo procedūrų pažeidimus
Vien aplinkyb÷, kad konkretaus ūkio subjekto pareigūnas nepatraukiamas
baudžiamojon atsakomyb÷n d÷l įrodymų nepakankamumo, n÷ra sąlyga atleisti ūkio subjektą
ir nuo pareigos sumok÷ti mokesčius, konstatavus prekių importo procedūrų, nustatytų
Muitin÷s kodekso ir kitų tokias procedūras reglamentuojančių teis÷s aktų normose,
pažeidimus, įvertinant visus turimus įrodymus.
Administracin÷ byla Nr. A4–858–2003
Bylų kategorija 12.4.; 49.

NUTARTIS
2003 m. spalio 10 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Gintaro
Kryževičiaus(kolegijos pirmininkas), Nijol÷s Piškinait÷s (praneš÷ja) ir Algirdo Taminsko,
sekretoriaujant A. Dokutovičienei,
dalyvaujant pareišk÷jo UAB ,,Demeka” atstovams V. Mažeikai ir V. Kaminskui,
atsakovo Kauno teritorin÷s muitin÷s atstovams O. Jasiūnaitei ir G. Ramanauskui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Kauno teritorin÷s muitin÷s apeliacinį skundą d÷l Kauno apygardos administracinio teismo
2003 m. liepos 10 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB “Demeka”
skundą atsakovui Kauno teritorinei muitinei d÷l sprendimų panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas teismo praš÷ panaikinti Kauno teritorin÷s muitin÷s 2001 m. balandžio 19
d. sprendimą Nr.104 ir 2001 m. geguž÷s 14 d. papildomus sprendimus Nr.3772S, J3773S,
3774S, 3775S, 3776S bei 2001 m. liepos 4 d. sprendimą Nr.5264S d÷l papildomai
apskaičiuotų importo mokesčių išieškojimo iš UAB „Demeka” ne ginčo tvarka, kaip neteis÷tus
ir nepagrįstus; įpareigoti Kauno teritorinę muitinę grąžinti UAB „Demeka” neteis÷tai
išieškotas l÷šas pagal pamin÷tus sprendimus (t.4, b.l. 98-99). Nurod÷, kad Kauno teritorin÷
muitin÷, atlikusi patikrinimą, pagal gautas iš Lenkijos generalinio muitin÷s inspektorato 7
eksporto deklaracijas bei prie jų prid÷tas sąskaitas - faktūras nustat÷, kad UAB „Demeka"
nuo 1999 m. sausio 16 d. iki 1999 m. kovo 13 d., importuodama prekes iš Lenkijos
įmonių „Univers" ir „Plastmir" Lietuvos Respublikos muitinei nepateik÷ prekių už 124320
litų bei joms išrašytų 10 sąskaitų - faktūrų: 1999 m. sausio 15 d. Nr. 3/EXP/99 už 2719,50
USD, 1999 m. sausio 15 d. Nr. 4/EXP/ 99 už 2463 USD, 1999 m. sausio 21 d. Nr. 10/EXP/ 99
už 3291,14 USD, 1999 m. sausio 21 d. Nr. 11/EXP/ 99 už 2816,50 USD, 1999 m. sausio 28 d.
Nr. 16/EXP/ 99 už 2534,72 USD, 1999 m. sausio 28 d. Nr. 18/EXP/99 už 1339,59 USD,
1999 m. vasario 11 d. Nr. 29/EXP/99 už 5056,04 USD, 1999 m. vasario 26 d. Nr.
40/EXP/99 už 7148,46 USD, 1999 m. sausio 21 d. Nr. 7/EXI/99 už 1699,08 USD ir 1999 m.

kovo 12 d. Nr. 30/EXl/99 už 2012, 82 USD. Kauno teritorin÷ muitin÷ patikrinimo metu
nustačiusi, jog faktiškai UAB „Demeka" importuotų atskirų siuntų (kartu su nepateiktomis
muitinei) vert÷ viršija 30000 litą sumą, netaikydama preferencinio muito tarifo, perskaičiavo
importo mokesčius už importuotas (kartu su nepateiktomis muitinei) prekes.
2001 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 104 atsakovas nusprend÷ šiuos mokesčius
papildomai išieškoti iš UAB „ Demeka"- iš viso 51583 Lt. Šis sprendimas buvo apskųstas
Kauno teritorin÷s muitin÷s viršininkui. 2001 m. geguž÷s 21 d. Kauno teritorin÷s muitin÷s
viršinink÷ pri÷m÷ sprendimą Nr.132, kuriuo UAB „Demeka" pateikto skundo nepatenkino ir
paliko galioti Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimą Nr. 104. Pareišk÷jo manymu, pamin÷ti
Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimai Nr. 104 bei Nr. 132 yra neteis÷ti.
Pareišk÷jas pažym÷jo, kad dokumentai, pateikti Lenkijos muitinei apie prekių eksportą ir
papildomai gauti Kauno teritorin÷je muitin÷je (7 eksporto deklaracijos ir 10 sąskaitų - faktūrų),
neatitinka tikrov÷s ir yra suklastoti, siekiant eksportuotojo savanaudiškų tikslų. Pareišk÷jo
teigimu, UAB „Demeka" nuo 1999 m. sausio 16 d. iki 1999 m. kovo 13 d. importavo prekes iš
Lenkijos įmonių „Univers" ir „Plastmir", Kauno teritorin÷je muitin÷je įformino bendruosius
dokumentus. Deklaruotoms prek÷ms pateik÷ prekių pardav÷jų sąskaitas faktūras:
PL/790674063/99-0000/0002, PL/790674063/99-0000/0009, PL/790674063/99-0000/0017,
PL/790674063/99-000/0030,
PL/790674063/99-0000/0041,
PL790333570/99-0000/0031.
Importuotoms prek÷ms įforminant pamin÷tus bendruosius dokumentus pareišk÷jas pateik÷
eksportuotojo išrašytas prekių kilm÷s deklaracijas. Pagal sąskaitose - faktūrose nurodytas prekių
kainas buvo nustatyta bendra prekių muitin÷ vert÷ 106 686 Lt. Kadangi importuotų atskirų
siuntų vert÷ neviršijo nustatytos 30000 Lt sumos, buvo taikytas preferencinis muito tarifas.
Patikrinus UAB „Demeka" ūkinę-finansinę veiklą, susijusią su muitin÷s procedūromis, buvo
nustatyta, kad įmon÷ per 1999 m. sausio 1 d. –2001 m. birželio 30 d. laikotarpį iš 13 užsienio
gamintojų-tiek÷jų (įskaitant Lenkijos įmones „Univers" ir „Plastmir") importavo įvairios
paskirties prekes ir įformino 124 bendruosius dokumentus muitin÷s procedūrai “prekių
išleidimas laisvai cirkuliuoti”. Atlikus patikrinimą, pripažinta, jog visos prek÷s importuotos ir
apskaitytos bendrov÷je nepažeidžiant teis÷s aktų nustatytos tvarkos. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad
importo muitai ir mokesčiai turi būti skaičiuojami ir sumokami nustatyta tvarka tik už faktiškai į
Lietuvos Respublikos muitų teritoriją įvežtas (importuotas) bei išleistas laisvai cirkuliuoti prekes.
Už užsienio įmonių eksportuotas, tačiau į Lietuvos Respubliką neįvežtas prekes jokie
norminiai aktai importo muitų ar kitų mokesčių nenumato. UAB „Demeka" negali ir neprivalo
atsakyti savo turtu už eksportuotojo savanaudiškus ir neteis÷tus veiksmus. Kauno teritorin÷
muitin÷, remdamasi 2001 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 104, 2001 m. geguž÷s 14 d. pri÷m÷
papildomus sprendimus Nr. 3771S, 3772S, 3773S, 3774S, 3775S, 3776S bei 2001 m. liepos 4 d.
pri÷m÷ sprendimą Nr.5264S d÷l papildomai išieškotinų mokesčių paskaičiavimo.
Pareišk÷jo atstovas V. Kaminskis praš÷ skundą tenkinti. Jis paaiškino, kad
baudžiamojoje byloje ir nagrin÷jant administracinę bylą nustatyta, jog prek÷s realiai nebuvo
importuotos į Lietuvos muitų teritoriją. Pagal Muitin÷s kodekso 2 straipsnį importas yra tada, kai
prek÷s įvežamos į Lietuvos muitų teritoriją.
Atsakovas nurod÷, kad Lenkijos generalinis muitin÷s inspektoratas Muitin÷s
departamentui prie Finansų ministerijos pateik÷ dokumentų kopijas: 7 eksporto deklaracijas ir
prie jų prid÷tas 10 faktūrų. Pagal šiuos dokumentus nustatyta, kad UAB „Demeka" nuo 1999
m. sausio 16 d iki 1999 m. kovo 13d importavo prekių už 124 320 Lt iš Lenkijos įmonių
„Univers" ir „Plastmir", tačiau Lietuvos muitinei jų nepateik÷. Tai, kad UAB „Demeka"
prekes iš Lenkijos įmonių gavo, įrodo ant faktūrų esantys UAB „Demeka" antspaudai ir tai,
kad Lenkijos Respublikoje muitin÷s procedūros užbaigtos.
Kauno apygardos administracinis teismas 2003 m. liepos 10 d. sprendimu pareišk÷jo
skundą tenkino iš dalies: panaikino Kauno teritorin÷s muitin÷s 2001 m. balandžio 19 d.
sprendimą Nr. 104, reikalavimus d÷l 2001 m. geguž÷s 14 d. papildomų sprendimų
Nr.3772S, J3773S, 3774S, 3775S, 3776S bei 2001 m. liepos 4 d. sprendimo Nr.5264S

panaikinimo ir įpareigojimo atsakovą grąžinti pareišk÷jui neteis÷tai išieškotas l÷šas pagal
pamin÷tus sprendimus paliko nenagrin÷tus.
Teismo sprendime išd÷stytos pamin÷tos aplinkyb÷s, susijusios su informacija, gauta iš
Lenkijos generalinio muitin÷s inspektorato.
Taip pat teismas nurod÷, kad Kauno teritorin÷s muitin÷s vyresniojo inspektoriaus
2001 m. balandžio 12 d. nutarimu d÷l to, kad UAB „Demeka" stambiu mastu gabeno prekes
per Lietuvos Respublikos sieną nepateikdama jų muitinei, buvo iškelta baudžiamoji byla
pagal požymius nusikaltimo, numatyto BK 312 straipsnio 3 dalyje (baudžiamosios bylos
Nr.04-1-103-01 t.l, b.l.1). Kauno miesto apylink÷s prokuratūros prokuroro 2003 m. vasario
10 d. nutarimu baudžiamoji byla Nr.04-1-103-01 buvo nutraukta nesant V. Mažeikos
veiksmuose nusikaltimo sud÷ties.
Nutarime nutraukti baudžiamąją bylą nurodyta, kad iš parengtinio tardymo metu
surinktos medžiagos bei apklaustų liudytojų parodymų darytina išvada, jog UAB „Demeka"
nuo 1999 m. sausio 16 d. iki 1999 m. kovo 13 d. iš Lenkijos įmonių „Plastmir" ir „Univers”
įvež÷ prekių tiek, kiek Lietuvos pasienyje ir Kauno teritorin÷je muitin÷je deklaravo UAB
„Demeka" vyr. buhalteris Vilius Mažeika pagal atitinkamai deklaruotas sąskaitas-faktūras.
Parengtinio tardymo metu negauta jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad UAB
“Demeka” vyr. buhalteris min÷tu laikotarpiu gabeno per Lietuvos Respublikos sieną prekes,
nepateikdamas jų muitinei. Ši išvada nepaneigta ir administracin÷je byloje surinktais
įrodymais.
Teismas pažym÷jo, kad iš Lenkijos generalinio muitin÷s inspektorato pateiktų
eksporto muitinių matyti, jog eskportuotojas buvo ne pareišk÷jas, o įmon÷s „Plastmir" ir
„Univers". Eksporto procedūras atliko šių įmonių atstovai. Deklaracijose yra nurodyta, kad
UAB „Demeka" importuotos prek÷s buvo patikrintos, pasirenkat nustatytus muitinio
tikrinimo būdus bei nurodant muitinio tikrinimo kodus pagal tuo metu galiojusį Muitinio
tikrinimo būdų klasifikatorių, patvirtintą Muitin÷s departamento prie Finansų ministerijos
1996 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.514. Byloje n÷ra pateikta įrodymų, kuriais remiantis galima
būtų pagrįstai abejoti UAB „Demeka" importuotų prekių muitinio patikrinimo teisingumu.
Nors pareišk÷jo atstovas V.Mažeika pasiraš÷ sąskaitas-faktūras apie prekių įgijimą Lenkijos
Respublikoje, tačiau n÷ra duomenų apie tai, kad šias prekes įvež÷ į Lietuvos muitų teritoriją.
D÷l šių priežasčių teismas konstatavo, kad Kauno teritorin÷s muitin÷s viršinink÷s 2001 m.
balandžio 18 d. sprendimas yra naikintinas.
D÷l kitų pareišk÷jo reikalavimų teismas nurod÷, kad jie paliktini nenagrin÷ti, nes
pareišk÷jas nesilaik÷ šios kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrin÷jimo ne per
teismą tvarkos ir dar galima pasinaudoti ta tvarka.
Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo
2003 m. liepos 10 d. sprendimo dalį, kuria buvo panaikintas Kauno teritorin÷s muitin÷s 2001 m.
balandžio 19 d. sprendimas Nr. 104, ir priimti naują sprendimą – min÷tąjį Kauno teritorin÷s
muitin÷s sprendimą palikti galioti.
Atsakovo nuomone, ginčijama teismo sprendimo dalis yra nepagrįsta d÷l šių motyvų:
1. Teismas vienpusiškai įvertino administracin÷je byloje esančius įrodymus ir r÷m÷si tik
Kauno miesto apylink÷s prokuratūros 2003 m. vasario 10 d. nutarimu baudžiamąją bylą Nr. 04-1103-01 nutraukti, nesant V. Mažeikos veiksmuose nusikaltimo, numatyto BK 312 straipsnio 3
dalyje, sud÷ties. Tačiau teismo argumentas, kad min÷tame nutarime nurodyta išvada n÷ra paneigta
šioje administracin÷je byloje surinktais įrodymais, yra nepagrįstas. Nutarimas nutraukti
baudžiamąją bylą buvo priimtas motyvuojant tuo, kad parengtinio tardymo metu negauta jokių
objektyvių duomenų, įrodančių, jog UAB „Demeka" vyr. buhalteris V. Mažeika gabeno per
Lietuvos Respublikos sieną prekes, nepateikdamas jų muitinei. Tačiau ši išvada buvo padaryta
remiantis vien tik UAB „Demeka" vyr. buhalterio V. Mažeikos abejotinais, įrodomosios galios
neturinčiais parodymais apie tai, kad „V. Mažeika, kaip prek÷s pirk÷jas, nors pasiraš÷ sąskaitasfaktūras apie prekių įsigijimą Lenkijos Respublikoje, tačiau prekių įveždavo tik pagal deklaruotas

sąskaitas-faktūras, o įvežti tokį prekių kiekį, kiek yra išrašyta sąskaitų Lenkijoje, negal÷tų
fiziškai."
2. Kauno teritorin÷s muitin÷s nuomone, priešingai negu teigiama teismo sprendime,
administracin÷je byloje yra įrodymų, kurie paneigia min÷tą teismo argumentą, ir kurie n÷ra
nustatyta tvarka nuginčyti: Lenkijos generalinio muitin÷s inspektorato Muitin÷s departamentui
prie Finansų ministerijos pateiktos 7 eksporto deklaracijos ir prie jų prid÷tos 10 faktūrų, ant kurių
yra UAB „Demeka" antspaudai ir Lenkijos Respublikos muitin÷je pateiktos eksporto
deklaracijos, kurių C langelyje yra Lenkijos muitin÷s Budzisko posto antspaudai, liudijantys, jog
eksporto procedūros užbaigtos, t. y. prek÷s išgabentos iš Lenkijos į Lietuvą. Be to, bendrov÷s vyr.
buhalteris V. Mažeika neneigia, kad Lenkijoje pasiraš÷ faktūras apie prekių įsigijimą.
Pareišk÷jas prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos
teismo sprendimą. Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą pakartotos pirmosios instancijos
teismui nurodytos aplinkyb÷s ir argumentai. Taip pat pažym÷ta, jog atsakovo abejojimas nutarimo
nutraukti baudžiamąją bylą teis÷tumu ir pagrįstumu vertintinas kaip muitin÷s kompetencijos
viršijimas, kadangi toks nutarimas n÷ra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas ir yra privalomas.
Apeliacin÷s instancijos teisme šalių atstovai palaik÷ savo pozicijas.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas tenkinamas. Pirmos instancijos teismas, panaikinęs Kauno teritorin÷s
muitin÷s 2001 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. 104, netinkamai taik÷ Administracinių bylų
teisenos įstatymo 57 ir 58 straipsnių nuostatas ir neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes.
D÷l šių pažaidų iš dalies neteisingai išsprend÷ bylą. Sprendimas keičiamas (ABTĮ 142 str. 1 d.).
Ginčijamu Kauno teritorin÷s muitin÷s 2001 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 104
konstatuota, kad nuo 1999 – 01 – 16 iki 1999 – 03 - 13 UAB ,,Demeka” (toliau-Bendrov÷)
importavo iš Lenkijos įmonių į Lietuvos muitų teritoriją prekes, nepateikdama Lietuvos muitinei
prekių už 124 320 Lt ir bendrame dokumente nepagrįstai deklaruodama preferencija. D÷l šios
priežasties Bendrovei perskaičiuoti papildomi importo muito ir prid÷tin÷s vert÷s mokesčiai.
Pagal Muitin÷s Kodekso (toliau – MK) 39, 41, 44 – 45, 61 straipsnių nuostatas prek÷s,
atgabentos į muitin÷s įstaigą, turi būti pateiktos muitinei su nustatytos formos bendrąja deklaracija
ir visais dokumentais, reikalingais muitin÷s procedūrai, kuriai deklaruojamos prek÷s, atlikti ir
įforminti. MK 56 straipsnis įpareigoja muitinę, nustačius kad įvežtos į Lietuvos Respublikos
muitų teritoriją prek÷s nusl÷ptos, imtis visų įstatymų nustatytų priemonių, kad sureguliuoti su
tomis prek÷mis susijusią situaciją. Atsakovas Lenkijos Generalinio muitin÷s inspektoriaus
dokumentų - 7 eksporto deklaracijų ir prie jų esančių sąskaitų faktūrų - pagrindu nustat÷, kad
pareišk÷jas, importuodamas iš Lenkijos įmonių ,,Univers” ir ,,Plastmir” nuo 1999 – 01 – 16 iki
1999 – 03 – 13, užbaigus Lenkijos Respublikoje muitin÷s procedūras ir gavus importuojamas
prekes, Lietuvos muitin÷je nedeklaravo prekių 124 320 Lt sumai, t.y. jas nusl÷p÷. Pareišk÷jas
neigia įvežęs šias prekes min÷tu laikotarpiu ir mano, kad Lenkijos Generalinio muitin÷s
inspektoriaus pateikti dokumentai – 7 deklaracijos ir 10 sąskaitų – faktūrų – neatitinka tikrovę, yra
suklastoti, siekiant eksportuotojo savanaudiškų tikslų.
Nagrin÷jamos bylos atveju aktualus Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –
ABTĮ) normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimo taisyklių taikymą, klausimas. ABTĮ 86 ir 87
straipsniai reikalauja teismo sprendime nurodyti, kurios aplinkyb÷s nustatytos, kokiais įrodymais
grindžiamos teismo išvados, kokiais argumentais teismas atmet÷ kitus įrodymus. Įrodymai, jų
galia, įrodin÷jimo priemon÷s, įrodymų vertinimo kriterijai apibr÷žti ABTĮ 57 straipsnyje. Šios
normos 6 dalis įpareigoja teismą įvertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą
visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrin÷jimu, vadovaudamasis
įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Pagal ABTĮ 58 straipsnį, reglamentuojantį
neįrodin÷tinas aplinkybes ir faktus, neįrodin÷tinos aplinkyb÷s - teismo pripažintos visiems
žinomos, o faktai - nustatyti įsiteis÷jusiu teismo sprendimu vienoje administracin÷je ar civilin÷je

byloje, kuriose dalyvauja tie patys asmenys ir faktai - pagal įstatymą preziumuojami kaip
nustatyti. Šia norma įtvirtintas ir įsiteis÷jusio teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje
privalomumas teismui, nagrin÷jančiam administracines bylas d÷l asmens, kuriam priimtas teismo
nuosprendis, veiksmų administracinių teisinių pasekmių. Neįrodin÷tinų aplinkybių ir faktų sąrašas
- baigtinis, o galimyb÷ remtis kitais ikiteisminio tyrimo metu surašytais procesiniais dokumentais
nenumatyta. Pirmos instancijos teismas savo išvadą, kad Bendrov÷ neįvež÷ iš Lenkijos į Lietuvos
muitų teritoriją atsakovo nustatytų muitin÷je nedeklaruotų prekių kiekio, pagrind÷ Kauno miesto
apylink÷s prokuratūros nutarimu nutraukti baudžiamąją bylą Nr. 04-1-103-01, iškeltą pagal
nusikaltimo, numatyto BK 312 straipsnio 3 dalies, požymius, nesant UAB ,,Demeka” vyr.
buhalterio Viliaus Mažeikos veiksmuose nusikaltimo, numatyto min÷tame straipsnyje, sud÷ties.
Toks nutarimas nepatenka į ABTĮ 57 straipsnyje apibr÷žtas įrodymų ir įrodin÷jimo priemonių
sąvokas ir nepriskirtinas procesiniams dokumentams, kuriame nustatyti faktai ir aplinkyb÷s turi
privalomą galią ir iš naujo neįrodin÷tini (ABTĮ 58 straipsnis). Vien aplinkyb÷, kad
nepatraukiamas baudžiamojon atsakomyb÷n konkretaus ūkio subjekto pareigūnas d÷l įrodymų
nepakankamumo, n÷ra sąlyga atleisti ūkio subjektą ir nuo pareigos sumok÷ti mokesčius,
konstatavus prekių importo procedūrų, nustatytų Muitin÷s kodekso ir kitų tokias procedūras
reglamentuojančių teis÷s aktų normose, pažeidimus, įvertinant visus turimus įrodymus. Kolegija
konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino atsakovo pateiktus dokumentus:
Lenkijos Generalinio muitin÷s inspektoriaus pateiktas 7 eksporto deklaracijas ir 10 sąskaitų –
faktūrų ir šiuose dokumentuose užfiksuotus faktus: UAB ,,Demeka” antspaudus ir šios Bendrov÷s
pareigūno parašus, patvirtinančius, kad Bendrov÷ iš Lenkijos ūkio subjektų (pardav÷jų) gavo
nedeklaruotas Lietuvos muitin÷je 124 320 Lt vert÷s prekes; Lenkijos muitin÷s Budzinsko posto
antspaudus, patvirtinančius eksporto procedūros užbaigimą - prekių išgabenimo iš Lenkijos į
Lietuvą faktą. Min÷ti dokumentai gauti iš oficialios užsienio valstyb÷s institucijos Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s ir Lenkijos Respublikos Vyriausyb÷s 1995 m. sausio 30 d. sutarties
pagrindu, atitinka tikrumo, formos ir kompetencijos reikalavimus ir kolegija pripažįsta juos
rašytiniais įrodymais. Juose užfiksuotų UAB ,,Deneka” antspaudų ir jos vyr. buhalterio V.
Mažeikos parašų ant prekių sąskaitų - faktūrų tikrumas nenuginčytas. Pareišk÷jas pripažįsta
antspaudo ir parašų autentiškumą.
Kolegija nevertina pareišk÷jo teiginio apie min÷tų dokumentų netikrumą d÷l jų
suklastojimo savanaudiškumo tikslais, nes toks teiginys grindžiamas prielaida (ABTĮ 57, 86, 87
straipsniai).
Įvertinusi visas šias bylos aplinkybes, kolegija prieina prie išvados, kad byloje pakanka
įrodymų, patvirtinančių, kad UAB ,,Deneka” nuo 1999 – 01 – 16 iki 1999 – 03 - 13 įvež÷ į
Lietuvos muitin÷s teritoriją ir nedeklaravimo 124 320 Lt vert÷s prekių – teis÷tas ir pagrįstas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
teis÷jų kolegija
n u t a r i a:
Apeliacinį skundą patenkinti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 10 d. sprendimą pakeisti.
Sprendimo dalį, kuria panaikintas Kauno teritorin÷s muitin÷s 2001 m. balandžio 19 d. sprendimas
Nr. 104, panaikinti ir Uždarosios akcin÷s bendrov÷s ,,Demeka” skundą su reikalavimu panaikinti
Kauno teritorin÷s muitin÷s 2001 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. 104 atmesti.
Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.1.3. D÷l tarnybos santykių

1.3.4.1. D÷l tarnybinių nuobaudų skyrimo valstyb÷s tarnautojams
Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos 25 punkte nustatyta, kad tarnybin÷ nuobauda
turi būti paskirta ne v÷liau kaip per m÷nesį nuo nusižengimo paaišk÷jimo dienos.
Vadovaujantis šia teis÷s norma, kuri negali būti aiškinama plečiamai, tarnybin÷s
nuobaudos skyrimo terminas turi būti skaičiuojamas nuo nusižengimo paaišk÷jimo dienos, o
ne nuo tos dienos, kai padarytas nusižengimas tur÷jo paaišk÷ti.
Administracin÷ byla Nr. A6–17–2003
Bylų kategorija 19.4.

NUTARTIS
2003 m. sausio 13 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teis÷jų: A.Taminsko
(kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), B.Janavičiūt÷s, S.Gudyno, N.Piškinait÷s ir
R.Piličiausko,
sekretoriaujant D.Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareišk÷jui A.Zanevskij,
atnaujinus procesą, teismo pos÷dyje apeliacine tvarka (apeliantas A.Zanevskij) išnagrin÷jo
administracinę bylą pagal pareišk÷jo A.Zanevskij skundą atsakovui Vilniaus miesto
savivaldyb÷s administratoriui d÷l 2001 04 30 įsakymo Nr.175 panaikinimo, ir
nustat÷:
Pareišk÷jas Aleksandr Zanevskij kreip÷si į teismą, prašydamas pripažinti neteis÷tu
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administratoriaus 2001 04 30 įsakymą Nr.175 K, kuriuo už
netinkamą pareigų atlikimą jam skirta tarnybin÷ nuobauda – papeikimas, ir šį įsakymą
panaikinti. Jis nurod÷, kad atsakovas, skirdamas tarnybinę nuobaudą už 3 pavedimų
nustatytais terminais neįvykdymą, pažeid÷ Valstyb÷s tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 43 str.
bei Vyriausyb÷s 2000 10 27 nutarimu Nr.1282 patvirtintos Tarnybinių nuobaudų skyrimo
tvarkos (toliau – Tvarka) 25 p., kadangi tarnybinę nuobaudą skyr÷ pra÷jus daugiau nei vienam
m÷nesiui nuo dienos, kai Juridinio skyriaus ved÷jui tapo žinoma, kad pavedimai nustatytu
laiku neįvykdyti. Pagal Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Teis÷s departamento
Juridinio skyriaus ved÷jo 2001 01 19 įsakymo Nr. 2 1.3 p. Juridinio skyriaus vyresnioji
referent÷ įpareigota kasdien šio skyriaus ved÷ją informuoti apie praleistus kontroliuojamų
pavedimų terminus, tod÷l Juridinio skyriaus ved÷jas apie pavedimų termino pasibaigimą
tur÷jo sužinoti kitą dieną po to, kai nustatyti terminai pasibaig÷. Už pamin÷to įsakymo 1.3
punkto vykdymą atsakinga Juridinio skyriaus vyresnioji referent÷ I.Medeišyt÷ nuo 2001 02 12
iki 2001 03 16 sirgo, tačiau jos pareigas vykd÷ A.Eidukonyt÷. Pavedimo parengti ieškinį
teismui d÷l R.Jurgaičio kūrybinių dirbtuvių iškeldinimo iš Polocko g.9 terminas buvo
nustatytas iki 2001 02 14, tod÷l Juridinio skyriaus ved÷jas apie pavedimo neįvykdymą
sužinojo 2001 02 15. Pavedimą parengti ir pateikti teismui ieškinį d÷l V.Bezuško iškeldinimo
iš Antakalnio g.24a-9 A.Zanevskij tur÷jo įvykdyti iki 2001 02 09, skyriaus ved÷jas apie
pavedimo neįvykdymą sužinojo 2001 02 10, nes neužbaigtą vykdyti pavedimą perdav÷ kitam
darbuotojui. Pavedimą d÷l informacijos Vilniaus miesto 3-os apylink÷s teismui pateikimo
pareišk÷jas tur÷jo įvykdyti 2001 02 27, nors vykdymui gavo tik 2001 02 26, Juridinio skyriaus
ved÷jo nustatytas l dienos terminas buvo nerealus, nes atsakymo parengimui reik÷jo surinkti
informaciją. Skyriaus ved÷jas apie šio pavedimo neįvykdymą sužinojo 2001 02 28.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2002 03 29 sprendimu pareišk÷jo
A.Zanevskij skundą atmet÷.

Teismas sprendime nurod÷, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s administratorius,
vadovaudamasis LR valstyb÷s tarnybos įstatymo 41 str.l d. l p., 2001-04-30 įsakymu Nr.
175K pareišk÷jui už netinkamą pareigų atlikimą skyr÷ tarnybinę nuobaudą - papeikimą
(b.1.14). Iš įsakymo skirti tarnybinę nuobaudą matyti, kad pareišk÷jui tarnybin÷ nuobauda
skirta už tris netinkamo tarnybinių pareigų atlikimo atvejus: nepateikimą teismui ieškinių d÷l
savavališkai užimtų patalpų Polocko g.9 atlaisvinimo ir padarytos žalos atlyginimo bei d÷l
V.Bezuško šeimos iškeldinimo iš manevrinio buto Antakalnio g.24a-9, nepateikimą
informacijos Teis÷s departamento direktoriui ir atsakymo Vilniaus miesto 3-ajam apylink÷s
teismui d÷l patalpų grąžinimo iš svetimo neteis÷to valdymo. Byloje nustatyta, kad pavedimą
parengti ir pateikti ieškinį teismui d÷l savavališkai užimtų patalpų Polocko g. 9, Vilniuje,
atlaisvinimo, pareišk÷jas tur÷jo atlikti iki 2001-02-14, tačiau per nustatytą laiką pavedimo
neįvykd÷. 2001-03-12 Juridinio skyriaus ved÷jas pavedimo vykdymą perdav÷
O.Baranauskienei (b.l. 15,19-20,106,109). Pavedimą parengti ir pateikti ieškinį teismui d÷l
V.Bezuško šeimos iškeldinimo iš manevrinio buto Antakalnio g. 24a-9, Vilniuje, pareišk÷jas
tur÷jo atlikti iki 2001-02-09, tačiau pavedimo neįvykd÷. Po to, pavedimą skyriaus ved÷jas
perdav÷ kitam tarnautojui (b.l. 15, 19, 21, 108, 110-112). Pavedimą d÷l pateikimo
informacijos Teis÷s departamento direktoriui ir atsakymo Vilniaus miesto 3 apylink÷s teismui
d÷l patalpų grąžinimo iš svetimo neteis÷to valdymo civilin÷je byloje pagal Vilniaus miesto
valdybos ieškinį E.Šablinskui, V.Grubinovui pareišk÷jas tur÷jo atlikti iki 2001-02-28.
Pavedimą įvykd÷ 2001-03-05 (b.l. 19-20, 107, 113-114). Teismas nurod÷, kad faktin÷s
aplinkyb÷s, jog pavedimų nustatytu laiku neįvykd÷, pareišk÷jas iš esm÷s neneigia, pavedimų
parengti ir pateikti teismui ieškinius neįvykdymo priežastį motyvuoja tuo, kad rinko ieškinių
pateikimui būtinus dokumentus, o atsakymo teismui bei informacijos Teis÷s departamento
direktoriui nustatytu laiku nepateikimą tuo, kad Teis÷s departamento direktorius nustat÷
pavedimo įvykdymui nepakankamą l dienos terminą.
D÷l LR valstyb÷s tarnybos įstatymo 43 str. 2 d. bei Tarnybinių nuobaudų skyrimo
tvarkos 25 p. nustatyto termino tarnybinei nuobaudai skirti teismas sprendime nurod÷, kad
pagal LR Valstyb÷s tarnybos 43 str.l d., Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos 7 p. tarnybinių
nuobaudų skyrimo procedūra pradedama įstaigos vadovo ar tiesioginio valstyb÷s tarnautojo
tarnybos vadovo iniciatyva arba jiems gavus rašytinę informaciją (asmens skundą ar kt.) apie
valstyb÷s tarnautojo tarnybinį nusižengimą. Tuo atveju, jei tarnautojo tiesioginis vadovas n÷ra
valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucijos ar įstaigos vadovas, tą pačią ar kitą darbo dieną raštu
apie tai informuoja įstaigos vadovą. Įstatymo leid÷jas teisę skirti tarnybines nuobaudas suteik÷
įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui (LR VTĮ 43 str. 5 d., Tarnybinių nuobaudų skyrimo
tvarkos 8.1 p.). Pareišk÷jas yra Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos struktūrinio
padalinio - Teis÷s departamento Juridinio skyriaus valstyb÷s tarnautojas. Jo tiesioginis
vadovas yra Teis÷s departamento direktoriaus pavaduotojas- Juridinio skyriaus ved÷jas,
kuriam įgaliojimai skirti tarnybines nuobaudas nesuteikti. Įgaliojimai skirti tarnybines
nuobaudas nesuteikti ir Teis÷s departamento direktoriui (b.l. 98-102). Pagal LR vietos
savivaldos įstatymo 29 str. 2 d. savivaldyb÷s administracijos vadovas yra savivaldyb÷s
administratorius. Teismas padar÷ išvadą, kad iš šių teis÷s nuostatų seka, jog pareišk÷jo
tiesioginis vadovas apie pareišk÷jo padarytą tarnybinį nusižengimą tą pačią ar kitą dieną
tur÷jo informuoti įstaigos vadovą - savivaldyb÷s administratorių. Byloje nustatyta, kad l.e.p.
Teis÷s departamento direktoriaus pavaduotojas - Juridinio skyriaus ved÷jas 2001-03-06
tarnybiniu pranešimu savivaldyb÷s administratorių informavo apie tai, kad pareišk÷jas 2001
m. vasario m÷nesį neatliko 3 pavedimų , o ši faktin÷ aplinkyb÷ paaišk÷jo 2001-03-05 pas
savivaldyb÷s administratorių vykusiame pasitarime (b.l. 19, 24-26). Savivaldyb÷s
administratorius 2001-03-07 įpareigojo personalo tarnybos vadovą prad÷ti tarnybinio
nusižengimo tyrimą (b. 1.19). Pareišk÷jas nuo 2001-03-20 iki 2001-04-13 sirgo, tod÷l
tarnybinio nusižengimo tyrimas buvo baigtas 2001-04-26 (b.l. 15-17).
Teismas sprendime nurod÷, kad byloje nustatyta, jog laikotarpiu nuo 2001-02-12 iki
2001-03-16 I. Medeišyt÷ sirgo (b.1.27) ir pagal žodinį Juridinio skyriaus ved÷jo ir Teis÷s

departamento direktoriaus pad÷j÷jos A.Eidukonyt÷s susitarimą ji pamin÷tu laikotarpiu vykd÷
dalį I.Medeišyt÷s tarnybinių funkcijų, tačiau Juridinio skyriaus ved÷jo 2001-01-19 įsakymo
Nr.2 1.3 punktą vykdyti įpareigota nebuvo. Liudytoja A.Eidukonyt÷ parod÷, kad I.
Medeišyt÷s ligos laikotarpiu ji registravo Juridinio skyriaus paštą, suvedin÷jo informaciją į
kompiuterį, pild÷ kontroliuojamų dokumentų apskaitos korteles, tačiau kasdien ar kitokiais
terminais Juridinio skyriaus ved÷jui informacijos apie Juridinio skyriaus darbuotojų praleistus
kontroliuojamų pavedimų terminus šio skyriaus ved÷jui informacijos neteik÷. Šie liudytojos
A.Eidukonyt÷s parodymai patvirtina pareišk÷jo teiginius, kad I.Medeišyt÷s ligos laikotarpiu ji
atliko kai kurias I.Medeišyt÷s tarnybines funkcijas (b.l. 37-40, 103-105). Tačiau pamin÷tais ar
kitais įrodymais pareišk÷jas neįrod÷, jog Juridinio skyriaus ved÷jas apie jo neįvykdytus
pavedimus, už kuriuos skirta tarnybin÷ nuobauda, sužinojo Juridinio skyriaus ved÷jo 2001-0119 įsakymo Nr.2 1.3 punkte nustatyta tvarka kitą dieną po to, kai pasibaigdavo nustatytas
pavedimų vykdymo terminas. Remdamasis išd÷stytais motyvais teismas padar÷ išvadą, kad
pareišk÷jas neįrod÷, jog jo tiesioginiam vadovui apie 2001 m. vasario m÷nesį 3 jo neįvykdytus
pavedimus tapo žinoma anksčiau negu Juridinio skyriaus ved÷jas tarnybiniu pranešimu
informavo įstaigos vadovą - savivaldyb÷s administratorių, t.y. anksčiau negu 2001-03-06
(b.1.19). Tod÷l teismas konstatavo, kad pareišk÷jo teiginiai, jog skiriant tarnybinę nuobaudą
atsakovas praleido l m÷nesio terminą ir pažeid÷ LR valstyb÷s tarnybos įstatymo 43 str. 2 d.
bei Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos 25 p., laikytini nepagrįstais. Remdamasis byloje
ištirtais įrodymais teismas laik÷, kad tarnybin÷ nuobauda pareišk÷jui skirta, neįskaitant laiko,
kai jis nebuvo darbe d÷l ligos, nepažeidus l m÷nesio termino.
Teismas sprendime taip pat nurod÷, kad Valstyb÷s tarnybos įstatymas nustato, jog
valstyb÷s tarnautojai privalo tinkamai ir laiku atlikti tarnybos vadovų užduotis ir pavedimus (
LR VTĮ 20 str.l d.4 p.), nedelsdami pranešti tarnybos vadovui apie, jų nuomone, neteis÷tas
užduotis ir pavedimus ( LR VTĮ 20 str. l d. 5 p.). Savalaikiai vykdyti užduotis ir pavedimus
pareišk÷ją įpareigoja Teis÷s departamento direktoriaus 1998-01-07 patvirtintų Juridinio
skyriaus vyriausiojo juriskonsulto pareiginių nuostatą 9.3 p. (b.1.96-97), Juridinio skyriaus
ved÷jo 2001-01-19 įsakymo Nr.2 "D÷l kontroliuojamų pavedimų" 2 punktas (b.l. 22-23).
Pareišk÷jas d÷l pavedimų, už kurių neįvykdymą nubaustas, į tarnybos vadovą LR VTĮ 20 str. l
d. 5 p. nustatyta tvarka nesikreip÷. Teismas nurod÷, kad nors pareišk÷jas teigia, jog
pavedimams, už kurių neįvykdymą nubaustas, nustatytas terminas buvo nepakankamas, tačiau
pripažįsta, kad tiesioginiam vadovui rašytinio motyvuoto prašymo pratęsti pavedimų
vykdymo terminus nepateik÷. Tod÷l pareišk÷jo teiginiai, kad nustatyti pavedimų vykdymo
terminai buvo nepakankami, įrodymais nepagrįsti. Kad pareišk÷jas 2001 m. vasario m÷nesį
nustatytais terminais neįvykd÷ pavedimų d÷l 2 ieškinių teismui parengimo ir pateikimo,
nepateikimą informacijos Teis÷s departamento direktoriui ir atsakymo Vilniaus miesto 3-os
apylink÷s teismui d÷l patalpų grąžinimo iš svetimo neteis÷to valdymo įrodo šių pavedimų
kontrolin÷s kortel÷s (b.l.20-21), 2001-03-05 išpl÷stinio pasitarimo pas savivaldyb÷s
administratorių protokolas (b.l.24-26), pareišk÷jo tiesioginių vadovų rašytin÷s rezoliucijos d÷l
pavedimų vykdymo terminų (b.l. 109-114), tarnybinio patikrinimo išvada (b.l. 15,19).
Teismas sprendime nurod÷, kad LR valstyb÷s tarnybos įstatymo 20 str. 4, 8 p.
nustato, jog valstyb÷s tarnautojai privalo tinkamai ir laiku atlikti tarnybos vadovų užduotis ir
pavedimus, ginti teis÷tus valstyb÷s ir savivaldybių interesus. Iš bylos dokumentų matyti, kad
pavedimai, už kurių neįvykdymą pareišk÷jui skirta tarnybin÷ nuobauda, susiję su savivaldybei
nuosavyb÷s teise priklausančio turto naudojimu, valdymu, disponavimu, t.y. su LR vietos
savivaldos įstatymo 7 str. 15 p. numatytų funkcijų vykdymu, esant pagrindui manyti, kad
savivaldyb÷s kaip turto savininko teis÷s yra pažeistos ir yra pagrindas kreiptis d÷l jų gynimo į
teismą. Pareišk÷jas buvo įpareigotas ginti, savivaldyb÷s administracijos manymu, pažeistas
savivaldyb÷s nuosavyb÷s teises, tačiau šias pareigas atliko netinkamai. Tod÷l pareišk÷jo
tiesioginis vadovas dviem atvejais (d÷l patalpų Polocko g. 9 bei Antakalnio g. 24a-9, Vilniuje)
savivaldyb÷s interesų gynimą paved÷ kitam tarnautojui. Neįvykdydamas 2 pavedimų ir vieną
įvykdydamas pav÷luotai pareišk÷jas pažeid÷ LR valstyb÷s tarnybos įstatymo 20 str. 4 p.,

Pareiginių nuostatų 9.3 p. (b.l. 96-97), Teis÷s departamento Juridinio skyriaus ved÷jo 200101-19 įsakymo Nr.2 2 punktą (b.1.22) ir netinkamai atlikdamas savo pareigas sutrukd÷
savivaldyb÷s administracijai pavedimuose nustatytu laiku atlikti viešojo administravimo
procedūras - operatyviai kreiptis į teismą d÷l pažeistų teisių gynimo bei tinkamai atstovauti
savivaldyb÷s interesus civilin÷je byloje. Tod÷l teismas padar÷ išvadą, kad atsakovas
pareišk÷jo netinkamą pareigų atlikimą LR Valstyb÷s tarnybos įstatymo 41 str. l d. l p.
numatytam vidutiniam nusižengimui priskyr÷ ir tarnybinę nuobaudą už šį pažeidimą skyr÷
pagrįstai ir teis÷tai.
Teismas sprendime nurod÷, kad Tarnybinių nuobaudų tyrimo tvarkos 13 p. nustato,
jog valstyb÷s tarnautojas jo gautame pranešime nurodytu laiku privalo pateikti personalo
tarnybos vadovui rašytinį paaiškinimą. Jeigu valstyb÷s tarnautojas nurodytu laiku paaiškinimo
nepateikia, surašomas aktas. Teismas nurod÷, kad byloje nustatyta, jog pranešimas d÷l
tarnybinio nusižengimo pareišk÷jui pasirašytinai įteiktas 2001-03-08 jame nurodant
paaiškinimą pateikti iki 2001-03-12 (b.l. 18). Iki nurodyto laiko ar kitu laiku pareišk÷jas
paaiškinimo personalo tarnybos vadovui nepateik÷. 2001-04-23 Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracijos personalo tarnyboje buvo surašytas paaiškinimo nepateikimo aktas (b. 1.16).
Įvertinęs tai, kad pareišk÷jui apie būtinumą pateikti paaiškinimą buvo pranešta tinkamai,
teismas padar÷ išvadą, kad pareišk÷jo teiginiai, jog atsakovas jam nesuteik÷ galimyb÷s
pasiaiškinti, laikytini nepagrįstais.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas praš÷ Vilniaus apygardos administracinio teismo
2002 03 29 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo jo skundas būtų
patenkintas. Jis nurod÷, kad teismas, remdamasis liudytojos A.Eidukonyt÷s parodymais, kurie
tur÷jo būti vertinami kritiškai, nepagrįstai padar÷ išvadą, kad tarnybin÷ nuobauda pareišk÷jui
buvo paskirta nepažeidus VTĮ nustatyto l m÷n. termino. Apeliantas pažym÷jo, kad byloje
esančiu 2001 02 21 Teis÷s departamento direktoriaus įsakymu Nr.19 jam nebuvo paskirtas
priedas prie atlyginimo, kaip priežastį nurodant "V÷lavimai vykdant pavedimus". Tai liudija,
kad 2001 02 21 teis÷s departamento vadovyb÷ tikrai tur÷jo informacijos apie tai, kad
pareišk÷jas pav÷luotai vykdo atitinkamus pavedimus. VTĮ 43 str. nustatyta, kad tarnybinių
nuobaudų skyrimo procedūra pradedama įstaigos vadovo ar tiesioginio valstyb÷s tarnautojo
tarnybos vadovo iniciatyva arba jiems gavus rašytinę informaciją apie valstyb÷s tarnautojo
tarnybinį nusižengimą. Analogiška nuostata įtvirtinta Tvarkos 7 p. Ši norma taip pat nustato,
kad valstyb÷s tarnautojo tiesioginis vadovas tą pačią ar kitą darbo dieną raštu informuoja
įstaigos vadovą apie jam žinomus faktus apie jo vadovaujamo padalinio darbuotojo padarytą
tarnybinį nusižengimą. Byloje esantys duomenys įrodo, kad Juridinio skyriaus ved÷jas tik
2001 03 06 informavo Vilniaus miesto savivaldyb÷s administratorių apie pareišk÷jui
nukreiptų pavedimų nevykdymą, nors, tur÷damas pagrindą manyti, kad neatlikęs pavedimų
atitinkamai iki 2001 02 09, 2001 02 14 ir 2001 02 28, pareišk÷jas padar÷ tarnybinį
nusižengimą, tur÷jo vadovautis Tvarkos 7 p. ir apie galimą tarnybinį nusižengimą tą pačią ar
kitą darbo dieną raštu informuoti Vilniaus miesto savivaldyb÷s administratorių.
Kontroliuojamų pavedimų atlikimas buvo pavestas pareišk÷jui Juridinio skyriaus ved÷jo
rašytiniais nurodymais, nustatant terminus, tod÷l faktas, kad pasibaigus pavedimų įvykdymo
terminams tie pavedimai nebuvo įvykdyti, tur÷jo būti žinomas Juridinio skyriaus ved÷jui kitą
darbo dieną po termino pavedimams įvykdyti pasibaigimo. Vieno m÷nesio terminą tarnybinei
nuobaudai skirti teismas tur÷jo skaičiuoti pradedant nuo kitos dienos po kiekvieno
kontroliuojamo pavedimo įvykdymo termino pasibaigimo.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, išnagrin÷jusi apeliacinį
skundą, 2002 06 20 sprendimu panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pri÷m÷
naują sprendimą – patenkino pareišk÷jo A.Zanevskij apeliacinį skundą, panaikino Vilniaus m.
savivaldyb÷s administratoriaus 2001 04 30 įsakymą Nr.175K, kuriuo pareišk÷jui buvo
paskirta tarnybin÷ nuobauda – papeikimas.
Apeliacin÷s instancijos teismas nurod÷, kad pagal VTĮ 43 str. 2 d. tarnybin÷
nuobauda turi būti paskirta ne v÷liau kaip per 1 m÷n. nuo nusižengimo paaišk÷jimo dienos.

Teismas, aiškindamas šią normą pagal jos turinį, padar÷ išvadą, kad asmuo, kuriam tokia
nuobauda skiriama, turi teisę, jog jo persekiojimas tarnybin÷s nuobaudos skyrimo prasme
truktų ne ilgiau kaip 1 m÷n. nuo jo padaryto nusižengimo paaišk÷jimo darbdaviui dienos, o
asmuo, turintis atitinkamus valdinius įgalinimus, turi pareigą paskirti ne v÷liau kaip 1 m÷n.
nuo nusižengimo paaišk÷jimo jam dienos. Tvarkos 7 p. 2 d. nurodyta, kad tarnautojo
tiesioginis vadovas, jeigu jis n÷ra įstaigos vadovas, tą pačią ar kitą darbo dieną raštu apie
tarnautojo padarytą nusižengimą informuoja įstaigos vadovą, t.y. asmenį, turintį teisę skirti
nuobaudą nusižengusiam tarnautojui. Tokiu būdu, VTĮ 43 str. 2 d. numatyta nusižengimo
paaišk÷jimo diena yra tas momentas, kuomet nusižengusio asmens tiesioginis vadovas sužino
apie padarytą nusižengimą, nepriklausomai nuo to, ar informavo apie tai nustatyta tvarka
įstaigos vadovą, ar ne. Apeliacin÷s instancijos teismo manymu, nusižengimo paaišk÷jimo
momentas neatsiejamai aiškintinas ir su tiesioginio ir įstaigos vadovų pareiga laiku sužinoti
apie padarytą nusižengimą, tod÷l nusižengimo paaišk÷jimo dienos eiga prasideda ir nuo to
momento, kuomet min÷ti asmenys, tinkamai vykdydami savo pareigas, prival÷jo sužinoti apie
nusižengimą. Apelianto tiesioginis vadovas, pagal šioje įstaigoje nustatytą tvarką, tur÷jo būti
kasdien informuojamas apie praleistus kontroliuojamų pavedimų terminus. Laikantis
nuostatos, kad apelianto tiesioginis vadovas savo pareigas vykd÷ tinkamai, t.y. užtikrino arba
bent jau tur÷jo užtikrinti normalų jo vadovaujamo skyriaus darbą, teismas padar÷ išvadą, kad
šis pareigūnas apie apelianto padarytus nusižengimus tur÷jo sužinoti kitą dieną, kai pastarasis
neįvykd÷ jam duotų pavedimų, kurie buvo kontroliuojami nustatyta tvarka. Šiuo atveju
apelianto galimai padarytų nusižengimų paaišk÷jimo diena, apeliacin÷s instancijos teismo
nuomone, buvo sekanti diena, einanti po tos, kuomet apeliantas tur÷jo atlikti jam duotus
pavedimus, t.y. 2001 02 12, 2001 02 15 ir 2001 03 01, tod÷l apeliacin÷s instancijos teismas
padar÷ išvadą, kad tarnybin÷ nuobauda apeliantui buvo paskirta pažeidžiant VTĮ 43 str. 2 d.
reikalavimus.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas 2002 11 27 d. nutartimi
teik÷ teis÷jų kolegijai siūlymą įvertinti, ar yra pagrindas atnaujinti procesą administracin÷je
byloje pagal pareišk÷jo A.Zanevskij apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2002 03 29 d. sprendimo.
Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2002 m. lapkričio 28 d. nutartimi
atnaujino procesą administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo A.Zanevskij apeliacinį skundą d÷l
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 03 29 sprendimo ir bylą pri÷m÷ iš naujo
nagrin÷ti apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.
Teismas nutartyje nurod÷, kad VTĮ 43 str. 1 d. numat÷, kad tarnybinių nuobaudų
skyrimo procedūra pradedama įstaigos vadovo ar tiesioginio valstyb÷s tarnautojo tarnybos
vadovo iniciatyva arba jiems gavus rašytinę informaciją apie valstyb÷s tarnautojo tarnybinį
nusižengimą. Šio straipsnio 2 d. numat÷, kad tarnybin÷ nuobauda turi būti paskirta ne v÷liau
kaip per 1 m÷nesį nuo nusižengimo paaišk÷jimo dienos, neįskaitant laiko, kai darbuotojas
nebuvo darbe d÷l ligos arba atostogavo; negalima skirti tarnybin÷s nuobaudos, pra÷jus 6
m÷nesiams nuo nusižengimo. VTĮ 43 str. 5 d. numat÷, kad tarnybinių nuobaudų skyrimo
tvarką nustato Vyriausyb÷. Tvarkos 25 p. numat÷ analogišką nuostatą, kad tarnybin÷
nuobauda turi būti paskirta ne v÷liau kaip per m÷nesį nuo nusižengimo paaišk÷jimo dienos,
neskaitant laiko, kurį tarnautojas nebuvo darbe d÷l ligos arba atostogavo. Tarnybin÷s
atsakomyb÷s pagrindas yra tarnybinis nusižengimas – valstyb÷s tarnautojo pareigų
neatlikimas ar netinkamas atlikimas, kuriuo nusižengiama nustatytoms taisykl÷ms ar darbo
tvarkai. Nustatytų taisyklių ar darbo tvarkos pažeidimas, sukeliantis tarnybinę atsakomybę,
yra tada, kai konkretus valstyb÷s tarnautojas kaltais neteis÷tais veiksmais arba neveikimu
sukelia žalingas pasekmes, priežastiniu ryšiu susijusias su to tarnautojo neteis÷tais veiksmais
arba neveikimu (t.y., kai valstyb÷s tarnautojo veikos požymiai atitinka tarnybinio
nusižengimo sud÷ties požymius). Šių sąlygų egzistavimas konstatuojamas teis÷s akte, kuriuo
valstyb÷s tarnautojui skiriama tarnybin÷ nuobauda.

Teismas padar÷ išvadą, kad iš VTĮ ir Tvarkoje įtvirtintų teis÷s normų seka, jog
tarnybin÷ nuobauda gali būti skiriama tik atlikus tarnybin÷s nuobaudos skyrimo procedūrą.
Šios procedūros metu atliekamas tarnybinio nusižengimo tyrimas (Tvarkos 9 p.), kurio metu
personalo tarnybos vadovas ar komisija tarnybiniam nusižengimui ištirti atlieka tam tikrus
tyrimo veiksmus Pagal Tvarkos 15 p. ištyręs tarnybinį nusižengimą, personalo tarnybos
vadovas ar komisija raštu pateikia įstaigos vadovui motyvuotą išvadą. Jeigu motyvuotoje
išvadoje teigiama, kad valstyb÷s tarnautojas įvykd÷ tarnybinį nusižengimą, turi būti nurodyta,
koks tai nusižengimas, jo padarymo ir paaišk÷jimo diena, įvykdymo aplinkyb÷s, kalt÷s forma,
pasekm÷s ir siūloma konkreti nuobauda. Tvarkos 16 p. nurodoma, kad įstaigos vadovas,
atsižvelgdamas į išvadą, per 2 darbo dienas priima sprendimą. Kitaip tariant, tarnybin÷s
nuobaudos skyrimo procedūros metu nustatomas teisin÷s atsakomyb÷s faktinių pagrindų
egzistavimas, tod÷l akivaizdu, kad tarnybinio nusižengimo procedūros prad÷jimo metu dar
gali būti nežinomi visi konkretaus tarnybinio nusižengimo sud÷čiai reikšmingi požymiai.
Vadinasi, tarnybinio nusižengimo paaišk÷jimo momentu negalima pripažinti visų tarnybin÷s
atsakomyb÷s sąlygų požymių paaišk÷jimo momento. Svarbu tai, kad pranešime d÷l tarnybinio
nusižengimo (Tvarkos priedas) atsakomyb÷n traukiamam valstyb÷s tarnautojui pranešama,
kad yra duomenų, jog jis padar÷ tarnybinį nusižengimą. Atsižvelgiant į tai bei į VTĮ 43 str. 1
d. įtvirtintą normą, kad tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra pradedama įstaigos vadovo ar
tiesioginio valstyb÷s tarnautojo tarnybos vadovo iniciatyva arba jiems gavus rašytinę
informaciją apie valstyb÷s tarnautojo tarnybinį nusižengimą, konstatuotina, jog tarnybinio
nusižengimo paaišk÷jimo diena laikytina diena, kurią įstaigos vadovas ar tiesioginis valstyb÷s
tarnautojo tarnybos vadovas gavo duomenų ar sužinojo apie duomenis, iš kurių matyti, kad
konkretaus valstyb÷s tarnautojo veikoje yra tarnybinio nusižengimo požymių.
Teismas nutartyje padar÷ išvadą, kad VTĮ 43 str. 2 d. numatyto 1 m÷nesio termino
eigos pradžia apibr÷žiama tokių aplinkybių egzistavimu: 1) duomenų, iš kurių matyti, kad yra
tarnybinio nusižengimo požymių, buvimas; 2) šių duomenų atskleidimas įstaigos vadovui ar
tiesioginiam valstyb÷s tarnautojo tarnybos vadovui; 3) šių duomenų konkretumas, t.y.
informacija apie konkretaus valstyb÷s tarnautojo veiką. Teismas konstatavo, kad apeliacin÷s
instancijos teismo 2002 06 20 sprendime padaryta išvada, jog nusižengimo paaišk÷jimo
momento aiškinimas sietinas su tiesioginio ir įstaigos vadovų pareiga laiku sužinoti apie
padarytą nusižengimą, tod÷l nusižengimo paaišk÷jimo dienos eiga prasideda ir nuo to
momento, kuomet min÷ti asmenys, tinkamai vykdydami savo pareigas, prival÷jo sužinoti apie
nusižengimą, yra nepagrįsta.
Teismas nutartyje nurod÷, kad byloje kilo ginčas d÷l to, kada paaišk÷jo tarnybinis
nusižengimas, ir ar nebuvo pažeistas VTĮ 43 str. 2 d. numatytas 1 m÷nesio terminas skirti
tarnybinę nuobaudą, tod÷l VTĮ 43 str. 2 d. ir Tvarkos 25 p. įtvirtintų teis÷s normų netinkamas
išaiškinimas ir pritaikymas, gal÷jo tur÷ti įtakos apeliacin÷s instancijos teismo 2002 06 20 d.
sprendimo pagrįstumui ir teis÷tumui.
Iš naujo apeliacine tvarka nagrin÷jant bylą teismo pos÷dyje, pareišk÷jas apeliacinio
skundo motyvais praš÷ apeliacinį skundą tenkinti. Jis papildomai nurod÷, kad tarnybin÷
nuobauda jam paskirta po 32 dienų nuo nusižengimo paaišk÷jimo dienos. Analogiškoje
administracin÷je byloje pagal D.Juškevičien÷s skundą atsakovui Vilniaus savivaldyb÷s
administratoriui tarnybin÷s nuobaudos skyrimo terminas buvo skaičiuojamas nuo dienos, kai
baig÷si pavedimo įvykdymo terminas. Skundžiamas įsakymas priimtas per keturias dienas po
išvados pateikimo. Pareišk÷jo nuomone, jo padarytas nusižengimas nepriskirtinas vidutiniams
nusižengimams.
Kolegija konstatuoja:
Apeliacinis skundas netenkinamas. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002
m. kovo 29 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.
Lietuvos Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymo 43 str. 2 d. ir LR Vyriausyb÷s
2000 10 27 nutarimu Nr. 1282 patvirtintos Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos 25 p.
nustatyta, kad tarnybin÷ nuobauda turi būti paskirta ne v÷liau kaip per m÷nesį nuo

nusižengimo paaišk÷jimo dienos, neįskaitant laiko, kurį tarnautojas nebuvo darbe d÷l ligos
arba atostogavo.
Lietuvos Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymo 43 str. 1 d. (2000 11 21 įstatymo
Nr. IX–37 redakcija) nustatyta, kad tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra pradedama
įstaigos vadovo ar tiesioginio valstyb÷s tarnautojo tarnybos vadovo iniciatyva arba jiems
gavus rašytinę informaciją apie valstyb÷s tarnautojo tarnybinį nusižengimą. Vadovaujantis
min÷tos Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos 7 p., tarnautojo tiesioginis vadovas, jeigu jis
n÷ra įstaigos vadovas, tą pačią ar kitą darbo dieną raštu apie tai informuoja įstaigos vadovą. Iš
bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s Teis÷s departamento direktoriaus
pavaduotojo – Juridinio skyriaus ved÷jo 2001 03 06 raštu savivaldyb÷s administratorius buvo
informuotas apie trijų pavedimų, kurie tur÷jo būti įvykdyti 2001 m. vasario m÷nesį ir už kurių
vykdymą buvo atsakingas A.Zanevskij, neįvykdymą (b.l. 19). Kaip matyti iš bylos
medžiagos, min÷tų pavedimų neįvykdymo faktas paaišk÷jo 2001 03 05 pas savivaldyb÷s
administratorių vykusiame pasitarime (b.l. 24–26).
Byloje esantis Vilniaus miesto savivaldyb÷s Teis÷s departamento direktoriaus 2001
02 21 įsakymas Nr. 19, kuriuo pareišk÷jui nebuvo paskirtas priedas prie atlyginimo d÷l
v÷lavimų vykdant pavedimus (b.l. 103–105) neįrodo, kad pažeidimai, už kuriuos pareišk÷jui
skundžiamu įsakymu paskirta tarnybin÷ nuobauda, paaišk÷jo iki 2001 03 05. Byloje n÷ra
duomenų, kad min÷tu Teis÷s departamento direktoriaus įsakymu priedas prie atlyginimo
pareišk÷jui nebuvo paskirtas d÷l v÷lavimo atlikti būtent aukščiau nurodytus pavedimus.
Pažym÷tina, kad vienas iš pavedimų, už kurių nevykdymą pareišk÷jui paskirta tarnybin÷
nuobauda, tur÷jo būti įvykdytas iki 2001 02 28 (b.l. 19, 20), tod÷l n÷ra pagrindo teigti, kad
2001 02 21 įsakymu Nr. 19 priedas nebuvo paskirtas pareišk÷jui d÷l v÷lavimo atlikti šį
pavedimą. Be to, tarnybin÷ nuobauda skundžiamu savivaldyb÷s administratoriaus įsakymu
buvo paskirta pareišk÷jui už pavedimų neįvykdymą, o ne už v÷lavimą atlikti pavedimus.
Byloje n÷ra kitų įrodymų, kurie gal÷tų patvirtinti, kad pareišk÷jo padarytas nusižengimas
paaišk÷jo iki 2001 03 05.
Pareišk÷jas apeliaciniame skunde nurodo, kad vadovaujantis Teis÷s departamento
direktoriaus pavaduotojo – Juridinio skyriaus ved÷jo nuostatų 7 p., 8 p., šis tarnautojas
vadovauja, organizuoja, koordinuoja ir atsako už Juridinio skyriaus darbą, paskirsto
pavedimus, užduotis ir koordinuoja jų vykdymą (b.l. 101–102), tod÷l, pareišk÷jo nuomone, jo
padaryti pažeidimai Juridinio skyriaus ved÷jui tur÷jo būti žinomi kitą dieną po to, kai
pasibaig÷ pavedimų įvykdymo terminai, t.y. 2001 02 09, 2001 02 14 ir 2001 02 28. Tačiau,
Lietuvos Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymo 43 str. 2 d. ir Tarnybinių nuobaudų
skyrimo tvarkos 25 p. nustatyta, kad tarnybin÷ nuobauda turi būti paskirta ne v÷liau kaip per
m÷nesį nuo nusižengimo paaišk÷jimo dienos. Vadovaujantis šia teis÷s norma, kuri negali būti
aiškinama plečiamai, tarnybin÷s nuobaudos skyrimo terminas turi būti skaičiuojamas nuo
nusižengimo paaišk÷jimo dienos, o ne nuo tos dienos, kai padarytas nusižengimas tur÷jo
paaišk÷ti. Kaip jau buvo min÷ta, byloje n÷ra įrodymų, patvirtinančių, kad pareišk÷jo padaryti
pažeidimai paaišk÷jo iki 2001 03 05, tod÷l, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus,
pareišk÷jo argumentas, kad tarnybin÷s nuobaudos skyrimo terminas nagrin÷jamu atveju tur÷jo
būti skaičiuojamas nuo kitos dienos pasibaigus kiekvieno pavedimo įvykdymo terminui,
laikytinas nepagrįstu.
Pažym÷tina, kad pareišk÷jo nurodytoje byloje pagal D.Juškevičien÷s skundą
atsakovui Vilniaus savivaldyb÷s administratoriui (administracin÷s bylos Nr. A2–346–02)
tarnybin÷s nuobaudos skyrimo terminas taip pat buvo skaičiuojamas nuo nusižengimo
paaišk÷jimo dienos, tod÷l pareišk÷jo argumentas, kad analogiškoje byloje tarnybin÷s
nuobaudos skyrimo terminas buvo skaičiuojamas kitaip, n÷ra pagrįstas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymo 43 str. 2 d. ir min÷tos
Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos 25 p., į tarnybin÷s nuobaudos skyrimo terminą
neįskaitomas laikas, kurį tarnautojas nebuvo darbe d÷l ligos arba atostogavo. Iš bylos
medžiagos matyti, kad nuo 2001 03 20 iki 2001 04 13, t.y. 25 dienas, pareišk÷jas nebuvo

darbe d÷l ligos (b.l. 17)., tod÷l šis terminas pagrįstai neįskaitytas į tarnybin÷s nuobaudos
skyrimo terminą.
Vadovaujantis LR Vyriausyb÷s 2000 10 27 nutarimu Nr. 1282 patvirtintos
Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos 16 p., įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į pateiktąją
išvadą, sprendimą turi priimti per 2 darbo dienas. Iš bylos medžiagos matyti, kad išvada buvo
pateikta 2001 04 26, o tarnybin÷ nuobauda pareišk÷jui paskirta 2001 04 30 (b.l. 15). Tačiau,
atsižvelgiant į tai, kad 2001 m. balandžio 28–29 d. buvo nedarbo dienos, darytina išvada, kad
nuobauda pareišk÷jui buvo paskirta nepažeidžiant min÷tos Tarnybinių nuobaudų skyrimo
tvarkos 16 p. nustatyto termino.
Įvertinus visus aukščiau nurodytus argumentus, konstatuotina, kad Vilniaus miesto
savivaldyb÷s administratoriaus 2001 04 30 įsakymu Nr. 175K tarnybin÷ nuobauda pareišk÷jui
paskirta nepraleidus įstatymo nustatyto tarnybinių nuobaudų skyrimo termino.
Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos 13 p. nustatyta, kad valstyb÷s tarnautojas jo
gautame pranešime nurodytu laiku privalo pateikti personalo tarnybos vadovui rašytinį
paaiškinimą. Jeigu valstyb÷s tarnautojas nurodytu laiku paaiškinimo nepateikia, surašomas
aktas ir tarnybinis nusižengimas tiriamas toliau. Iš bylos medžiagos matyti, kad su pranešimu,
kuriame buvo nurodyta pateikti paaiškinimą iki 2001 03 12, pareišk÷jas pasirašytinai buvo
supažindintas 2001 03 08 (b.l. 18). Iš bylos medžiagos matyti, kad pareišk÷jas nurodytu laiku
paaiškinimo nepateik÷. Kaip jau buvo min÷ta, pareišk÷jas nebuvo darbe d÷l ligos nuo 2001 03
20 iki 2001 04 13. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, pareišk÷jas paaiškinimo nepateik÷
ir pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui. Aktas, kad pareišk÷jas paaiškinimo nepateik÷, buvo
surašytas 2001 04 23 (b.l. 16). Taigi, pareišk÷jui buvo suteikta galimyb÷ pateikti paaiškinimą.
Pirmosios instancijos teismas pagrįstai padar÷ išvadą, kad pareišk÷jui tinkamai buvo pranešta
apie būtinumą pateikti paaiškinimą.
Kadangi pareišk÷jas, nevykdydamas pavedimų, pažeid÷ Valstyb÷s tarnybos įstatymo
20 str. 4 p., Pareiginių nuostatų 9.3 p. (b.l. 97-6–97), Teis÷s departamento Juridinio skyriaus
ved÷jo 2001 01 19 įsakymo Nr. 2 antrą punktą (b.l. 22) ir netinkamai atlikdamas savo
pareigas, sutrukd÷ savivaldyb÷s administracijai nustatytu laiku kreiptis į teismą d÷l pažeistų
teisių gynimo bei tinkamai atstovauti savivaldyb÷s interesams byloje, pirmosios instancijos
teismas teisingai konstatavo, kad pareišk÷jo padarytas nusižengimas teis÷tai ir pagrįstai
priskirtas LR valstyb÷s tarnybos įstatymo 41 str. 1 d. 1 p. numatytiems vidutiniams
nusižengimams.
Iš bylos medžiagos matyti, kad pareišk÷jas neginčijo pažeidimų, už kuriuos jam
skundžiamu įsakymu paskirta tarnybin÷ nuobauda, padarymo fakto, tod÷l įvertinus visus
aukščiau nurodytus argumentus, darytina išvada, kad Vilniaus savivaldyb÷s administratoriaus
2001 04 30 įsakymu Nr. 175K tarnybin÷ nuobauda pareišk÷jui paskirta teis÷tai ir pagrįstai.
Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visus byloje surinktus įrodymus ir pri÷m÷
teisingą sprendimą netenkinti pareišk÷jo skundo. Tenkinti apeliacinį skundą n÷ra pagrindo.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 162
str. 1 d. 3 p., 140 str. 1 d. 1 p., teismas
nutar÷:
Panaikinti Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. birželio 20 d.
sprendimą.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. kovo 29 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o pareišk÷jo A.Zanevskij apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis kasacine tvarka neskundžiama.

1.3.4.2. D÷l viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 2
punktas įtvirtina viešųjų interesų viršenybę prieš privačius interesus bei įpareigoja dirbančius
valstybin÷je tarnyboje asmenis įstatymų nustatyta tvarka ir priemon÷mis vengti interesų
konflikto. Ši įstatymo norma yra bendrojo pobūdžio, pati nereglamentuoja kaip turi būti
vengiama viešųjų ir privačių interesų konflikto, o nurodo, kad tai turi būti daroma įstatymų
nustatyta tvarka ir priemon÷mis.
Aplinkyb÷, su kuria siejamas interesų konfliktas (tuo pačiu šiai bylai reikšminga
aplinkyb÷) siejama su asmens vienokiu ar kitokiu poveikiu sprendimams, kurie sukelia
interesų konfliktą. Ši aplinkyb÷ kaip ir kitas administracinei bylai reikšmingos aplinkyb÷s
teismo nustatomos pagal įrodymų administracin÷je byloje įvertinimo taisykles, nustatytas
ABTĮ 57 straipsnyje.
Administracin÷ byla A11–222–2003
Bylų kategorija 19

NUTARTIS
2003 m. kovo 6 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), Romano Klišausko ir
Gintaro Kryževičiaus,
sekretoriaujant A. Macaitytei,
dalyvaujant pareišk÷jui E. Vilkickui,
atsakovo atstovui J. Sinkevičiui,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovui J. Elzbergui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Egidijaus Vilkicko apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
sausio 9 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Egidijaus Vilkicko skundą
atsakovei Vyriausiajai tarnybin÷s etikos komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijai d÷l sprendimo panaikinimo, įpareigojimo
paskelbti pranešimą d÷l sprendimo panaikinimo ir uždraudimo skelbti panaikintą sprendimą.
Teis÷jų kolegija, išnagrin÷jusi bylą,
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas Egidijus Vilkickas su skundu (1 t., b.l.3-13) kreip÷si į Vilniaus
apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Vyriausiosios tarnybin÷s etikos
komisijos (toliau – VTEK) 2002 m. rugs÷jo 11 d. sprendimą Nr. 21; 2) įpareigoti VTEK per
14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos išsiųsti dienraščiams “Lietuvos rytas”,
“Respublika”, “Lietuvos žinios” teismo sprendimą d÷l VTEK 2002 m. rugs÷jo 11 d.
sprendimo Nr. 21 panaikinimo, išspausdinti dienraštyje “Lietuvos rytas” pranešimą apie
VTEK 2002 m. rugs÷jo 11 d. sprendimo Nr. 21 panaikinimą ir uždrausti VTEK skelbti
(publikuoti) VTEK 2002 m. rugs÷jo 11 d. sprendimą Nr. 21 visuose leidiniuose bei interneto
svetain÷se.
Pareišk÷jas nurod÷, jog VTEK 2002 m. rugs÷jo 11 d. sprendimo Nr. 21 1 punktas
naikintinas, kadangi jis Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos (toliau –
NGPPK) 2001 m. geguž÷s 22 d. pos÷dyje, svarstant 15 – 18 klausimus ir d÷l jų balsuojant,
nedalyvavo, nes buvo nusišalinęs. VTEK neįvertino šių aplinkybių, netinkamai traktavo
įrodymus. Pareišk÷jo nuomone, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybin÷je tarnyboje įstatymas (toliau – Interesų derinimo įstatymas) VTEK nesuteikia

teis÷s atlikti tyrimą ar papildomą tyrimą, kai atlikti šį veiksmą ji paveda institucijai ar įstaigai,
turinčiai teisę valstyb÷s tarnautojui taikyti administracinę arba drausminę atsakomybę, o
pastaroji nusprendžia, kad valstyb÷s tarnautojas nepažeid÷ Interesų derinimo įstatymo
reikalavimų, tod÷l atsisako taikyti atsakomybę (Vilniaus miesto savivaldybei atlikus tyrimą
pagal VTEK nurodymą d÷l galimo Interesų derinimo įstatymo pažeidimo, pareišk÷ją traukti
atsakomyb÷n atsisakyta). Be to, VTEK neturi teis÷s (įgaliojimų) priimti sprendimą, kad
valstyb÷s tarnautojas pažeid÷ Interesų derinimo įstatymo reikalavimus, jei įstatymai jai
nesuteikia teis÷s taikyti administracinę ar drausminę atsakomybę atitinkamam valstyb÷s
tarnautojui. Tokiais atvejais VTEK gali pateikti tik rekomendaciją d÷l galimo įstatymo
pažeidimo. Be to, VTEK tokią rekomendaciją gali teikti tik tada, jeigu n÷ra praleisti terminai
skirti administracinę ar drausminę nuobaudą. Nustačiusi, jog terminai praleisti, VTEK prad÷tą
tyrimą turi nutraukti, nepriimdama rekomendacijos. Pareišk÷jo teigimu, VTEK, priimdama
sprendimą d÷l atsakomyb÷s taikymo, viršijo savo kompetenciją - VTEK netur÷jo teis÷s spręsti
E. Vilkicko atsakomyb÷s klausimo. Ji gal÷jo priimti tik rekomendaciją, pasiūlydama
savivaldyb÷s administratoriui taikyti pareišk÷jui administracinę ar drausminę atsakomybę.
Tačiau d÷l to, jog yra praleisti nuobaudos skyrimo terminai (šią aplinkybę konstatavo VTEK),
jog savivaldyb÷s administratorius, nustatęs, kad pareišk÷jas Interesų derinimo įstatymo
reikalavimų nepažeid÷, nutrauk÷ tyrimą, VTEK negal÷jo priimti ir rekomendacijos – tur÷jo
konstatuoti, jog tyrimas nutraukiamas. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad VTEK, nusprendusi, jog
atsakomyb÷ už Interesų derinimo įstatymo pažeidimus jam netaikytina, negal÷jo priimti šiam
sprendimui prieštaraujančio sprendimo, kad pareišk÷jas pažeid÷ Interesų derinimo įstatymo
reikalavimus (vidinis sprendimo prieštaravimas). Be to, ginčijamas sprendimas pareišk÷jui
sukelia teisinius suvaržymus ir apribojimus (varžomos teis÷s būti Vilniaus miesto
savivaldyb÷s Viešųjų pirkimų komisijos nariu ar siekti kitų pareigų valstyb÷s tarnyboje).
Pareišk÷jo nuomone, VTEK 2002 m. rugs÷jo 11 d. sprendimo Nr. 21 2 punktas naikintinas d÷l
to, kad jis neatitinka faktinių bylos aplinkybių (paaiškinimą VTEK pareišk÷jas pateik÷ per 5
darbo dienas, kai sužinojo apie tokį reikalavimą, o tai nelaikytina vilkinimu ar trukdymu
atlikti tyrimą). Pareišk÷jas nurod÷, kad skundžiamas sprendimas naikintinas ir d÷l to, jog
tyrimą atliko šališkas asmuo (E. Šuliokas), kuris tur÷jo nusišalinti arba būti nušalintas.
Panaikinus sprendimo 1 ir 2 punktus, naikintini ir sprendimo 3 bei 5 punktai. Pareišk÷jas, be
to, pažym÷jo, kad išsiųsdama sprendimą dienraščiams “Lietuvos rytas”, “Respublika”,
“Lietuvos žinios” bei paskelbdama jį interneto svetain÷je, VTEK sąmoningai skleidžia
neatitinkančias tikrov÷s žinias apie pareišk÷ją, darydama žalą jo autoritetui bei reputacijai,
žemindama garbę ir orumą.
Atsakov÷ VTEK atsiliepime į skundą (1 t., b.l.62-63) praš÷ pareišk÷jo E. Vilkicko
skundą atmesti.
Nurod÷, jog pareišk÷jas atskiras Interesų derinimo įstatymo nuostatas aiškina
nesiedamas jų su kitomis šio įstatymo normomis. Pažym÷jo, kad E. Vilkickas NGPPK
pos÷dyje, svarstant klausimą d÷l buto manevrinio butų fondo name jam suteikimo, dalyvavo.
Taip pat nurod÷, jog E. Vilkicko veiksmai, prašant suteikti jam gyvenamąsias patalpas,
prieštaravo teis÷s aktų reikalavimams. Pareišk÷jas pažeid÷ Interesų derinimo įstatymo 3
straipsnio 1 dalies 2 punkto (pareiga vengti interesų konflikto) bei 11 straipsnio 1 dalies
(pareiga nusišalinti) reikalavimus, tod÷l VTEK sprendimas yra teis÷tas ir pagrįstas.
Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija (1 t., b.l.
59-60) pareišk÷jo E. Vilkicko skundą praš÷ patenkinti.
Nurod÷, kad E. Vilkickas NGPPK, svarstant manevrinio butų fondo buto
išnuomavimo jam klausimą, balsuojant nedalyvavo, nes nusišalino. Rengiant šį klausimą
Vilniaus miesto valdyboje, pareišk÷jas įtakos netur÷jo. VTEK, priimdama ginčijamą
sprendimą, neatsižvelg÷ į Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos tyrimo rezultatus, tuo
pažeisdama Interesų derinimo įstatymo nuostatas, jog VTEK negali spręsti klausimų, kurie
priskirti institucijų, turinčių teisę taikyti valstyb÷s tarnautojui administracinę ar drausminę
atsakomybę, kompetencijai. Priimant sprendimą dalyvavo šališkas asmuo - E. Šuliokas.

VTEK 2002 m. rugs÷jo 11 d. sprendimo Nr. 21 1 punktas pažeidžia asmens nekaltumo
prezumpciją, o 3 bei 5 punktai priimti viršijant kompetenciją, numatytą Interesų derinimo
įstatyme.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. sausio 9 d. sprendimu (2 t.,
b.l.33-42) pareišk÷jo E. Vilkicko skundą patenkino iš dalies. Teismas panaikino VTEK 2002
m. rugs÷jo 11 d. sprendimo Nr. 21 rezoliucin÷s dalies 2 punkto dalį - “Rekomenduoti Vilniaus
miesto merui A. Zuokui taikyti savivaldyb÷s tarnautojui E. Vilkickui drausminio poveikio
priemones už Valstyb÷s tarnautojų veiklos etikos taisyklių bei valstyb÷s tarnautojų veiklos
etikos principų nesilaikymą, vilkinant vykdyti teis÷tus Komisijos nurodymus”. Įpareigojo
VTEK teismo sprendimo nuorašus per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos
išsiųsti dienraščiams “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Lietuvos žinios”. Likusius pareišk÷jo
E. Vilkicko reikalavimus atmet÷ kaip nepagrįstus.
Teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais, pažym÷jo, jog tarnybinis tyrimas,
sprendžiant E. Vilkicko atsakomyb÷s klausimą, buvo atliktas, jo išvada teismine tvarka
nenuginčyta, o tai paneigia VTEK 2002 m. rugs÷jo 11 d. sprendimo Nr. 21 teiginį, jog tyrimas
buvo formalus. Teismo nuomone, tai, kad tyrimo išvados netenkino VTEK, nereiškia, jog
tyrimas nebuvo atliekamas. Teismas nurod÷, kad VTEK nebuvo pateikta visapusiška
informacija d÷l E. Vilkicko veiksmų, suteikiant jam manevrinio butų fondo butą, tod÷l vien
d÷l to, kad nebuvo ištirtos visos faktin÷s aplinkyb÷s, ji gal÷jo prad÷ti tyrimą. Tokią teisę
VTEK suteikia Interesų derinimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 4 punktas bei Lietuvos
Respublikos Seimo 1999 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. VIII-1223 patvirtintų Vyriausiosios
tarnybin÷s etikos komisijos nuostatų (toliau – VTEK nuostatai) 8.3 ir 8.5 punktai. Ši teis÷
ribojama sąlyga, jog turi būti gauta informacija, kad valstyb÷s tarnautojas nevykdo Interesų
derinimo įstatymo reikalavimų (šiuo atveju - Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus
pažyma, kurioje buvo prašoma taikyti E. Vilkickui atsakomybę už Interesų derinimo įstatymo
pažeidimus). Teismas pažym÷jo, kad VTEK pareišk÷jui netaik÷ nei drausmin÷s, nei
administracin÷s atsakomyb÷s. VTEK sprendimo rezoliucin÷s dalies 1 punkte konstatuojamas
pažeidimo faktas negali E. Vilkickui sukelti tokių teisinių pasekmių, kokios atsiranda
paskyrus tarnybinę ar administracinę nuobaudą. Teis÷jų kolegija atsisak÷ priimti atskirąją
nutartį d÷l to, kad pareišk÷jas paskirtas Vilniaus miesto savivaldyb÷s Viešųjų pirkimų
komisijos nariu, nes pažeidimo konstatavimas pareišk÷jo karjerai neigiamų teisinių pasekmių
sukelti negali. Teismo nuomone, VTEK sprendimas gali tur÷ti tik informacinę reikšmę d÷l
Interesų derinimo įstatymo pažeidimų. Be to, VTEK, atlikusi tyrimą, gali tik pasiūlyti
institucijoms, kurioms įstatymai suteikia teisę bausti valstyb÷s tarnautojus, skirti atitinkamas
nuobaudas, tačiau pati jų skirti negali. VTEK išvada, jog n÷ra pagrindo taikyti drausminę ar
administracinę atsakomybę, kadangi pasibaig÷ nuobaudų skyrimo terminai, pagrįsta Lietuvos
Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymo (toliau – Valstyb÷s tarnybos įstatymas) bei Lietuvos
Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) nuostatomis. Teismas
konstatavo, jog faktin÷s aplinkyb÷s, kurios leido padaryti išvadą, kad pareišk÷jas pažeid÷
Interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalis, buvo
nustatytos teisingai. Teismas pažym÷jo, jog E. Vilkickas, būdamas NGPPK narys ir
žinodamas, kad bus sprendžiamas su juo susijęs klausimas, prival÷jo vengti interesų konflikto.
Tai nereiškia, jog jis negal÷jo kreiptis d÷l manevrinio butų fondo buto suteikimo, tačiau tokiu
atveju tur÷jo nusišalinti (aiškiai išreikšti savo poziciją, pareikalauti įrašyti į protokolą
nusišalinimo motyvus ir kt., o ne paprastai išeiti). Teismas taip pat pažym÷jo, kad tarnybinio
tyrimo išvada, kurioje konstatuota, jog E. Vilkicko veiksmuose n÷ra tarnybinio nusižengimo
požymių, negali riboti VTEK ištirti faktines aplinkybes ir padaryti išvadas d÷l Interesų
derinimo įstatymo pažeidimų. Atsižvelgdamas į tai, kas išd÷styta, teismas padar÷ išvadą, kad
ginčijamo sprendimo 1 punktas yra teis÷tas ir pagrįstas, nes VTEK gal÷jo priimti sprendimą,
kuriame konstatuojama, jog buvo pažeisti Interesų derinimo įstatymo reikalavimai. Teismas
pažym÷jo, kad skundžiamo sprendimo rezoliucin÷s dalies 2 punktas, kiek jis susijęs su
pareišk÷ju, yra nepagrįstas, tod÷l naikintinas. Teismo nuomone, d÷l to, kad E. Vilkicko

paaiškinimas VTEK gautas 2002 m. liepos 12 d., negali būti pripažinta, jog pareišk÷jas
vilkina vykdyti teis÷tus VTEK nurodymus. VTEK buvo žinoma, kad pareišk÷jas atostogauja
iki 2002 m. birželio 24 d., tod÷l 2002 m. liepos 2 d. pakartotinai siųsdama reikalavimą,
prival÷jo nurodyti ir naują jo įvykdymo datą (buvo nurodyta pirmą kartą siųsto reikalavimo
įvykdymo data – 2002 m. birželio 18 d.). Pareišk÷jo argumentus d÷l VTEK šališkumo,
priimant sprendimą, teismas pripažino nepagrįstais. Teismas nurod÷, kad VTEK sprendimus
priima nepriklausomi nariai, paskirti Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. rugs÷jo 23 d.
nutarimu Nr. VIII-1332, o įrodymų, jog E. Šuliokas gal÷jo daryti įtaką priimant sprendimą,
n÷ra. Teismas, be to, nurod÷, jog nei Interesų derinimo įstatymas, nei VTEK nuostatai
nenumato, kad į pos÷dį turi būti kviečiamas asmuo, kurio pažeidimas yra nagrin÷jamas, tod÷l
E. Vilkicko teis÷s nebuvo pažeistos. Be to, 2002 m. birželio 12 d. raštu jis buvo informuotas
apie tyrimą, tod÷l tur÷jo teisę pateikti visus, jo manymu, reikalingus dokumentus. Pareišk÷jas
tyrimo eiga nesidom÷jo. Teismas nurod÷, kad panaikinus skundžiamo sprendimo rezoliucin÷s
dalies 2 punktą iš dalies, VTEK turi būti įpareigojama išplatinti įsiteis÷jusį teismo sprendimą
tiems patiems asmenims, kuriems buvo išplatintas VTEK sprendimas ir kurie nurodyti
sprendimo rezoliucin÷s dalies 3 punkte, tačiau tik tiems, kuriems teismo sprendimą išplatinti
prašo pats pareišk÷jas. Teismas pažym÷jo, kad reikalavimas uždrausti VTEK skelbti
(publikuoti) 2002 m. rugs÷jo 11 d. sprendimą Nr. 21 visuose leidiniuose bei interneto
svetain÷se netenkintinas, nes išplatinus teismo sprendimą tiems patiems visuomen÷s
informavimo subjektams, kuriems savo sprendimą išplatino VTEK, n÷ra pagrindo drausti
pastarajai skelbti savo sprendimą. Iš dalies panaikintas sprendimas negali būti skelbiamas
pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) ir kitų įstatymų reikalavimus,
tačiau teismas negali apriboti VTEK teis÷s šį klausimą spręsti savo nuožiūra ir atsakomybe.
Taip pat n÷ra pagrindo įpareigoti VTEK išspausdinti dienraštyje “Lietuvos rytas” pranešimą
apie VTEK sprendimo dalies panaikinimą, nes toks reikalavimas nepagrįstas teis÷s normomis.
Pareišk÷jas turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą d÷l garb÷s ir orumo gynimo,
pateikdamas ieškinį d÷l tikrov÷s neatitinkančių žinių paneigimo.
Apeliaciniame skunde (2 t., b.l.45-48) pareišk÷jas E. Vilkickas prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 9 d. sprendimo dalį, kuria atmesti
pareišk÷jo reikalavimai, ir priimti naują sprendimą, kuriuo būtų patenkintas reikalavimas
panaikinti visą VTEK 2002 m. rugs÷jo 11 d. sprendimą Nr. 21.
Pareišk÷jas nurodo, jog teismas pagrįstai ir teis÷tai panaikino VTEK 2002 m. rugs÷jo
11 d. sprendimo Nr. 21 rezoliucin÷s dalies 2 punkto dalį bei įpareigojo VTEK teismo
sprendimo nuorašus per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos išsiųsti
dienraščiams “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Lietuvos žinios”, tod÷l šių teismo sprendimo
dalių jis neginčija. Pareišk÷jo nuomone, teismas tur÷jo pagrindą panaikinti visą skundžiamą
sprendimą, tod÷l teismo sprendimo dalis, kuria atmestas reikalavimas panaikinti VTEK 2002
m. rugs÷jo 11 d. sprendimą Nr. 21, yra nepagrįsta ir neteis÷ta. Pareišk÷jas pažymi, jog teismas
nustat÷, kad jis NGPPK 2001 m. geguž÷s 22 d. pos÷dyje, svarstant 15 –18 klausimus,
nedalyvavo, tod÷l nepagrįstai sprendime konstatavo, jog E. Vilkickas pažeid÷ Interesų
derinimo įstatymo 7 ir 11 straipsnių nuostatas. Padarydamas tokią išvadą, teismas neįvertino
visų faktinių aplinkybių (pareišk÷jas neteik÷ pakartotinio prašymo d÷l gyvenamojo ploto
skyrimo, šis klausimas NGPPK 2001 m. geguž÷s 22 d. pos÷dyje buvo svarstomas Energetikos
ir būsto skyriaus iniciatyva, pareišk÷jas tiek komisijos pirmininką, tiek narius informavo, kad
nusišalina svarstant 15 – 18 klausimus). Be to, pareišk÷jo nuomone, teismas nepagrįstai
nedalyvavimą pos÷dyje pripažino netinkamu nusišalinimu. Taip pat nurodo, jog teismas
perženg÷ skundo reikalavimų ribas, nes nagrin÷jo aplinkybes, kurių netyr÷ VTEK (pastaroji
nenagrin÷jo aplinkybių, kaip pareišk÷jas informavo Interesų derinimo įstatyme nurodytus
asmenis apie galimą interesų konfliktą). Teismas nepagrįstai nurod÷, jog VTEK sprendimo
rezoliucin÷je dalyje gal÷jo konstatuoti pažeidimo faktą. Pareišk÷jas teigia, jog pažeidimo
faktas (jei toks faktas nustatytas) gal÷jo būti nurodytas tik konstatuojamoje VTEK sprendimo
dalyje. Nustačiusi, jog terminai taikyti atsakomybę yra praleisti, VTEK netur÷jo pagrindo

sprendimo rezoliucin÷s dalies 1 punkte paskelbti šį faktą. Taip pat pažymi, kad teismas padar÷
nepagrįstą išvadą, jog VTEK tur÷jo teisę pati atlikti papildomą tyrimą, nors tokį tyrimą pagal
VTEK pavedimą atliko Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija. Teigia, kad Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinti VTEK nuostatai, negali plečiamai aiškinti
Interesų derinimo įstatymo nuostatų. Klausimas d÷l atsakomyb÷s pagal nustatytas procedūras
gali būti svarstomas ir sprendimas priimamas tik vieną kartą. Be to, VTEK tyrimą atliko
pareišk÷jo tinkamai neinformavusi, tod÷l buvo pažeista jo teis÷ gintis.
Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija,
prisid÷dama prie pareišk÷jo E. Vilkicko apeliacinio skundo ir sutikdama su jame išd÷stytais
motyvais (2 t., b.l.58), prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
sausio 9 d. sprendimo dalį, kuria atmesti pareišk÷jo reikalavimai, ir priimti naują sprendimą,
kuriuo būtų patenkintas reikalavimas panaikinti visą VTEK 2002 m. rugs÷jo 11 d. sprendimą
Nr. 21.
Atsakov÷ VTEK atsiliepime į apeliacinį skundą (2 t., b.l.55-56) prašo pareišk÷jo E.
Vilkicko apeliacinį skundą atmesti.
Nurodo, kad iš Vilniaus miesto savivaldyb÷s negavo nei tyrimo medžiagos, nei
atsakymo, jog E. Vilkicko tarnybin÷s etikos pažeidimas ištirtas ir įvertintas, kaip to reikalavo
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2000 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1282 patvirtinta
Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarka. Teigia, jog Interesų derinimo įstatymas bei VTEK
nuostatai nedraudžia VTEK svarstyti ir vertinti valstyb÷s tarnautojo, kurio veiklą jau įvertino
institucijos vadovo sudaryta laikinoji komisija, tarnybinę veiklą, jeigu jos išvados nepagrįstos
įrodymais ar prieštarauja įstatymo normoms. Teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiš÷jas
tur÷jo nusišalinti aiškiai išreikšdamas savo poziciją. Be to, NGPPK beveik po metų netur÷jo
teis÷s tikslinti pos÷džio protokolą. Teigia, jog nesvarbu, kas inicijavo klausimo d÷l buto
suteikimo E. Vilkickui svarstymą, nes pastarasis NGPPK pos÷dyje dalyvavo ir balsavo už
tokio prašymo patenkinimą. Interesų derinimo įstatymas nereglamentuoja VTEK darbo tiriant
tarnybin÷s etikos pažeidimus. Pareišk÷jas nepareišk÷ pageidavimo dalyvauti pos÷dyje,
nesidom÷jo tyrimo eiga. Pažymi, jog pareišk÷jas negali būti Vilniaus miesto savivaldyb÷s
Viešųjų pirkimų komisijos narys, kadangi n÷ra nepriekaištingos reputacijos, tod÷l VTEK
prašo priimti atskirąją nutartį.
Apeliacinis skundas tenkintinas.
Kolegija konstatuoja, kad teisiniai santykiai, d÷l kurių kilo šis administracinis ginčas,
reguliuojami specialiu norminiu teis÷s aktu - Interesų derinimo įstatymu. Šis įstatymas skirtas
suderinti valstybin÷je tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomen÷s viešuosius
interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenyb÷ būtų teikiama viešiesiems
interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti
korupcijai valstybin÷je tarnyboje (įstatymo 1 str.). Atsakovas yra Interesų derinimo įstatymo
pagrindu specialiai įsteigta institucija, kurios tikslas ir uždaviniai kontroliuoti Interesų
derinimo įstatymo vykdymą. Šiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įvykdyti atsakovui yra
suteikta specialioji kompetencija, kuri, jai konkuruojant su kitų valstyb÷s institucijų
atitinkama kompetencija, yra prioritetin÷. Tai reiškia, kad atsakovo teis÷ kontroliuoti kaip
asmenys, dirbantys valstybin÷je tarnyboje, vykdo Interesų derinimo įstatymo nuostatas, negali
būti varžoma ar kitaip ribojama kitų institucijų veiksmais ar neveikimu šioje teis÷s srityje.
Pagal Interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir 23 straipsnio 6 dalies 4
punktą atsakovas gali nurodyti arba pavesti valstyb÷s ar savivaldybių institucijų vadovams
atlikti patikrinimą ar dirbantis valstybin÷je tarnyboje asmuo nesilaiko šio įstatymo
reikalavimų. Šių įstatymo nuostatų konstrukcija bei VEK nuostatų 8.3-5. punktai taip pat
patvirtina, kad atsakovas yra savarankiškas teis÷s atlikti atitinkamą patikrinimą “tur÷tojas”.
Šią savo teisę jis gali deleguoti atitinkamos valstyb÷s institucijos vadovui ar jo įgaliotiems
atstovams. Tačiau toks delegavimas nevaržo jo teis÷s atlikti tokį patikrinimą pačiam. Taigi
pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad atsakovas po trečiojo suinteresuoto asmens

atlikto patikrinimo tur÷jo teisę pats atlikti atitinkamą patikrinimą yra teisinga ir pagrįsta.
Apelianto atitinkami argumentai negali būti pripažinti pagrįstais ir kolegijos atmetami.
Aukščiau nurodyto patikrinimo tikslas - nustatyti ar dirbantis valstybin÷je tarnyboje
asmuo nesilaiko Interesų derinimo įstatymo reikalavimų. Patikrinimo rezultatas – konstatuoti
faktą, kad toks asmuo pažeid÷ (ar nepažeid÷) Interesų derinimo įstatymo jam nustatytus
reikalavimus. Tokio fakto konstatavimas, pagal bendrąsias sprendimų pri÷mimo ir
formulavimo taisykles, nurodomas atitinkamo sprendimo rezoliucin÷je dalyje. Tod÷l apelianto
šiuo klausimu pateiktas argumentas tai pat negali būti laikomas pagrįstu ir atmestinas.
Iš pareišk÷jo skundžiamo atsakovo 2002 09 11 sprendimo matyti, kad atsakovas,
atlikęs papildomą pareišk÷jo veiksmų tyrimą, konstatavo, kad pareišk÷jas, būdamas NGPPK
nariu 2001 05 22 dalyvavo šios komisijos pos÷dyje, kuriame vienbalsiu sutarimu buvo
nuspręsta siūlyti išnuomoti jam kambarį manevrinio fondo bute. Pagal šį sprendimą tuo
pareišk÷jas pažeid÷ Interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio
1 ir 2 dalių reikalavimus (t. 1, b. l. 15-17). Kolegija konstatuoja, kad Interesų derinimo
įstatymo 3 straipsnio 2 punktas įtvirtina viešųjų interesų viršenybę prieš privačius interesus
bei įpareigoja dirbantis valstybin÷je tarnyboje asmenis įstatymų nustatyta tvarka ir
priemon÷mis vengti interesų konflikto. Kolegija pažymi, kad ši įstatymo norma yra bendrojo
pobūdžio, pati nereglamentuoja kaip turi būti vengiama viešųjų ir privačių interesų konflikto,
o nurodo, kad tai turi būti daroma įstatymų nustatyta tvarka ir priemon÷mis. Pagal Interesų
derinimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalį asmeniui, dirbančiam valstybin÷je tarnyboje,
draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti
sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Pagal 2 dalį - prieš pradedant tokio sprendimo
rengimo, svarstymo ar pri÷mimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis
valstybin÷je tarnyboje, privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo
įgaliotą atstovą bei asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar
pri÷mimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesn÷je
procedūroje. Iš straipsnio 1 dalies matyti, kad aplinkyb÷, su kuria siejamas interesų konfliktas
(tuo pačiu šiai bylai reikšminga aplinkyb÷) siejama su asmens vienokiu ar kitokiu poveikiu
sprendimams, kurie sukelia interesų konfliktą. Kolegija pažymi, kad ši aplinkyb÷ kaip ir kitas
administracinei bylai reikšmingos aplinkyb÷s teismo nustatomos pagal įrodymų
administracin÷je byloje įvertinimo taisykles, nustatytas ABTĮ 57 straipsnyje.
Aiškinant Interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies taikymo klausimą, kolegija
pažymi, kad įstatymas suteikia asmeniui teisę informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos
vadovo įgaliotą atstovą bei asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar
pri÷mimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą kaip prieš pradedant tokio sprendimo
rengimo, svarstymo ar pri÷mimo procedūrą, taip ir pačios procedūros metu, t. y. alternatyviai.
Kolegija taip pat pažymi, kad ši įstatymo nuostata skirta tam, kad asmens tiesioginis vadovas
ar institucijos vadovo įgaliotas atstovas tur÷tų informaciją (apie galimą interesų konfliktą)
prieš priimant atitinkamus sprendimus ir turint tokia informaciją tur÷tų galimybę kontroliuoti
tokiu sprendimų pri÷mimą Interesų derinimo įstatymo laikymosi aspektu; o asmenis, kurie
kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar pri÷mimo procedūroje būtų informuoti apie
galimą interesų konfliktą ir turint tokia informaciją gal÷tų išvengti galimai suinteresuoto
asmens poveikio sprendimams, kurie sukelia interesų konfliktą. Taigi šios įstatymo nuostatos
tikslas ir esm÷ - atitinkamos informacijos pateikimas.
Iš pareišk÷jo 2000 05 26 prašymo d÷l gyvenamosios patalpos suteikimo matyti, kad
pareišk÷jo tiesioginis vadovas (teis÷s departamento direktorius) ne tik buvo informuotas apie
pareišk÷jo siekimą išnuomoti manevrinio fondo butą, bet ir tokiam prašymui tarpininkavo (t.
1, b. l. 147). Tod÷l kolegija daro išvada, kad Interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies
nuostata d÷l būtinumo informuoti tiesioginį vadovą pareišk÷jo nebuvo pažeista. Iš NGPPK
2001 05 22 pos÷džio protokolo Nr. 28 matyti, kad jame n÷ra nurodyta kas iš komisijos narių ir
kaip balsavo ar dalyvavo svarstyme dienotvark÷je nurodytais klausimais (t. 1, b. l. 31-35). Iš
dienotvark÷s 15 ir 16 klausimų formuluočių matyti, jog juose aiškiai nurodyta, kad yra

svarstoma apie E. Vilkicko (pareišk÷jo) kandidatūrą apsigyventi manevrinio fondo bute. Taigi
darytina išvada, kad kiti pos÷dyje dalyvavę komisijos nariai buvo informuoti apie galimą
pareišk÷jo interesų konfliktą prieš svarstant ir priimant sprendimus šiais klausimais. Interesų
derinimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje n÷ra nustatyti formalus reikalavimai d÷l šioje dalyje
nurodytos informacijos pateikimo būdo, tod÷l vadovaujantis teisingumo ir protingumo
kriterijais darytina išvada, kad Interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata d÷l
būtinumo informuoti kitus dalyvaujančius sprendimo rengimo, svarstymo ar pri÷mimo
procedūroje asmenis pareišk÷jo taip pat nebuvo pažeista. Šioje byloje apklausti liudytojais
NGPPK nariai, dalyvavę min÷tame 2001 05 22 pos÷dyje parod÷, kad prieš pradedant svarstyti
pos÷džio dienotvark÷s 15-18 klausimus pareišk÷jas nusišalino išeidamas iš pos÷džio vietos (t.
1, b. l. 114-121). Įrodymų, paneigiančių šių liudytojų parodymus byloje n÷ra (d÷l aukščiau
nurodytos priežasties 2001 05 22 pos÷džio protokolo Nr. 28 negali būti laikomas tokiu
įrodymu). Taigi išvardinti bylos faktin÷s aplinkyb÷s ir argumentai leidžia daryti išvadą ir
konstatuoti, kad pareišk÷jas nebuvo padaręs atsakovo 2002 09 11 sprendime nurodytų
Interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių
reikalavimų pažeidimų. Tod÷l pirmosios instancijos teismo padarytos išvados d÷l šių
pažeidimų pripažintinos nepagrįstomis. Teismo sprendimas dalyje, kuria atmesti pareišk÷jo
reikalavimai naikintinas.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
n u t a r ÷:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 9 d. sprendimą pakeisti.
Sprendimo dalį d÷l pareišk÷jo Egidijaus Vilkicko reikalavimų atmetimo panaikinti ir šioje
dalyje apeliacinį skundą patenkinti: panaikinti Vyriausiosios tarnybin÷s etikos komisijos 2002
m. rugs÷jo 11 d. sprendimo Nr. 21 pirmą, trečią ir penktą punktus. Kitą teismo sprendimo dalį
palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.3.4.3. D÷l pri÷mimo į valstyb÷s tarnybą konkurso vykdymo sustabdymo
Teismo užd÷tas draudimas rengti pri÷mimo į valstyb÷s tarnybą konkursą iki įsiteis÷s
teismo sprendimas prilygsta konkurso sustabdymui. Konkursą sustabdžius, sustabdomas ir
Pri÷mimo į valstyb÷s tarnautojo pareigas tvarkoje nustatytas konkurso vykdymo 30 dienų
terminas, kuris pradedamas skaičiuoti toliau, išnykus jį stabdžiusiai aplinkybei – šiuo atveju panaikinus reikalavimo užtikrinimo priemonę. Taip aiškinant teis÷s normas, darytina išvada,
kad 30 kalendorinių dienų konkurso vykdymo terminas – tai grynas terminas, skirtas
konkursui, apimantis laiką nuo konkurso pradžios iki jo sustabdymo ir laiką po konkurso
sustabdymą panaikinusio akto įsiteis÷jimo, neapimant konkurso sustabdymo laikotarpio.

Administracin÷ byla A4–251–2003
Bylų kategorija 19.1.

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2003 m. kovo 18 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų N.
Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷ ir praneš÷ja), R. Klišausko ir G. Kryževičiaus,
sekretoriaujant L. Česnavičienei,
nedalyvaujant pareišk÷jui, jo ir atsakovo atstovams,
rašytinio teismo proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo S. Gilio
apeliacinį skundą d÷l Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 21 d.
sprendimo ir
n u s t a t ÷:
2002 m. spalio 10 d. “Valstyb÷s žinių” priede “Informaciniai pranešimai” paskelbus
konkursą į Šiaulių miesto savivaldyb÷s administracijos miesto vyriausiojo architekto tarnybos
ved÷jo pareigas, pareišk÷jas S. Gilys pateik÷ paraišką dalyvauti šiame konkurse, tačiau kaip
neatitinkantis specialiuosius reikalavimus, negavo leidimo dalyvauti konkurse. Šiaulių
apygardos administracinis 2002 m. lapkričio 25 d. sprendimu administracin÷je byloje Nr. I2 233 - 2002 pripažino atsakovo sprendimą neteis÷tu, konstatavęs, kad S. Gilys atitinka
skelbiamo konkurso specialiąsias sąlygas. Įsiteis÷jus teismo sprendimui ir panaikinus
reikalavimo užtikrinimo priemonę - draudimą rengti konkursą į Šiaulių miesto savivaldyb÷s
administracijos miesto vyriausiojo architekto tarnybos ved÷jo pareigas, atsakovas 2002 11 28
raštu Nr. 9-554-1 informavo S. Gilį, kad pagal LR Vyriausyb÷s 2002 06 24 nutarimu Nr. 966
patvirtintą ,,Pri÷mimo į valstyb÷s tarnautojo pareigas tvarką”, konkursas tur÷jo įvykti per 30
kalendorinių dienų nuo paskutin÷s dokumentų pri÷mimo dienos. Skelbtas konkursas d÷l
miesto vyriausiojo architekto tarnybos ved÷jo pareigų per nustatytą terminą neįvyko, tod÷l jis
bus skelbiamas iš naujo. Pareišk÷jas S. Gilys su tokia nuostata nesutiko ir kreip÷si į teismą,
prašydamas:
pripažinti Šiaulių miesto savivaldyb÷s administracijos 2002 11 28 rašte Nr. 9-554-1
nurodytą sprendimą skelbti naują konkursą neteis÷tu ir jį panaikinti;
įpareigoti Šiaulių miesto savivaldyb÷s administraciją toliau vykdyti konkurso į
miesto vyriausiojo architekto tarnybos ved÷jo pareigas procedūrą pagal sąlygas ir
reikalavimus, paskelbtus 2002 10 10 “Valstyb÷s žinių” priede “Informaciniai pranešimai”,
atsižvelgiant į Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą administracin÷je byloje
Nr. I2-233-2002 pripažinti pareišk÷ją atitinkančiu konkurso reikalavimus.
Pareišk÷jo nuomone, konkursui nustatytas 30 dienų terminas taikomas tais atvejais,
kai n÷ra aplinkybių, nustatytų įstatymuose ir Civilinio kodekso IV dalyje. Šiuo atveju,
pateikus skundą teismui, terminas tur÷jo būti sustabdytas. Nutraukus konkurso vykdymo
procedūrą, pažeidžiamos jo (pareišk÷jo) teis÷s, nes, skelbiant naują konkursą, gali būti
nustatyti papildomi, jo atžvilgiu šališki, reikalavimai. Pareišk÷jo nuomone, pagal ABTĮ 92
str., įsiteis÷jus teismo sprendimui ir taip atkūrus iki ginčijamo akto pri÷mimo buvusią pad÷tį,
konkurso vykdymo procedūra tur÷jo būti grąžinta į 2002 10 28 ir tęsiama.
Atsakovas pareišk÷jo skundą praš÷ atmesti. Nurod÷, kad sprendimas skelbti naują
konkursą teis÷tas, pareišk÷jo teisių nepažeidžia. Jis, kaip ir kiti asmenys, jei atitiks konkurso
bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, tur÷s teisę šiame konkurse dalyvauti. Atsakovas
taip pat nurod÷, kad naujas konkursas dar nepaskelbtas ir pareišk÷jo teis÷s nepažeistos.
Šiaulių apygardos administracinis teismas pareišk÷jo skundą atmet÷. Teismas
konstatavo, kad šiuo metu pareišk÷jo teis÷s nepažeistos, nes n÷ra paskelbtas naujas konkursas
į Šiaulių miesto savivaldyb÷s administracijos miesto vyriausiojo architekto tarnybos ved÷jo
pareigas ar nustatyti nauji reikalavimai asmenims, pretenduojantiems į šias pareigas.
Pareišk÷jo galimyb÷s dalyvauti konkurse, teismo nuomone, n÷ra kaip nors apribotos. Teismas,
aiškindamas LR Vyriausyb÷s 2002 06 24 nutarimo Nr. 966 “D÷l pri÷mimo į valstyb÷s
tarnautojo pareigas tvarkos patvirtinimo” 31 ir 64 punktus, nustatančius, kad per 30
kalendorinių dienų nuo paskutin÷s dokumentų pri÷mimo dienos neįvykus konkursui,

valstyb÷s tarnybos tvarkymo įstaiga iš naujo informuojama apie laisvą karjeros valstyb÷s
tarnautojo pareigybę ir skelbiamas naujas konkursas, padar÷ išvadą, kad konkursui neįvykus
nustatytais terminais, privaloma skelbti naują konkursą.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio
teismo sprendimą ir priimti naują - skundą patenkinti. Apelianto nuomone, teismo sprendimas
- nepagrįstas ir nemotyvuotas. LR Vyriausyb÷s 2002 06 24 nutarimo Nr. 966 “D÷l pri÷mimo į
valstyb÷s tarnautojo pareigas tvarkos patvirtinimo” 31 punkte nustatytas konkurso terminas
negali būti taikomas ginčo nagrin÷jimo teisme laikotarpiu ir turi būti pratęsiamas iki teismo
sprendimo įsigaliojimo, tod÷l ir konkurso, paskelbto 2002 10 10 “Valstyb÷s žinių” priede
“Informaciniai pranešimai”, vykdymo procedūra privalo būti tęsiama. Priešingu atveju nebūtų
galima vykdyti konkurso pagal specialius reikalavimus, paskelbtus min÷tuose
“Informaciniuose pranešimuose”. Šie reikalavimai yra nustatomi pagal pareigyb÷s aprašymą,
kurį savo nuožiūra tvirtina ir keičia atsakovas, atsižvelgdamas į tarnautojui pavedamas
vykdyti savivaldos funkcijas, įpareigoti atsakovą palikti nepakeistus specialiuosius
reikalavimus teismo sprendimu neįmanoma. Paskelbus naują konkursą, liktų neįgyvendintas
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2002 m. lapkričio 25 d. sprendimas
administracin÷je byloje Nr. I2-233/2002. Apelianto nuomone, LR Vyriausyb÷s 2002 06 24
nutarimu Nr. 966 patvirtintos “Pri÷mimo į valstyb÷s tarnautojo pareigas tvarkos” 31 p.
nustatyta sąlyga, kad konkursas turi įvykti per 30 dienų nuo paskutin÷s dokumentų pri÷mimo
dienos pažeidžia LR Konstitucijos 33 str. 1 d. ir 30 str. 1 d., nes konkreti šios bylos situacija
rodo, kad konstitucin÷ teis÷ lygiomis teis÷mis stoti į valstyb÷s tarnybą d÷l šios sąlygos negali
būti apginta teisme. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas sprendime nepasisak÷, kaip
spręstinas klausimas d÷l akto panaikinimo teisinių pasekmių pagal Šiaulių apygardos
administracinio teismo 2002 m. lapkričio 15 d. sprendimą administracin÷je byloje Nr. I2233/2002, be to, į bylą trečiuoju suinteresuotoju asmeniu neįtrauk÷ D. Jakubausko,
pretendavusio dalyvauti konkurse į Šiaulių miesto savivaldyb÷s administracijos miesto
vyriausiojo architekto tarnybos ved÷jo pareigas. Apie bylos nagrin÷jimą jis neinformuotas.
Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti
galioti pirmos instancijos teismo sprendimą, nes jis – teis÷tas ir pagrįstas. Materialin÷s teis÷s
normos aiškintos ir taikytos teisingai. Konkursas neįvyko nustatytu terminu, tod÷l valstyb÷s
tarnybos tvarkymo funkcijas atliekanti įstaiga iš naujo informuoja apie laisvą valstyb÷s
tarnautojo pareigybę ir gali skelbti naują konkursą. Atsakovo nuomone, pareišk÷jas
apeliaciniame skunde suformulavo naują reikalavimą ir tuo pažeid÷ ABTĮ 130 str. 5 d.
Kolegija k o n s t a t u o j a :
Apeliacinis skundas tenkinamas.
Pirmos instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas – pareišk÷jo
skundas tenkinamas. Sprendimas n÷ra pagrįstas, nes teismas netinkamai aiškino ir taik÷ teis÷s
normas (ABTĮ 81, 86, 143 str.).
Valstyb÷s tarnybos įstatymo 10 – 11 str. nuostatos, reglamentuojančios pri÷mimą į
karjeros valstyb÷s tarnautojo pareigas, nustato vieną iš pri÷mimo į tokias pareigas būdų –
konkursą - ir apibr÷žia šio konkurso sud÷tines dalis, tačiau tokio konkurso organizavimo ir
vykdymo tvarkos nereglamentuoja. Tai įtvirtinta Valstyb÷s tarnybos įstatymą įgyvendinantis
aktas - Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 D÷l
pri÷mimo į valstyb÷s tarnautojo pareigas tvarkos patvirtinimo patvirtinta Pri÷mimo į valstyb÷s
tarnautojo pareigas tvarka (toliau tekste – Tvarka). Pagal šios Tvarkos 31 p. ,,Konkursas turi
įvykti per 30 kalendorinių dienų nuo paskutin÷s dokumentų pri÷mimo dienos”, o 64 p.
skelbia, kad ,,Konkursui neįvykus per 30 kalendorinių dienų nuo paskutin÷s dokumentų
pri÷mimo dienos, valstyb÷s tarnybos tvarkymo įstaiga iš naujo informuojama apie laisvą
karjeros valstyb÷s tarnautojo pareigybę šios tvarkos 6 punkte nustatyta tvarka”. Šiose
normose apibr÷žiamas konkretus terminas, per kurį toks konkursas tur÷tų įvykti, tačiau nei

šiose, nei kitose Tvarkos normose n÷ra nuostatų apie konkurso sustabdymą, t.y. n÷ra normų
nei leidžiančių, nei draudžiančių tokį veiksmą atlikti. Neaptarta, kaip tur÷tų būti elgiamasi su
konkurso terminu kai kyla ginčas d÷l konkurso organizavimo tvarkos nuostatų pažeidimų,
pretendentams ginant pažeistas teises įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju, Tvarkos 31 p. ir
64 p. turi būti aiškinami kitų normų, reglamentuojančių tokius atvejus, visete. Tvarkos 68 p.
įtvirtina teisę skųsti veiksmus, neveikimą ir/ar sprendimą, pažeidusius šios tvarkos nuostatas
konkursą organizavusios įstaigos vadovui ir teismui Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Šios nuostatos esm÷ – pretendento į valstyb÷s
tarnautojo pareigybę teis÷ ginti savo tariamai pažeistą teisę bet kurioje pri÷mimo į šias
pareigas procedūros stadijoje. Teis÷ kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama
teis÷ ar įstatymo saugomas interesas įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. ir
Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau tekste – ABTĮ) 5 str. Nagrin÷jant ginčą teisme,
pažeista ar ginčijama subjektin÷ teis÷ realiai apginama realizuojant teismo sprendimą.
Atsižvelgiant į tai, kad nuo kreipimosi į teismą momento iki teismo sprendimo realizavimo
praeina tam tikras laiko tarpas, o taip pat į tai, kad sprendimo realizavimą gali apsunkinti ar
padaryti jo įvykdymą neįmanomu tam tikros priežastys, įstatymo leid÷jas, siekdamas
garantuoti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, Administracinių bylų teisenos įstatyme
įtvirtino sprendimo įvykdymo saugos institutą – reikalavimo užtikrinimą (ABTĮ 71 str.),
nustatęs konkrečių teismo taikytinų reikalavimo užtikrinimo priemonių sąrašą (71 str. 2 d.).
ABTĮ 71 str. 2 d. 1 p. kaip tik ir numato vieną iš reikalavimo užtikrinimo priemonių –
uždraudimą atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus.
Byloje nustatyta, kad pareišk÷jas S. Gilys gin÷ savo pažeistą teisę – teisę dalyvauti
konkurse į karjeros valstyb÷s tarnautojo pareigas Šiaulių miesto savivaldyb÷s miesto
vyriausiojo architekto tarnybos ved÷jo pareigas Šiaulių apygardos administraciniame teisme ir
jo reikalavimas šio teismo 2002 – 11 – 25 sprendimu byloje Nr. I2 – 233 – 02 pripažintas
teis÷tu, konstatuojant, kad Šiaulių miesto savivaldyb÷s administracijos kanceliarijos 2002 –
10 – 28 sprendimo Nr. 138 – neteis÷tumą ir pripažįstant S. Gilį atitinkančiu pretendentui
keliamus specialiuosius reikalavimus, leidžiant jam dalyvauti atrankos konkurse. Nustatyta,
kad Šiaulių apygardos administracinis teismas min÷toje byloje taik÷ reikalavimo užtikrinimo
priemonę – 2002 – 11 – 04 nutartimi uždraud÷ Šiaulių miesto savivaldyb÷s administracijai
rengti atrankos į miesto vyriausiojo architekto tarnybos ved÷jo pareigybę konkursą iki
įsiteis÷s teismo sprendimas. Toks draudimas prilygsta konkurso sustabdymui. Konkursą
sustabdžius, sustabdomas ir Tvarkoje nustatytas konkurso vykdymo 30 dienų terminas, kuris
pradedamas skaičiuoti toliau, išnykus jį stabdžiusiai aplinkybei – šiuo atveju - panaikinus
reikalavimo užtikrinimo priemonę. Taip aiškinant teis÷s normas, darytina išvada, kad 30
kalendorinių dienų konkurso vykdymo terminas – tai grynas terminas, skirtas konkursui,
apimantis laiką nuo konkurso pradžios iki jo sustabdymo ir laiką po konkurso sustabdymą
panaikinusio akto įsiteis÷jimo, neapimant konkurso sustabdymo laikotarpio.
ABTĮ 14 str. 1 d. nustato, kad ,,Įsiteis÷jęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis
yra privalomi visoms valstyb÷s institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmon÷ms,
įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas
visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje”. Norma imperatyvi ir išlygų nenustato, tod÷l
atsakovas prival÷jo šia nuostata vadovautis: sustabdyti konkurso rengimą ir, vykdant Šiaulių
apygardos administracinio teismo 2002 – 12 - 17 nutartį, panaikinusią reikalavimo
užtikrinimo priemonę, jį tęsti toliau ir vykdyti to paties teismo sprendimą 2002 – 11 – 25
sprendimą – leisti dalyvauti S. Giliui atrankos į karjeros valstyb÷s tarnautojo pareigas
konkurse. Įvertinus šias aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovas neteisingai skaičiavo
konkurso vykdymo terminą ir nepagrįstai pripažino konkursą neįvykusiu per Tvarkoje
nustatytą terminą. Kolegija pažymi, kad teismo nutarties d÷l reikalavimo užtikrinimo
priemon÷s taikymo ignoravimas, sudar÷ sąlygas nevykdyti priimtą d÷l to reikalavimo
privalomo pobūdžio valstyb÷s valdžios aktą - teismo sprendimą. Pirmos instancijos teismas be
to, kad netinkamai aiškino materialin÷s ties÷s normas, neįsigilino ir į pareišk÷jo reikalavimą,

padarydamas nepagrįstą išvadą, kad šis reikalavimas nukreiptas į galimybę neapibr÷žtoje
ateityje dalyvauti naujame konkurse. Pareišk÷jo reikalavimas suformuluotas pakankamai
aiškiai. Jis nukreiptas į Pri÷mimo į valstyb÷s tarnautojo pareigas tvarkos rengiant pirmąjį
konkursą, d÷l kurio Šiaulių apygardos administracinis teismas 2002 – 11 – 25 pri÷m÷
pareišk÷jui palankų sprendimą, pažeidimą, ir aiškinti šį reikalavimą kitaip n÷ra pagrindo.
Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui nevykdant teismo sprendimo ir pareišk÷jui ginčijant jo
veiksmus teisme, laikas, per kurį tur÷jo būti tęsiamas konkursas, pasibaig÷, o pažeista teis÷
turi būti ginama, tenkinant pareišk÷jo reikalavimą, atsakovas įpareigotinas tęsti konkursą,
skelbtą 2002 – 10 – 10 ,,Valstyb÷ žiniose, nuo šio (Vyriausiojo administracinio teismo)
sprendimo įteikimo atsakovui dienos.
Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad apeliaciniame skunde keliami nauji reikalavimai.
Apelianto prašymas pripažinti, kad Tvarkos 31 p. nustatytas terminas netaikytinas ginčo
teisminio nagrin÷jimo atveju ir turi būti pratęsiamas, sietinas su materialin÷s teis÷s normos
aiškinimu ir nelaikytinas atskirtu savarankišku reikalavimu, nors toks teiginys ir išd÷stytas
apeliacinio skundo prašymo dalyje.
Vadovaudamasi ABTĮ 88 str. 3 p., 90 str., 140 str. 1 d. 2 p. ir 145 str., kolegija
nusprendžia:
Apeliacinį skundą patenkinti.
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 21 d. sprendimą panaikinti
ir priimti naują – pareišk÷jo Stepono Gilio skundą patenkinti.
Pripažinti Šiaulių m. savivaldyb÷s administracijos veiksmus, nepratęsiant konkurso į
Šiaulių m. savivaldyb÷s administracijos miesto vyriausiojo architekto tarnybos ved÷jo
pareigas neteis÷tais ir įpareigoti Šiaulių m. savivaldyb÷s administraciją tęsti šį konkursą 2002
m. spalio 10 d. ,,Valstyb÷s žinios” priede ,,Informaciniai pranešimai” paskelbtomis
sąlygomis, vykdant Stepono Gilio atžvilgiu Šiaulių apygardos administracinio teismo 2002 m.
lapkričio 25 d. sprendimą administracin÷je byloje Nr. I2 – 233-02.
Konkursą tęsti nuo šio Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo įteikimo
Šiaulių m. savivaldyb÷s administracijai dienos.
Sprendimas galutinis ir neskundžiamas.
1.3.4.4. D÷l pareigūnų teis÷s į papildomą atlygį už darbą naktį ir švenčių dienomis
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 42 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad
darbuotojų dirbtas darbo laikas ir viršvalandžiai žymimi Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s ir Valstybin÷s darbo inspekcijos nustatytos formos
žiniaraščiuose.
Tokiu būdu, darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra tas dokumentas, kuris teis÷s aktais
pripažįstamas leistinu bei tinkamu įrodymu, įrodin÷jant policijos pareigūno dirbtą darbo
laiką tam tikru laikotarpiu.
Vyriausyb÷s 1991 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 127 patvirtintų Socialinių
garantijų teikimo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams nuostatų 4-5 punktuose
nustatyta, kad už naktinį darbą ir už darbą švenčių dienomis apmokama pareigūnams, kurie
dirba pagal grafiką.
Teis÷ į papildomą atlygį už darbą naktį ir švenčių dienomis, pareigūnams,
dirbantiems pagal grafiką, atsiranda esant šioms dviems sąlygoms – pareigūno darbas naktį
ir švenčių dienomis turi būti numatytas grafike bei šis laikas turi būti užfiksuotas darbo laiko
apskaitos žiniaraštyje.
Administracin÷ byla Nr. A8–248–2003
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NUTARTIS
2003 m. kovo 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų
R. Klišausko (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), A.Baranovo ir S.Gudyno,
sekretoriaujant L.Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jui A.Sereikai,
pareišk÷jo atstovams R.Sereikienei, J.Šeškevičiui,
atsakovo atstovams A.Krivičiui, E.Žukaitei,
trečiajam suinteresuotam asmeniui I.Malukienei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
A.Sereikos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio
16 d. sprendimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas A. Sereika skundu kreip÷si į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo
Vilniaus m. VPK 1066,88 Lt kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas ir 64,01 Lt
delspinigius, 677,99 Lt skirtumą tarp priklausančios išmok÷ti ir išmok÷tos kompensacijos
sumos už nepanaudotas kasmetines mokamas atostogas bei 40,68 Lt delspinigių, taip pat
127,43 Lt vidutinį darbo užmokestį už pav÷luotą atsiskaitymą atleidžiant iš tarnybos bei 7,65
Lt delspinigių, 1294,21 Lt už darbą naktimis bei viršvalandžius ir 77,65 Lt delspinigius,
atlyginimą už 2001 m. vasario m÷n. Patikslintais skundais pareišk÷jas praš÷ priteisti iš
Vilniaus m. VPK viso 9784,93 Lt ir 173,97 Lt delspinigių ir atstovavimo išlaidas - 850 Lt. Iš
K÷dainių rajono PK praš÷ priteisti kompensaciją už 1996-08-01 – 1996-12-31 nepanaudotas
atostogas - 720,91 Lt, už 1999-01-01 – 2000-12-31 nepanaudotas atostogas - 634 Lt ir už
2001-01-01 – 2001-03-13 nepilnai panaudotas atostogas - 288,37 Lt. Taip pat praš÷, remiantis
LR DSĮ 41 str. 2 d. priteisti iš K÷dainių rajono PK trijų vidutinių darbo užmokesčių sumą už
uždelstą atsiskaitymo laiką. Viso iš K÷dainių rajono PK praš÷ priteisti 6858,97 Lt.
Atsakovai su pareišk÷jo skundu nesutiko ir praš÷ jo netenkinti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. sausio 16 d. sprendimu
pareišk÷jo skundą tenkino iš dalies: priteis÷ iš K÷dainių raj. PK A. Sereikos naudai
kompensaciją už nepanaudotas atostogas už 1999 – 2001 metus - 922,76 Lt ir 850 Lt
atstovavimo išlaidų, o skundą dalyje d÷l priteisimo iš K÷dainių raj. PK atlyginimą už uždelstą
atsiskaitymo laiką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas už 1996 metus bei d÷l išmokų
priteisimo iš Vilniaus m. VPK atmet÷ kaip nepagrįstą.
Teismas, vertindamas pareišk÷jo skundo pagrįstumą d÷l reikalavimo atsakovui
K÷dainių raj. PK konstatavo, kad pareišk÷jo skundas d÷l kompensacijos priteisimo už
laikotarpį nuo 1996-08-01 iki 1996-12-31 atmestinas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 88 str. l d. l
p.), kadangi skundas teismui d÷l šio reikalavimo yra pateiktas tik 2001-11-15 ir tuo yra
praleistas trijų metų ieškinin÷s senaties terminas, numatytas LR Darbo ginčų nagrin÷jimo
įstatymo 10 str. 4 d., tod÷l teismas šio reikalavimo pagrįstumo nevertino. Teismas nustat÷, kad
Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto 47 punktas numato, kad pareigūnams suteikiamos
kasmetin÷s atostogos, ištarnavus iki 10 metų 30 kalendorinių dienų. Tokio dydžio kasmetin÷s
atostogos pareišk÷jui tur÷jo būti suteiktos ir 1999-2001 metais. Tardymo skyriaus K÷dainių
rajono PK darbo laiko apskaitos žiniaraščiai (1 t. b.1. 76-102) patvirtina, kad pareišk÷jas tuo
metu dirbdamas tardytoju, 1999 metais atostogavo 24 dienas, 2000 metais - 25 dienas ir 200103-13 iki perk÷limo darbui į Vilniaus m. VPK jis neišnaudojo kasmetinių atostogų. Perk÷lus
darbui į Vilniaus VPK, atsakovas K÷dainių rajono PK, remiantis LR Atostogų įstatymo 16 str.

2 d. prival÷jo išmok÷ti pareišk÷jui kompensaciją už nepanaudotas atostogas, kadangi d÷l
darbo santykių nutraukimo su K÷dainių rajono PK atostogos negal÷jo būti perkeltos ir
suteiktos kitu laiku. Tod÷l pareišk÷jo naudai iš K÷dainių rajono PK priteistina atostogų
kompensacija už 1999 metus 6 d., už 2000 metus 5 d. ir už 2001 metus iki 2001-03-13
laikotarpį 5 d. Teismas įvertinęs, kad pareišk÷jui dirbant K÷dainių rajono PK dienos darbo
užmokestis buvo 82,39 Lt. (2t. b.l. l66), bendras kiekis nepanaudotų atostogų 1999-2001
metais – 16 d., tod÷l remdamasis LR Vyriausyb÷s 1996-01-17 nutarimu Nr. 100 patvirtintos
"Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos" 6 p., pritaikius koeficientą
0.7, pareišk÷jui priteis÷ iš K÷dainių rajono PK iš viso 922,76 Lt (16x0.7x82.39)
kompensacijos. Tačiau teismas konstatavo, kad skundas dalyje d÷l delspinigių priteisimo už
uždelsimą laiku atsiskaityti atmestinas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 88 str.l d. l p.), kadangi
šiuo atveju darbdavio kalt÷s nenustatyta. Teismas taip pat nustat÷, kad d÷l kompensacijos
neišmok÷jimo už 2001 metus taip pat n÷ra darbdavio kalt÷s, nes d÷l darbo santykių specifinio
reguliavimo VRM sistemoje buvo vertinama, kad pareišk÷jas buvo perkeltas darbui į kitą
padalinį, o ne atleistas iš tarnybos ar darbo kaip, kad yra numatyta LR Atostogų įstatymo 16
str. d÷l kompensacijos išmok÷jimo. Tokį vertinimą patvirtiną įrašas Nr.6 pareišk÷jo Socialinio
draudimo pažym÷jime (l t. b.1. 11-15). Kad pareišk÷jo atleidimas iš pareigų, kaip yra
nurodoma Tardymo departamento prie LR VRM 2001-02-19 ir 2001-03 -01 įsakymuose (1 t.
b.l. 21-22), yra tolygus atleidimui iš darbo, taip pat buvo nustatyta bylos nagrin÷jimo metu.
Nesant darbdavio kalt÷s d÷l atsiskaitymo, uždelsimo skundas d÷l trijų vidutinių darbo
užmokesčių priteisimo teismo buvo atmestas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 88 str. 1 d. 1 p.).
Teismas taip pat konstatavo, kad skundas dalyje d÷l reikalavimo iš atsakovo
Vilniaus m. VPK priteisti neišmok÷tą kompensaciją už nepanaudotas atostogas už laikotarpį
nuo 2001-03-13 iki 2001-08-07 232,75 Lt (2 t. b.l. 120) atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi
atleidžiant pareišk÷ją iš tarnybos 2001-08-07( l t .b.l. 23) jam buvo išmok÷ta kompensacija už
atostogas 812,69 Lt ( 1 t. b.1. 137). Kompensacija yra išmok÷ta ir apskaičiuota tinkamai,
vadovaujantis LR Vyriausyb÷s 1996-01-17 nutarimu Nr.100 patvirtintos Darbuotojų vidutinio
darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos 6 punktu. Taip pat teismas nustat÷, kad pareišk÷jo
skundas dalyje d÷l priteisimo už darbą naktimis, viršvalandžius bei poilsio dienas 1435,68 Lt
ir 173,97 Lt delspinigių yra netenkintinas. Pareišk÷jas pateiktame skaičiavime ( 1 t. b.1.154160) nurodo, kad jis dirbdamas TS prie Vilniaus m. VPK 1-ojo PK tardytoju, naktį dirbo 24
valandas, 31 valandą viršvalandžių ir 52 val. poilsio dienomis, iš kurių yra apmok÷ta už 22
val., dirbtas naktį. Pagal LR Vyriausyb÷s 1991-04-12 nutarimu Nr.127 patvirtintų Socialinių
garantijų teikimo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams nuostatų 3 punktą
viršvalandžiai pareigūnams apskaitomi taikant ketvirtinę darbo laiko apskaitą ir apmokami
kas ketvirtį. Atsakovo pateikti 2001m. balandžio-rugpjūčio m÷nesių II ir III ketvirčio darbo
laiko apskaitos žiniaraščiai ( l t. b.l. 38-143) patvirtina, kad pareišk÷jas viršvalandžių nedirbo,
tod÷l teismas konstatavo, kad n÷ra jokio pagrindo jam apmok÷ti už viršvalandžius. Nors
pareišk÷jas nurod÷ procesinius dokumentus, kuriuos jis suraš÷ 2001 m. 3-4 d., 2001 m.
birželio m÷n. 3,4,5,12,18,19,22,28 dienomis, 2001 m. liepos 2,3,9,10,18,24 (3 t .b.l. 2-4),
tačiau šie įrodymai nepaneigia darbo apskaitos žiniaraštyje užfiksuoto darbo laiko, kadangi
tardytojo darbą apsprendžia bylų tyrimo procesiniai terminai ir paties tardytojo sugeb÷jimas
tinkamai organizuoti darbą, kad terminai nebūtų pažeisti. Tai, kad pareišk÷jas nurodytomis
dienomis dirbo ar atliko procesinius veiksmus pasibaigus darbo dienai ar suteikto laisvadienio
metu nepatvirtina, kad jis dirbo viršvalandžius ar jam nebuvo suteikti laisvadieniai. Remiantis
darbo apskaitos žiniaraščiais, pareišk÷jo atstovo paaiškinimu, teismas padar÷ išvadą, kad
pareišk÷jas gal÷jo dirbti savo iniciatyva. Tardymo skyriaus prie Vilniaus VPK 1-ojo PK
viršininko pranešimas teismui patvirtina, kad pareišk÷jui buvo suteikti laisvadieniai
sutinkamai su darbo apskaitos žiniaraščiais ( 2 t. b.l. 180). Esant šiems įrodymams, teismas
netur÷jo jokio pagrindo netik÷ti darbo apskaitos žiniaraščių duomenimis apie pareišk÷jo dirbtą
laiką, tod÷l teismas padar÷ išvadą, kad atsakovas neprival÷jo atlyginti už darbą, nors jis ir
buvo dirbamas pasibaigus normaliai darbo dienai ar laisvadienio metu, jei jis buvo dirbamas

darbuotojo iniciatyva, nesant vadovyb÷s nurodymo ar sutikimo. Esant šioms aplinkyb÷ms,
teismas skundą dalyje d÷l išmokų priteisimo už viršvalandžius, už darbą naktį ir poilsio
dienomis atmet÷ kaip nepagrįstą (LR ABTĮ 88 str. 1 d. 1 p.). Pripažinęs, kad pareišk÷jas
viršvalandžių nedirbo ir jam buvo tinkamai apmok÷ta už darbą naktį, teismas atmet÷ ir
pareišk÷jo reikalavimą priteisti 173,97 Lt delspinigių. Teismas taip pat nustat÷, kad
pareišk÷jui kompensacija už atostogas buvo išmok÷ta pagal mok÷jimų žiniaraštį Nr.63 ( l t.
b.1. 137), o atžyma žiniaraštyje patvirtina, kad pinigai į kasą buvo perduoti 2001-08-07 ir
mok÷ti 2001-08-10. Kada išmok÷tos l÷šos pareišk÷jui n÷ra nurodyta, tačiau įrašas apie
perdavimą l÷šų į kasą patvirtina, kad l÷šos kasoje buvo 2001-08-07, tod÷l pareišk÷jui nebuvo
kliūties gauti priklausomas išmokas jo atleidimo dieną. Tai, kad dalis l÷šų pareišk÷jui 700,88
Lt buvo pervesta į sąskaitą banke 2001-08-09 ( 2 t. b.l. 85) nepatvirtina, atsakovo kalt÷s d÷l
pav÷luoto atsiskaitymo. Teismas vertino tai, kad tiek darbdavys, tiek darbuotojas, remiantis
DSĮ 2 str. l p. numatytų šalių lygyb÷s principu, turi elgtis sąžiningai, tod÷l vertinant darbdavio
kaltę kartu vertino ir kitos šalies elgesys, t.y. šiuo atveju atsižvelg÷, ar pareišk÷jas laiku
atvyko išmokų ar jam buvo sukliudyta gauti išmokas. Nesant byloje tokių įrodymų teismas
netur÷jo pagrindo pripažinti atsakovu kaltu d÷l atsiskaitymo uždelsimo ir padar÷ išvadą, kad
dalyje d÷l priteisimo išmokų už pav÷luota atsiskaitymą pareišk÷jo skundas atmestinas kaip
nepagrįstas (LR ABTĮ 88 str. l d. l p.). Taip pat teismas nustat÷, kad patikslintu skundu
pareišk÷jas praš÷ priteisti iš atsakovo darbo užmokestį už 2001 m. vasario 20-28 d. iš viso už
7 d. 711,79 Lt ( 3 t. b.l .41) ir nors 2001 vasario m÷n. darbo apskaitos žiniaraštis patvirtina,
kad pareišk÷jas nurodytu laiku dirbo (3 t. b.l. 36), tačiau K÷dainių rajono PK 2001 vasario ir
kovo m÷nesio darbo apskaitos žiniaraštyje nurodoma, kad pareišk÷jas buvo apmokomose
atostogose iki 2001-03-13 (1 t. b.1. 101-102). Mokamų atostogų suteikimą patvirtina ir
K÷dainių raj. PK vyresniojo komisaro 2001-02-07 įsakymas (3 t. b.l. 34). K÷dainių rajono PK
piniginis atestatas patvirtina, kad pareišk÷jui darbo užmokestis buvo išmok÷tas iki 2001-0312 (1 t. b.1. 183). Tokiu būdu teismas padar÷ išvadą, kad pareišk÷jui tardytojo atlyginimas už
2001 vasario m÷n. buvo išmok÷tas. Formaliai, pareišk÷jui prad÷jus dirbti TS prie Vilniaus m.
VPK 1-ojo PK, jam tur÷jo būti mokamas darbo užmokestis naujoje darboviet÷je, tačiau
teismas įvertinęs Vidaus reikalų sistemos valdymo specifiką ta prasme, kad policijos
komisariatai yra šios sistemos struktūriniai padaliniai, tod÷l pareišk÷jui per÷jus dirbti iš vieno
struktūrinio padalinio į kitą, jis nebuvo atleistas iš tarnybos Vidaus reikalų sistemos, jo
pareigos išliko tos pačios. Įvertinęs šias aplinkybes ir darbo santykių tęstinumą, teismas
padar÷ išvadą, kad išmok÷jus darbo užmokestį K÷dainių raj. PK iki 2001-03-13,
vadovaujantis teisingo apmok÷jimo už darbą principu, antrą kartą pareišk÷jui negal÷jo būti
apmokama už tokį pat darbą, už tokį patį laikotarpį kitame padalinyje. Nustatęs šias
aplinkybes, teismas skundą dalyje d÷l priteisimo darbo užmokesčio iš Vilniaus m. VPK už
2001 m. vasario m÷n. atmet÷ kaip nepagrįstą (LR ABTĮ 88 str. 1 d. 1 p.). Taip pat teismas
konstatavo, kad atsižvelgus į tai, jog atsakovas Vilniaus m. VPK yra pilnai atsiskaitęs su
pareišk÷ju atleidžiant jį iš tarnybos, n÷ra pagrindo tenkinti pareišk÷jo reikalavimą, remiantis
LR DSĮ 41 str. 2 d., priteisti trijų vidutinių darbo užmokesčių sumą už uždelstą atsiskaitymo
laiką, tod÷l šioje dalyje pareišk÷jo skundą atmet÷. Tačiau teismas tenkino pareišk÷jo prašymą
priteisti jam atstovavimo išlaidas ir, remdamasis K÷dainių rajono PK pateiktais apmok÷jimo
kvitais (2 t. b.l. 82-83, 3 t. b.l. 42-43) priteis÷ pareišk÷jui 850 Lt (LR ABTĮ 44 str.).
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas A. Sereika prašo pakeisti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003-01-16 sprendimą, jo skundą patenkinti ir papildomai priteisti iš
K÷dainių raj. PK 720,91 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas už 1996-08-01 -199612-31 laikotarpį, 5215,29 Lt vidutinio darbo užmokesčio sumą už uždelsimą laiku atsiskaityti
(iš viso iš K÷dainių r. PK 5936,20 Lt); iš Vilniaus m. VPK priteisti 1435,68 Lt už dirbą
naktimis, poilsio dienomis ir viršvalandžius, 173,97 Lt delspinigių, 233,75 Lt kompensacijos
skirtumą už nepanaudotas atostogas 2001 m. kovo-liepos m÷n. laikotarpiu, 711,79 Lt
atlyginimą už darbą Vilniaus m. l PK 2001 m. vasario 20-28 d. laikotarpiu, 7586,51 Lt

vidutinio darbo užmokesčio sumą už uždelsimą laiku atsiskaityti (iš viso iš Vilniaus m. VPK
9958,90 Lt), o kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Skunde nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teis÷jų
kolegija civilin÷s bylos Nr. 3k-3-253/2000 (skelbta "Teismų praktika", 2000, Nr. 13, p. 87)
nutartyje d÷l ieškinin÷s senaties termino ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines
atostogas dydžio konstatavo, kad Atostogų įstatymo 16 straipsnio l dalyje nustatytas
draudimas atostogas pakeisti pinigine kompensacija. Tod÷l, mano, kad kol pareišk÷jas iš
darbo nebuvo atleistas, jis pagal įstatymą tur÷jo teisę reikalauti tik atostogų suteikimo, bet ne
kompensacijos už per darbo laiką nepanaudotas atostogas. Be to, Atostogų įstatymo 16
straipsnio l dalis numato, jog darbuotojui už nepanaudotas atostogas išmokama pinigin÷
kompensacija, jei d÷l darbo santykių pasibaigimo jam atostogos negali būti suteiktos arba jei
darbuotojas atostogų nepageidauja. Taigi, darbuotojo teis÷ reikalauti pinigin÷s kompensacijos
už nepanaudotas kasmetines atostogas įstatyme siejama tik su darbo santykių pasibaigimu.
Kadangi iki darbo sutarties su juo nutraukimo pareišk÷jas iš viso netur÷jo teis÷s gauti piniginę
kompensaciją už nepanaudotas atostogas, tod÷l iki šio momento ieškinin÷s senaties termino
eiga reikalavimui priteisti piniginę kompensaciją už atostogas net ir negal÷jo prasid÷ti, tod÷l
pareišk÷jas mano, kad teismas priimdamas sprendimą nepagrįstai taik÷ senaties terminą d÷l
1996 metais nepanaudotų kasmetinių atostogų.
Pareišk÷jas skunde nurodo, kad 1992 m. gruodžio 31 d. VRM įsakymu Nr.772
patvirtintos Atostogų suteikimo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams tvarkos
instrukcijos nuostatos negali prieštarauti Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
sistemoje statutu patvirtintoms policijos ir kitų vidaus tarnybos pareigūnų atostogų suteikimo
tvarkos nuostatoms. Mano, kad min÷tos Instrukcijos 9 punktas nustato tam tikrus apribojimus
pareigūnams, kurie po aukštųjų ar aukštesniųjų mokslo įstaigų baigimo atostogavo ir v÷liau
įsidarbino vidaus reikalų įstaigose, kadangi į atostogas jie išleidžiami sekančiais metais,
skaičiuojant nuo sausio l d. Teigia, kad 1992 m. gruodžio 31 d. VRM įsakymu Nr.772
patvirtintos Atostogų suteikimo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams tvarkos
instrukcijos 5 punkto nuostatos sutampa su Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
sistemoje statuto ir Laikinuoju vidaus tarnybos įstatymo nuostatomis, t. y. kur nustatyta, kad
"pareigūnų kasmetinių atostogų trukm÷ pirmaisiais kalendoriniais tarnybos metais nustatoma
skaičiuojant nuo pri÷mimo dienos iki metų pabaigos po 2,5 d. už kiekvieną metų m÷nesį.
Jeigu šių atostogų trukm÷ mažesn÷ nei 10 dienų, pareigūnui prašant jos gali būti suteikiamos
sekančiais metais kartu su kitomis kasmetin÷mis atostogomis. Jeigu šių atostogų trukm÷
didesn÷ negu 10 dienų - jos turi būti suteikiamos iki einamųjų metų pabaigos. Sekančios
atostogos skaičiuojamos nuo kitų metų sausio l dienos". Taigi, pareišk÷jas nurodo, kad Vidaus
reikalų ministerija netur÷dama jai suteiktų įgaliojimų pri÷m÷ įsakymą kuriame pažeid÷
įstatymų viršenyb÷s poįstatyminių aktų atžvilgiu principą ir įtvirtino kitokią pareigūnams
kasmetinių atostogų suteikimo tvarką nei nustatyta Statutu bei priešingai Atostogų įstatymo
26 straipsniui, kuris numato galimybę nustatyti papildomą lengvatą pasirinkti atostogų laiką,
nustat÷ žymiai blogesnę pareigūnų pad÷tį, lyginant su kitų kategorijų darbuotojais, kuriems
atostogos suteikiamos už visą faktiškai dirbtą laiką, tod÷l mano, kad vadovautis šios
Instrukcijos 9 punktu negalima ir atostogos už 1996 metus jam tur÷jo būti suteiktos.
Pareišk÷jas teigia, kad teismas, priimdamas sprendimą d÷l nepanaudotų kasmetinių atostogų
už 1996 m., tur÷jo atsižvelgti į Tardymo departamento nuomonę, kad vadovaujantis VRM
įsakymo Nr. 722 9 punktu, atostogos už darbą 1996 metais priklaus÷ 1997 metais (2 t. b.l. 92).
D÷l šių aplinkybių, pareišk÷jas mano, kad teismas 2003-01-16 sprendimu nepagrįstai atsisak÷
tenkinti jo reikalavimą d÷l kompensacijos už nepanaudotas atostogas už 1996-08-01 – 199612-31 laikotarpį priteisimo.
D÷l K÷dainių raj. PK kalt÷s už uždelsimą laiku atsiskaityti pareišk÷jas mano, kad
K÷dainių raj. PK nuolatos klaidino teismą, pateikdamas skirtingus duomenis apie pareišk÷jui
suteiktas atostogas (2001-08-22 raštas Nr. 1-5634 Tardymo departamentui (1 tomo 6 lapas),
2002-01-17 raštas Nr. 8-420 teismui (1 tomo 122 lapas), 1999-2000 metų darbo laiko

apskaitos žiniaraščiai (1 tomo 110-116 lapai) ir teisminio nagrin÷jimo metu netur÷damas
jokių įrodymų kaltino pareišk÷ją nesąžiningu elgesiu. K÷dainių raj. PK tur÷jo visus duomenis
ir žinojo, kad pareišk÷jui priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas už 28,5 dienos,
tačiau jos neišmok÷jo, nes tik÷josi, kad pareišk÷jas patik÷jęs jų raštais kompensacijos už
praeitą laiką nereikalaus, tačiau DSĮ 41 straipsniu nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai
atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, o kai uždelsiama atsiskaityti
d÷l darbdavio kalt÷s, be darbuotojui šio straipsnio l dalyje nurodytų išmokų, sumokamas ir
vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką, bet ne daugiau kaip už 3 m÷nesius nuo
atleidimo dienos. Pareišk÷jas teigia, kad sprendžiant klausimą d÷l jo atleidimo iš darbo ar
perk÷limo į kitą darbą, teismas tur÷jo vadovautis Tardymo departamento direktoriaus
įsakymais. 1998-03-12 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba raštu Nr.4-402-749
"D÷l apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1995 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 782, kai kurių punktų
komentaro" (Apdraustųjų įskaita - 2000, UAB „Sodra press") nurod÷, kad "apie atleidimą iš
darbo draudimo pažym÷jime įrašoma vadovaujantis darbo sutartimi, darbdavio įsakymu ar
potvarkiu, nurodant atleidimo datą, DSĮ straipsnį ir iki atleidimo iš darbo dienos gautą darbo
užmokestį bei priskaičiuotą draudimo įmokų sumą." Jei K÷dainių raj. PK darydamas įrašą
valstybinio socialinio draudimo pažym÷jime nesilaik÷ Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos nurodymų, tai pareišk÷jas mano, kad vadovautis valstybinio socialinio draudimo
pažym÷jime esančiais įrašais negalima. Pareišk÷jas teigia, kad Tardymo departamento
direktoriaus 2001 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 45 TE (1 tomo 22 lapas) bei 2001 m. kovo l d.
įsakymu Nr. 57 TE (1 tomo 21 lapas) nustatyta, kad jis paskirtas Tardymo skyriaus prie
Vilniaus m. l PK tardytoju, atleidus iš Tardymo skyriaus prie K÷dainių raj. PK tardytojo
pareigų, tačiau nei įsakymuose, nei valstybinio socialinio draudimo pažym÷jime n÷ra
nurodyta, kad jis yra perkeltas iš vienų pareigų į kitas.
Pareišk÷jas d÷l jo reikalavimo priteisti sumas iš atsakovo Vilniaus m. VPK d÷l darbo
naktį, poilsio dienomis ir viršvalandžiais nurodo, kad teismas, išnagrin÷jęs jo reikalavimus ir
Vilniaus m. VPK pateiktus atsiskaitymo lapelius nustat÷, kad iš reikalautų 24 valandų dirbtų
naktį yra apmok÷ta už 22 valandas, tačiau teigia, kad teismas neatsižvelg÷ į tai, kad už darbą
naktį pareišk÷jui buvo apmok÷ta nepilnai. Atsakovas - Vilniaus m. VPK tvirtina, kad už darbą
naktį pareišk÷jui buvo apmok÷ta, o laisvadieniai suteikti tik už darbą poilsio dienomis ir
viršvalandžius (2 tomo 51 lapas), tačiau iš darbo laiko apskaitos žiniaraščių matyti, kad po
naktinio darbo taip pat pažym÷ti laisvadieniai. Teigia, kad nei LR Vyriausyb÷s nutarimu Nr.
127 patvirtintų Socialinių garantijų teikimo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų
pareigūnams nuostatų 4 punkte, nei kituose teis÷s, reglamentuojančiuose policininkų
socialines garantijas n÷ra leista padidinto darbo užmokesčio už darbą nakties metu mok÷jimo
pareigą pakeisti teise į papildomą poilsio laiką. Nurodo, kad teismas, vertindamas procesinius
dokumentus, surašytus pažym÷tų laisvadienių metu, pasisak÷, kad įrodymai nepaneigia darbo
laiko apskaitos žiniaraštyje užfiksuoto darbo laiko, kadangi tardytojų darbą apsprendžia
procesiniai terminai ir paties tardytojo sugeb÷jimas tinkamai organizuoti darbą, kad terminai
nebūtų pažeisti. Tai, kad pareišk÷jas nurodytomis dienomis dirbo ir atliko procesinius
veiksmus pasibaigus darbo dienai ar suteikto laisvadienio metu, nepatvirtina, kad jis dirbo
viršvalandžius ar jam nebuvo suteikti laisvadieniai. Tačiau pareišk÷jas mano, kad teismas
tokią išvadą dar÷ vien tik remdamasis darbo laiko apskaitos žiniaraščiais ir atsakovo atstovo
paaiškinimais. Teismas dar÷ prielaidą, kad "pareišk÷jas gal÷jo dirbti savo iniciatyva", tačiau
tai tebuvo prielaida, o ne įrodymas. Taip pat nurodo, kad teismas nustat÷, jog pagal 2001 m.
liepos m÷nesio darbo laiko apskaitos žiniaraštį (1 t. 42 lapas) pareišk÷jas liepos l d.
(sekmadienį) dirbo 12 val., liepos 23 d. jis dirbo pagal grafiką nuo 20 iki 9 val., naktį 8 val.,
apmok÷ta už 14 val.(3 t. 65 lapas), tačiau visiškai neaišku, kod÷l dirbant nuo 20 val. iki 9 val.
turi būti apmok÷ta tik už 7 valandas ir kod÷l teismas mano, kad apmok÷ta teisingai "remiantis
darbo apskaitos žiniaraščiais", nors pats nurodo, kad naktį dirbta po 8 valandas. Taigi,
pareišk÷jas daro išvadą, kad teismas, spręsdamas viršvalandinio darbo, darbo naktį ir poilsio

dienomis klausimą ir remdamasis tik darbo laiko apskaitos žiniaraščiais arba jų duomenis ir
juos vertindamas kaip absoliučiai teisingus, pažeid÷ ABTĮ 57, 81, 86 str. reikalavimus.
D÷l atsiskaitymo atleidimo dieną pareišk÷jas nurodo, kad DSĮ 41 straipsniu nustatyta
prievol÷ darbdaviui atleidimo dieną pilnai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju, nes būtent jis
sudarydamas sutartį įsipareigojo mok÷ti atlyginimą už atliktą darbą, tod÷l, pareišk÷jas mano,
kad jis netur÷jo papildomai reikalauti, kad su juo būtų atsiskaityta ir nors paskutinę darbo
dieną jis buvo darbe, tačiau su juo nebuvo galutinai atsiskaityta, pažeidžiant LR DSĮ 41 str. l
d. Pareišk÷jas nurodo, kad paskutinę darbo dieną Vilniaus m. VPK Finansų skyriuje buvo
padarytas įrašas jo valstybinio socialinio draudimo pažym÷jime apie atleidimą iš tarnybos ir
išmok÷tas atlyginimas už dalį rugpjūčio m÷nesio, tačiau už liepos m÷nesį atlyginimą buvo
pažad÷ta kaip visada pervesti į kortelę ir buvo pervesta tik 2001-08-09 dieną, tod÷l pareišk÷jas
teigia, kad jo kalt÷s d÷l to n÷ra. Pareišk÷jas nurodo, kad teismas, priimdamas sprendimą d÷l
atsiskaitymo su atleidžiamu iš darbo darbuotoju, tur÷tų vadovautis 2001 m. kovo 21 d
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus Kolegijos nutartimi Nr. 3K-3371/2001, kurioje nurodyta, kad darbo užmokesčio išmok÷jimas yra finansin÷ operacija, kuri
turi būti fiksuojama pagal Buhalterin÷s apskaitos pagrindų įstatymo reikalavimus -pinigų
išmok÷jimo faktas turi būti patvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais (Buhalterin÷s
apskaitos pagrindų įstatymo 9 ir 10 straipsniai). Darbdaviui remiantis aplinkybe, jog darbo
užmokestis išmok÷tas, šio fakto įrodymo pareiga tenka darbdaviui (CPK 58 straipsnio l dalis).
Darbdavys taip pat yra atsakingas ir už min÷tų operacijų apskaitymą dokumentuose
(Buhalterin÷s apskaitos pagrindų įstatymo 24 straipsnio l dalis). Taip pat nurodo, kad
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. balandžio 29 d. nutartimi byloje Nr. 3K-3-666/2002
nustatyta, kad ieškovas turi įrodyti, kad darbdavys padar÷ neteis÷tus veiksmus, t.y. ne laiku
atsiskait÷, o darbdavys turi įrodyti, kad uždelsimas įvyko ne d÷l jo kalt÷s. Atsakovo
darbuotojų aplaidumas laikytinas darbdavio kalte d÷l delsimo visiškai atsiskaityti su ieškovu.
D÷l darbo 2001 m. vasario m÷nesį, pareišk÷jas teigia, kad jis 2001 m. vasario 20 d.kovo l d. laikotarpiu dirbo Tardymo skyriuje prie Vilniaus m. I PK ir atlikin÷jo tardyminius
veiksmus baudžiamosiose bylose, jo dirbtas laikas pažym÷tas darbo laiko apskaitos
žiniaraščiuose, priskaitytas atlyginimas už atliktą darbą, tod÷l jis mano esant reikalinga ir
atsiskaityti už atliktą darbą. Teismas konstatavo, kad įvertinus "vidaus reikalų sistemos
specifiką ta prasme, kad policijos komisariatai yra šios sistemos struktūriniai padaliniai, tod÷l
pareišk÷jui per÷jus dirbti iš vieno struktūrinio padalinio į kitą, jis nebuvo atleistas iš tarnybos
vidaus reikalų sistemos, jo pareigos išliko tos pačios. Įvertinus šias aplinkybes ir darbo
santykių tęstinumą teismas padar÷ išvadą, kad išmok÷jus darbo užmokestį K÷dainių raj. PK
iki 2001-03-13, vadovaujantis teisingo apmok÷jimo už darbą principu, antrą kartą pareišk÷jui
negali būti apmokama už tokį patį darbą, už tą patį laikotarpį kitame padalinyje". Tačiau
pareišk÷jas nurodo, kad teismas, priimdamas sprendimą, visiškai neatsižvelg÷ į tai, kad
K÷dainių raj. PK ir Vilniaus m. I PK jam buvo mokamas skirtingas darbo užmokestis ir ne už
tą patį dalyką, o nei viename vidaus reikalų sistemos tarnybą reglamentuojančiuose teis÷s
aktuose n÷ra nustatyta apribojimų dirbti kelis darbus. Mano, kad teismas, priimdamas
sprendimą, tur÷jo atsižvelgti į 2002 balandžio 2 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendimą ir 2002 m. birželio 6 d. Vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriuose
nurodyta, kad komisariatai yra savarankiški juridiniai asmenys gaunantys finansavimą iš
valstyb÷s biudžeto priklausomai nuo išlaikomų darbuotojų skaičiaus (etatų) ir jų faktiškai
atidirbto laiko, tod÷l galutinai atsiskaityti už prievoles turi kiekvienas komisariatas atskirai
(III tomo 65 lapas, II tomo 98 lapas).
Atsiliepimuose į pareišk÷jo apeliacinį skundą atsakovai Vilniaus m. VPK ir
K÷dainių raj. PK prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003-01-16 sprendimą
palikti nepakeistą, o pareišk÷jo A. Sereikos apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Tretieji suinteresuotieji asmenys Policijos departamentas prie LR VRM ir Tardymo
departamentas prie LR VRM atsiliepimuose į A. Sereikos apeliacinį skundą taip pat prašo

pareišk÷jo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003-01-16
sprendimą palikti nepakeistą.
Apeliacinis skundas atmetamas.
Byloje nustatyta, kad pareišk÷jui 1996 m. pabaigus studijas Lietuvos policijos
akademijoje buvo suteiktos atostogos, po kurių jis nuo 1996-08-01 prad÷jo dirbti K÷dainių
raj. policijos komisariate.
Tuo metu galiojusio Lietuvos policijos akademijos statuto 6.3. punktas numat÷, kad
mokymosi Akademijoje laikas įskaitomas į tarnybos policijoje laiką bei kad Akademijos
studentai naudojasi socialin÷mis garantijomis ir lengvatomis, kurios suteikiamos policijos
pareigūnams.
Socialinių garantijų taikymo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams
nuostatų taikymo instrukcija, patvirtinta LR VRM 1991-06-25 įsakymu Nr. 240.
Šios instrukcijos 30 punktas numat÷, kad policijos akademijos klausytojams suteiktų
po šių mokymo įstaigų baigimo atostogų metu pareigūnams mokama mokymosi laikotarpyje
gaunama stipendija.
Tai, kad pareišk÷jui buvo suteiktos tokios atostogos bei už jas sumok÷tas min÷to
dydžio atlygis, pareišk÷jas neginčija.
Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad pareišk÷jo mokymosi laikas policijos
akademijoje 1996 metais į÷jo į jo tarnybos policijoje tais metais laiką bei kad jam tais metais
buvo suteiktos kasmetin÷s apmokamos atostogos, kurios taip pat buvo įskaitytos į tarnybos
policijoje laiką.
D÷l ko, priešingas pareišk÷jo teigimas, kad jam nebuvo suteiktos kasmetin÷s
atostogos už 1996 metų tarnybą policijoje, yra nepagrįstas.
Esant šioms aplinkyb÷ms teismas iš esm÷s teisingai netenkino pareišk÷jo
reikalavimo priteisti kompensaciją už nepanaudotas atostogas 1996 metais.
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 42 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad
darbuotojų dirbtas darbo laikas ir viršvalandžiai žymimi Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s ir Valstybin÷s darbo inspekcijos nustatytos formos
žiniaraščiuose.
Pavyzdines darbo laiko apskaitos žiniaraščių formas Statistikos departamentas
patvirtino 1997-12-22 įsakymu Nr. 103. O vidaus reikalų ministras 2000-09-22 įsakymo Nr.
366 13 ir 15 punktais įpareigojo ministerijai pavaldžias institucijas privalomai nuo 2000-0901 pildyti policijos pareigūnų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
Tokiu būdu, darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra tas dokumentas, kuris teis÷s aktais
pripažįstamas leistinu bei tinkamu įrodymu, įrodin÷jant policijos pareigūno dirbtą darbo laiką
tam tikru laikotarpiu.
Vyriausyb÷s 1991-04-12 nutarimu Nr. 127 patvirtintų Socialinių garantijų teikimo
policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams nuostatų 4-5 punktuose nustatyta, kad už
naktinį darbą ir už darbą švenčių dienomis apmokama pareigūnams, kurie dirba pagal grafiką.
Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad teis÷ papildomą atlygį už darbą naktį ir švenčių
dienomis, pareigūnams, dirbantiems pagal grafiką, atsiranda esant šioms dviems sąlygoms –
pareigūno darbas naktį ir švenčių dienomis turi būti numatytas grafike bei šis laikas turi būti
užfiksuotas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.
Byloje nustatyta, kad pareišk÷jo pareigybei tam tikrais atvejais buvo taikomas darbo
organizavimas pagal grafiką. Iš byloje esančių darbo laiko apskaitos žiniaraščių matyti, kad
juose užfiksuotas darbo laikas naktį, atitinka darbą nakties laiku pagal grafiką, už kurį
atitinkamai su pareišk÷ju atsiskaityta.
Iš min÷tų nuostatų taip pat matyti, kad darbas poilsio dienomis (šeštadieniais,
sekmadieniais) dirbant pagal grafiką, materialiai – papildomo atlyginimo forma n÷ra
kompensuojamas, o tik suteikia teisę į poilsio dieną įvairiomis savait÷s dienomis (Darbuotojų
saugos ir sveikatos įstatymo 56 str.; Darbo apmok÷jimo įstatymo 8 str.).

Iš darbo laiko apskaitos žiniaraščių matyti, kad pareišk÷jui už darbą šeštadienį,
sekmadienį buvo suteikiamas atitinkamas poilsio laikas kitomis savait÷s dienomis.
D÷l ko, pareišk÷jo reikalavimas atlyginti už darbą šeštadieniais – sekmadieniais,
dirbtais pagal grafiką, yra nepagrįstas.
Iš bylos matyti, kad pareišk÷jas nesutinka su duomenimis, esančiais darbo laiko
apskaitos žiniaraščiuose, tačiau rašytinių įrodymų, kurie paneigtų darbo laiko apskaitos
žiniaraščių ir darbo pagal grafiką duomenis, nepateik÷. Iš liudytojų parodymų matyti, kad jų
parodymai šiuo klausimu yra bendro pobūdžio, t.y. nekonkretizuoti pareišk÷jo dirbto laiko
atžvilgiu. Tod÷l vertinant įrodymus jų patikimumo prasme, teismo išvada, remtis darbo laiko
apskaitos žiniaraščiais ir juos atitinkančiais darbo grafikais, yra atitinkanti įrodymų vertinimo
kriterijus.
Šių įrodymų pagrindu teismas pagrįstai nustat÷, kad pareišk÷jo teis÷s apmok÷jimo už
darbą srityje pažeistos nebuvo.
D÷l pamin÷to n÷ra pagrindo tenkinti ir pareišk÷jo reikalavimo priteisti jam didesnio
dydžio kompensaciją už nepanaudotas atostogas, dirbant Vilniaus m. VPK, nes netenkinus
anksčiau min÷tų jo reikalavimų, neatsiranda pagrindas perskaičiuoti ir pareišk÷jo vidutinį
m÷nesinį atlygį.
Taip pat pažym÷tina, kad Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 48 str. 4 d.
nustatyta, jog darbuotojui dirbti viršvalandinius darbus savo iniciatyva ir neturint darbdavio
sutikimo draudžiama, t.y. darbuotojo iniciatyva atliekamas darbas virš nustatytos darbo laiko
trukm÷s, neturint darbdavio sutikimo, nelaikomas viršvalandiniu darbu.
Tod÷l pareišk÷jo reikalavimas apmok÷ti už papildomai atliktą darbą, nesant
darbdavio sutikimo, kaip už viršvalandinį darbą, yra nepagrįstas.
Tai, kad nebuvo darbdavio sutikimo tokį pareišk÷jo darbą pripažinti viršvalandiniu
darbu, patvirtina darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kuriuose tokie duomenys neužfiksuoti.
D÷l ko, pareišk÷jui nepateikus priešingų šiuo klausimu įrodymų, jo teiginiai yra
nepagrįsti, o tuo pačiu ir netenkinti.
Nepagrįstas apelianto reikalavimas ir d÷l apmok÷jimo už darbą 2001 m. vasario 2028 d.d., jam dirbant Vilniaus m. VPK.
Valstyb÷s tarnybos įstatymo 22 str. 7 d. nustatyta, kad tarnautojui draudžiama eiti
daugiau nei vienas pareigas valstyb÷s tarnyboje.
Iš bylos matyti, kad pareišk÷jas iš K÷dainių raj. PK, paskiriant į Vilniaus m. VPK,
iš pradžių buvo atleistas nuo 2001-02-20 (t. 1 b.l. 22). 2001-03-01 šis įsakymas buvo
pakeistas, jo atleidimo datą pakeičiant iš 2001-02-20 į 2001-03-13 (t. 1 b.l. 21).
Pareišk÷jas šių įsakymų teis÷tumo neginčija, t.y. min÷ti įsakymai d÷l jo darbo laiko pradžios
Vilniaus m. VPK yra galiojantys.
Iš to darytina išvada, kad pareišk÷jo darbas 2001-02-20-28 d.d. Vilniaus m. VPK
buvo atliekamas neteis÷tai. Be to, pareišk÷jui už šį laiką, kaip už darbo laiką K÷dainių raj. PK,
buvo apmok÷ta (t. 1 b.l. 183).
D÷l pamin÷to, pareišk÷jo reikalavimas apmok÷ti antrą kartą už neteis÷tai dirbtą
darbą Vilniaus m. VPK yra nepagrįstas.
DSĮ 41 straipsnyje numatyta sankcija darbdaviui už uždelstą atsiskaityti laiką yra
galima, kai atleidžiamam iš darbo darbuotojui priklausančios sumos neišmokamos DSĮ 41 str.
1 d. nustatyta tvarka ir kai d÷l uždelsimo atsiskaityti yra kaltas darbdavys.
Iš bylos matyti, kad tik teisminio nagrin÷jimo metu paaišk÷jo, kad K÷dainių raj. PK
prival÷jo išmok÷ti pareišk÷jui kompensaciją už neišnaudotas atostogas. Iki tol ši aplinkyb÷
sudar÷ vieną iš bylos nagrin÷jimo dalykų. Tod÷l šios aplinkyb÷s išaiškinimas tik teismine
tvarka įrodo atsakovo – K÷dainių raj. PK sąžiningą klydimą d÷l atsiskaitymo tvarkos, kas
savo ruožtu šalina ir šio atsakovo kaltę d÷l uždelsto atsiskaitymo su pareišk÷ju.
Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas – Vilniaus m. VPK atleidimo iš tarnybos
dieną pareišk÷jui sudar÷ realias galimybes gauti pilną atsiskaitymą už darbą (t. 1 b.l. 137).

Apeliantas prisipažįsta, kad dalį jam priklausančio atlygio jis atleidimo iš tarnybos
dieną ir gavo, o likusi dalis buvo pervesta į jo sąskaitą banke, kuriame pinigai buvo gauti po 2
dienų.
Laiko skirtumas tarp pinigų pervedimo, kaip finansinio buhalterinio veiksmo, ir
pinigų patekimo į konkrečią sąskaitą, yra natūralus reiškinys laiko prasme.
D÷l ko, pinigų patekimas į pareišk÷jo sąskaitą po dviejų dienų, nuo atsiskaitymo su
pareišk÷ju dienos, nepaneigia atsakovo aiškinimo d÷l atsiskaitymo su pareišk÷ju laiku.
Esant šioms aplinkyb÷ms teismo išvada d÷l atsakovo kalt÷s nebuvimo yra atitinkanti
faktines bylos aplinkybes.
D÷l pamin÷to, teismo sprendimas iš esm÷s yra teisingas ir pagrįstas, d÷l ko tenkinti
apeliacinį skundą n÷ra pagrindo.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo 140 str. 1 d. 1 p.,
nutar÷:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002-06-06 sprendimą palikti nepakeistą,
o apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.3.4.5. D÷l pareigūnų atleidimo iš tarnybos reorganizuojant įstaigą ar valstyb÷s
institucijos padalinį
Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statutas nenumato, kad
reorganizavus įstaigą ar valstyb÷s institucijos padalinį, jame tarnavę pareigūnai gali būti
atleisti iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje. Valstyb÷s tarnybos įstatymas taip pat nenumato
tokio atleidimo iš tarnybos pagrindo. Taigi vien atitinkamos institucijos reorganizavimo
faktas n÷ra pagrindas atleisti iš tarnybos toje institucijoje tarnavusius pareigūnus.
Administracin÷ byla Nr. A6–454–2003
Bylų kategorija 19.6.

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2003 m. geguž÷s 29 d.

Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų:
Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), Romano Klišausko ir Nijol÷s
Piškinait÷s,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant atsakovo Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato atstovams Eglei
Žukaitei ir Egidijui Radzevičiui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Valerijaus Jasiulevičiaus apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. kovo 13 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Valerijaus

Jasiulevičiaus skundą atsakovui Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui d÷l
atleidimo iš tarnybos.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas Valerijus Jasiulevičius kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį
teismą prašydamas pripažinti jo atleidimą iš Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato
Kelių policijos rinktin÷s policininko pareigų neteis÷tu, gražinti jį į darbą ir priteisti vidutinį
darbo užmokestį už priverstin÷s pravaikštos laiką. Pareišk÷jas nurod÷, kad jis buvo atleistas iš
tarnybos pagal Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto 43.6 p., t.y.
d÷l etatų mažinimo. Tačiau, pareišk÷jo etatas nebuvo panaikintas ir į jo pareigybę buvo
priimtas kitas darbuotojas.
Atsakovas Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas (toliau –Vilniaus m.
VPK) praš÷ pareišk÷jo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurod÷, kad iki 2003 01 01
Kelių policija buvo atskiras struktūrinis padalinys, turintis juridinio asmens teises, o po
reorganizavimo tapo Vilniaus m. VPK struktūriniu padaliniu, neturinčiu juridinio asmens
teisių, – Eismo priežiūros tarnyba. Vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro
2002 08 26 įsakymo Nr. 463 “D÷l Vilniaus m. vyriausiojo policijos komisariato viešosios
policijos Patrulin÷s tarnybos rinktin÷s, Kelių policijos ir Autoūkio reorganizavimo” 5 p., iki
2002 08 30 tur÷jo būti parengti įsakymai d÷l esamų pareigybių panaikinimo ir valstyb÷s
tarnautojai bei kiti darbuotojai tur÷jo būti įsp÷ti apie darbo sąlygų pasikeitimą ir galimą
atleidimą iš tarnybos. Vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 08 27
įsakymu Nr. 465 “D÷l pareigybių”, Kelių policijoje buvo mažinami 245 etatai, iš jų 83
policininkų. 2002 08 29 pareišk÷jui buvo pasirašytinai įteiktas informacinis lapelis d÷l galimo
atleidimo iš tarnybos. 2002 12 30 jam buvo pasiūlytos to paties lygio ir kategorijos pareigos
VPK VP patrulin÷je tarnyboje. Tačiau, pareišk÷jas su siūloma pareigybe nesutiko. Atsakovas
nurod÷, kad pareišk÷jui jo tarnybos metu buvo taikytos drausmin÷s nuobaudos ir buvo
sprendžiamas klausimas d÷l pareišk÷jo baudžiamosios atsakomyb÷s.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. kovo 13 d. sprendimu pareišk÷jo
skundą atmet÷ kaip nepagrįstą. Teismas sprendime nurod÷, kad byloje nustatyta, jog nuo
1992 04 01 pareišk÷jas prad÷jo tarnybą vidaus reikalų sistemoje, dirbdamas Vilniaus
m.VPK (b.l. 29). Nuo 2001 03 02 pareišk÷jas yra Vilniaus m. policijos darbuotojų
profsąjungos narys (b.l. 101). Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 08 26 įsakymu
Nr. 463 (b.l. 78) buvo nutarta nuo 2003 01 01 reorganizuoti Vilniaus m. VPK Viešosios
policijos patrulin÷s tarnybos rinktinę, Vilniaus m. VPK Kelių policiją ir Vilniaus m. VPK
Autoūkį. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 08 27 įsakymu Nr. 465 (b.l. 79)
buvo patvirtintas keičiamų pareigybių sąrašas, kuriame numatyta, kad Vilniaus m. VPK
mažinamos pareigyb÷s: Autoūkyje – 68, Kelių policijoje – 245, Patrulin÷s tarnybos
rinktin÷je – 416. 2002 08 29 informaciniu lapeliu pareišk÷jui buvo pranešta, kad nuo 2003
01 01 bus panaikinta jo pareigyb÷ ir jis gali būti atleistas iš pareigų d÷l etatų mažinimo (b.l.
80). Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 11 20 įsakymu Nr. 600 (b.l. 86-96) buvo
patvirtintas steigiamų Vilniaus m. VPK padaliniuose pareigybių sąrašas: Autoūkyje – 66,
Patrulių rinktin÷je – 399, Eismo priežiūros tarnyboje – 243. Vilniaus m.VPK pranešimu
2002 12 30 pareišk÷jui buvo pasiūlyta eiti Vilniaus m. VPK Patrulin÷s tarnybos rinktin÷s
policininko pareigas, bet jis su pasiūlytomis pareigomis nesutiko (b.l. 11). Vilniaus m.
VPK vyriausiojo komisaro 2002 12 31 įsakymu Nr. 372 TE (b.l. 4) Vilniaus m. VPK Kelių
policijos rinktin÷s 2-ojo būrio policininkas V.Jasiulevičius buvo atleistas iš tarnybos
vidaus reikalų sistemoje pagal Tarnybos LR vidaus reikalų sistemoje statuto 43.6 p. (d÷l
etatų mažinimo).
Teismas konstatavo, kad nagrin÷jamu atveju etatų mažinimas buvo atliktas įstatymų
nustatyta tvarka, nes iki 2003 01 01 Vilniaus m. kelių policija buvo atskiras struktūrinis
padalinys, turintis juridinio asmens teises, o po reorganizavimo tapo Vilniaus m.VPK
struktūriniu padaliniu, neturinčiu juridinio asmens teisių – Eismo priežiūros tarnyba.

Teismas padar÷ išvadą, kad pareišk÷jo atleidimas iš darbo yra teis÷tas, nes pareišk÷jui buvo
pasiūlytos to paties lygio ir kategorijos pareigos kitame struktūriniame padalinyje, kurių jis
atsisak÷ (b.l. 11, 136-138). Teismas nurod÷, jog atsakovas, siūlydamas pareišk÷jui kitas
pareigas, tinkamai įgyvendino įstatymų leid÷jo numatytą garantiją. Įstatymų leid÷jas
nenustat÷ pareigos atsakovui siūlyti visas laisvas pareigybes, palikdamas galimybę
atsakovui pačiam spręsti, kokias pareigas siūlyti asmeniui, atleidžiamam d÷l etatų
mažinimo. Byloje n÷ra duomenų, kurie sudarytų teisinį pagrindą taikyti LR darbo sutarties
įstatymo 32 ir 37 straipsnių nuostatas. Tod÷l teismas konstatavo, kad nagrin÷jamu atveju
n÷ra teisinio pagrindo pripažinti pareišk÷jo atleidimą iš tarnybos neteis÷tu, grąžinti jį į
darbą ir priteisti vidutinį darbo užmokestį. Byloje n÷ra duomenų, kad į pareišk÷jo
pareigybę buvo priimtas kitas darbuotojas. Teismas konstatavo, kad pareišk÷jas teis÷tai ir
pagrįstai buvo atleistas iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje pagal Tarnybos LR vidaus
reikalų sistemoje statuto 43.6 p. (d÷l etatų mažinimo). Teismas taip pat nurod÷, jog tos
aplinkyb÷s, kad pareišk÷jas, dirbdamas policijos pareigūnu, tur÷jo drausminių nuobaudų ir
kad jis yra kaltinamasis baudžiamojoje byloje, šiam ginčui neturi reikšm÷s, nes pareišk÷jas
buvo atleistas iš tarnybos d÷l etatų mažinimo, o ne už drausm÷s pažeidimą ar už pareigūno
vardo diskreditavimą.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas Valerijus Jasiulevičius prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. kovo 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –
pareišk÷jo skundą patenkinti. Pareišk÷jas nurodo, kad teismas sutapatino du skirtingus
atleidimo iš darbo pagrindus – atleidimą iš darbo d÷l darbuotojų skaičiaus mažinimo ir
atleidimą iš darbo d÷l etatų mažinimo. Pareišk÷jas atleistas pagal Tarnybos Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto 43.6 p., t.y. d÷l etatų mažinimo. Nagrin÷jamu
atveju tur÷jo būti sumažintas etatų, o ne darbuotojų skaičius. Policijos generalinio
komisaro 2002 08 27 įsakymu Nr. 465 kelių policijoje buvo panaikinti 245 etatai, iš jų 83
policininkų etatai. Policijos generalinio komisaro 2002 11 20 įsakymu Nr. 600 Eismo
priežiūros tarnyboje buvo įsteigti 243 nauji etatai, iš jų policininkų – 85 etatai. Taigi,
policininkų etatų skaičius padid÷jo. Tod÷l, pareišk÷jo nuomone, nebuvo pagrindo siūlyti
jam pereiti dirbti į kitą struktūrinį padalinį ir atleisti iš darbo d÷l etatų mažinimo.
Pareišk÷jas nurodo, kad teismas, priimdamas sprendimą, r÷m÷si tuo, jog byloje n÷ra
duomenų apie kitų darbuotojų pri÷mimą į pareišk÷jo pareigybę. Tačiau, nuo 2002 08 26 iki
2002 12 31, t.y. iki Vilniaus m. VPK kelių policijos rinktin÷s reorganizavimo, į Kelių
policijos rinktin÷s policininko pareigas buvo priimtas vienas pareigūnas, o po
reorganizavimo buvo įsteigti dar 2 papildomi Vilniaus m. VPK Eismo priežiūros tarnybos
policininkų etatai.
Atsiliepimu į pareišk÷jo skundą atsakovas Vilniaus miesto vyriausiasis policijos
komisariatas prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 13 d.
sprendimą nepakeistą, o pareišk÷jo apeliacinį skundą atmesti. Savo prašymą atsakovas
grindžia argumentais, nurodytais pirmosios instancijos teismui pateiktame atsiliepime į
pareišk÷jo skundą. Papildomai nurodo, kad pareišk÷jui pasiūlyta pareigyb÷ nesiskiria nuo
jo tur÷tos pareigyb÷s kategorijos ir lygio. Tai patvirtinta teismui pateikti atitinkamų
policininko pareigybių aprašymai. Nauji etatai buvo įsteigti ne Vilniaus m. VPK Kelių
policijoje (kuri nustojo egzistuoti kaip atskiras juridinis asmuo), o Vilniaus m. VPK,
sukuriant padalinį, neturintį juridinio asmens statuso – Eismo priežiūros tarnybą. D÷l šios
priežasties visi Vilniaus m. VPK Kelių policijos pareigūnai buvo atleisti iš užimamų
pareigų, dalį jų priimant į Vilniaus m. VPK, t.y. į kitą juridinį asmenį. Reorganizavimo
atveju darbdavys n÷ra įpareigotas darbuotojui pasiūlyti dirbti būtent tame struktūriniame
padalinyje, kuris buvo reorganizuotas. Atsakovo nuomone, darbdavys gali savo nuožiūra
siūlyti vieną iš galimų variantų, kas nagrin÷jamu atveju ir buvo padaryta, pasiūlius
pareišk÷jui darbą Vilniaus m. VPK viešosios policijos Patrulių rinktin÷je. Atsakovas
nurod÷, kad pareišk÷jo apeliaciniame skunde nurodytas netinkamas atsakovas – Vilniaus

m. VPK Kelių policijos rinktin÷, kuri n÷ra juridinis asmuo. Tod÷l, atsakovo nuomone,
pareišk÷jo skundas tur÷tų būti atmestas.
Nagrin÷jant bylą apeliacine tvarka atsakovo atstovai praš÷ palikti pirmosios instancijos
teismo sprendimą nepakeistą, o pareišk÷jo apeliacinį skundą atmesti. savo prašymą
atsakovo atstovai grind÷ argumentais, nurodytais atsakovo atsiliepime į pareišk÷jo
apeliacinį skundą.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Apeliacinis skundas tenkinamas. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo
13 d. sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas. Pareišk÷jo skundas
tenkinamas.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1991 07 29 nutarimu Nr. 304 patvirtinto Tarnybos
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto 43 punktas numato išsamų
pareigūnų atleidimo iš tarnybos pagrindų sąrašą. Statuto 44 punkte nustatyta, kad taikyti
kitus atleidimo motyvus, nenurodytus šiame statute, draudžiama. Vilniaus miesto
Vyriausiojo policijos komisariato vyriausiojo komisaro 2002 12 31 įsakymu Nr. 372TE
pareišk÷jas nuo 2002 12 31 buvo atleistas iš Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos
komisariato Kelių policijos rinktin÷s 2–ojo būrio policininko pareigų vadovaujantis Statuto
43.6 punktu, t.y. d÷l etatų mažinimo (b.l. 4).
Iš bylos medžiagos matyti, kad vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro
2002 08 26 įsakymu Nr. 463 (b.l. 78), Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato
viešosios policijos Patrulin÷s tarnybos rinktin÷ nuo 2003 01 01 buvo reorganizuota į
Vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Patrulių rinktinę, o Vilniaus miesto
Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policija – į Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos
komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros tarnybą. Tačiau, Tarnybos Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų sistemoje statutas nenumato, kad reorganizavus įstaigą ar
valstyb÷s institucijos padalinį, jame tarnavę pareigūnai gali būti atleisti iš tarnybos vidaus
reikalų sistemoje. Pažym÷tina, kad Valstyb÷s tarnybos įstatymas taip pat nenumato tokio
atleidimo iš tarnybos pagrindo. Taigi, vien atitinkamos institucijos reorganizavimo faktas
n÷ra pagrindas atleisti iš tarnybos toje institucijoje tarnavusius pareigūnus.
Atsakovas nurod÷, kad reorganizavus Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato
Kelių policiją, pareišk÷jui buvo pasiūlytos to paties lygio ir kategorijos pareigos kitame
Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato struktūriniame padalinyje, tačiau
pareišk÷jas jų atsisak÷. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareišk÷jui buvo pasiūlytos
Vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Patrulių rinktin÷s policininko pareigos
(b.l. 11). Iš byloje esančių pareigybių aprašymų matyti, kad Patrulių rinktin÷s policininko
ir Kelių policijos rinktin÷s būrio policininko funkcijos yra skirtingos (b.l. 136, 137). Taigi,
pareišk÷jui, kuris iki reorganizavimo buvo Kelių policijos rinktin÷s 2–ojo būrio
policininku, buvo pasiūlyta kita pareigyb÷, nors ir to paties lygio bei kategorijos. Tarnybos
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statutas nereglamentuoja pareigūnų,
tarnaujančių vidaus reikalų sistemoje, garantijų reorganizavimo atveju. Tod÷l nagrin÷jamu
atveju taikytinos Lietuvos respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymo nuostatos.
Vadovaujantis šio įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi (2002 04 23 įstatymo Nr. IX–855
redakcija, galiojusi atleidžiant pareišk÷ją iš tarnybos), valstyb÷s tarnautojui gali būti
siūlomos kitos to paties lygio ir kategorijos pareigos tik tuo atveju, kai jo pareigyb÷
naikinama.
Iš bylos medžiagos matyti, kad po reorganizavimo Vilniaus miesto Vyriausiajame policijos
komisariate buvo įsteigta Eismo priežiūros tarnybos Kelių patrulių rinktin÷s būrio
policininko pareigyb÷. Iš byloje esančių pareigybių aprašymų matyti, kad Eismo priežiūros

tarnybos Kelių patrulių rinktin÷s būrio policininko pareigas einančio valstyb÷s tarnautojo
funkcijos visiškai atitinka Kelių policijos rinktin÷s būrio policininko funkcijas, kurios buvo
numatytos iki reorganizavimo (b.l. 136, 138). Šių pareigybių lygis, kategorija, ypatumai ir
tikslai yra tie patys. Taigi, Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policiją
reorganizavus į Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos
Eismo priežiūros tarnybą, pareišk÷jo pareigyb÷ nebuvo panaikinta, buvo pakeistas tik jos
pavadinimas. Tod÷l, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, darytina išvada, kad
atsakovas nagrin÷jamu atveju netur÷jo pagrindo siūlyti pareišk÷jui kitą pareigybę.
Kaip jau buvo min÷ta, pareišk÷jas buvo atleistas iš Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos
komisariato Kelių policijos rinktin÷s 2–ojo būrio policininko pareigų d÷l etatų mažinimo.
Iš bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 08 27
įsakymu Nr. 465 Kelių policijoje buvo panaikinti 245 etatai, iš jų – 83 policininkų (b.l. 79).
Tačiau, Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policiją reorganizavus į
Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros
tarnybą, Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 11 20 įsakymu Nr. 600 Eismo
priežiūros tarnyboje buvo įsteigti 243 etatai, iš jų policininkų – 85 (b.l. 86–96). Taigi,
reorganizuojant Kelių policiją policininkų etatai nebuvo mažinami. Tod÷l atsakovas
neteis÷tai ir nepagrįstai atleido pareišk÷ją iš Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos
komisariato Kelių policijos rinktin÷s 2–ojo būrio policininko pareigų d÷l etatų mažinimo.
Atsižvelgiant į visus aukščiau nurodytus argumentus, Vilniaus miesto vyriausiojo policijos
komisariato vyriausiojo komisaro 2002 12 31 įsakymas Nr. 372 TE, kuriuo pareišk÷jas
buvo atleistas iš pareigų d÷l etatų mažinimo, naikinamas, o pareišk÷jas grąžinamas į tur÷tas
(šiuo metu Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Eismo
priežiūros tarnybos Kelių patrulių rinktin÷s policininko) pareigas. Pareišk÷jui priteistinas
vidutinis darbo užmokestis už laikotarpį nuo neteis÷to atleidimo iš tarnybos dienos, t.y.
nuo 2002 12 31, iki 2003 05 29. Iš byloje esančios pažymos matyti, kad pareišk÷jo
vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis buvo 1322,76 Lt, o vidutinis darbo dienos
užmokestis – 62,69 Lt (b.l. 16). Pareišk÷jui priteistinas vidutinis darbo užmokestis už 2003
metų sausio, vasario, kovo ir balandžio m÷nesius (5291,04 Lt) bei geguž÷s m÷nesį,
neįskaitant geguž÷s 30 dienos (1260,07 Lt). Viso pareišk÷jui priteistina 6551,11 Lt.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas
nusprendžia:
apeliacinį skundą tenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 13 d. sprendimą ir
priimti naują sprendimą.
Pareišk÷jo Valerijaus Jasiulevičiaus skundą patenkinti. Panaikinti Vilniaus miesto
vyriausiojo policijos komisariato vyriausiojo komisaro 2002 12 31 įsakymą Nr. 372 TE “D÷l
tarnybos eigos” ir grąžinti Valerijų Jasiulevičių į Vilniaus miesto vyriausiojo policijos
komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros tarnybos Kelių patrulių rinktin÷s policininko
pareigas. Priteisti Valerijui Jasiulevičiui iš Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato
6551,11 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstin÷s pravaikštos laiką.
Sprendimas neskundžiamas.

1.3.4.6. D÷l neteis÷tai atleisto generalinio prokuroro teisių gynimo būdo
Atstatant neteis÷tu atleidimu iš generalinio prokuroro pareigų pažeistas pareišk÷jo teises,
skirtingai nei kitų prokuratūros pareigūnų teises, pareišk÷jas negali būti grąžinamas į

generalinio prokuroro pareigas. Tod÷l galimas tik vienas pareišk÷jo pažeistų teisių gynimo
būdas – teisinga kompensacija.
Administracin÷ byla Nr. A6–627–03
Bylų kategorija 19.6.

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2003 m. liepos 3 d.

Vilnius
Išpl÷stin÷ Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Algirdo Taminsko (praneš÷jas), Gintaro
Godos, Aloyzo Kruopio ir Ričardo Piličiausko,
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant Lietuvos Respublikos generalin÷s prokuratūros atstovams Sergejui Bekišui,
Vytautui Kirdeikiui,
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s atstovui Ryčiui Paukštei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Kazio P÷dnyčios ir atsakovo Lietuvos Respublikos generalin÷s prokuratūros apeliacinius
skundus d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. geguž÷s 20 d. sprendimo
administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Kazio P÷dnyčios skundą atsakovams Lietuvos
Respublikos generalinei prokuratūrai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Respublikos Prezidento,
Seimo ir Vyriausyb÷s, d÷l atleidimo iš generalinio prokuroro pareigų pripažinimo neteis÷tu,
grąžinimo į pareigas ir kompensacijos už priverstinę pravaikštą priteisimo, trečiasis suinteresuotas
asmuo Antanas Klimavičius.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas Kazys P÷dnyčia 2001 m. sausio 15 d. kreip÷si į Vilniaus apygardos
administracinį teismą prašydamas pripažinti jo atleidimą iš generalinio prokuroro pareigų
neteis÷tu, į pareigas negrąžinti, o priteisti dvylikos jo m÷nesinių darbo užmokesčių dydžio
kompensaciją. Pareišk÷jas nurod÷, kad Lietuvos Respublikos generaliniu prokuroru buvo
paskirtas Seimo 1997 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. VIII–172, remiantis Prokuratūros
įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, septyneriems metams. Iš pareigų atleistas remiantis
Prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo (Nr. IX–43, paskelbto 2000 m.
gruodžio 1 d.; Žin., 2000, Nr. 103–3259) 2 straipsniu, kuriame nurodyta, kad Seimo
paskirto generalinio prokuroro įgaliojimai nutrūksta nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos,
t.y. nuo 2000 m. gruodžio 1 d. Nuo tos dienos jis buvo laikomas laikinai einančiu pareigas,
kol bus paskirtas kitas generalinis prokuroras, t.y. iki 2000 m. gruodžio 12 d., Respublikos
Prezidentui 2000 m. gruodžio 12 d. dekretu Nr. 1130 paskyrus Antaną Klimavičių
generaliniu prokuroru. Pareišk÷jo nuomone, šis atleidimas iš pareigų yra neteis÷tas, nes
prieštarauja Konstitucijos 75 straipsniui (jis buvo atleistas iš pareigų prieš laiką Seimui
neišreiškus nepasitik÷jimo juo). Atleidimo iš pareigų ir perk÷limo iš vienų pareigų
(generalinio prokuroro) į kitas (laikinai einančio generalinio prokuroro pareigas) klausimo

sprendimas įstatymu prieštarauja Konstitucijai. Be to, Lietuvos Respublikos generalinis
prokuroras 2000 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 816–K nustat÷, kad pareišk÷jas 2000 m.
gruodžio 13 d. nustoja eiti generalinio prokuroro pareigas remiantis Prokuratūros įstatymo
11 straipsnio 4 dalies 9 punktu (2000 m. lapkričio 28 d. redakcija). Pareišk÷jo nuomone,
toks atleidimas taip pat yra neteis÷tas, nes pažeidžia ne tik Konstitucijos 75 straipsnį, bet ir
naujosios (2000 m. lapkričio 28 d.) redakcijos Prokuratūros įstatymo 11 straipsnį. Pagal šio
straipsnio 3 dalį atleisti generalinį prokurorą iš pareigų visais šiame straipsnyje nurodytais
pagrindais (taigi ir pagal 11 straipsnio 4 dalies 9 punktą) gali tik Respublikos Prezidentas
Seimo pritarimu.
Pareišk÷jas, 2003 m. vasario 20 d. patikslindamas skundą, nurod÷, jog Konstitucinis
Teismas 2003 m. sausio 24 d. pri÷m÷ nutarimą, kuriuo pripažino, kad Prokuratūros
įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 9 punktas (2000 m. lapkričio 28 d. redakcija) ir 2000 m.
lapkričio 28 d. Prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnis
prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 67 straipsnio 5
punktui ir konstituciniam teisin÷s valstyb÷s principui. Seimas, nustatęs Prokuratūros
įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 9 punkte, kad generalinis prokuroras gali būti atleidžiamas
iš pareigų pasikeitus generalinio prokuroro skyrimo tvarkai, kai įstatymas nustato kitus
generalinį prokurorą skiriančius subjektus, pažeid÷ konstitucinius reikalavimus užtikrinti
teisinio reguliavimo tikrumą, stabilumą, teis÷tų lūkesčių apsaugą. Įstatymų leidžiamoji ar
vykdomoji valdžia negali kištis į prokurorų, vykdančių Konstitucijoje nustatytas funkcijas,
veiklą. Pareišk÷jas buvo paskirtas generaliniu prokuroru septynerių metų kadencijai ir jo
įgaliojimų laikas gal÷jo baigtis tik pasibaigus šiam laikotarpiui. Kadangi pareišk÷jas iš
pareigų buvo atleistas vadovaujantis Konstitucijai prieštaraujančiu teis÷s aktu, jo
atleidimas iš pareigų turi būti pripažintas neteis÷tu. Generalinio prokuroro pareigos
siejamos su viešąja teise, tod÷l, pareišk÷jo nuomone, nagrin÷jamuoju atveju negali būti
taikomos darbo teis÷s normos, pagal kurias žalos atlyginimas suprantamas tik kaip
dvylikos m÷nesinių darbo užmokesčių kompensacijos išmok÷jimas. Generalinio prokuroro
atleidimas iš pareigų pažeidžiant Konstitucijos reikalavimus padar÷ didelę žalą viešajam
valstyb÷s ir visuomen÷s interesui, tod÷l atkuriant teisingumą, pripažinus generalinio
prokuroro atleidimą iš pareigų neteis÷tu, būtina įvertinti ir žalą, padarytą viešajam
valstyb÷s ir visuomen÷s interesui. Pareišk÷jo nuomone, nagrin÷jamuoju atveju būtina
atstatyti iki Konstitucijos pažeidimo (2000 m. lapkričio 28 d. Prokuratūros įstatymo 11
straipsnio pakeitimo įstatymo pri÷mimo) buvusią pad÷tį, t.y. grąžinti pareišk÷ją į Lietuvos
Respublikos generalinio prokuroro pareigas ir, vadovaujantis Tarnybos Lietuvos
Respublikos prokuratūroje statuto 39 punktu, išmok÷ti pareišk÷jui darbo užmokestį už visą
priverstin÷s pravaikštos laiką. Pareišk÷jas nurod÷, jog buvusi teisin÷ pad÷tis tur÷tų būti
atkurta neatsižvelgiant į politinę ar faktinę motyvaciją, kad ateityje būtų užkirstas kelias
neteisingam precedentui. Pakeisdamas skundo dalyką, pareišk÷jas taip pat nurod÷, kad iki
sprendimo pri÷mimo ir įvykdymo dienos jis negali apskaičiuoti priteistinos sumos, tačiau
2003 m. vasario 26 d. darbo užmokestis už priverstinę pravaikštą būtų 283 748 Lt.
Pareišk÷jo įgaliojimai, jei jis nebūtų atleistas iš pareigų, būtų nutrūkę 2004 m. balandžio3
d. Įstatymas, kuriuo vadovaujantis pareišk÷jas atleistas iš pareigų, pripažintas
prieštaraujančiu Konstitucijai. Tod÷l, pareišk÷jo nuomone, jis turi būti grąžintas į
generalinio prokuroro pareigas.
Pirmosios instancijos teismo pos÷džio metu pareišk÷jas skundą palaik÷, praš÷ pripažinti jo
atleidimą iš generalinio prokuroro pareigų neteis÷tu, grąžinti jį į generalinio prokuroro
pareigas ir priteisti kompensaciją už visą priverstin÷s pravaikštos laiką patikslintame
skunde nurodytais motyvais. Pareišk÷jas paaiškino, kad kompensacija už priverstinę
pravaikštą solidariai priteistina iš atsakovų, nurodytų pareišk÷jo skunde. Pareišk÷jas sutiko,
kad, priteisiant kompensaciją už priverstinę pravaikštą, būtų atsižvelgta į jo gautą
atlyginimą dirbant advokato darbą. Tačiau, pareišk÷jo nuomone, nagrin÷jamuoju atveju

neturi būti atsižvelgiama į gautą pensiją ir į tai, kad generalinio prokuroro darbo
užmokestis maž÷jo.
Atsakovas Lietuvos Respublikos generalin÷ prokuratūra praš÷ atmesti pareišk÷jo skundo
dalį, kurioje jis pareikštas atsakovui Generalinei prokuratūrai. Atsakovas nurod÷, kad
Konstitucinis Teismas 2003 m. sausio 24 d. nutarime „D÷l Lietuvos Respublikos
Prokuratūros įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 9 punkto (2000 m. lapkričio 28 d. redakcija) ir
2000 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Prokuratūros įstatymo 11 straipsnio
pakeitimo įstatymo 2 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatavo,
kad „įsigaliojus 2000 m. lapkričio 28 d. Prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo
įstatymui, pagal šio įstatymo 2 straipsnį nutrūko tuometinio generalinio prokuroro
įgaliojimai, t.y. jis buvo atleistas iš pareigų. Taigi ginčijamomis nuostatomis buvo
nutraukti tuometinio generalinio prokuroro įgaliojimai; šie įgaliojimai buvo nutraukti
įstatymu“. Atsakovo nuomone, tai leidžia daryti išvadą, kad pareišk÷jas buvo atleistas iš
pareigų ir jo įgaliojimai buvo nutraukti min÷tu 2000 m. lapkričio 28 d. Prokuratūros
įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymu, o ne generalinio prokuroro 2000 m. gruodžio 13
d. įsakymu. Generalin÷s prokuratūros kompetencijai nepriskirta spręsti generalinio
prokuroro atleidimo iš pareigų klausimo. Generalin÷ prokuratūra n÷ra ta institucija, d÷l
kurios veiksmų pareišk÷jas buvo atleistas iš einamų pareigų. Atsakovo nuomone,
pareišk÷jui padarytą žalą turi atlyginti valstyb÷, kuriai, vadovaujantis Civilinio kodekso
normomis, atstovauja Vyriausyb÷. Atsakovas nurod÷, kad, priteisiant žalos atlyginimą,
vidutinis darbo užmokestis tur÷tų būti apskaičiuotas remiantis tuo darbo užmokesčio
dydžiu, kurį pagal galiojančius įstatymus šiuo metu gali gauti generalinis prokuroras. Iš
apskaičiuoto darbo užmokesčio turi būti atimtos išmok÷tos išeitin÷s pašalpos sumos,
gautos pareigūno pensijos sumos, taip pat gautas atlyginimas už teiktas advokato
paslaugas.
Lietuvos Respublikos prezidentūra praš÷ pareišk÷jo skundą atmesti. Nurod÷, kad šiuo metu
generalinio prokuroro pareigas einantis A. Klimavičius į pareigas yra paskirtas teis÷tai,
vadovaujantis galiojančiais įstatymais. Įstatymas nenumato pagrindo atleisti jį iš pareigų
ankstesnio generalinio prokuroro grąžinimo į pareigas atveju. Jo atleidimas iš pareigų ne
tik pažeistų jo teises, bet ir padarytų žalą viešajam valstyb÷s ir visuomen÷s interesui, kaip
ir pareišk÷jo atveju. Šiuo metu galiojančio Prokuratūros įstatymo 48 straipsnio 3 dalis
numato, kad jei teismas prokuroro atleidimą iš tarnybos pripažino neteis÷tu ir nustat÷, kad į
eitas pareigas jis negali būti grąžintas d÷l prokuratūros darbo organizavimo pakeitimų ar
d÷l kitų svarbių priežasčių, prokurorui priteisiama įstatyme numatyto dydžio išeitin÷
išmoka ir vidutinis darbo užmokestis už priverstin÷s pravaikštos laiką nuo neteis÷to
atleidimo iš tarnybos dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo. Nagrin÷jamuoju atveju
pareišk÷jo grąžinimas į generalinio prokuroro pareigas negalimas d÷l analogiškų svarbių
priežasčių. Prezidentūros nuomone, pareišk÷jo skundo dalis d÷l žalos atlyginimo atmestina
nesant Prezidento veiksmuose bendrųjų civilin÷s atsakomyb÷s sąlygų: neteis÷tos veikos,
žalos, kalt÷s bei priežastinio ryšio tarp neteis÷tos veikos ir atsiradusios žalos.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s atstovas su pareišk÷jo skundu nesutiko. Nurod÷, kad
nagrin÷jamuoju atveju Vyriausyb÷ n÷ra atsakovas ir negali atstovauti valstybei. Ginčas yra
tarnybinis, pareišk÷jo skundas paduotas teismui vadovaujantis Administracinių bylų
teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 punktu. Tod÷l atsakovas yra ta institucija, kurioje
pareišk÷jas dirbo, t.y. Generalin÷ prokuratūra. Jei ginčas yra d÷l turtin÷s žalos atlyginimo
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas), pareišk÷jo
skunde netur÷tų būti reikalavimo d÷l grąžinimo į generalinio prokuroro pareigas. Tokiu
atveju Vyriausyb÷ taip pat netur÷tų būti įtraukiama į bylos nagrin÷jimą, kadangi
pareišk÷jas buvo atleistas iš pareigų ne d÷l Vyriausyb÷s veiksmų. Įstatymą, kuriuo
remiantis pareišk÷jas buvo atleistas iš pareigų, pri÷m÷ Seimas, o pasiraš÷ Prezidentas.
Vyriausyb÷ 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 932 įgaliojo atstovauti valstybei bylose d÷l

žalos atlyginimo tas valstyb÷s institucijas, d÷l kurių arba d÷l kurių pareigūnų ar kitų
darbuotojų neteis÷tų aktų atsirado žala. Kadangi žala atsirado d÷l Seimo ir Prezidento, taip
pat ir Generalin÷s prokuratūros veiksmų, šios institucijos ir turi atstovauti valstybei šioje
byloje. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s atstovo nuomone, pareišk÷jo reikalavimas d÷l
grąžinimo į generalinio prokuroro pareigas atmestinas. Iš pradžių ir pats pareišk÷jas
nesiek÷ grįžti į šias pareigas manydamas, kad jam bus sudarytos nepalankios sąlygos dirbti.
Įstatymo nustatyta tvarka generaliniu prokuroru yra paskirtas kitas asmuo. Jo atleidimas iš
pareigų, grįžus pareišk÷jui, taip pat būtų neteis÷tas ir sukeltų nestabilumą prokuratūros
sistemoje, kurioje šiuo metu vyksta pertvarkymai ryšium su naujųjų Baudžiamojo ir
Baudžiamojo proceso kodeksų įgyvendinimu. Šiuo atveju gal÷tų būti taikoma Darbo
kodekso 297 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta taisykl÷, kad tuo atveju, kai, teismo nuomone,
darbuotojas į darbą negali būti grąžinamas d÷l ekonominių, technologinių, organizacinių ar
panašių priežasčių arba d÷l to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti,
teismas gali negrąžinti asmens į ankstesnę darbo vietą. Sprendžiant kompensacijos už
priverstinę pravaikštą priteisimo klausimą, turi būti vadovaujamasi teisingumo ir
protingumo principais. Vyriausyb÷s atstovo nuomone, pareišk÷jas prašo priteisti labai
didelę sumą. Priteisiant kompensaciją, turi būti atsižvelgta į tą aplinkybę, kad jei
pareišk÷jas būtų ÷jęs prokuroro pareigas, jis nebūtų gal÷jęs dirbti advokatu ir gauti pajamų,
taip pat jam nebūtų mokama pensija. Šios sumos, taip pat išmok÷ta 3 m÷nesinių darbo
užmokesčio dydžių kompensacija turi būti išskaičiuotos iš priteistinos sumos. Taip pat turi
būti atsižvelgta į tai, kad prokuroro atlyginimas per tą laikotarpį, kai pareišk÷jas nedirbo,
pagal įstatymą maž÷jo. Vyriausyb÷s atstovo nuomone, pareišk÷jo prašymas priteisti
kompensaciją iš atsakovų solidariai n÷ra pagrįstas, kadangi visos skunde nurodytos
institucijos išlaikomos iš valstyb÷s l÷šų, o žalą atlygina įstatymo nustatyta tvarka
Teisingumo ministerija. Tačiau Teisingumo ministerija į bylos nagrin÷jimą nebuvo
įtraukta.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Antanas Klimavičius praš÷ atmesti pareišk÷jo skundo dalį
d÷l grąžinimo į generalinio prokuroro pareigas. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurod÷, kad
Seimas 2000 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 11 straipsnio
pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustat÷, kad generalinį prokurorą septyneriems
metams skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu, t.y. Seimas pakeit÷
generalinio prokuroro skyrimo tvarką. Įstatymo leid÷jas grąžino Prezidento iniciatyvos
teisę skirti generalinį prokurorą, kuri buvo įtvirtinta 1994 m. spalio 13 d.Prokuratūros
įstatyme. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo 2
straipsnyje nustatyta, kad nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos nutrūksta Seimo paskirto
generalinio prokuroro įgaliojimai ir jis laikinai eina generalinio prokuroro pareigas iki bus
paskirtas generalinis prokuroras min÷to įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
Trečiasis suinteresuotas asmuo nurod÷, kad generaliniu prokuroru 2000 m. gruodžio 12 d.
jis buvo paskirtas teis÷tai, tuo metu galiojusių teis÷s aktų pagrindu. Konstitucinis Teismas
2003 m. sausio 24 d. nutarimu nepripažino prieštaraujančiu Konstitucijai 2000 m. lapkričio
28 d. Prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalies nuostatų,
pakeitusių Prokuratūros įstatymo 11 straipsnio 3 dalį ir įtvirtinusių naują generalinio
prokuroro skyrimo tvarką. Tokia generalinio prokuroro skyrimo tvarka šiuo metu numatyta
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 11 punkte, 118 straipsnio 5 dalyje ir
galiojančio Prokuratūros įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje. Tod÷l trečiojo suinteresuoto
asmens paskyrimas generaliniu prokuroru atitinka ir šiuo metu nustatytą generalinio
prokuroro skyrimo tvarką. Be to, teismui grąžinus K. P÷dnyčią į generalinio prokuroro
pareigas, būtų pažeistos trečiojo suinteresuoto asmens teis÷s, numatytos Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 48 straipsnyje.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. geguž÷s 20 d. sprendimu patenkino
pareišk÷jo skundą iš dalies ir nusprend÷ pripažinti pareišk÷jo, paskirto Lietuvos

Respublikos Seimo 1997 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. VII–172 Lietuvos Respublikos
generaliniu prokuroru, įgaliojimų pasibaigimą neteis÷tu bei laikyti jį atsistatydinusiu savo
prašymu pagal Prokuratūros įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punktą nuo šio teismo
sprendimo įsiteis÷jimo dienos. Vilniaus apygardos administracinis teismas priteis÷
pareišk÷jo naudai iš Lietuvos Respublikos generalin÷s prokuratūros 36 226,01 Lt išeitin÷s
išmokos sumą ir įpareigojo Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą, teismo
sprendimui įsiteis÷jus, apskaičiuoti ir išmok÷ti pareišk÷jui nuo 2003 m sausio 29 d. iki
teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos darbo užmokestį, imant po 9675,96 Lt per m÷nesį.
Teismas sprendime nurod÷, kad, remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 2
straipsnio 19 dalimi, tarnybiniai ginčai yra valstyb÷s tarnautojų, turinčių viešojo
administravimo įgaliojimus, ginčai su administracija, susiję su tarnautojo statuso įsigijimu,
pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio priemonių taikymu. Administracinių bylų
teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodoma, kad administraciniai teismai
sprendžia tarnybinius ginčus, kai viena šalis yra valstyb÷s ar savivaldyb÷s tarnautojas,
turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus).
Teismas, vadovaudamasis šiais Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsniais, padar÷
išvadą, kad tais atvejais, kai valstyb÷s tarnautojas ginčija administracijos veiksmus,
atsakovu administracin÷se bylose yra traukiama administracija, kurios veiksmai ir
sprendimai yra ginčijami. Pripažinus administracijos veiksmus d÷l valstyb÷s tarnautojo
atleidimo iš pareigų neteis÷tais, administracija išmoka tarnautojui jo prarastas darbo
užmokesčio išmokas. Tais atvejais, kai ginčą kelia įstaigos vadovas d÷l aukštesn÷s
institucijos veiksmų, kuriais buvo sprendžiami jo tarnybin÷s veiklos klausimai, atsakovu
administracin÷je byloje turi būti ta institucija, kuri pri÷m÷ sprendimus d÷l įstaigos vadovo
tarnybin÷s pad÷ties. Pripažinus aukštesn÷s institucijos veiksmus ar sprendimus neteis÷tais,
prarastas darbo užmokestis kompensuojamas įstatymų nustatyta tvarka iš tos institucijos
(įstaigos) l÷šų, kurioje pareigas atliko valstyb÷s tarnautojas. Tod÷l atsakovu byloje turi būti
traukiama ir ta institucija, kurioje asmuo, ginčijantis neteis÷tą atleidimą iš pareigų, dirbo.
CK 6.271 straipsnyje yra nustatyta, kas atsako už žalą, atsiradusią d÷l valdžios institucijų
neteis÷tų veiksmų. Pirmoji šio straipsnio dalis nustat÷, kad atlyginama žala, atsiradusi d÷l
valstybin÷s valdžios institucijų neteis÷tų aktų. Trečioji šio straipsnio dalis išaiškino, kad
terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą,
neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teis÷ms, laisv÷ms ir interesams. Teismas
nurod÷, kad šiame CK straipsnyje nustatyta valstyb÷s atsakomyb÷ prieš asmenis (fizinius ir
juridinius), tačiau ne prieš valstyb÷s pareigūnus. Tod÷l teismas padar÷ išvadą, kad
materialin÷ atsakomyb÷ už valstyb÷s pareigūnų neteis÷tą patraukimą drausmin÷n
atsakomyb÷n, atleidimą iš pareigų tenka toms institucijoms ir įstaigoms, kuriose pareigūnai
atlieka tarnybą. Pareišk÷jas praš÷ pripažinti, kad jo atleidimas iš generalinio prokuroro
pareigų yra neteis÷tas d÷l to, kad jis iš pareigų buvo atleistas remiantis įstatymu, kuris
prieštarauja Konstitucijai. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Seimas leidžia
įstatymus (67 straipsnio 2 punktas), Respublikos Prezidentas pasirašo ir skelbia Seimo
priimtus įstatymus arba grąžina juos Seimui Konstitucijos 71 straipsnyje nustatyta tvarka
(84 straipsnio 24 punktas), Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ rengia ir teikia Seimui
svarstyti įstatymų projektus (94 straipsnio 5 punktas). Tuo atveju, kai sprendžiamas ginčas
d÷l pareigūno statuso praradimo d÷l priimto įstatymo, atsakovu yra valstyb÷, o jos
atstovais, kadangi kitaip įstatymais nenustatyta, yra valstyb÷s valdžios institucijos, kurios
dalyvauja įstatymų leidybos procese ir vykdo valstyb÷s valdžią (Konstitucijos 5 straipsnis).
Tod÷l teismas konstatavo, kad pareišk÷jas teisingai nurod÷ šalis šioje byloje.
Teismas sprendime nurod÷, kad pagal 1994 m. spalio 13 d. redakcijos Prokuratūros
įstatymo 11 straipsnio 3 dalį generalinis prokuroras buvo skiriamas Lietuvos Respublikos
Seimo septyneriems metams. Lietuvos Respublikos Seimas 1997 m. balandžio 3 d.
nutarimu Nr. VIII–172 paskyr÷ Kazį P÷dnyčią Lietuvos Respublikos generaliniu

prokuroru. 2000 m. lapkričio 28 d. Prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo
Nr. IX–43 1 straipsniu buvo pakeista prokuroro skyrimo tvarka nurodant, kad generalinį
prokurorą septyneriems metams skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Lietuvos
Respublikos Seimo pritarimu. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalimi pakeista ir Prokuratūros
įstatymo 11 straipsnio 4 dalis, nurodant, kad, pasikeitus generalinio prokuroro skyrimo
tvarkai, kai įstatymas numato kitus generalinį prokurorą skiriančius subjektus, generalinis
prokuroras įstatymų nustatyta tvarka atleidžiamas iš pareigų. To paties įstatymo 2
straipsnyje nustatyta, kad nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos nutrūksta Lietuvos
Respublikos Seimo paskirto generalinio prokuroro įgaliojimai ir jis laikinai eina
generalinio prokuroro pareigas tol, kol Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bus
paskirtas generalinis prokuroras. Prezidento 2000 m. gruodžio 12 d. dekretu generaliniu
prokuroru buvo paskirtas A. Klimavičius (b.l. 8). Pareišk÷jas laikinai ÷jo generalinio
prokuroro pareigas iki 2000 m. gruodžio 13 d. ir nuo šios dienos generalinio prokuroro
įsakymu Nr. 816–K buvo nurodyta, kad K. P÷dnyčia nustoja eiti generalinio prokuroro
pareigas. Pareišk÷jas iš generalinio prokuroro pareigų buvo atleistas vadovaujantis
įstatymu nuo 2000 m. gruodžio 13 d., nepasibaigus septynerių metų terminui. Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas 2003 m. sausio 24 d. nutarimu „D÷l Lietuvos
Respublikos prokuratūros įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 9 punkto (2000 m. lapkričio 28 d.
redakcija) ir 2000 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 11
straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“
pripažino, kad Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 9 punktas
(2000 m. lapkričio 28 d. redakcija) ir 2000 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos
prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnis prieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 67 straipsnio 5 punktui, konstituciniam
teisin÷s valstyb÷s principui. Šis Konstitucinio Teismo nutarimas viešai buvo paskelbtas ir
įsigaliojo 2003 m. sausio 29 d. (Žin., 2003, Nr. 10, publikacijos Nr. 366). Teismas nurod÷,
kad, pripažinus prieštaraujančiu Konstitucijai įstatymą, kuriuo pareišk÷jas buvo atleistas iš
generalinio prokuroro pareigų prieš terminą, yra pagrindas daryti išvadą, kad pareišk÷jo,
kaip generalinio prokuroro, įgaliojimų nutraukimas įstatymu buvo neteis÷tas. Pagal
Konstitucinio Teismo įstatymo 107 straipsnio 1 dalį įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo
aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas
Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja
Konstitucijai. Min÷tas Konstitucinio Teismo 2003 m. sausio 24 d. nutarimas buvo
paskelbtas 2003 m. sausio 29 d., tod÷l nuo šios dienos turi būti ginamos pareišk÷jo
pažeistos teis÷s.
Teismas sprendime nurod÷, kad Valstyb÷s tarnybos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte
nustatyta, kad šis įstatymas netaikomas prokurorams, taip pat prokurorams netaikomi ir
darbo santykius bei socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teis÷s aktai
(Valstyb÷s tarnybos įstatymo 5 straipsnis). Prokurorų statuso, socialinių garantijų
klausimus šiuo metu reglamentuoja Prokuratūros įstatymas (2003 m. balandžio 22 d.
įstatymo Nr. IX–1518 redakcija). Generalinis prokuroras taip pat yra prokuratūros
pareigūnas, tod÷l pareišk÷jo grąžinimo į tarnybą klausimas turi būti sprendžiamas
remiantis šio įstatymo 48 straipsnyje nustatyta tvarka. Teismas nurod÷, kad nagrin÷jamuoju
atveju svarstytina galimyb÷ d÷l pareišk÷jo grąžinimo į generalinio prokuroro pareigas,
kadangi kadencijos, kuriai jis buvo paskirtas į pareigas, laikas nesibaig÷. Prokuratūros
įstatymo 48 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyti du sprendimų d÷l prokuroro neteis÷to
atleidimo iš pareigų būdai: 1) grąžinti į tarnybą ir priteisti darbo užmokestį už priverstin÷s
pravaikštos laiką; 2) nustačius, kad į eitas pareigas jis negali būti grąžintas d÷l prokuratūros
darbo organizavimo pakeitimų arba d÷l kitų svarbių priežasčių, priteisti įstatymo 47
straipsnyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį nuo neteis÷to
atleidimo dienos iki teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos. Pareišk÷jas generalinio
prokuroro pareigas ÷jo nuo 1997 m. balandžio 3 d. iki 2000 m. gruodžio 13 d., tai yra trejus

metus ir aštuonis m÷nesius. Pareišk÷jo tarnybos laikas pagal paskyrimą baigtųsi po
dešimties m÷nesių. Teismas nurod÷, kad generalinio prokuroro pareigos yra aukšto
pareigūno pareigos valstybiniu požiūriu, ir nagrin÷jamuoju atveju, taikant garantijas bei
atkuriant teisingumą, turi būti išlaikyta pusiausvyra tarp valstyb÷s ir asmens intereso.
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu generalinio prokuroro pareigos yra paskirtos eiti kitam
asmeniui, kuris dirba jau daugiau kaip trejus metus keturis m÷nesius, taip pat į tai, kad šiuo
metu ryšium su naujųjų Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų įgyvendinimu
vyksta darbo organizavimo pakeitimai prokuratūros sistemoje, grąžinant pareišk÷ją tokiam
trumpam laikui į generalinio prokuroro pareigas būtų aiškiai iškeltas jo asmeninis interesas
prieš valstyb÷s interesą. Teismas konstatavo, kad pareišk÷jo intereso gynimui ir teisingumo
atkūrimui tokiu atveju taikytinos Prokuratūros įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje nustatytos
garantijos (priteisiant jo naudai šio straipsnio 3 dalyje nustatytas išmokas). Šiuo atveju
prokuroras laikomas atleistu pagal Prokuratūros įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punktą
kaip atsistatydinęs savo prašymu nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos.
Teismas sprendime nurod÷, jog pagal Prokuratūros įstatymo 48 straipsnio 3 dalį, jei
teismas prokuroro atleidimą iš tarnybos pripažino neteis÷tu ir nustat÷, kad į eitas pareigas
jis negali būti grąžintas, prokurorui priteisiama šio įstatymo 47 straipsnyje nustatyto dydžio
išeitin÷ išmoka ir vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis už priverstin÷s pravaikštos laiką
nuo neteis÷to atleidimo iš tarnybos dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Pagal
Prokuratūros įstatymo 47 straipsnį generalinio prokuroro atleidimo iš tarnybos
atsistatydinimo atveju sumokama dviejų m÷nesinių vidutinio jo darbo užmokesčio dydžio
išeitin÷ išmoka. Šios išmokos dydis siejamas su paskutiniaisiais darbo m÷nesių iki
atleidimo iš tarnybos ir didinamas tris kartus, jei prokuroras turi daugiau kaip dvidešimties
metų tarnybos prokuroru stažą. Pareišk÷jui priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis
atleidžiant jį iš tarnybos buvo 12 074,67 Lt (b.l. 9), jo darbo prokuroru stažas – daugiau
kaip dvidešimt metų (b.l. 7). Tod÷l teismas padar÷ išvadą, kad pareišk÷jui turi būti
mokama šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitin÷ išmoka. Generalinio prokuroro
2000 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 816–K pareišk÷jui yra išmok÷ta trijų vidutinio
m÷nesinio tarnybos užmokesčio dydžio išeitin÷ išmoka. Taigi nesumok÷ta liko trijų
vidutinių m÷nesinių atlyginimų dydžio išeitin÷ išmoka – iš viso 36 226,01 Lt
(priskaičiuotų, neatskaičius privalomų mok÷jimų iš darbo užmokesčio). Teismas nurod÷,
kad vidutinio m÷nesinio darbo užmokesčio sumok÷jimas už visą priverstin÷s pravaikštos
laiką šiuo atveju laikomas ne tik kompensacija už tai, kad prokuroras neteko tam tikrų
pajamų, kurias gal÷jo tur÷ti dirbdamas prokuroru, tačiau kartu ir kompensacija už tai, kad
jis iš pareigų buvo atleistas neteis÷tai, taigi kartu apima gal÷tas gauti ir netektas pajamas,
taip pat ir moralinį atlyginimą d÷l neteis÷to atleidimo. Tod÷l teismas padar÷ išvadą, kad
šios išmokos neturi būti mažinamos atsižvelgiant į pajamas, gautas iš kitų šaltinių (kitą
darbo užmokestį ar mok÷tas pensijas). Tačiau, teismo nuomone, vidutinis darbo
užmokestis turi būti skaičiuojamas toks, koks toms pareigoms nustatytas įstatymu, šiuo
atveju atsižvelgiant į realiai generaliniam prokurorui mokamą darbo užmokestį pagal
Valstyb÷s politikų, teis÷jų ir valstyb÷s pareigūnų darbo apmok÷jimo įstatymą (2000 m.
rugpjūčio 29 d. įstatymo Nr. VIII–1904 redakcija). Nuo 2003 m. sausio 29 d. generalinio
prokuroro vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis yra 9675,96 Lt, priskaičiuotų, neatlikus
privalomų atskaitymų (b.l. 183). Nuo 2003 m. sausio 29 d. iki teismo sprendimo
įsiteis÷jimo dienos tokio dydžio sumos kas m÷nesį turi būti apskaičiuotos ir išmok÷tos
pareišk÷jui teismo sprendimui įsiteis÷jus. Kadangi konkrečios išmokos sumos apskaičiuoti
priimant teismo sprendimą neįmanoma d÷l to, kad pirmosios instancijos teismas negali
numatyti konkrečios teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos, šią sumą apskaičiuoti ir
išmok÷ti įpareigotina Generalin÷ prokuratūra.
Apeliaciniu skundu atsakovas Lietuvos Respublikos generalin÷ prokuratūra prašo pakeisti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. geguž÷s 20 d. sprendimo dalį d÷l

išeitin÷s išmokos bei darbo užmokesčio priteisimo iš Lietuvos Respublikos generalin÷s
prokuratūros, nurodant, kad sprendimu priteistas sumas atlygina valstyb÷ iš valstyb÷s
biudžeto. Atsakovas nurodo, kad teismas pripažino tinkamu atsakovu šioje byloje valstybę,
atstovaujamą Prezidento, Seimo ir Vyriausyb÷s. Kartu teismas nurod÷, kad tais atvejais,
kai valstyb÷s tarnautojas ginčija administracijos veiksmus, atsakovu administracin÷se
bylose yra traukiama administracija, kurios veiksmai ir sprendimai yra ginčijami. Teismas
nustat÷, kad, pripažinus neteis÷tais administracijos veiksmus d÷l valstyb÷s tarnautojo
atleidimo iš pareigų, administracija išmoka tarnautojui jo prarastas darbo užmokesčio
išmokas. Tačiau, atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai padar÷ išvadą, jog, pripažinus
aukštesn÷s institucijos veiksmus ar sprendimus neteis÷tais, prarastas darbo užmokestis
kompensuojamas iš tos institucijos (įstaigos) l÷šų, kurioje pareigas atliko valstyb÷s
tarnautojas. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad materialin÷ atsakomyb÷ už valstyb÷s
pareigūnų neteis÷tą atleidimą iš pareigų tenka toms institucijoms ir įstaigoms, kuriose
pareigūnai atlieka tarnybą. Atsakovo nuomone, ši išvada prieštarauja aukščiau nurodytoms
teismo išvadoms. Teismas, nurodydamas, kad CK 6.271 straipsnis nustato valstyb÷s
atsakomybę prieš asmenis (fizinius ir juridinius), tačiau ne prieš valstyb÷s pareigūnus,
netinkamai išaiškino šį CK straipsnį. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2003 m.
sausio 24 d. nutarime konstatavo, kad „įsigaliojus 2000 m. lapkričio 28 d. Prokuratūros
įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymui, pagal šio įstatymo 2 straipsnį nutrūko
tuometinio generalinio prokuroro įgaliojimai, t.y. jis buvo atleistas iš pareigų. ... Taigi
ginčijamomis nuostatomis buvo ... nutraukti tuometinio generalinio prokuroro įgaliojimai;
šie įgaliojimai buvo nutraukti įstatymu“. Atsakovo nuomone, ši Konstitucinio Teismo
nuostata leidžia daryti išvadą, kad pareišk÷jas buvo atleistas iš pareigų ir jo įgaliojimai
buvo nutraukti min÷tu 2000 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo
11 straipsnio pakeitimo įstatymu, o ne Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2000
m. gruodžio 13 d. įsakymu. Vilniaus apygardos administracinis teismas nenustat÷ jokių
Generalin÷s prokuratūros neteis÷tų veiksmų. Tod÷l, atsakovo nuomone, teismo sprendime
nurodytos sumos priteistinos pareišk÷jui iš kito atsakovo šioje byloje, t.y. valstyb÷s, bei
atlygintinos iš valstyb÷s biudžeto (CK 6.271 straipsnio1 dalis).
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. geguž÷s 20 d. sprendimą iš dalies: a) panaikinti sprendimo dalį, kuria teismas
atsisak÷ grąžinti pareišk÷ją į generalinio prokuroro pareigas ir nusprend÷ laikyti jį
atsistatydinusiu savo prašymu pagal Prokuratūros įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punktą
nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, taip pat tą sprendimo dalį, kuria teismas
pareišk÷jui priteis÷ iš Generalin÷s prokuratūros 36 226,01 Lt išeitin÷s išmokos sumą ir
įpareigojo išmok÷ti nuo 2003 m. sausio 29 d. iki teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos
darbo užmokestį, imant po 9675,96 Lt per m÷nesį; b) priimti iš dalies naują sprendimą –
grąžinti pareišk÷ją į generalinio prokuroro pareigas ir priteisti darbo užmokestį už
priverstin÷s pravaikštos laiką nuo neteis÷to atleidimo dienos iki teismo sprendimo
įvykdymo dienos. Pareišk÷jas nurodo, kad teismas netinkamai pritaik÷ ir išaiškino
materialin÷s teis÷s normas. Pareišk÷jo nuomone, nagrin÷jamuoju atveju buvo pažeista
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, kad teismas, kaip ir kitos valstyb÷s
valdžią įgyvendinančios institucijos, turi veikti pagal įstatymą ir paklusti teisei. Teismas
turi imtis visų būtinų priemonių tam, kad žmogaus teis÷s būtų užtikrintos nepaisant jo
statuso ir pareigų. Teismas sprendime akcentavo būtinumą išlaikyti pusiausvyrą tarp
valstyb÷s ir asmens interesų, tačiau nagrin÷jamuoju atveju valstyb÷s interesams suteik÷
prioritetą. Pareišk÷jas nurodo, kad teismas pažeid÷ konstitucines normas,
reglamentuojančias žmogaus ir valstyb÷s santykius (Lietuvos Respublikos Konstitucijos
skirsnis) bei Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 6 straipsnių nuostatas. Teismas
prival÷jo vadovautis tik įstatymu, atsiriboti nuo neteisingai suvokiamų valstyb÷s interesų ir
nesvarstyti klausimo d÷l pareišk÷jo grąžinimo į generalinio prokuroro pareigas
tikslingumo. Teismas pagrįstai nusprend÷, kad pareišk÷jo, kaip generalinio prokuroro,

įgaliojimų nutraukimas buvo neteis÷tas. Tačiau teismas pareišk÷jo pažeistų teisių iš esm÷s
neatstat÷. Pareišk÷jo nuomone, teismas netinkamai pritaik÷ Lietuvos Respublikos
prokuratūros įstatymo normas ir neteisingai vertino generalinio prokuroro statusą. Teismas,
atmesdamas pareišk÷jo reikalavimą d÷l grąžinimo į generalinio prokuroro pareigas,
vadovavosi Prokuratūros įstatymo 48 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 44 straipsnio 1 dalies 1
punktu. Tačiau Prokuratūros įstatymo 23 straipsnis imperatyviai nurodo, kad generaliniam
prokurorui ir jo pavaduotojams netaikomos šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies, 26
straipsnio, 30 straipsnio 3 dalies, 31–34, 36, 37 straipsnių, 39 straipsnio 3 dalies, 40–44
straipsnių, 45 straipsnio 1–6 dalių, 46 straipsnio, 48 straipsnio ir 53 straipsnio 2 dalies
nuostatos. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, nesant
įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas turi taikyti įstatymą, reglamentuojantį
panašius santykius, arba vadovautis bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip
pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad generalinio
prokuroro atleidimas iš pareigų pasikeitus šio pareigūno skyrimo ir atleidimo tvarkai
prieštarauja Konstitucijai. Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino, kad
pareišk÷jas buvo atleistas iš pareigų neteis÷tai. Grąžinimas į darbą yra tik pažeistos teis÷s
atstatymo būdas. Tod÷l teismas, vadovaudamasis teisingumo ir teisin÷s valstyb÷s
principais, tur÷jo grąžinti pareišk÷ją į generalinio prokuroro pareigas bei priteisti darbo
užmokestį už visą priverstin÷s pravaikštos laiką iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.
Pareišk÷jo nuomone, teismas tur÷jo remtis Administracinių bylų teisenos įstatymu bei
taikyti panašius santykius reglamentuojančias Darbo kodekso normas. Darbo kodekso 2
straipsnyje nustatyta, kad valstyb÷ privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą. Šis Darbo
kodekso straipsnis taip pat nustato, kad darbo teis÷s gali būti apribotos tik įstatymu ar
teismo sprendimu, jeigu tokie apribojimai būtini siekiant apsaugoti viešąją tvarką,
visuomen÷s moral÷s principus, visuomen÷s narių sveikatą, gyvybę, turtą, teis÷s ir teis÷tus
interesus. Pareišk÷jo nuomone, jo teis÷ būti sugrąžintam į tur÷tą darbą šiais motyvais
negali būti paneigta, o kitų motyvų pagal įstatymą negali būti, kadangi Darbo kodekso 2
straipsnio norma yra imperatyvi. Pareišk÷jo nuomone, nagrin÷jamuoju atveju taip pat
taikytinos Darbo kodekso 9, 11 ir 12 straipsnių nuostatos, kurios turi būti aiškinamos
sistemiškai. Pareišk÷jas nurodo, kad prokuratūros darbo organizavimo ir Baudžiamojo bei
Baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimai jam n÷ra naujas dalykas, tod÷l tai negali būti
kliūtis tęsti darbą iki kadencijos pabaigos. Pareišk÷jas turi didelį darbo stažą prokuratūroje
(nuo 1971 m. iki 1990 m., nuo 1997 m. iki 2000 m.) ir priežasčių, d÷l kurių jis negal÷tų
tęsti darbo generalinio prokuroro pareigose, n÷ra. Pareišk÷jas nurodo, kad, negrąžinus jo į
buvusias pareigas, būtų pažeistas nediskriminacijos principas, įtvirtintas Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnyje, kuris taikytinas kartu su
Pirmojo protokolo 1 straipsniu.
Pareišk÷jas apeliaciniame skunde nurodo, kad, remiantis Prokuratūros įstatymo ir Darbo
kodekso nuostatomis, neteis÷tai atleistam iš tarnybos prokuratūros pareigūnui turi būti
išmok÷tas darbo užmokestis už visą priverstin÷s pravaikštos laiką nuo neteis÷to atleidimo
iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Prokuratūros įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje
nustatyta, kad pripažinus prokuroro atleidimą iš pareigų neteis÷tu ir negalint jo grąžinti į
pareigas, jam priteisiamas vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis už priverstin÷s pravaikštos
laiką nuo atleidimo iš tarnybos dienos. Ta aplinkyb÷, kad Konstitucinis Teismas tik 2003
m. sausio 29 d. konstatavo, jog įstatymas, kurio pagrindu pareišk÷jas buvo atleistas iš
darbo, yra antikonstitucinis, nereiškia, kad iki šio nutarimo paskelbimo įstatymas atitiko
Konstituciją. Pareišk÷jo teis÷s yra pažeistos ne nuo 2003 m. sausio 29 d., o nuo 2000 m.
gruodžio 13 d. Tod÷l, pareišk÷jo nuomone, grąžinant jį į darbą, turi būti priteistas darbo
užmokestis už visą priverstin÷s pravaikštos laiką. Nepriteisus darbo užmokesčio už visą
priverstin÷s pravaikštos laiką, būtų pažeistos nuosavyb÷s teis÷s bei teis÷tų lūkesčių
principas. Pareišk÷jas taip pat nurodo, jog teismas, sprendime nurodydamas, kad
pareišk÷jui priteisiamas darbo užmokestis apima ne tik gal÷tas gauti ir netektas pajamas,

bet ir moralin÷s žalos atlyginimą, išsprend÷ pareišk÷jui padarytos moralin÷s žalos
atlyginimo klausimą, nesant atitinkamo pareišk÷jo prašymo.
Atsiliepimu į pareišk÷jo K. P÷dnyčios apeliacinį skundą Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
kanceliarija prašo atmesti pareišk÷jo apeliacinį skundą. Vyriausyb÷s kanceliarijos
nuomone, naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą n÷ra pagrindo.
Įstatymuose n÷ra apibr÷žta viešojo intereso sąvoka, kurios turinys priklausomai nuo
aplinkybių ir laikmečio kinta. Tai vertinamoji kategorija, kurios atžvilgiu galutinį
sprendimą (proporciją tarp atskirų asmenų norų ir valstyb÷s galimybių juos patenkinti)
priimti turi būtent teismas. Prokuratūros įstatyme kaip viena svarbiausių prokuratūros
funkcijų nurodomas ir viešojo intereso gynimas. Vyriausyb÷s kanceliarijos nuomone,
teismas pagrįstai svarst÷ klausimą d÷l pareišk÷jo grąžinimo į generalinio prokuroro
pareigas tikslingumo. Ta proporcija, kuria patenkintas pareišk÷jo skundas, laikytina
valstyb÷s ir asmens interesų balansu. Grąžinus pareišk÷ją į generalinio prokuroro pareigas,
Respublikos Prezidentas tur÷tų gauti Seimo pritarimą ir atleisti šiuo metu tarnaujantį
generalinį prokurorą. Tokiu atveju n÷ra aišku, kokiu pagrindu tur÷tų būti atleistas šiuo
metu tarnaujantis generalinis prokuroras, nes Prokuratūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalis
tokio pagrindo nenumato. Taip pat n÷ra aišku, kokio dydžio išeitin÷ pašalpa (papildomos
išlaidos) tur÷tų būti jam išmok÷ta. Be to, darbo per÷mimas užtruktų tam tikrą laiką. Visų
šių pasekmių išvengimas ir gal÷tų būti laikomas valstyb÷s interesu. Generalinis prokuroras
yra valstyb÷s pareigūnas, nors be bendrųjų prokuroro funkcijų vykdantis ir vadovo
funkcijas ir d÷l to turintis ypatingą statusą bei garantijas. Tod÷l, Vyriausyb÷s kanceliarijos
nuomone, teismas teisingai parinko taikytiną teis÷s normą ir pagrįstai r÷m÷si Prokuratūros
įstatymo nuostatomis. Tiek Darbo kodekso 297 straipsnio 4 dalis, tiek Prokuratūros
įstatymo 48 straipsnio 3 dalis numato teismo pareigą spręsti, gali ar negali būti grąžintas
asmuo į buvusias pareigas d÷l atskirų priežasčių. Tod÷l, nepriklausomai nuo to, kokia
teis÷s norma teismas vadovautųsi, jis turi įvertinti asmens grąžinimo į pareigas galimybes
ir tikslingumą. Pareišk÷jo teiginys, kad grąžinimas į darbą yra tik pažeistos teis÷s atstatymo
būdas, n÷ra pagrįstas. Nagrin÷jamuoju atveju reikia atsižvelgti į tai, kad yra numatyti ir kiti
pažeistų teisių atstatymo būdai. Pats pareišk÷jas iš pradžių teismo praš÷ į pareigas jo
negrąžinti, o priteisti kompensaciją. Teismas teisingai nustat÷ pinigin÷s išmokos
pareišk÷jui dydį, nes principas, kad Konstitucinio Teismo nutarimai ir jais nustatytos
pasekm÷s negali būti taikomi atgal, netur÷tų būti pažeidžiamas. Pareišk÷jas nepagrįstai
teigia, kad, negrąžinus jo į pareigas, būtų pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnyje įtvirtintas nediskriminacijos principas.
Atsiliepimu į pareišk÷jo K. P÷dnyčios apeliacinį skundą Lietuvos Respublikos prezidentūra
prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. geguž÷s 20 d. sprendimą
nepakeistą, o pareišk÷jo apeliacinį skundą atmesti. Lietuvos Respublikos prezidentūra
prašo nagrin÷ti bylą nedalyvaujant Respublikos Prezidento įgaliotam atstovui.
Atsiliepimu į pareišk÷jo K. P÷dnyčios ir atsakovo Lietuvos Respublikos generalin÷s
prokuratūros apeliacinius skundus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija prašo bylą
nagrin÷ti remiantis byloje surinktais įrodymais, nedalyvaujant Lietuvos Respublikos Seimo
atstovui.
Nagrin÷jant bylą apeliacine tvarka atsakovo Lietuvos Respublikos generalin÷s
prokuratūros atstovai Lietuvos Respublikos generalin÷s prokuratūros apeliacinio skundo ir
atsiliepimo į pareišk÷jo apeliacinį skundą motyvais praš÷ pakeisti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. geguž÷s 20 d. sprendimo dalį d÷l išeitin÷s išmokos bei darbo
užmokesčio priteisimo iš Lietuvos Respublikos generalin÷s prokuratūros, nurodant, kad
sprendimu priteistas sumas atlygina valstyb÷ iš valstyb÷s biudžeto, o pareišk÷jo Kazio
P÷dnyčios apeliacinį skundą atmesti.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s atstovas atsiliepimo į pareišk÷jo apeliacinį skundą
motyvais praš÷ pareišk÷jo Kazio P÷dnyčios ir atsakovo Lietuvos Respublikos generalin÷s

prokuratūros apeliacinius skundus atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003
m. geguž÷s 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
D÷l pareišk÷jo Kazio P÷dnyčios prašymo pripažinti jo atleidimą iš generalinio prokuroro
pareigų neteis÷tu
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismo 2003 m. sausio 24 d. nutarimu „D÷l Lietuvos
Respublikos prokuratūros įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 9 punkto (2000 m. lapkričio 28 d.
redakcija) ir 2000 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 11
straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“
pripažino, kad Prokuratūros įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 9 punktas (2000 m. lapkričio 28
d. redakcija) ir 2000 m. lapkričio 28 d. Prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo
įstatymo 2 straipsnis, kurių pagrindu buvo nutraukti Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro Kazio P÷dnyčios įgaliojimai, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5
straipsnio 2 daliai, 67 straipsnio 5 punktui ir konstituciniam teisin÷s valstyb÷s principui.
Įvertinus tai, kas išd÷styta, darytina išvada, kad pareišk÷jo Kazio P÷dnyčios atleidimas
2000 m. gruodžio 13 d. iš Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pareigų buvo
neteis÷tas.
D÷l pareišk÷jo Kazio P÷dnyčios prašymo grąžinti jį į generalinio prokuroro pareigas
Nei pareišk÷jo neteis÷to atleidimo iš generalinio prokuroro pareigų metu galioję, nei šiuo
metu galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai nereglamentavo ir nereglamentuoja
neteis÷tai atleisto iš pareigų generalinio prokuroro grąžinimo į pareigas tvarkos.
Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas d÷l pareišk÷jo grąžinimo į generalinio prokuroro
pareigas, nepagrįstai taik÷ Prokuratūros įstatymo (2003 m. lapkričio 22 d. įstatymo Nr. IX–
1518 redakcija) 48 straipsnio nuostatas. Kadangi atleidimą iš pareigų bei grąžinimą į jas
reglamentuojančių teis÷s aktų nuostatos yra materialin÷s teis÷s normos, sprendžiant d÷l
pareišk÷jo grąžinimo į generalinio prokuroro pareigas, tur÷jo būti taikomos ginčo santykių
metu (pareišk÷jo atleidimo iš generalinio prokuroro pareigų metu) galiojusios teis÷s
normos. Pirmosios instancijos teismas negal÷jo remtis Prokuratūros įstatymo (2003 m.
balandžio 22 d. įstatymo Nr. IX–1518 redakcija) 48 straipsnio nuostatomis netgi ir
taikydamas įstatymo analogiją, kadangi pagal Prokuratūros įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje
įtvirtintą imperatyvią normą generaliniam prokurorui šio įstatymo 48 straipsnio nuostatos
netaikomos.
Prokuratūros įstatymo (2000 m. gruodžio 1 d. redakcija) 18 straipsnis nustat÷, kad
prokuratūros pareigūnus skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, o
prokuratūros pareigūnų pri÷mimą į tarnybą ir atleidimą iš jos reglamentuoja Tarnybos
Lietuvos Respublikos prokuratūroje statutas. Tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos
1995 m. sausio 31 d. įstatymu Nr. I–780 patvirtinto Tarnybos Lietuvos Respublikos
prokuratūroje statuto (toliau – Statutas) 39 ir 40 straipsniai reglamentavo neteis÷tai atleisto
prokuratūros pareigūno grąžinimo į pareigas tvarką, numatydami, kad toks pareigūnas gali
būti grąžinamas į ankstesnes pareigas, atlyginant už visą priverstin÷s pravaikštos laiką,
arba negrąžinant jo į pareigas, bet priteisiant iki dvylikos vidutinių m÷nesinių darbo
užmokesčių dydžio kompensaciją, jeigu neteis÷tai atleistas pareigūnas pareiškia, kad

grąžinus į ankstesnes pareigas jam būtų sudarytos nepalankios sąlygos tarnauti. Statuto 33
straipsnis, reglamentavęs pareigūnų atleidimo iš tarnybos pagrindus (nustatęs 24
pagrindus), vieną iš pagrindų (33 straipsnio 24 punktas) nustat÷, kad pareigūnas iš tarnybos
atleidžiamas, jei įstatymų nustatytais atvejais į tarnybą grįžta pirmiau dirbęs pareigūnas. Iš
to, kas išd÷styta, matyti, kad neteis÷tai atleistą prokuratūros pareigūną teismas jo prašymu
gal÷jo grąžinti į ankstesnes pareigas ir priteisti atlyginimą už visą priverstin÷s pravaikštos
laiką. Tokiu atveju šias pareigas ÷jęs kitas pareigūnas tur÷jo būti atleistas iš pareigų pagal
Statuto 33 straipsnio 24 punktą. Neteis÷tai atleistam prokuratūros pareigūnui nepareiškus
noro grįžti į pareigas, jis tur÷jo teisę gauti teisingą kompensaciją.
Prokuratūros įstatymas (2000 m. gruodžio 1 d. redakcija) visai kitaip reglamentavo
generalinio prokuroro atleidimą iš pareigų. Šio įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje (2000 m.
gruodžio 1 d. redakcija), reglamentavusioje generalinio prokuroro atleidimo iš pareigų
pagrindus, nebuvo numatyta, kad generalinis prokuroras gali būti atleidžiamas iš pareigų,
jeigu į tarnybą grįžta pirmiau dirbęs pareigūnas.
Įvertinusi tai, kas išd÷styta, kolegija daro išvadą, kad atstatant neteis÷tu atleidimu iš
generalinio prokuroro pareigų pažeistas pareišk÷jo teises, skirtingai nei kitų prokuratūros
pareigūnų teises, pareišk÷jas negali būti grąžinamas į generalinio prokuroro pareigas.
Tod÷l galimas tik vienas pareišk÷jo pažeistų teisių gynimo būdas – teisinga kompensacija.
D÷l kompensacijos priteisimo
Nustatant pareišk÷jui priteistinos teisingos kompensacijos dydį turi būti atsižvelgiama, kaip
jau buvo nurodyta, į tai, kad įstatymai numat÷ du galimus neteis÷tai iš pareigų atleistų kitų
prokuratūros pareigūnų teisių gynimo būdus, ir tik vienas galimas neteis÷tai iš pareigų
atleisto generalinio prokuroro teisių gynimo būdas. Kadangi, esant nustatytiems dviem kitų
prokuratūros pareigūnų pažeistų teisių gynimo būdams, buvo numatyta galimyb÷ priteisti
šiems pareigūnams iki dvylikos vidutinių m÷nesinių darbo užmokesčių dydžio
kompensaciją, esant tik vienam galimam neteis÷tai iš pareigų atleisto generalinio
prokuroro teisių gynimo būdui, pareišk÷jui priteistina didesn÷ nei dvylikos vidutinių
m÷nesinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Pažym÷tina, kad ši kompensacija
negali būti didesn÷ už sumą, kurią sudarytų atlyginimas už visą priverstin÷s pravaikštos
laiką, išskaičiuojant iš jos pareišk÷jo per šį laiką gautas pajamas iš advokato veiklos, jam
išmok÷tą pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą, išeitinių išmokų sumą.
Kolegija konstatuoja, kad teisinga pareišk÷jui priteistina kompensacija, kuria atlyginama
už visas neteis÷tu atleidimu iš generalinio prokuroro pareigų pažeistas pareišk÷jo teises,
yra aštuoniolikos vidutinių m÷nesinių darbo užmokesčių dydžio. Pagal byloje esančius
duomenis (b.l. 9) pareišk÷jui priteistina 217 344,06 Lt (12 074,67 X 18 = 217 344,06 Lt)
kompensacija. Ši kompensacija pareišk÷jui priteistina iš atsakovo Lietuvos Respublikos
valstyb÷s, kadangi pareišk÷jas iš generalinio prokuroro pareigų neteis÷tai buvo atleistas ne
remiantis įstatymu, kuris pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, o pačiu įstatymu, kuris
pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, t.y. pareišk÷ją iš pareigų atleido Seimas įstatymu
(2000 m. lapkričio 28 d. Prokuratūros įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo 2
straipsnis), kuris pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Lietuvos Respublikos
generalinis prokuroras 2000 m. gruodžio 13 d. įsakymu tik konstatavo pareišk÷jo atleidimo
iš generalinio prokuroro pareigų pagal 2000 m. lapkričio 28 d. Prokuratūros įstatymo 11
straipsnio pakeitimo įstatymą faktą.
Pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai pritaikęs, kaip buvo nurodyta aukščiau, ginčo
santykio atsiradimo metu negaliojusio Prokuratūros įstatymo (2003 m. balandžio 22 d.
įstatymo Nr. IX–1518 redakcija) 47 straipsnį, neteisingai nusprend÷, kad pareišk÷jui

nesumok÷ta liko 3 vidutinių m÷nesinių atlyginimų dydžio išeitin÷ išmoka – iš viso 36
226,01 Lt (priskaičiuotų, neatskaičius privalomų mok÷jimų iš darbo užmokesčio), kurią
teismas pareišk÷jui priteis÷.
Remdamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 3 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Pareišk÷jo Kazio P÷dnyčios apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Atsakovo Lietuvos Respublikos generalin÷s prokuratūros apeliacinį skundą patenkinti.
Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. geguž÷s 20 d. sprendimą
ir jo rezoliucinę dalį išd÷styti:
Pareišk÷jo Kazio P÷dnyčios skundą tenkinti iš dalies.
Pripažinti pareišk÷jo Kazio P÷dnyčios atleidimą iš Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro pareigų neteis÷tu, jo į tarnybą negrąžinti, priteisti pareišk÷jui Kaziui P÷dnyčiai iš
atsakovo Lietuvos Respublikos valstyb÷s 217 344,06 Lt (du šimtus septyniolika tūkstančių
tris šimtus keturiasdešimt keturis Lt šešis ct) kompensaciją.
Nutartis neskundžiama.
1.1.4. D÷l žalos

1.3.5.1. D÷l turtin÷s ir neturtin÷s žalos, padarytos nagrin÷jant administracinio teis÷s
pažeidimo bylą, atlyginimo
Pagal ATPK 257 straipsnį įrodymus ir jų pakankamumą bylą nagrin÷janti institucija
(pareigūnas) turi vertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, t. y. įstatymas įrodymų vertinimo
procesą sieja su subjektyviais kriterijais. Tod÷l įrodymų nepakankamumas nesudaro pagrindo
vertinti pareigūno, nagrin÷jusio administracinio teis÷s pažeidimo bylą, veiksmų kaip
neteis÷tų.
Atstovavimo teisme išlaidos, patirtos teisme ginčijant nuobaudos paskyrimą
administracinio teis÷s pažeidimo byloje, priskirtinos administracinių teis÷s pažeidimų
proceso teisinio reguliavimo sferai ir į CK 6.249 bei 6.271 straipsnių reguliavimo sritį
nepatenka. Tokių išlaidų atlyginimą reglamentuoja kitos teis÷s normos – ATPK,
Administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ABTĮ), Žalos, atsiradusios d÷l valdžios
institucijų neteis÷tų veiksmų, atlyginimo įstatymas. ATPK 279 straipsnis numato išlaidų
priteisimą tik administracin÷je byloje dalyvaujantiems nukent÷jusiesiems, liudytojams,
vert÷jams, ekspertams. Atstovavimo išlaidų atlyginimas asmeniui, kuriam buvo surašytas
administracinio teis÷s pažeidimo protokolas, ATPK nenumatytas. Išlaidų administracinių teis÷s
pažeidimų bylose atlyginimo klausimas sureguliuotas, tod÷l panašių ABTĮ šeštojo skirsnio
normų, reglamentuojančių išlaidų, susijusių su bylos nagrin÷jimu, taikymas nagrin÷jant
administracinio teis÷s pažeidimo bylą negalimas. Šio ABTĮ skirsnio normose nustatyta proceso
išlaidų atlyginimo tvarka pagal savo specifiką (proceso šalių pad÷tį) taikytina tik ginčo
administracin÷se bylose.
Administracinių teis÷s pažeidimų teisena ir joje dalyvaujantys subjektai nepatenka į
viešojo administravimo sistemą, tod÷l sprendžiant neturtin÷s žalos atlyginimo klausimą
Viešojo administravimo įstatymo nuostatos netaikytinos.
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Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarin÷ sesija, susidedanti iš teis÷jų
Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto, Gintaro Godos, Stasio Gudyno,
Birut÷s Janavičiūt÷s, Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus, Aloyzo Kruopio, Ričardo
Piličiausko, Nijol÷s Piškinait÷s (sesijos praneš÷ja), Algirdo Taminsko, Virgilijaus
Valančiaus (sesijos pirmininkas),
sekretoriaujant Rūtai Barysaitei,
dalyvaujant pareišk÷jo Remigijaus Matusevičiaus atstovui advokatui A. Peneliui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Remigijaus Matusevičiaus apeliacinį skundą d÷l Panev÷žio apygardos administracinio teismo
2003 m. birželio 11 d. sprendimo byloje pagal Remigijaus Matusevičiaus skundą valstybei,
atstovaujamai Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, trečiajam
suinteresuotam asmeniui Anykščių rajono agentūros vyriausiajam aplinkos inspektoriui L.
Baleišiui d÷l turtin÷s ir neturtin÷s žalos atlyginimo.
Teismo plenarin÷ sesija
nustat÷:
Pareišk÷jas R. Matusevičius Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių
rajono agentūros vyriausiojo inspektoriaus 2003 m. sausio 28 d. nutarimu buvo nubaustas už
pažeidimo, numatyto Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 85
straipsnio l dalyje (medžiokl÷s taisyklių pažeidimas), 150 Lt bauda, kuri Panev÷žio
apygardos administracinio teismo 2003 m. balandžio 3 d. nutarimu panaikinta, nutraukiant
administracinio teis÷s pažeidimo bylą. Po šios nutarties pareišk÷jas kreip÷si į Panev÷žio
apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo – valstyb÷s, atstovaujamos
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, 500 Lt turtinei ir 4000 Lt neturtinei žalai
atlyginti. Pareišk÷jas paaiškino, kad nutarimas skirti baudą panaikintas, neįrodžius jo kalt÷s. Jo
manymu, tokiu neteis÷tu patraukimu administracin÷n atsakomyb÷n jam padaryta turtin÷ 500 Lt
žala, kurią sudaro išlaidos advokato paslaugai teisme apmok÷ti, ir 4000 Lt moralin÷ žala, nes d÷l
neteis÷to nubaudimo patyr÷ stresą, pažeminimą. Atliekant kratas pas jo artimus giminaičius,
jiems buvo sudaryti nepatogumai, d÷l šių įvykių pablog÷jo motinos sveikata.
Atsakovo atstovas skundo nepripažino ir paaiškino, kad, gavę pranešimą d÷l neteis÷tos
medžiokl÷s fakto, aplinkos apsaugos pareigūnai prival÷jo atlikti tyrimą, išnagrin÷ti bylą ir priimti
nutarimą. Mano, kad Anykščių rajono agentūros pareigūnas veik÷ sąžiningai ir pagal situaciją
÷m÷si visų galimų priemonių pažeidimui išaiškinti. Pažeidimo faktas buvo patvirtintas ir
Panev÷žio apygardos administraciniame teisme, nagrin÷jant administracinio teis÷s pažeidimo bylą,

o byla nutraukta tik d÷l įrodymų, patvirtinančių pareišk÷jo kaltę, nepakankamumo.
Administracinio nusižengimo tyrimo metu pareišk÷jo teis÷s nebuvo pažeistos: jis nebuvo
persekiojamas ar baudžiamas kerštaujant, darant moralinį spaudimą bei kitaip žeminant jo garbę ir
orumą. Jis nebuvo kaltinamas vagyste, informacija apie pareišk÷jo veiksmus nebuvo paviešinta,
tod÷l, atsakovo atstovo manymu, moralin÷ žala nepadaryta. Pažymima ir tai, kad R. Matusevičius
buvo kaltinamas smulkaus pažeidimo padarymu, tod÷l reikalaujamas žalos dydis neatitinka
nusižengimo pobūdžio. Atsakovo atstovas taip pat nurod÷, kad turtin÷ žala neįrodyta, nes samdyti
advokatą – asmens teis÷, o ne pareiga. Pareišk÷jas šia teise pasinaudojo, tod÷l ir išlaidos tenka
jam pačiam.
Trečiasis suinteresuotas asmuo L. Baleišis sutiko su atsakovo pozicija ir paaiškino,
kad R. Matusevičius buvo kaltinamas tik neteis÷tos medžiokl÷s laimikio pasisavinimu. Jo
manymu, moralin÷ žala nepadaryta.
Panev÷žio apygardos administracinis teismas 2003 m. birželio 11 d. sprendimu
pareišk÷jo skundą atmet÷, konstatavęs, kad pareišk÷jo prašoma priteisti turtin÷ žala iš esm÷s
yra išlaidų advokato pagalbai apmok÷ti administracin÷je byloje, nagrin÷toje pagal jo skundą
d÷l administracin÷s nuobaudos paskyrimo, atlyginimas, tačiau ATPK 279 straipsnis
numato tik išlaidų priteisimą administracin÷je byloje dalyvaujantiems nukent÷jusiesiems,
liudytojams, vert÷jams, ekspertams, o advokato atstovavimo išlaidų atlyginimo asmeniui,
kuriam buvo surašytas administracinio teis÷s pažeidimo protokolas, min÷to kodekso normos
nenumato. Teismas, spręsdamas neturtin÷s žalos atlyginimo klausimą, vadovavosi Viešojo
administravimo įstatymo 39 straipsniu, numatančiu, kad turtin÷ ir neturtin÷ žala,
atsiradusi d÷l viešojo administravimo subjektų neteis÷tų aktų, atlyginama Civilinio
kodekso (toliau – CK) nustatyta tvarka, konkrečiai – CK 6.249–6.250 straipsniais.
Teismas konstatavo, kad CK 6.271 straipsnis, reglamentuojantis žalos, padarytos d÷l
valdžios institucijų neteis÷tų veiksmų, atlyginimą, neturtin÷s žalos atlyginimo tiesiogiai
nenumato, o neturtin÷ žala gali būti atlyginama tik įstatymo nustatytais atvejais, tod÷l priteisti
neturtinę žalą n÷ra pagrindo.
Pareišk÷jas apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują – jo
skundą patenkinti. Mano, kad teismo sprendimas nepagrįstas ir neteis÷tas d÷l šių motyvų.
1. D÷l advokato išlaidų
Teismas sprendime konstatavo, jog advokato atstovavimo išlaidų atlyginimo asmeniui,
kuriam buvo surašytas administracinio teis÷s pažeidimo protokolas, ATPK normos nenumato,
tačiau ši byla yra d÷l viešojo administravimo institucijos neteis÷tomis veikomis padarytos žalos
atlyginimo. Teismas, nutraukęs administracinio teis÷s pažeidimo bylą, iškeltą pareišk÷jui,
konstatavo, jog jo kalt÷ padarius min÷tą administracin÷s teis÷s pažeidimą, neįrodyta, pareikštas
kaltinimas grįstas sp÷lion÷mis, pareigūnai, rinkdami įrodymus, neveik÷ įstatymo nustatyta
tvarka. Utenos aplinkos apsaugos departamento Anykščių rajono agentūros vyriausiojo
aplinkos apsaugos inspektoriaus L. Baleišio 2003 m. sausio 28 d. nutarimo neteis÷tumas yra
konstatuotas įstatymo nustatyta tvarka, t.y. įsiteis÷jusiu 2003 m. balandžio 15 d. teismo nutarimu.
CK 6.263 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog žalą, padarytą asmeniui, privalo visiškai atlyginti
atsakingas asmuo. Šioje normoje nustatytas visiško nuostolių atlyginimo principas. Jis išreiškia
civilin÷s atsakomyb÷s kompensavimo funkcijos esmę. Taikant civilinę atsakomybę, siekiama
kompensuoti nukent÷jusiojo turtinius praradimus. Visiškai atlyginti nuostolius – tai grąžinti
nukent÷jusįjį į tokią turtinę pad÷tį, kokia būtų nepadarius žalos. Pagal CK 6.249 straipsnio l
dalį žala yra ir tur÷tos išlaidos, skirtos pažeistai teisei grąžinti į buvusią iki teis÷s pažeidimo
pad÷tį.
2. D÷l neturtin÷s žalos
Teismo sprendime konstatuota, jog CK 6.271 straipsnis, reglamentuojantis
žalos, padarytos d÷l valdžios institucijų neteis÷tų veiksmų, atlyginimą, neturtin÷s žalos
atlyginimo tiesiogiai nenumato. Kadangi turtin÷ žala nebuvo padaryta, n÷ra pagrindo priteisti ir
neturtinę žalą. Apelianto manymu, šie teismo argumentai nepagrįsti. Vadovaujantis CK 6.271
straipsniu, žalą, atsiradusią d÷l valstyb÷s valdžios institucijų neteis÷tų aktų, privalo atlyginti

valstyb÷. Išk÷lus administracinio teis÷s pažeidimo bylą, kurioje pareišk÷jas buvo kaltinamas
padaręs rimtus pažeidimus, jis (pareišk÷jas) patyr÷ didelį stresą, dvasinius išgyvenimus,
pažeminimą. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį neturtin÷ žala atlyginama tik įstatymų nustatytais
atvejais. Neturtin÷s žalos, padarytos valdžios institucijų neteis÷tais veiksmais viešojo
administravimo srityje, atlyginimą nustato Viešojo administravimo įstatymo 39 straipsnis. Jame
nurodoma, kad, be turtin÷s žalos, atlyginama ir moralin÷ žala, kurios dydį kiekvienu atveju
nustato teismas. Savo patirtos moralin÷s žalos dydį pareišk÷jas įvertino 4000 Lt, nes iš esm÷s jis
buvo apkaltintas vagyste.
Atsakovo atstovas Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į
apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą
palikti nepakeistą. Jo manymu, sprendimas yra teis÷tas ir pagrįstas. Atsiliepime teigiama, kad
pagal CK 6.271 straipsnį valstyb÷s ar savivaldyb÷s atsakomyb÷ atsiranda, jeigu valdžios
institucijų darbuotojai neveik÷ taip, kaip pagal įstatymus prival÷jo veikti. Inspektorius,
išk÷lęs pareišk÷jui administracinę bylą, veik÷ sąžiningai, ÷m÷si teis÷tų priemonių pažeidimui
išaiškinti. Nutarimas buvo panaikintas ne d÷l neteis÷tų, kaip teigia pareišk÷jas, pareigūnų
veiksmų, o d÷l nepakankamų tiesioginių įrodymų. Pagal Žalos, atsiradusio d÷l valdžios
institucijų neteis÷tų veiksmų, atlyginimo įstatymo 4 straipsnio 11 punktą atlygintinos
neturtin÷s žalos dydis nustatomas, atsižvelgiant į kaltinimo sunkumą, nuobaudos dydį,
neteis÷to sulaikymo, informacijos apie pažeid÷ją viešą paskelbimą ir kitas neturtin÷s žalos
pasekmes, taip pat kitas aplinkybes. Pareišk÷jas nebuvo kaltinamas jokia vagyste,
pažeidimas, už kurį jam surašytas administracinio teis÷s pažeidimo protokolas, yra smulkus,
informacija apie pareišk÷jo veiksmus nebuvo viešai publikuojama, darbovietei nepranešta,
tod÷l negalima sutikti su pareišk÷jo argumentais, kad jam išk÷lus administracinio pažeidimo
bylą buvo padaryta didžiul÷ moralin÷ žala, vertintina 4000 Lt.
Teismo plenarin÷ sesija
konstatuoja:
Pareišk÷jo apeliacinis skundas atmetamas. Panev÷žio apygardos administracinio
teismo 2003 m. birželio 11 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.
D÷l atstovavimo nagrin÷jant administracinio teis÷s pažeidimo bylą teisme išlaidų
Pareišk÷jas apeliacinį skundą grindžia CK normomis, reglamentuojančiomis deliktin÷s
atsakomyb÷s klausimus.
CK 6.271 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią d÷l valstyb÷s valdžios
institucijų neteis÷tų aktų, privalo atlyginti valstyb÷ iš valstyb÷s biudžeto nepaisydama
konkretaus valstyb÷s tarnautojo ar kito valstyb÷s valdžios institucijos darbuotojo kalt÷s.
CK 6.249 straipsnio 1 dalyje žala apibr÷žta kaip asmens turto netekimas arba
sužalojimas, tur÷tos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo
būtų gavęs, jeigu nebūtų neteis÷tų veiksmų.
Pagal šią CK normą būtinoji tam tikrų išlaidų pripažinimo atlygintina žala sąlyga yra
pareigūnų veiksmų neteis÷tumo faktas. Pagal CK 6.271 straipsnio 4 dalį neteis÷tais valstyb÷s
institucijų ir pareigūnų aktais laikoma šių subjektų neteis÷ta veika – jie neveik÷ taip, kaip
pagal įstatymus prival÷jo veikti.
Panev÷žio apygardos administracinis teismas 2003 m. balandžio 3 d. nutarime padar÷
išvadą, jog R. Matusevičiui nuobaudą paskyręs pareigūnas tinkamai užfiksavo medžiokl÷s
taisyklių pažeidimo faktą, tačiau surinktų įrodymų, patvirtinančių R. Matusevičiaus kaltę,
nepakako. Šiuo atveju teismas, nagrin÷jęs administracinio teis÷s pažeidimo bylą, suabejojo tik
R. Matusevičiaus kalt÷s įrodymų pakankamumu. Taigi iš esm÷s administracinę nuobaudą
paskyręs pareigūnas, nagrin÷damas administracinio teis÷s pažeidimo bylą, nepažeid÷ ATPK
nuostatų reikalavimų, įskaitant ir ATPK 256 straipsnio 3 dalį, įpareigojančią administracinio

teis÷s pažeidimo bylą nagrin÷jančią instituciją (pareigūną) surinkti įrodymus. Pagal ATPK
257 straipsnį įrodymus ir jų pakankamumą bylą nagrin÷janti institucija (pareigūnas) turi
vertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, t.y. įstatymas įrodymų vertinimo procesą sieja su
subjektyviais kriterijais. Tod÷l įrodymų nepakankamumas nesudaro pagrindo vertinti
pareigūno, nagrin÷jusio administracinio teis÷s pažeidimo bylą, veiksmų kaip neteis÷tų.
Konstatavus, jog šiuo atveju administracinio teis÷s pažeidimo bylą nagrin÷jusio ir
administracinę nuobaudą pareišk÷jui paskyrusio pareigūno veiksmai nelaikytini neteis÷tais,
n÷ra pagrindo taikyti pareišk÷jui CK 6.249 straipsnio 1 dalies normos ir remiantis ja priteisti
žalą, patirtą administracinio teis÷s pažeidimo byloje.
Pareišk÷jas reikalaujamai atlyginti žalai priskiria atstovavimo teisme išlaidas,
patirtas teisme ginčijant nuobaudos paskyrimą administracinio teis÷s pažeidimo byloje,
tačiau tokios išlaidos priskirtinos administracinių teis÷s pažeidimų proceso teisinio
reguliavimo sferai ir į CK 6.249 bei 6.271 straipsnių reguliavimo sritį nepatenka. Tokių
išlaidų atlyginimą reglamentuoja kitos teis÷s normos – ATPK, Administracinių bylų teisenos
įstatymas (toliau –ABTĮ), Žalos, atsiradusios d÷l valdžios institucijų neteis÷tų veiksmų,
atlyginimo įstatymas (toliau – Žalos atlyginimo įstatymas). ATPK 279 straipsnis numato
išlaidų priteisimą tik administracin÷je byloje dalyvaujantiems nukent÷jusiesiems,
liudytojams, vert÷jams, ekspertams. Atstovavimo išlaidų atlyginimas asmeniui, kuriam buvo
surašytas administracinio teis÷s pažeidimo protokolas, ATPK nenumatytas.
Bendrosios ABTĮ nuostatos, reglamentuojančios išlaidų, susijusių su bylos
nagrin÷jimu, klausimus, šiuo atveju taip pat negali būti taikomos, kadangi pagal ABTĮ 123
straipsnio 3 dalį administracinių teis÷s pažeidimų bylos nagrin÷jamos vadovaujantis ATPK
normomis. Plenarin÷ sesija mano, kad išlaidų administracinių teis÷s pažeidimų bylose
atlyginimo klausimas sureguliuotas, tod÷l panašių ABTĮ šeštojo skirsnio normų,
reglamentuojančių išlaidų, susijusių su bylos nagrin÷jimu, taikymas nagrin÷jant
administracinio teis÷s pažeidimo bylą negalimas. Šio ABTĮ skirsnio normose nustatyta proceso
išlaidų atlyginimo tvarka pagal savo specifiką (proceso šalių pad÷tį) taikytina tik ginčo
administracin÷se bylose.
Plenarin÷s sesijos manymu, sprendžiant pareišk÷jo reikalavimą atkreiptinas d÷mesys ir
į CK 6.272 straipsnį, kuris numato žalos, atsiradusios d÷l neteis÷to nuteisimo, neteis÷to
su÷mimo kardomosios priemon÷s taikymo tvarka, neteis÷to sulaikymo, neteis÷to procesin÷s
prievartos priemonių pritaikymo, neteis÷to administracin÷s nuobaudos – arešto paskyrimo,
atlyginimą. Pagal min÷to straipsnio 1 dalį tokios žalos atlyginimo prievol÷ tenka valstybei,
nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kalt÷s. Šiuos
santykius detaliau reglamentuoja Žalos atlyginimo įstatymas.
Žalos atlyginimo įstatymo 1 straipsnyje, apibr÷žiant šio įstatymo paskirtį, nurodyta,
kad įstatymas nustato žalos, atsiradusios d÷l neteis÷to nuteisimo, neteis÷to kardomojo
kalinimo (su÷mimo), neteis÷to sulaikymo, neteis÷to procesinių prievartos priemonių
pritaikymo, neteis÷to administracin÷s nuobaudos – arešto paskyrimo, atlyginimą ne teismo
tvarka. Šio įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad tokiais atvejais atlyginamos išlaidos
advokato teisinei pagalbai baudžiamojoje ar administracinio teis÷s pažeidimo byloje
apmok÷ti.
Taigi pagal min÷tąsias CK ir Žalos atlyginimo įstatymo normas išlaidos advokato
pagalbai nagrin÷jant administracinę ar baudžiamąją bylą atlyginamos, jei pripažįstamas
neteis÷tu asmens nuteisimas, su÷mimas <…> ir administracin÷s nuobaudos – arešto
paskyrimas, t.y. iš esm÷s tokių išlaidų atlyginimas siejamas su neteis÷to asmens laisv÷s
apribojimo atvejais. Išlaidų advokato pagalbai apmok÷ti atlyginimas neteis÷tai patrauktam
administracin÷n atsakomyb÷n asmeniui, išskyrus neteis÷tą administracinio arešto paskyrimą,
nenumatytas.
Išd÷stytų motyvų pagrindu teismo plenarin÷ sesija konstatuoja, kad galiojantis išlaidų,
susijusių su administracinio teis÷s pažeidimo bylos nagrin÷jimu, atlyginimo atvejų įstatyminis
reglamentavimas yra detalus ir sistemiškas, tačiau, kaip min÷ta, pareišk÷jo atveju taikytinų

CK 6.271 straipsnio nuostatų pagrindu jo tur÷tos išlaidos advokato pagalbai nagrin÷jant
administracinio teis÷s pažeidimo bylą apmok÷ti negali būti priteistos ir kitu pagrindu –
nenustačius pareigūno, išk÷lusio administracinio teis÷s pažeidimo bylą ir skyrusio nuobaudą,
veiksmų neteis÷tumo fakto.
Tod÷l teismo plenarin÷ sesija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai
atsisak÷ tenkinti pareišk÷jo reikalavimą d÷l 500 Lt, sumok÷tų advokatui už atstovavimą
nagrin÷jant administracinio teis÷s pažeidimo bylą, priteisimo.
D÷l neturtin÷s žalos
Neturtin÷s žalos sąvoką apibr÷žia CK 6.250 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad
neturtin÷ žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis
sukr÷timas, emocin÷ depresija, pažeminimas, reputacijos pablog÷jimas, bendravimo
galimybių sumaž÷jimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.
Pagal to paties straipsnio 2 dalį neturtin÷ žala atlyginama tik įstatymų nustatytais
atvejais.
Taigi neturtin÷s žalos atlyginimo galimyb÷ siejama su specialiaisiais įstatymais, kurie
nustato tokios žalos atlyginimo atvejus, būdus ir pan.
Apelianto manymu, jo atveju neturtin÷ žala turi būti priteisiama vadovaujantis Viešojo
administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 39 straipsniu. Sprendžiant šį klausimą būtina
nustatyti, ar šiam ginčui taikytinos VAĮ normos.
VAĮ viešąjį administravimą apibr÷žia kaip įstatymais ir kitais teis÷s aktais
reglamentuojamą valstyb÷s ir vietos savivaldos institucijų, kitų įstatymais įgaliotų subjektų
vykdomąją veiklą, skirtą įstatymams, kitiems teis÷s aktams, vietos savivaldos institucijų
sprendimams įgyvendinti, numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti (3 straipsnio 1
dalis). Administracinių teis÷s pažeidimų tyrimas ir nuobaudos skyrimas yra procesin÷ veikla,
kurią reglamentuoja specialus įstatymas – ATPK.
Pažym÷tina, kad iš esm÷s skiriasi administracinių pažeidimų teisenos ir viešojo
administravimo sampratos, jų turinys ir pagrindiniai elementai:
1) subjektai – viešojo administravimo sistemoje dalyvauja visos valstybinio
administravimo ir savivaldybių administravimo institucijos, įstaigos, tarnautojai;
nevyriausybin÷s organizacijos, kurioms suteikti viešojo administravimo įgaliojimai; taip pat
asmenys (fiziniai ar fizinių asmenų grup÷, juridiniai asmenys, asmenys, neturintys juridinio
asmens teisių), kurių interesus liečia viešojo administravimo subjektų priimami sprendimai,
aktai, veiksmai (VAĮ 3 straipsnio 8, 9, 12, 13, 19 dalys). Administracinių teis÷s pažeidimų
teisenoje dalyvaujantys subjektai yra specifiniai, t.y. viena vertus, pareigūnai ar institucijos,
kurioms įstatymai suteikia teisę nagrin÷ti administracinių teis÷s pažeidimų bylas ir skirti
administracines nuobaudas, o kita vertus, asmenys, padarę administracin÷s teis÷s pažeidimus
ir traukiami administracin÷n atsakomyb÷n;
2) uždaviniai – viešojo administravimo uždaviniai sietini su veikla, kuria
įgyvendinami įstatymai, priimant administracinius aktus, sprendimus, nagrin÷jant asmenų
prašymus, skundus. Administracinių teis÷s pažeidimų teisena siekiama nutraukti asmenų
neteis÷tą veiklą, patraukti asmenis, padariusius pažeidimus, atsakomyb÷n, taip užtikrinant
viešąją tvarką, saugant ir ginant kitų asmenų teises, užkertant kelią teis÷s pažeidimams ir pan.
Administracinių teis÷s pažeidimų teisena iš esm÷s nuo viešojo administravimo skiriasi savo
prigimtimi, kadangi ja yra įgyvendinamos valstyb÷s nustatytos tam tikros prievartos
priemon÷s subjektams, pažeidžiantiems įstatymais ir viešojo administravimo subjektų aktais
nustatytas privalomas elgesio taisykles;
3) principai – VAĮ nurodyti tokie viešojo administravimo principai: įstatymo
viršenyb÷s, objektyvumo, proporcionalumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio
bendradarbiavimo (4 straipsnis). Administracinių pažeidimų teisenai taikytini ne tik bendrieji
administracin÷s teis÷s principai (įskaitant ir VAĮ nurodytus teis÷tumo, objektyvumo,

proporcionalumo principus), bet ir specialieji principai: įstatymo, švelninančio atsakomybę,
galiojimo atgal; procesinio veiksmo atlikimo metu galiojančių procesinių teis÷s normų
taikymo ir kt.;
4) reglamentavimas – kaip min÷ta, viešojo administravimo veikla yra
reglamentuojama VAĮ normomis, kurios nustato subjektus, principus, administravimo ir
viešųjų paslaugų teikimo bei institucijų vidaus administravimo pagrindus, taip pat asmenų
prašymų ir skundų nagrin÷jimo procedūrą (VAĮ 2 straipsnio 1 dalis), o administracinio
pažeidimo teisena iš esm÷s yra reglamentuojama ATPK normomis, kurios apibr÷žia asmens
patraukimo atsakomyb÷n, bylos išk÷limo, administracinio pažeidimo tyrimo, bylos
nagrin÷jimo ir kt. procedūras, taip pat teisenoje dalyvaujančius subjektus; administracinių
teis÷s pažeidimų bylose priimamus sprendimus, jų įforminimą, apskundimą, vykdymą;
5) atkreiptinas d÷mesys į kai kuriuos specifinius viešojo administravimo sistemos
institutus, kurie akivaizdžiai negali būti taikomi administracinių teis÷s pažeidimų teisenos ir
jos subjektų atžvilgiu, pvz., viešojo administravimo monitoringas (VAĮ 10 straipsnis). Viešojo
administravimo monitoringas įstatyme apibr÷žiamas kaip teis÷s aktais nustatyta viešojo
administravimo sistemos funkcionavimo steb÷jimo sistema, kuria siekiama laiku pasteb÷ti
pokyčius, juos įvertinti, nustatyti priemones, kurios neleistų susiformuoti neigiamai praktikai.
VAĮ 10 straipsnio 2 dalis nustato, kad viešojo administravimo monitoringas vykdomas visose
viešojo administravimo institucijose, neatsižvelgiant į jų pavaldumą bei jų juridinį statusą.
Taip pat įstatyme numatyta, kad viešojo administravimo monitoringą organizuoja Vyriausyb÷
arba jos įgaliota institucija. Kaip matyti iš šių VAĮ nuostatų, viešojo administravimo
sistemos monitoringas apima visą viešojo administravimo sistemą, jos subjektus ir
jų veiklą. Tuo tarpu toks monitoringas negali būti taikomas administracinių pažeidimų
teisenos atžvilgiu jau vien d÷l įstatymu įgaliotų organizuoti monitoringą subjektų statuso –
Vyriausyb÷ ar jos įgaliota institucija negali atlikti steb÷jimų ir apibendrinti institucijų
(pareigūnų), traukiančių administracin÷n atsakomyb÷n padariusius administracinius teis÷s
pažeidimus asmenis bei nagrin÷jančių administracinių teis÷s pažeidimų bylas, procesin÷s
veiklos, nes tokios veiklos teis÷tumo kontrol÷ yra griežtai reglamentuojama ATPK normomis
ir ją gali vykdyti tik ATPK įvardyti subjektai.
Išd÷styti argumentai leidžia daryti išvadą, kad administracinių teis÷s pažeidimų teisena
ir joje dalyvaujantys subjektai nepatenka į viešojo administravimo sistemą, tod÷l šioje byloje
VAĮ nuostatos netaikytinos.
Atsižvelgiant į išd÷stytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos
teismas pagrįstai konstatavo, jog nesant specialiųjų teis÷s normų, numatančių neturtin÷s žalos
atlyginimą nepagrįsto administracin÷s nuobaudos paskyrimo (išskyrus administracinį areštą,
kadangi tokiu atveju, kaip min÷ta, taikomas Žalos atlyginimo įstatymas) atveju, priteisti
tokios žalos atlyginimą n÷ra teisinio pagrindo.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1
punktu ir 145 straipsniu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarin÷ sesija
nutaria:
Panev÷žio apygardos administracinio teismo 2003 m. birželio 11 d. sprendimą palikti
nepakeistą. Pareišk÷jo Remigijaus Matusevičiaus apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.1.5. D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo
1.3.6.1. D÷l sąlygų, kurioms esant išlikusį nekilnojamąjį turtą išperka valstyb÷

Aiškinant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 2 dalies normą pažym÷tina, kad joje
nurodytus žem÷s išpirkimo atvejus jungia esminis ir pagrindinis požymis – konkretus
visuomen÷s poreikis pageidaujamai grąžinti natūra žemei. Šio poreikio buvimas turi būti
išreikštas atitinkamose nuorodose atitinkamos teritorijos detaliajame plane. Jeigu tokios
nuorodos teritorijos detaliajame plane n÷ra, sklypas (piliečiui pageidaujant) turi būti jam
grąžintas natūra. Jeigu yra požymiai, jog prašomas grąžinti natūra žem÷s sklypas turi
visuomen÷s poreikį (pvz., toks poreikis įžvelgiamas iš miesto bendrojo ar teritorijos
specialiojo planų), o teritorijos, kurioje yra šis sklypas, detalusis planas dar n÷ra patvirtintas,
žem÷s grąžinimas natūra n÷ra galimas kol toks detalusis planas bus patvirtintas ir jame nebus
atitinkamos nuorodos į apibūdinančias visuomen÷s poreikį aplinkybes, išvardintas min÷to
Įstatymo 12 straipsnio 3 punkte. Tais atvejais, kai yra patvirtintas teritorijos, kurioje yra
prašomas grąžinti natūra žem÷s sklypas, detalusis planas ir jame yra nurodytos aplinkyb÷s,
išvardintos Įstatymo 12 straipsnio 3 punkte, žem÷s sklypas negrąžintinas natūra, o valstyb÷s
išperkamas.
Administracin÷ byla A11–263–2003
Bylų kategorija 13.1.2.

NUTARTIS
2003 m. kovo 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), Algirdo Taminsko ir Ričardo
Piličiausko,
sekretoriaujant A. Macaitytei,
dalyvaujant pareišk÷jų atstovui R. Jasinskui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jų
Irenos Pranciškos Jasinskien÷s, Elenos Paul, Gražinos Jadvygos Misevičien÷s atstovo
Raimundo Jasinsko ir atsakovų Panev÷žio apskrities viršininko administracijos bei Panev÷žio
miesto savivaldyb÷s apeliacinius skundus d÷l Panev÷žio apygardos administracinio teismo
2003 m. sausio 22 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jų Irenos Pranciškos
Jasinskien÷s, Elenos Paul ir Gražinos Jadvygos Misevičien÷s skundą atsakovams Panev÷žio
apskrities viršininko administracijai bei Panev÷žio miesto savivaldybei, tretiesiems
suinteresuotiems asmenims Žem÷s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstyb÷s
įmon÷s Panev÷žio filialui, UAB “Amata”, UAB “Didriest÷”, UAB “Cesta”, Panev÷žio
konservatorijai, Inai Karalevičienei, Gintarui Ulianskui, Petrui Filmanavičiui, Vitalijui
Imbrasui, Raimundui Jasinskui d÷l nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo.
Teis÷jų kolegija, išnagrin÷jusi bylą,
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jos Irena Pranciška Jasinskien÷, Elena Paul ir Gražina Jadvyga Misevičien÷
su skundu (1 t., b.l. 2-3), kurį papild÷ (1 t., b.l. 64-65, 146-153, 2 t., 104-108, 3 t., b.l.2, 138141, 167-172), kreip÷si į Panev÷žio apygardos administracinį teismą, prašydamos:
1. Įpareigoti Panev÷žio miesto valdybą ir tarybą per keturis m÷nesius ar kitą teismo
nustatytą konkretų terminą nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos nustatyta tvarka
parengti ir patvirtinti Leono Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste, prie buvusio Elenos
Kuznecovien÷s vienkiemio (tarp Nemuno g., Taikos al. ir Nev÷žio up÷s), asmenin÷s
nuosavyb÷s teis÷mis valdyto 2,0 ha ploto žem÷s sklype grąžintino (-ų) natūra žem÷s sklypo (ų) detalųjį planą ir perduoti Panev÷žio apskrities viršininko administracijai d÷l nuosavyb÷s teisių
į jį atkūrimo natūra;

2. Įpareigoti Panev÷žio miesto valdybą ir tarybą per keturis m÷nesius ar kitą teismo
nustatytą konkretų terminą nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos nustatyta tvarka parengti
ir patvirtinti L. Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytų
0,5590 ha ploto žem÷s sklypo Nr.13 ir 0,8255 ha ploto žem÷s sklypo Nr.14 laisvose
(neužstatytose) dalyse, esančiose Nemuno g. 8 rytin÷je dalyje, grąžintino (-ų) natūra žem÷s
sklypo (-ų) detalųjį planą ir perduoti Panev÷žio apskrities viršininko administracijai d÷l
nuosavyb÷s teisių į jį atkūrimo natūra;
3. Įpareigoti Panev÷žio miesto valdybą ir tarybą per keturis m÷nesius ar kitą teismo
nustatytą konkretų terminą nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos nustatyta tvarka parengti
ir patvirtinti L. Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdyto
25,5565 ha ploto žem÷s sklypo Nr.33 dalyje, kurioje dar n÷ra parengtų detaliųjų planų, penkių
laisvų grąžintinų natūra apie 1,25 ha ploto žem÷s sklypų detaliuosius planus ir perduoti
Panev÷žio apskrities viršininko administracijai d÷l nuosavyb÷s teisių į juos atkūrimo natūra;
4. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per keturis m÷nesius ar
kitą panašų teismo nustatytą terminą nuo L. Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste, prie
buvusio E. Kuznecovien÷s vienkiemio (tarp Nemuno g., Taikos al. ir Nev÷žio up÷s),
asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdyto 2,0 ha žem÷s sklype grąžintino natūra sklypo detaliojo
plano patvirtinimo nustatyta tvarka atkurti Leonui Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J.
Misevičienei nuosavyb÷s teises į grąžintiną natūra žem÷s sklypą bendrosios dalin÷s nuosavyb÷s
teise, o naudojamą visuomen÷s poreikiams sklypo dalį išpirkti įstatyme numatytais būdais;
5. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per keturis m÷nesius ar
kitą panašų teismo nustatytą terminą nuo L. Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste
asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytų 0,5590 ha ploto žem÷s sklypo Nr. 13 ir 0,8255 ha
ploto žem÷s sklypo Nr. 14 laisvose (neužstatytose) dalyse, esančiose Nemuno g. 8 rytin÷je
dalyje, grąžintino natūra žem÷s sklypo detaliojo plano patvirtinimo nustatyta tvarka atkurti L.
Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei nuosavyb÷s teises į grąžintiną natūra apie
1,3845 ha žem÷s sklypą bendrosios dalin÷s nuosavyb÷s teise, o užstatytą ir naudojamą
visuomen÷s poreikiams sklypo dalį išpirkti įstatyme numatytais būdais;
6. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per keturis m÷nesius ar
kitą panašų teismo nustatytą terminą nuo L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s nuosavyb÷s
teis÷mis valdyto 25,5565 ha ploto žem÷s sklypo Nr. 33 dalyje, kurioje n÷ra parengtų detaliųjų
planų, laisvų grąžintinų natūra apie 1,25 ha ploto žem÷s sklypų detaliųjų planų patvirtinimo
nustatyta tvarka atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei nuosavyb÷s
teises į grąžintinus natūra žem÷s sklypus bendrosios dalin÷s nuosavyb÷s teise, o užstatytą ir
naudojamą visuomen÷s poreikiams sklypų dalį išpirkti įstatyme numatytais būdais;
7. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per du m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei
nuosavyb÷s teises natūra į L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytame
25,5565 ha ploto žem÷s sklype Nr. 33, adresu Valstiečių g. 26, esantį laisvą 0,06 ha žem÷s
sklypą pagal Panev÷žio miesto valdybos parengtą ir 1999 m. geguž÷s 4 d. sprendimu Nr. 182 v
patvirtintą sklypo detalųjį planą;
8. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per du m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei
nuosavyb÷s teises natūra į L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytame
25,5565 ha ploto žem÷s sklype Nr. 33, adresu Klaip÷dos g. 77, esantį laisvą 0,1004 ha žem÷s
sklypą pagal Panev÷žio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8 patvirtintą
Kniaudiškių II mikrorajono komercin÷s zonos detaliojo plano korektūrą;
9. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per du m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei
nuosavyb÷s teises natūra į L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytame
25,5565 ha ploto žem÷s sklype Nr. 33, adresu Kniaudiškių g. 2 b, esantį laisvą 0,0823 ha

žem÷s sklypą pagal Panev÷žio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8
patvirtintą Kniaudiškių II mikrorajono komercin÷s zonos detaliojo plano korektūrą;
10. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per du m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei
nuosavyb÷s teises natūra į L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytame
25,5565 ha ploto žem÷s sklype Nr. 33, adresu Kniaudiškių g. 2 c, esantį laisvą 0,1160 ha
žem÷s sklypą pagal Panev÷žio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8
patvirtintą Kniaudiškių II mikrorajono komercin÷s zonos detaliojo plano korektūrą;
11. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per du m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei
nuosavyb÷s teises natūra į L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytame
25,5565 ha ploto žem÷s sklype Nr. 33, adresu Klaip÷dos g. 69, esantį laisvą 0,1507 ha žem÷s
sklypą pagal Panev÷žio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8 patvirtintą
Kniaudiškių II mikrorajono komercin÷s zonos detaliojo plano korektūrą;
12. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per du m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei
nuosavyb÷s teises natūra į L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytame
25,5565 ha ploto žem÷s sklype Nr. 33, adresu Klaip÷dos g. 67 a, esantį laisvą 0,0519 ha žem÷s
sklypą pagal Panev÷žio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 sprendimu Nr. 4-8 patvirtintą
Kniaudiškių II mikrorajono komercin÷s zonos detaliojo plano korektūrą;
13. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per du m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei
nuosavyb÷s teises natūra į L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytame
25,5565 ha ploto žem÷s sklype Nr. 33 esančius 0,5995 ha žem÷s sklypus, numatytus
automobilių parkavimo aikštel÷ms, pagal Panev÷žio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d.
sprendimu Nr. 4-8 patvirtintą Kniaudiškių II mikrorajono komercin÷s zonos detaliojo plano
korektūrą;
14. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per du m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei
nuosavyb÷s teises natūra į L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytame
25,5565 ha ploto žem÷s sklype Nr. 33, adresu Klaip÷dos g. 73, esančio 0,0718 ha sklypo
laisvą, nenaudojamą Inos Karalevičien÷s ir Gintaro Uliansko 0,0178 ha sklypo dalį,
registruojant visą šį sklypą bendrosios nuosavyb÷s teise su valstybe pagal Panev÷žio miesto
tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8 patvirtintą Kniaudiškių II mikrorajono
komercin÷s zonos detaliojo plano korektūrą;
15. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per du m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei
nuosavyb÷s teises natūra į L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytame
25,5565 ha ploto žem÷s sklype Nr. 33, adresu Klaip÷dos g. 79, esančio 0,0718 ha sklypo
laisvą 0,0957 ha sklypo dalį pagal Panev÷žio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d.
sprendimu Nr. 4-8 patvirtintą Kniaudiškių II mikrorajono komercin÷s zonos detaliojo plano
korektūrą;
16. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per du m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei
nuosavyb÷s teises į L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytus, dabar
užstatytus, žem÷s sklypus Taikos al. 14 a ir 17, Naujamiesčio g. 15,17, 27 ir 31 b, Danut÷s
g.18 b, prie Žemdirbių g., prie Žemdirbių g. ir Artojų g., prie Klaip÷dos g. (iš viso - 4,8104
ha ploto), juos išperkant įstatyme numatytais būdais;
17. Įsiteis÷jus teismo sprendimui, palikti galioti skundo reikalavimų užtikrinimo
priemonių skyrimą atsakovams tol, kol į ginčo sklypus nebus visiškai atkurtos nuosavyb÷s
teis÷s;
18. Priteisti teismo ir atstovavimo išlaidas - 5000 Lt.

Pareišk÷jos nurod÷, kad L. Jasinskas, Dionizo Panev÷žio mieste tur÷jo 33,56 ha žem÷s.
Nuosavyb÷s teis÷s įp÷diniams atkurtos tik į dalį šios žem÷s, t.y. 0,5697 ha. Pareišk÷jų
teigimu, vilkinama atkurti nuosavyb÷s teises į likusią nuosavyb÷s teise valdytos žem÷s dalį –
32,9903 ha. Taip pat pažym÷jo, kad dalis grąžintinos žem÷s yra laisva, tod÷l turi būti grąžinta
natūra, o užstatyta dalis – išpirkta valstyb÷s.
Atsakov÷ Panev÷žio apskrities viršininko administracija atsiliepime į skundą (1 t.,
b.l. 21-22) praš÷ skundą atmesti.
Tretysis suinteresuotas asmuo Žem÷s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro
valstyb÷s įmon÷s (toliau – ŽKNTKR VĮ) Panev÷žio filialas atsiliepime į skundą (1 t., b.l. 217,
3 t., b.l.41, 182, 208) praš÷ skundą tenkinti teismo nuožiūra.
Tretysis suinteresuotas asmuo UAB “Amata” atsiliepime į skundą (3 t., b.l.75) praš÷
skundo nepatenkinti.
UAB “Amata” pažym÷jo, kad nors žem÷s nuomos sutartis sudaryta 2001 m. geguž÷s
25 d., tačiau žem÷s nuomos teisiniai santykiai atsirado daug anksčiau, t.y. Panev÷žio miesto
valdybos 1992 m. vasario 24 d. potvarkiu Nr. 84 v UAB “Amata” suteikus žem÷s sklypą.
Taip pat pažym÷jo, kad d÷l sutarties ir potvarkio panaikinimo Panev÷žio miesto apylink÷s
teisme vyksta civilinis ginčas.
Atsiliepime į skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB “Cesta” (1 t., b.l. 164-165)
praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Nurod÷, jog sklype Klaip÷dos g. 79 – 3, Panev÷žyje, kurį pareišk÷jai prašo grąžinti
natūra, yra UAB “Cesta” nuosavyb÷s teise priklausantis pastatas – parduotuv÷, t.y. žem÷ n÷ra
laisva, tod÷l negali būti grąžinta natūra.
Tretysis suinteresuotas asmuo Panev÷žio konservatorija atsiliepime į skundą (4 t., b.l.
25) nurod÷, kad su skundo reikalavimais, susijusiais su sklypu Nemuno g. 8 – 10, kuriuo ji
teis÷tai naudojasi ir kuris reikalingas jos reikm÷ms, nesutinka.
Panev÷žio apygardos administracinis teismas 2003 m. sausio 22 d. sprendimu (4 t., b.l.
121-130) pareišk÷jų skundą patenkino iš dalies. Teismas įpareigojo Panev÷žio apskrities
viršininko administraciją per du m÷nesius nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos atkurti L.
Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei nuosavyb÷s teises į L. Jasinsko, Dionizo
asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytus žem÷s sklypus Klaip÷dos g. 67 a (0,0519 ha), Klaip÷dos
g. 77 (0,1004 ha), Kniaudiškių g. 2 b (0,0823 ha), Kniaudiškių g. 2 c (0,1160 ha), Valstiečių g. 26
(0,06 ha), grąžinant žemę natūra; įpareigojo Panev÷žio miesto savivaldybę per vieną m÷nesį
nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos pateikti Panev÷žio apskrities viršininko
administracijai informaciją apie laisvus (neužstatytus) žem÷s sklypus teritorijoje tarp Klaip÷dos ir
Skerdyklos gatvių (L. Jasinsko valdytame sklype Nr. 33); priteis÷ iš Panev÷žio apskrities
viršininko administracijos R. Jasinskui 1331 Lt, iš Panev÷žio miesto savivaldyb÷s - 235 Lt
išlaidų, susijusių su bylos nagrin÷jimu; likusią I. P. Jasinskien÷s, E. Paul ir G. J. Misevičien÷s
skundo dalį Panev÷žio apskrities viršininko administracijai bei Panev÷žio miesto savivaldybei
atmet÷ kaip nepagrįstą; nurod÷, kad sprendimui įsiteis÷jus panaikinamos 2002 m. lapkričio 22 d.
Panev÷žio apygardos administracinio teismo nutartimi skirtos reikalavimo užtikrinimo
priemon÷s.
Teismas pažym÷jo, kad žem÷s sklypai Valstiečių g. 26, Klaip÷dos g. 67 a ir 77,
Kniaudiškių g. 2 b ir 2 c yra laisvi (neužstatyti). Žem÷s sklypas Valstiečių g. 26 įtrauktas į
teritorijų, kuriose gali būti neatlygintinai suteikiami žem÷s sklypai savininkams už valstyb÷s
išperkamą žemę, sąrašą. Vadinasi, savivaldyb÷ pripažino, jog šį sklypą galima grąžinti ir jis
visuomen÷s poreikiams nereikalingas. Žem÷s sklypai Klaip÷dos g. 67 a ir 77 bei Kniaudiškių
g. 2 b ir 2 c yra komercin÷s paskirties, jiems n÷ra išreikšto visuomen÷s poreikio, tod÷l yra
grąžintini natūra. Teismas nurod÷, jog žem÷s sklypas Klaip÷dos g. 73 yra vientisas ir
užstatytas, naudojamas trečiųjų suinteresuotųjų asmenų (I. Karalevičien÷ ir G. Ulianskas),
tod÷l natūra negrąžintinas. Teismo nuomone, n÷ra pagrindo grąžinti žem÷s sklypo Klaip÷dos
g. 79 dalį, nes jis nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip vientisas užstatytas sklypas.
Šio sklypo grąžinimas natūra pažeistų teis÷tus dabartinių jo nuomininkų ir naudotojų

interesus. Žem÷s sklypas Klaip÷dos g. 69, nors realiai neužstatytas, tačiau nelaikytinas laisvu,
nes teisiniai santykiai tarp jo naudotojų ir valstyb÷s susiklost÷ dar iki pradedant nuosavyb÷s
teisių atkūrimą (sklypai leisti projektuoti 1991 m.). Be to, perdavus šį sklypą savininkams,
tretieji suinteresuotieji asmenys patirtų didelius materialinius nuostolius. Teismas pažym÷jo,
kad žem÷s sklypai (0,5995 ha bendro ploto), numatyti automobilių parkavimo aikštel÷ms,
reikalingi tenkinti visuomen÷s poreikius – bendras gyventojų reikmes, tod÷l natūra
negrąžintini. Teismo nuomone, teritorija – Taikos al. ir Nemuno g. susikirtimas ties Nev÷žio
upe – yra būtina bendroms gyventojų reikm÷ms, miesto želdinių išsaugojimui ir rekreacijai,
tod÷l natūra negrąžintina. Teismas taip pat pažym÷jo, kad žem÷s sklypas Nemuno g. 8
naudojamas švietimo įstaigų tikslams, o tokia žem÷ yra valstyb÷s išperkama. Teismas
pažym÷jo, kad pareišk÷jos prašo Klaip÷dos – Skerdyklos g. rajone suformuoti ir grąžinti
natūra penkis apie 1,25 ha ploto sklypus, tačiau jos n÷ra kompetentingos pačios atlikti miesto
planavimą ir savo nuožiūra nurodyti, kur turi būti grąžinta žem÷ natūra. Kol kas ši miesto
teritorija n÷ra suplanuota, tod÷l savivaldyb÷ per m÷nesį nuo žem÷tvarkos skyriaus prašymo
pateikimo pastarajam tur÷jo pateikti informaciją kartografin÷je medžiagoje apie laisvą
(neužstatytą) žemę nesuplanuotoje miesto teritorijoje (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
1997 m. rugs÷jo 27 d. nutarimu Nr. 1057 (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. rugs÷jo
19 d. nutarimo Nr. 1475 redakcija) patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau – Tvarka)
nuostatos), tačiau Panev÷žio miesto savivaldyb÷ to nepadar÷, tod÷l ji įpareigotina perduoti
Panev÷žio apskrities viršininko administracijai informaciją apie laisvus (neužstatytus) žem÷s
sklypus teritorijoje tarp Klaip÷dos ir Skerdyklos g. Teismas taip pat pažym÷jo, kad
pareišk÷jos iki šiol n÷ra aiškiai išreiškusios valios, kokiu būdu valstyb÷ tur÷tų kompensuoti už
išperkamą žemę (sklypai, kurių negalima grąžinti natūra), t.y. d÷l nuosavyb÷s teisių
neatkūrimo yra ir pareišk÷jų kalt÷. D÷l šios priežasties n÷ra pagrindo įpareigoti atsakovą kitais
būdais atkurti nuosavyb÷s teises. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymas (toliau – ABTĮ) nenumato galimyb÷s palikti galioti reikalavimo užtikrinimo
priemones po sprendimo įsiteis÷jimo, tod÷l n÷ra pagrindo tenkinti tokį pareišk÷jų prašymą.
Teismas nurod÷, kad pareišk÷jos pareišk÷ 17 reikalavimų, iš kurių teismas patenkina 6.
Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, pareišk÷joms priteistina trečdalis
jų tur÷tų išlaidų (1566 Lt). Kadangi iš pareišk÷jų reikalavimų Panev÷žio miesto savivaldybei
patenkintas tik vienas, ir tai iš dalies, teismo išlaidos iš atsakovų priteistinos tokiu santykiu: iš
Panev÷žio apskrities viršininko administracijos – 85 procentai, iš Panev÷žio miesto
savivaldyb÷s – 15.
Pareišk÷jų I. P. Jasinskien÷s, E. Paul, G. J. Misevičien÷s atstovo R. Jasinsko pateiktame
apeliaciniame skunde (4 t., b.l. 136-141) prašoma iš dalies pakeisti Panev÷žio apygardos
administracinio teismo 2003 m. sausio 22 d. sprendimą ir patenkinti šiuos skundo
reikalavimus:
1. Įpareigoti Panev÷žio miesto valdybą ir tarybą per keturis m÷nesius ar kitą teismo
nustatytą konkretų terminą nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos nustatyta tvarka
parengti ir patvirtinti L. Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste, prie buvusio E.
Kuznecovien÷s vienkiemio (tarp Nemuno g., Taikos al. ir Nev÷žio up÷s), asmenin÷s
nuosavyb÷s teis÷mis valdyto 2,0 ha ploto žem÷s sklype grąžintino (-ų) natūra žem÷s
sklypo (-ų) detalųjį planą ir perduoti Panev÷žio apskrities viršininko administracijai d÷l
nuosavyb÷s teisių į jį (-uos) atkūrimo natūra;
2. Įpareigoti Panev÷žio miesto valdybą ir tarybą per keturis m÷nesius ar kitą teismo
nustatytą konkretų terminą nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos nustatyta tvarka
parengti ir patvirtinti L. Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste asmenin÷s nuosavyb÷s
teis÷mis valdytų 0,5590 ha ploto žem÷s sklypo Nr. 13 ir 0,8255 ha ploto žem÷s sklypo
Nr.14 laisvose (neužstatytose) dalyse, esančiose Nemuno g. 8 rytin÷je dalyje, grąžintino

(-ų) natūra žem÷s sklypo (-ų) detalųjį planą ir perduoti Panev÷žio apskrities viršininko
administracijai d÷l nuosavyb÷s teisių į jį (-uos) atkūrimo natūra;
3. Įpareigoti Panev÷žio miesto valdybą ir tarybą per keturis m÷nesius ar kitą teismo
nustatytą konkretų terminą nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos nustatyta tvarka
parengti ir patvirtinti L. Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste asmenin÷s nuosavyb÷s
teis÷mis valdyto 25,5565 ha ploto žem÷s sklypo Nr. 33 dalyje, kurioje dar n÷ra
parengtų detaliųjų planų, laisvų, grąžintinų natūra, apie 1,25 ha bendro ploto, žem÷s
sklypų detaliuosius planus, pažym÷tų indeksais l, 2, 3, 4 ir 5, pagal prie šio skundo
papildymo Nr. 3 prid÷tą kadastro žem÷lapį bei perduoti Panev÷žio apskrities
viršininko administracijai d÷l nuosavyb÷s teisių į juos atkūrimo natūra;
4. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per keturis m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą nuo 2,0 ha ploto žem÷s sklype tarp Nemuno g., Taikos al.
ir Nev÷žio up÷s grąžintino (-ų) natūra žem÷s sklypo (-ų) detaliojo plano patvirtinimo atkurti
L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei nuosavyb÷s teises į grąžintiną (us) natūra žem÷s sklypą (-us) bendrosios dalin÷s nuosavyb÷s teise pagal parengtą bei
patvirtintą Panev÷žio miesto valdybos ir tarybos žem÷s sklypo (-ų) detalųjį planą, o
naudojamą visuomen÷s poreikiams žem÷s sklypo dalį išpirkti įstatyme numatytais būdais;
5. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per keturis m÷nesius
ar kitą teismo nustatytą terminą nuo L. Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste asmenin÷s
nuosavyb÷s teis÷mis valdytų 0,5590 ha ploto žem÷s sklypo Nr. 13 ir 0,8255 ha ploto
žem÷s sklypo Nr. 14 laisvose (neužstatytose) dalyse, esančiose Nemuno g. 8 rytin÷je
dalyje, grąžintino (-ų) natūra žem÷s sklypo (-ų) detaliojo plano patvirtinimo atkurti L.
Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei nuosavyb÷s teises į 1,3845 ha ploto
žem÷s sklypų laisvą dalį pagal parengtą ir patvirtintą Panev÷žio miesto valdybos ir tarybos
žem÷s sklypo detalųjį planą, grąžinti natūra bendrosios dalin÷s nuosavyb÷s teise, o
užstatytą ir naudojamą visuomen÷s poreikiams žem÷s sklypų dalį išpirkti įstatyme
numatytais būdais;
6. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per keturis m÷nesius
ar kitą teismo nustatytą terminą nuo L. Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste asmenin÷s
nuosavyb÷s teis÷mis valdyto 25,5565 ha ploto žem÷s sklypo Nr. 33 laisvose (neužstatytose)
dalyse grąžintinų natūra žem÷s sklypų, pažym÷tų indeksais l, 2, 3, 4 ir 5, detaliųjų planų
patvirtinimo atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei nuosavyb÷s
teises į 24,9868 ha ploto L. Jasinsko, Dionizo žem÷s sklypo laisvas (neužstatytas) dalis pagal
parengtus ir patvirtintus Panev÷žio miesto valdybos ir tarybos žem÷s sklypų detaliuosius
planus, grąžinti natūra bendrosios dalin÷s nuosavyb÷s teise, o užstatytus ir naudojamus
visuomen÷s poreikiams žem÷s sklypus išpirkti įstatyme numatytais būdais;
13. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per du m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J.
Misevičienei nuosavyb÷s teises natūra į L. Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste asmenin÷s
nuosavyb÷s teis÷mis valdyto 25,5565 ha ploto žem÷s sklype Nr. 33 esančius žem÷s
sklypus, numatytus automobilių parkavimo aikštel÷ms (0,5995 ha ploto), pagal
Panev÷žio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8 patvirtintą
Kniaudiškių II mikrorajono komercin÷s zonos detaliojo plano korektūrą;
14. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per du m÷nesius ar kitą
panašų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G. J.
Misevičienei nuosavyb÷s teises natūra į L. Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste asmenin÷s
nuosavyb÷s teis÷mis valdyto 25,5565 ha ploto žem÷s sklype Nr. 33 esančio 0,0718 ha
ploto žem÷s sklypo Klaip÷dos g. 73 0,0178 ha ploto (arba 24,79 %) dalį, nenaudojamą I.
Karalevičien÷s ir G. Uliansko, registruojant šį visą žem÷s sklypą bendrosios dalin÷s
nuosavyb÷s teise kartu su valstybe pagal Panev÷žio miesto tarybos 2000 m balandžio 26

d. sprendimu Nr. 4-8 patvirtintą Kniaudiškių II mikrorajono komercin÷s zonos detaliojo
plano korektūrą;
16. Įpareigoti Panev÷žio apskrities viršininko administraciją per keturis m÷nesius ar
kitą konkretų teismo nustatytą terminą atkurti L. Jasinskui (po mirties), E. Paul ir G.
J. Misevičienei nuosavyb÷s teises į L. Jasinsko, Dionizo Panev÷žio mieste asmenin÷s
nuosavyb÷s teis÷mis valdytus, dabar užstatytus, žem÷s sklypus Taikos al. 14 a (Nr. 1) - 0,1855
ha, Taikos al. 17 (Nr. 2) - 0,2092 ha, Naujamiesčio g. 31 b (Nr. 3) - 0,4055 ha,
Naujamiesčio g. 27 (Nr. 4) - 1,3206 ha, Naujamiesčio g. 17 a (Nr. 8 ir Nr. 10) - 0,6171 ha,
Naujamiesčio g. 15 (Nr. 9, Nr.11 ir Nr. 12) - 0,7517 ha, Varnaičių g. 9 (Nr. 15) - 0,1831 ha,
Danut÷s g. 18 b - 0,3680 ha, prie Žemdirbių g. - 0,0895 ha, prie Klaip÷dos g. - 0,11 ha, prie
Žemdirbių ir Artojų g. (Nr. 48, Nr. 49, Nr. 50, Nr. 51, Nr. 52, Nr. 120 ir Nr.122) - 0,5702
ha (iš viso - 4,8104 ha ploto) juos išperkant įstatyme numatytais būdais;
18. Priteisti iš atsakovų teismo ir atstovavimo išlaidas - 4697,42 Lt.
Apeliaciniame skunde pažymima, jog teismas netinkamai taik÷ ir aiškino materialin÷s
teis÷s normas. Nurodoma, kad nesant žem÷s sklypų Taikos al., Nemuno g. ir Nev÷žio up÷s
sankirtoje, Nemuno g. 8 bei Klaip÷dos – Skerdyklos g. rajone (1 – 6 reikalavimai) detaliųjų
planų, kaip reikalauja Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau - Atkūrimo įstatymas) 5 straipsnio 2 dalies 1
punktas ir 12 straipsnio 3 punktas, šie sklypai nepriskirtini valstyb÷s išperkamiems ir turi būti
grąžinti natūra. Taip pat teigiama, jog žem÷s sklypai, numatyti automobilių parkavimo
aikštel÷ms (13 reikalavimas), tenkina tik tose teritorijose esančių komercinių pastatų
savininkų, o ne visuomen÷s poreikius, tod÷l turi būti grąžinti natūra. Pažymima, kad 0,0718
ha ploto žem÷s sklype Klaip÷dos g. 73 (14 reikalavimas) esančių komercinio pastato pamatų
savininkai I. Karalevičien÷ ir G. Ulianskas n÷ra sudarę šio sklypo nuomos sutarties, neaišku,
kokiu pagrindu už 0,054 ha plotą moka žem÷s mokestį, be to, žem÷s sklypas neregistruotas,
tod÷l reikalavimas grąžinti natūra 0,0178 ha viršplotį arba 24,79 % sklypo bendrą plotą,
registruojant visą žem÷s sklypą bendrosios dalin÷s nuosavyb÷s teise kartu su valstybe, yra
pagrįstas. Nurodoma, kad nuosavyb÷s išpirkimo būdą (16 reikalavimas) suteikia teisę parinkti
Panev÷žio apskrities viršininko administracijai. Teigiama, jog teismo išlaidos (18
reikalavimas) neturi būti mažinamos, kadangi nuosavyb÷s teis÷s iki šiol neatkurtos d÷l
atsakovų kalt÷s.
Atsakov÷ Panev÷žio apskrities viršininko administracija apeliaciniame skunde (4 t.,
b.l. 132-135) prašo pakeisti Panev÷žio apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 22 d.
sprendimą: 1) panaikinti sprendimo antroje dalyje nustatytą dviejų m÷nesių terminą
nuosavyb÷s teis÷ms į L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytus žem÷s
sklypus Klaip÷dos g. 67 a, Klaip÷dos g. 77, Kniaudiškių g. 2 c, Kniaudiškių g. 2 b, Valstiečių
g. 26 grąžinant žemę natūra; 2) iš dalies panaikinti teismo sprendimo ketvirtą dalį, kuria iš
Panev÷žio apskrities viršininko administracijos R. Jasinskui priteista 1331 Lt išlaidų, susijusių
su bylos nagrin÷jimu.
Atsakov÷ nurodo, jog sutinka su įpareigojimu atkurti nuosavyb÷s teises į visus teismo
sprendimo rezoliucin÷je dalyje išvardytus žem÷s sklypus grąžinant žemę natūra, tačiau ginčija
teismo nustatytą dviejų m÷nesių terminą nuosavyb÷s teis÷ms atkurti, taip pat nesutinka d÷l iš
jos R. Jasinsko naudai priteistų išlaidų, susijusių su bylos nagrin÷jimu (1331 Lt). Pažymi, jog
teismas, nustatydamas dviejų m÷nesių terminą, per kurį turi būti atkurtos nuosavyb÷s teis÷s,
netinkamai taik÷ materialin÷s teis÷s normas (Tvarkos 106, 111 p.). Teigia, jog išlaidos
priteistos nepagrįstai, kadangi atsakov÷ sąmoningai nevilkino atkurti nuosavyb÷s teises, o
vadovavosi galiojusiais teis÷s aktais, tod÷l n÷ra jos kalt÷s.
Apeliaciniame skunde atsakov÷ Panev÷žio miesto savivaldyb÷ (4 t., b.l.142-144) prašo
panaikinti Panev÷žio apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 22 d. sprendimo dalį
d÷l įpareigojimo Panev÷žio miesto savivaldybę per vieną m÷nesį nuo teismo sprendimo
įsiteis÷jimo dienos pateikti Panev÷žio apskrities viršininko administracijai informaciją apie
laisvus (neužstatytus) žem÷s sklypus teritorijoje tarp Klaip÷dos ir Skerdyklos g. (L. Jasinsko

valdytame sklype Nr. 33) bei priteisti iš Panev÷žio miesto savivaldyb÷s 235 Lt išlaidų,
susijusių su bylos nagrin÷jimu, ir šią skundo dalį atmesti.
Atsakov÷, ginčydama teismo sprendimo dalį, pažymi, jog bylin÷jimosi išlaidos R.
Jasinsko naudai priteistos nepagrįstai, kadangi Panev÷žio miesto savivaldyb÷ laiku nepateik÷
informacijos ir d÷l R. Jasinsko kalt÷s. Be to, nurodytos informacijos pateikimas reikalauja
didelių darbo sąnaudų.
Atsiliepime į atsakov÷s Panev÷žio apskrities viršininko administracijos apeliacinį
skundą pareišk÷jos (4 t., b.l. 148) prašo apeliacinio skundo reikalavimų nepatenkinti.
Nurodo, kad teismo nustatytas dviejų m÷nesių terminas, per kurį turi būti atkurtos
nuosavyb÷s teis÷s natūra, yra pagrįstas. Teigia, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrin÷jimu,
neturi būti mažinamos, nes atsakov÷ yra kalta, jog nuosavyb÷s teis÷s iki šiol neatkurtos.
Atsiliepime į atsakov÷s Panev÷žio miesto savivaldyb÷s apeliacinį skundą pareišk÷jos
(4 t., b.l. 150) prašo apeliacinio skundo reikalavimų nepatenkinti.
Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teis÷tai įpareigojo atsakovę
pateikti informaciją apie laisvus (neužstatytus) žem÷s sklypus. Teigia, kad prašymas
panaikinti sprendimo dalį d÷l išlaidų priteisimo yra nepagrįstas.
Panev÷žio miesto savivaldyb÷ atsiliepime į pareišk÷jų apeliacinį skundą (4 t., b.l. 153154) prašo apeliacinį skundą atmesti.
Teigia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino įrodymus, o materialin÷s
teis÷s normų nepažeid÷.
Pareišk÷jų ir Panev÷žio miesto savivaldyb÷s apeliaciniai skundai atmestini, Panev÷žio
apskrities viršininko administracijos apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Patikrinusi bylą, kolegija konstatuoja, kad pagal Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2
dales 1 punktą (2002 04 2 įstatymo Nr. IX-832 redakcijoje) nuosavyb÷s teis÷s į žemę, iki
1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriama
(piliečiui pageidaujant) grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę tur÷toje vietoje išskyrus
žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstyb÷s išperkamai žemei. Laisvų
(neužstatytų) žem÷s sklypų, kuriuos numatoma grąžinti natūra tur÷toje vietoje, planus
Vyriausyb÷s nustatyta tvarka tvirtina savivaldybių tarybos. Šioje įstatymo normoje pateikti du
kriterijai, kada nurodyta žem÷ negali būti grąžinta natūra: kai ji yra užstatyta ir kai ji yra
valstyb÷s išperkama Atkūrimo įstatymo 12 straipsnyje numatytais atvejais. Tarp bylos šalių
kilo ginčas d÷l pareišk÷jų pageidaujamos grąžinti natūra žem÷s (konkrečių žem÷s sklypų)
priskyrimo valstyb÷s išperkamai žemei, tod÷l yra būtina išaiškinti Atkūrimo įstatymo 12
straipsnio taikymo šioje byloje klausimą.
Žem÷s, iki 1995 06 1 priskirtos miestams, išpirkimo atvejai išvardinti Atkūrimo
įstatymo 12 straipsnio 3 punkte 2002 10 29 įstatymo Nr.IX-1157 redakcijoje. Šiame punkte
nurodyta, kad žem÷ išperkama valstyb÷s, jeigu ji pagal įstatymus nustatyta tvarka
patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams ar įrenginiams
(statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žem÷s sklypų; kitų naudojamų ar
naujų infrastruktūros objektų - įvairių veiklos sričių, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus,
užtikrinančių krašto, gyventojų saugumą, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą, komplekso
(energetika, transportas, ryšiai, statyba, švietimas, sveikatos apsauga, rekreacija bei turizmas,
gamtos ir kultūros vertybių apsauga bei atliekų sutvarkymas, krašto, civilin÷ ir priešgaisrin÷
sauga) teritorijų; žem÷s sklypų, numatomų naudoti uostams ir jų įrenginiams, valstybiniams
geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms tiesti,
svarbioms valstybin÷s reikšm÷s statyboms, bendroms gyventojų reikm÷ms, visuomeninei
statybai bei rekreacijai; valstybinių geodezinių, gravimetrinių ir astronominių tinklų punktams
įtvirtinti; gamtos, archeologijos ir istorijos kompleksų bei objektų apsaugos reikalams;
savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingų komunalinio ūkio, socialinių, švietimo, kurortinio
gydymo, rekreacijos, reabilitacijos, poilsio tikslams skirtų objektų, kurių svarbą vietos
bendruomenei savo sprendimu pripažįsta savivaldyb÷s taryba, eksploatacijai ir bendram
(viešam) naudojimui; įgyvendinti valstybei svarbius ekonominius projektus, kurių valstybinę

svarbą savo sprendimu pripažįsta Seimas arba Vyriausyb÷; žem÷s sklypų, numatomų perduoti
individualiai statybai nuosavyb÷n neatlygintinai asmenims, pagal šio įstatymo 5 straipsnio 2
dalį, jeigu jie jau suprojektuoti grąžintinoje piliečiui žem÷je. Aiškinant šią įstatymo normą
pažym÷tina, kad joje nurodytus žem÷s išpirkimo atvejus jungia esminis ir pagrindinis požymis
- konkretus visuomen÷s poreikis pageidaujamai grąžinti natūra žemei. Šio poreikio buvimas
turi būti išreikštas atitinkamuose nuorodose atitinkamos teritorijos detaliajame plane. Jeigu
tokios nuorodos teritorijos detaliajame plane n÷ra, sklypas (piliečiui pageidaujant) turi būti
jam grąžintas natūra. Išvardintos aplinkyb÷s leidžia daryti išvada ir konstatuoti, kad jeigu yra
požymiai, jog pašomas grąžinti natūra žem÷s sklypas turi visuomen÷s poreikį (pav. toks
poreikis įžvelgiamas iš miesto bendrojo ar teritorijos specialiojo planų), o teritorijos, kurioje
yra šis sklypas, detalusis planas dar n÷ra patvirtintas, žem÷s grąžinimas natūra n÷ra galimas
kol toks detalusis planas bus patvirtintas ir jame nebus atitinkamos nuorodos į apibūdinančias
visuomen÷s poreikį aplinkybes, išvardintas min÷tame Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio
punkte. Tais atvejais kai yra patvirtintas teritorijos, kurioje yra pašomas grąžinti natūra žem÷s
sklypas, detalusis planas ir jame yra nurodytos aplinkyb÷s, išvardintos Atkūrimo įstatymo 12
straipsnio punkte, žem÷s sklypas negrąžintinas natūra, o valstyb÷s išperkamas.
Kolegija konstatuoja, kad teritorijos, kuriose yra pareišk÷jų prašomi grąžinti natūra
sklypai Klaip÷dos g. 73 ir numatyta automobilių parkavimo aikštel÷ (reikalavimai Nr. 14 ir
Nr.13) detaliai suplanuotos. Pagal šių teritorijų detaliuosius planus sklypas Klaip÷dos g. 73
yra vientisas ir yra skirtas statomam komerciniam pastatui eksploatuoti, o automobilių
parkavimo aikštel÷ skirta gyventojų reikm÷ms. Tod÷l nurodyti pareišk÷jų reikalavimai
pirmosios instancijos teismo atmesti pagrįstai. Pareišk÷jų šioje dalyje pateikti apeliacinio
skundo argumentai negali būti laikomi pagrįstais. Pagal bylos duomenis teritorijos, kuriose
yra pareišk÷jų nurodyti ir prašomi grąžinti natūra sklypai: Klaip÷dos g. 79 (reikalavimas Nr.
15), Klaip÷dos g. 69 (reikalavimas Nr. 11), Taikos al. ir Nemuno g. susikirtimas ties Nev÷žio
upe (reikalavimas Nr. 1), Nemuno g. 8 (reikalavimas Nr. 2) ir Klaip÷dos – Skerdyklos
g.g.rajone (reikalavimas Nr. 3) detaliai nesuplanuotos, turi pirmosios instancijos teismo
nurodytus visuomen÷s poreikio požymius. Tod÷l, atsižvelgiant į aukščiau pateiktus
argumentus, kolegija atmeta ir šioje dalyje pareišk÷jų nurodytus argumentus.
Kolegija taip pat konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas atsakovui –
Panev÷žio miesto savivaldybei įpareigojimas per vieną m÷nesį nuo teismo sprendimo
įsiteis÷jimo dienos pateikti Panev÷žio apskrities viršininko administracijai informaciją apie
laisvus (neužstatytus) žem÷s sklypus teritorijoje tarp Klaip÷dos ir Skerdyklos gatvių (L. Jasinsko
valdytame sklype Nr. 33) yra teismo teisingai ir argumentuotai pagrįstas Tvarkos 106 punkto
nuostata, pagal kurią (esant piliečio prašymui grąžinti žemę natūra) savivaldyb÷ per vieną m÷nesį turi
pateikti žem÷tvarkos skyriui informaciją apie nesuplanuotas miesto teritorijas. Tod÷l Panev÷žio
miesto savivaldyb÷s apeliacinis skundas šioje dalyje negali būti laikomas pagrįstu ir kolegijos
atmetamas.
Pagal Atkūrimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalį pilietis iki 2003 m. balandžio 1 d. gali
pareikšti arba pakeisti valią d÷l būdo, kuriuo atkuriamos nuosavyb÷s teis÷s į nekilnojamąjį turtą,
jeigu nepriimtas sprendimas d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo. Prašymus d÷l priimtų sprendimų
pakeitimo ar panaikinimo piliečiai turi pateikti iki 2003 m. balandžio 1 d. Jeigu pilietis iki 2003 m.
balandžio 1 d. nepareiškia valios d÷l būdo, kuriuo atkuriamos nuosavyb÷s teis÷s į nekilnojamąjį
turtą, atkūrimo būdą parenka šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytos institucijos. Taigi atsakovo
(Panev÷žio apskrities viršininko administracijos) teis÷ savo nuožiūra parinkti nuosavyb÷s teis÷s į
pareišk÷jų nurodytą žemę atkūrimo būdą atsiras, esant Atkūrimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje
nurodytoms sąlygoms, tik nuo 2003 m. balandžio 1 d. Tod÷l teismo sprendimas šioje skundo
dalyje yra pagrįstas, o pareišk÷jų apeliacinis skundas atmestinas.
Kolegija taip pat pažymi, kad teismo išlaidos pirmosios instancijos teismo priteistos
teisingai taikant ABTĮ 44 straipsnyje nustatyta skundo reikalavimų tenkinimo proporcingumo
principą, tod÷l šalių apeliaciniai skundai šioje dalyje taip pat atmetami.

Tvarkos 106 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu pagal teritorijos detalųjį planą
suprojektuotas žem÷s sklypas ar žem÷s sklypai yra piliečio tur÷tos žem÷s vietoje, šis žem÷s
sklypas arba žem÷s sklypai grąžinami piliečiui. Tačiau ši Tvarkos nuostata nereiškia, kad
tokiais atvejais savivaldyb÷s taryba neturi patvirtinti grąžintinų natūra žem÷s sklypų planus.
Tokia išvada darytina sistemiškai aiškinant aukščiau nurodytą Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio
2 dalies 1 punkto nuostatą, kad numatomų grąžinti natūra žem÷s sklypų planus tvirtina
savivaldybių tarybos, Tvarkos 106 punkto nuostatas bei Tvarkos 111 punkto nuostatą, pagal
kurią apskrities viršininko sprendimas d÷l nuosavyb÷s teis÷s į miestuose tur÷tą žemę
atkūrimo, grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę natūra, turi būti priimtas per 6 m÷nesius nuo
savivaldyb÷s tarybos žem÷s sklypų planų patvirtinimo. Taigi pirmosios instancijos teismo
nustatytas atsakovui – Panev÷žio apskritie viršininko administracijai dvejų m÷nesių terminas
atkurti nuosavyb÷s teises į žem÷s sklypus Klaip÷dos g. 67 a (0,0519 ha), Klaip÷dos g. 77 (0,1004
ha), Kniaudiškių g. 2 b (0,0823 ha), Kniaudiškių g. 2 c (0,1160 ha), Valstiečių g. 26 (0,06 ha),
grąžinant žemę natūra, negali būti laikomas pagrįstu. Tod÷l ši teismo sprendimo dalis naikintina.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalis 3 punktu,
n u t a r ÷:
Panev÷žio apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 22 d. sprendimą pakeisti:
panaikinti sprendimo dalį, kuria Panev÷žio apskrities viršininko administraciją
įpareigota per du m÷nesius nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos atkurti L. Jasinskui (po
mirties), E. Paul ir G. J. Misevičienei nuosavyb÷s teises į L. Jasinsko, Dionizo asmenin÷s
nuosavyb÷s teis÷mis valdytus žem÷s sklypus Klaip÷dos g. 67 a (0,0519 ha), Klaip÷dos g. 77
(0,1004 ha), Kniaudiškių g. 2 b (0,0823 ha), Kniaudiškių g. 2 c (0,1160 ha), Valstiečių g. 26 (0,06
ha), grąžinant žemę natūra.
Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
1.3.6.2. D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese kilusių ginčų nagrin÷jimo ikiteismine
tvarka
Teis÷s normos, reguliuojančios specifinius nuosavyb÷s teisių atkūrimo klausimus,
nustato dvejopą tvarką ir sąlygas, pagal kurias nagrin÷jami ginčai, kilę nuosavyb÷s teisių
atkūrimo procese, t.y. išskiria ginčus, atsiradusius nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese iki
paties sprendimo d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo pri÷mimo, ir ginčus, kilusius po tokio
sprendimo pri÷mimo.
Ginčus, atsiradusius nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese iki sprendimo d÷l
nuosavyb÷s teisių atkūrimo pri÷mimo, reglamentuoja bendro pobūdžio teis÷s norma – Žem÷s
reformos įstatymas, kurio 18 straipsnio 2 dalyje yra išvardytos institucijos, nagrin÷jančios
ginčus ikiteismine tvarka. Ginčams, atsiradusiems iki sprendimo d÷l nuosavyb÷s teisių
atkūrimo pri÷mimo, yra nustatyta išankstin÷ (ikiteismin÷) nagrin÷jimo tvarka. Kadangi
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas ir jį įgyvendinantis
Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimas Nr. 1057 yra specialiosios teis÷s normos Žem÷s
reformos įstatymo atžvilgiu, tod÷l, nustatant ikiteismine tvarka nagrin÷jamų ginčų pobūdį ir
ribas, būtina vadovautis šiomis specialiosiomis teis÷s normomis. O Žem÷s reformos įstatymo
18 straipsnio 2 dalies normos šiais atvejais taikomos tiek, kiek jos nustato institucijas,
įgaliotas spręsti šio pobūdžio ginčus ir pačią ginčų nagrin÷jimo tvarką.
Pagal Žem÷s reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį išankstine (ikiteismine) tvarka
skundus nagrin÷ja apskričių viršininkai ir Vyriausyb÷s įgaliota institucija – Nacionalin÷
žem÷s tarnyba.
D÷l ginčų, kilusių po sprendimo d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo pri÷mimo, asmuo
gali tiesiogiai su skundu kreiptis į teismą.
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2003 m. birželio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Gintaro Kryževičiaus, Anatolijaus
Baranovo, Birut÷s Janavičiūt÷s, Ričardo Piličiausko,
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui Michailui Gaibeliui (Michail Gaibel),
trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros
departamento atstovei Daivai Stalnionytei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal trečiojo
suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros
departamento apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
vasario 21 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jų Voicecho Ivano
Andrejevskio, Danutos Stankevič skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko
administracijai, Vilniaus miesto savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims
Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriui, Vilniaus
miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamentui, 296–ajai garažų
statybos ir eksploatavimo bendrijai d÷l įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jai Voicechas Ivanas Andrejevskis (Voicech Ivan Andrejevskij) ir Danuta
Stankevič skundu kreip÷si į teismą, prašydami įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę
suformuoti Vikentijaus Andrejevskio (Vikentij Andrejevskij) iki nacionalizacijos tur÷to
žem÷s sklypo dalies ribas, parengti šios žem÷s sklypo dalies planą pagal ribas, nurodytas
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento nubraižytoje
schemoje, prid÷toje prie Miesto pl÷tros departamento 2001 m. rugs÷jo 17 d. rašto Nr. 203–17–1519.
Ribos turi apimti sklypą, esantį Vilniuje, Sietyno g. 2, schemoje pažym÷tą V. Andrejevskio
sklypo dalį, šiuo metu užimtą sklypo, esančio adresu: Sietyno g. 2, Vilnius, kurio kadastrinis Nr.
0101/0038:12, išnuomoto 296–ajai garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai, bei sklypo dalį
tarp Sietyno gatv÷s ir min÷to 296–ajai garažų bendrijai išnuomoto sklypo. Taip pat praš÷ patvirtinti
Vikentijaus Andrejevskio iki nacionalizacijos priklausiusio žem÷s sklypo dalies planą;
perduoti planą su kitais dokumentais Vilniaus apskrities viršininko administracijai (Vilniaus miesto
žem÷tvarkos skyriui). Be to, praš÷ įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją atkurti
pareišk÷jams nuosavyb÷s teises į Vikentijaus Andrejevskio iki nacionalizacijos tur÷to žem÷s
sklypo dalį pagal Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos patvirtintą planą.
Pareišk÷jai nurod÷, kad jų t÷vas Vikentijus Andrejevskis iki 1940 m. nacionalizacijos
Vilniaus apskrityje, Rieš÷s valsčiuje, Šilų (Bory) kaime (šiuo metu Vilniaus miestas, Sietyno g.,
Karoliniškių seniūnija), nuosavyb÷s teise vald÷ 2 ha žem÷s sklypą. Šį juridinę reikšmę turinti faktą
2001 m. kovo 12 d. sprendimu nustat÷ Vilniaus miesto 2–asis apylink÷s teismas. Žem÷s sklypas

yra kartografuotas, nustatytos jo tikslios ribos ir buvimo vieta. Nuosavyb÷s teis÷s yra atkurtos tik
į dalį (1,38 ha) žem÷s, suteikiant naudojamą žem÷s sklypą prie namų valdos Kriaučiūnuose,
tačiau kitos žem÷s dalies (0,62 ha) grąžinimas yra vilkinamas, taip pažeidžiant Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 18 str. l d., numatančią
privalomą 6 m÷nesių terminą sprendimui priimti. Atsakyme į prašymą grąžinti žem÷s sklypą
natūra buvo nurodyta, kad grąžinimas yra problemiškas. Pateiktas Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracijos Miesto pl÷tros departamento 2001 m. rugs÷jo 17 d. raštas Nr. 203–17–1519 ir
prie rašto prid÷toje schemos kopijoje pažym÷ta V. Andrejevskio iki nacionalizacijos tur÷tos
žem÷s sklypo dalis pagal Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriaus pateiktą kartografinę medžiagą.
Rašte nurodyta, kad nuosavyb÷s teis÷ms atstatyti tur÷tos žem÷s vietoje planuoti sklypus n÷ra
galimybių, kadangi sklypas pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą patenka į infrastruktūrai
(vakariniam greitkeliui su magistraliniu inžinerinių tinklų koridoriumi) bei apsauginiams
želdiniams skirtą teritoriją, taip pat į esamą 296–osios garažų statybos ir eksploatacijos bendrijos
kadastre įregistruotą sklypą. 2002 m. spalio 8 d. V. Andrejevskis kreip÷si į Vilniaus apskrities
viršininko administraciją su oficialiu prašymu grąžinti žemę natūra ir suteikti visapusišką
informaciją d÷l žem÷s grąžinimo galimyb÷s. 2002 m. lapkričio 6 d. gautas 2002 m. spalio 4 d.
Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriaus atsakymas
Nr. 31/02/22–258, kuriame nurodyta, jog prašymas išnagrin÷tas ir negali būti tenkintinas,
motyvai nurodyti tie patys, kuriais r÷m÷si Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto
pl÷tros departamentas 2001 m. rugs÷jo 17 d. rašte Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriui.
Pareišk÷jai nurod÷, kad, įvertinus Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros
departamento schemą, Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriaus 2002 m. lapkričio 4 d. atsakyme į
prašymą išd÷styti motyvai, kuriais atsisakyta grąžinti t÷vo žemę natūra, yra nepagrįsti, nes ne
visas schemoje pažym÷tas sklypas patenka į infrastruktūros, greitkelio ir jų apsaugos zoną,
yra laisva sklypo dalis, kuri gali būti grąžinta natūra. Taip pat nurod÷, kad Miesto pl÷tros
departamento schemoje matyti, kad sklypo kraštin÷ dešinioji dalis (pažym÷ta m÷lyna spalva
raid÷mis ABCD) yra laisva (neužstatyta) ir, remiantis šio departamento 2001 m. rugs÷jo 17
d. raštu, n÷ra priskirta visuomenin÷s paskirties teritorijai, joje n÷ra suplanuoti
infrastruktūros objektai (b.1. 10). Teig÷, kad 296–osios garažų statybos ir eksploatavimo
bendrijos žem÷s sklypo dalis 38–12, patenkanti į pretenduojamosios žem÷s dalį (pažym÷ta
žalia spalva raid÷mis ABEF), remiantis Žem÷s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro
valstyb÷s įmon÷s 2002 m. rugs÷jo 24 d. išrašu, nuosavyb÷s teise garažų bendrijai
nepriklauso, ji priklauso valstybei ir garažų bendrijai yra tik išnuomota (1995 m. kovo 12
d. žem÷s nuomos sutartis Nr. N0l/95–4338). Šioje žem÷s sklypo dalyje n÷ra registruota
jokių statinių.
Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Vilniaus miesto žem÷tvarkos
skyrius su skundu nesutiko ir nurod÷, jog 2001 m. birželio 13 d. Vilniaus miesto žem÷tvarkos
skyriaus specialistai atliko V. Andrejevskio tur÷tos žem÷s kartografijos darbus. 2001 m.
rugpjūčio16 d. raštu Nr. 31/01/17–2178 kartografavimo duomenys nustatyta tvarka buvo
perduoti Vilniaus miesto savivaldybei su prašymu nustatyti žem÷s sklypo ribas, plotą ir
naudojimo sąlygas piliečiams M. Andžejevskai, D. Stankevič ir V. Andrejevskiui.
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamentas 2001 m. rugs÷jo 17
d. raštu Nr. 203–17–1519 atsak÷, kad nuosavyb÷s teis÷ms į žemę atstatyti V. Andrejevskio
buvusios žem÷s vietoje planuoti sklypus n÷ra galimybių, kadangi nagrin÷jamasis sklypas
pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą patenka į infrastruktūrai (vakariniam greitkeliui su
magistraliniu inžinerinių tinklų koridoriumi) bei apsauginiams želdiniams skirtą teritoriją,
taip pat į esamą 296–osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos kadastre įregistruotą
sklypą.
Vilniaus miesto savivaldyb÷ nurod÷, kad Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyrius tur÷tų
pažym÷ti kartografin÷je medžiagoje tur÷tų žem÷s sklypų ribas ir pateikti savivaldybei. Tik po
to savivaldyb÷ gal÷tų formuoti žem÷s sklypo ribas bei atlikti kitus veiksmus (b.1. 42).

296–oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija d÷l pareišk÷jų skundo pateik÷
atsiliepimą ir planų ištraukas. Nurod÷, kad ginčo žem÷s dalyje yra statomas garažas.
Bendrija abejoja, ar pareišk÷jų t÷vai šioje teritorijoje tur÷jo žem÷s (b.l. 23).
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. vasario 21 d. sprendimu skundą
tenkino iš dalies: įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybę suformuoti Vikentijaus
Andrejevskio iki nacionalizacijos tur÷to žem÷s sklypo dalies ribas, parengti šios žem÷s
sklypo dalies planą pagal ribas, nurodytas Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos
Miesto pl÷tros departamento nubraižytoje schemoje, prid÷toje prie Miesto pl÷tros
departamento 2001 m. rugs÷jo 17 d. rašto Nr. 203–17–1519 (žem÷s sklypas pagal kraštinių
ABCD perimetrus); patvirtino Vikentijaus Andrejevskio iki nacionalizacijos priklausiusio
žem÷s sklypo dalies planą; perdav÷ planą su kitais dokumentais Vilniaus apskrities viršininko
administracijai (Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriui); įpareigojo Vilniaus apskrities viršininko
administraciją atkurti pareišk÷jams nuosavyb÷s teises į Vikentijaus Andrejevskio iki
nacionalizacijos tur÷to žem÷s sklypo dalį pagal Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos patvirtintą
planą.
Teismas nustat÷, kad Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. l p. numato nuosavyb÷s teis÷s
atkūrimo būdą – grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę tur÷toje vietoje, išskyrus
žemę, pagal šio įstatymo 12 str. priskirtą valstyb÷s išperkamai žemei. Pagal Vilniaus
miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento raštą Nr. 203–17–1519
ir prie rašto prid÷tos schemos kopiją, kur pažym÷ta V. Andrejevskio iki
nacionalizacijos tur÷tos žem÷s sklypo dalis (teikta Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriui),
patenka pagal Vilniaus bendrąjį planą į infrastruktūrai bei apsauginiams želdiniams skirtą
teritoriją, taip pat į 296–osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos kadastre
įregistruotos nuomos pagrindais teritoriją. Ši sklypo dalis natūra negali būti grąžinta, nes
bendrijai yra išnuomota, šiame sklype yra suprojektuotas ir prad÷tas statyti garažas (b.l.
15). Žem÷s sklypas paskirtas ir nuomos sutartis sudaryta 1995 m., t.y. tuo metu, kai
pareišk÷jai nebuvo pareiškę prašymo d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo. Juridinę reikšmę
turintis faktas d÷l žem÷s valdymo nuosavyb÷s teise nustatytas teismo 2001 m. kovo 12 d.
sprendimu, tod÷l žem÷s sklypas, skirtas infrastruktūrai ir 296–ajai garažų statybos ir
eksploatavimo bendrijai, priskirtinas valstyb÷s išperkamai žemei (Įstatymo 12 str.). Iš
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento pateiktos
kartografin÷s schemos matyti, jog dalis ginčo žem÷s sklypo yra neužstatyta, laisva (b.l.
10, sklypo kraštin÷s ABCD) ir tod÷l, remiantis Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. l p.,
grąžintina natūra. Ši žem÷s sklypo dalis gali būti grąžinta natūra, tačiau atsakovai ir
Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyrius nesi÷m÷ konkrečių veiksmų (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 90 str.; b.l. 42, 45).
Teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos 1997 m. rugs÷jo 27 d. nutarimu Nr.
1057 (Vyriausyb÷s 2002 m. rugs÷jo 19 d. nutarimo Nr. 1475 redakcija) patvirtintos
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos 106 punktas nustato prašymų nagrin÷jimo tvarką ir atskirų institucijų
pareigas šiame procese. Pagal šią tvarką savivaldyb÷ turi pateikti Žem÷tvarkos skyriui
informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal įstatymo 12 str. 3 p. nepriskirta
valstyb÷s išperkamai žemei. Remdamasis šia informacija, Vilniaus miesto žem÷tvarkos
skyrius turi pažym÷ti kartografin÷je medžiagoje tur÷tų žem÷s sklypų ribas ir pateikti
savivaldybei. 2002 m. balandžio 2 d. pri÷mus Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 str. pataisas, šio straipsnio 2 d. l p.
buvo įvesta įstatymin÷ nuostata – laisvų (neužstatytų) žem÷s sklypų, kuriuos numatoma
grąžinti natūra tur÷toje vietoje, planus Vyriausyb÷s nustatyta tvarka tvirtina savivaldybių
tarybos. Žem÷tvarkos skyrius, miesto nesuplanuotų arba jau suprojektuotų pagal
teritorijos detaliuosius planus teritorijų kartografin÷je medžiagoje pažym÷jęs tur÷tų žem÷s
sklypų ribas, per 20 darbo dienų pateikia ją savivaldyb÷s valdybai. Savivaldyb÷s

valdyba privalo suformuoti žem÷s sklypų ribas, per m÷nesį organizuoti žem÷s sklypų
kadastrinius matavimus (nustatant žem÷s sklypų ribų posūkio taškus ir riboženklių
koordinates valstybin÷je geodezinių koordinačių sistemoje) ir parengti žem÷s sklypų
planą, po to pateikti savivaldyb÷s tarybai tvirtinti. Savivaldyb÷s taryba šį žem÷s sklypo
planą privalo tvirtinti artimiausiame Tarybos pos÷dyje. Planas su kitais dokumentais iš
Vilniaus miesto savivaldyb÷s pateikiamas Žem÷tvarkos skyriui, kuris parengia
apskrities viršininko įsakymo d÷l žem÷s servitutų nustatymo ir sprendimo d÷l nuosavyb÷s
teisių atkūrimo į žemę projektus. Sprendimą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žemę priima
Vilniaus apskrities viršininkas.
Apeliaciniu skundu trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracijos Miesto pl÷tros departamentas prašo Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2003 m. vasario 21 d. sprendimą panaikinti.
Nurodo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 27 d. nutarimu
Nr. 1057 (Vyriausyb÷s 2002 m. rugs÷jo 19 d. nutarimo Nr. 1475 redakcija) patvirtintos
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos 106 punktas nustato prašymų nagrin÷jimo tvarką ir atskirų institucijų
pareigas šiame procese. Pagal šią tvarką savivaldyb÷ turi pateikti Žem÷tvarkos skyriui
informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal įstatymo 12 str. 3 p. nepriskirta
valstyb÷s išperkamai žemei. Vykdydama šias nutarimo nuostatas, Vilniaus miesto
savivaldyb÷ pareng÷ ir 2002 m. gruodžio 21 d. Savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. 746
patvirtino Vilniaus miesto teritorijos suvestinius skaitmeninius grafinius duomenis su
teritorijomis, suplanuotomis realizuoti teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą, su laisva
(neužstatyta) žeme, nepriskirta valstyb÷s išperkamai žemei, su nesuplanuotomis miesto
teritorijomis. Ši informacija 2002 m. gruodžio 31 d. buvo pateikta Vilniaus apskrities
viršininkui. Teigia, kad teismas, įpareigodamas savivaldybę parengti ir patvirtinti žem÷s
sklypo planą, neįvertino, kad tokių veiksmų atlikimas galimas tik po to, kai Žem÷tvarkos
skyrius kartografin÷je medžiagoje pažymi tur÷tų žem÷s sklypų ribas, remdamasis turima
(išlikusia) arba kartografuota planine medžiaga, ir pateikia savivaldybei. Šių veiksmų
Žem÷tvarkos skyrius n÷ra atlikęs ir pateikęs. Taip pat nurod÷, kad teismo įpareigojimas
atlikti veiksmus pagal Miesto pl÷tros departamento schemą, kuri buvo prid÷ta prie 2002
m. rugs÷jo 17 d. rašto Nr. 203–17–1519, neturi teisinio pagrindo. Piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka nustato, kad
tur÷tų žem÷s sklypų ribas pažymi Žem÷tvarkos skyrius. Miesto pl÷tros departamento
schema yra tik priedas prie atsakymo ir žym÷jimas joje atliktas tik apytiksliai
perkeliant Žem÷tvarkos skyriaus 2001 m. birželio 13 d. atliktus kartografavimo
duomenis. Teismas remiasi šia schema ir daro išvadą, kad ginčo žem÷s sklypo dalis yra
laisva ir neužstatyta. Mano, kad darant tokią išvadą negal÷jo būti remiamasi schema, o
tur÷jo būti reikalaujama Žem÷tvarkos skyriaus pateikti ištrauką iš Savivaldyb÷s tarybos
2002 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 746 patvirtintų grafinių duomenų su pažym÷tomis
tur÷tos žem÷s ribomis.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldyb÷ padav÷ teismui rašytinį prašymą, kuriuo
prisid÷jo prie trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos
Miesto pl÷tros departamento pateikto apeliacinio skundo.
Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo 296–oji garažų statybos
ir eksploatavimo bendrija prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. vasario
21 d. sprendimą panaikinti, o trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracijos Miesto pl÷tros departamento apeliacinį skundą tenkinti.
Atsiliepime į apeliacinį skundą pareišk÷jai Voicechas Ivanas Andrejevskis ir Danuta
Stankevič prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. vasario 21 d. sprendimą
palikti nepakeistą, o trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo, kad
trečiojo suinteresuoto asmens apeliaciniame skunde nurodyti motyvai yra visiškai nepagrįsti.

Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyrius, nagrin÷damas pareišk÷jų
prašymą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žemę, esančią Vilniuje, Sietyno g., 2001 m.
rugpjūčio 16 d. raštu kreip÷si į Vilniaus miesto savivaldyb÷s merą su prašymu parengti žem÷s
sklypo planą ir nustatyti jo naudojimo sąlygas, prie šio prašymo prid÷damas kartografinę
medžiagą (b.l. 16; 31–34).
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamentas 2001 m.
rugs÷jo 17 d. raštu Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriui atsak÷, kad atkurti nuosavyb÷s teisių
pareišk÷jams į ginčo žem÷s sklypą n÷ra galimybių d÷l jo priskirtinumo valstyb÷s išperkamai
žemei (b.l. 9), tačiau neįvykd÷ min÷to prašymo, t.y. nenustat÷ žem÷s sklypo naudojimo sąlygų
ir pan.
Vilniaus apskrities viršininko administracija 2002 m. lapkričio 4 d. raštu patvirtino
pareišk÷jams Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento 2001
m. rugs÷jo 17 d. rašto teis÷tumą ir pagrįstumą (b.l. 16).
Pareišk÷jai, nesutikdami su Vilniaus apskrities viršininko administracijos veiksmų
pagrįstumu, t.y. ginčydami min÷tų raštų pagrįstumą, praš÷ teismo įpareigoti Vilniaus miesto
savivaldybę suformuoti bei parengti žem÷s sklypo planą ir ribas; šį planą nustatyta tvarka
patvirtinti ir perduoti Vilniaus apskrities viršininko administracijai, šią įpareigojant atkurti
nuosavyb÷s teises.
Iš to, kas pasakyta, matyti, kad pareišk÷jai ginčijo atsakovų veiksmą – atsisakymą
atlikti tam tikrus veiksmus, nors juos ir įvardijo vilkinimu (neveikimu).
Tačiau atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas atlikti veiksmus, kaip teisin÷s
sąvokos, n÷ra tapačios (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 1, 2 p.).
Pirmuoju atveju atsisakymas atlikti veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo
subjektui leistinų veiksmų, kurio teis÷tumas ir pagrįstumas ir sudaro bylos nagrin÷jimo
dalyką.
Antruoju atveju viešojo administravimo subjektas neatlieka visų ar dalies veiksmų,
kuriuos jam priskirta atlikti. Šiuo atveju bylos nagrin÷jimo dalyką sudarytų aplinkybių, ar
viešojo administravimo subjektas buvo kompetentingas atlikti tam tikrus veiksmus, ar jam
priskirtus klausimus sprend÷ įstatymu nustatyta tvarka ir laiku ir pan., nustatymas.
Tačiau, kaip min÷ta, šioje byloje viešojo administravimo subjektai, spręsdami jiems
priskirtus klausimus, atsisak÷ atlikti pareišk÷jų pageidaujamus veiksmus.
Taigi šios bylos nagrin÷jimo dalyką ir sudaro atsakovų veiksmų (atsisakymo atlikti
jiems priskirtus veiksmus) pagrįstumo ir teis÷tumo nustatymas.
Atsakovų veiksmai, susiję su nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimu, bei jų apskundimo
tvarka yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos žem÷s reformos įstatyme (1991 m. liepos 25 d.
įstatymo redakcija Nr. I–1607), Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme (1997 m. liepos 1 d. įstatymo redakcija Nr. VIII–359),
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarime Nr. 1057 „D÷l Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“.
Lietuvos Respublikos žem÷s reformos įstatyme yra reglamentuota bendra žem÷s
reformos tvarka (1 str.), kurioje yra įtvirtinti žem÷s įsigijimo nuosavyb÷n būdai, galimi žem÷s
reformos metu. Vienas iš šiame įstatyme numatytų žem÷s įsigijimo nuosavyb÷n būdų yra
nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimas, grąžinant ją natūra, perduodant ar suteikiant žem÷s
sklypą nuosavyb÷n neatlygintinai (5 str. 1 p.). Pagal min÷to įstatymo nuostatas pačią
nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo ją grąžinant, perduodant ar suteikiant nuosavyb÷n
neatlygintinai bei išperkant kaimo vietov÷se ir miestuose tvarką bei sąlygas nustato
specialusis įstatymas – Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo

įstatymas (6 str.), o jo įgyvendinimo tvarką reglamentuoja specialusis poįstatyminis aktas –
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimas Nr. 1057 „D÷l Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“.
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad institucijų sprendimai d÷l nuosavyb÷s teisų į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui. Šią apskundimo teismui tvarką ir
sąlygas detalizuoja min÷tas Vyriausyb÷s nutarimas, kurio 122 ir 123 punktuose nustatyta, kad
skundai, susiję su nuosavyb÷s teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimu iki apskrities
viršininko sprendimo d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo pri÷mimo, nagrin÷jami Lietuvos
Respublikos žem÷s reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka ir kad institucijų
sprendimai d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo gali būti apskųsti teismui. Iš šių teis÷s normų,
reguliuojančių specifinius nuosavyb÷s teisių atkūrimo klausimus, matyti, kad jos nustato
dvejopą tvarką ir sąlygas, pagal kurias nagrin÷jami ginčai, kilę nuosavyb÷s teisių atkūrimo
procese, t.y. išskiria ginčus, atsiradusius nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese iki paties
sprendimo d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo pri÷mimo, ir ginčus, kilusius po tokio sprendimo
pri÷mimo.
Ginčus, atsiradusius nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese iki sprendimo d÷l
nuosavyb÷s teisių atkūrimo pri÷mimo, reglamentuoja bendro pobūdžio teis÷s norma – Žem÷s
reformos įstatymas, kurio 18 str. 2 d. yra išvardytos institucijos, nagrin÷jančios ginčus
ikiteismine tvarka. Darytina išvada, kad ginčams, atsiradusiems iki sprendimo d÷l nuosavyb÷s
teisių atkūrimo pri÷mimo, yra nustatyta išankstin÷ ne per teismą nagrin÷jimo tvarka. Kadangi
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas ir jį įgyvendinantis
Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimas Nr. 1057 yra specialiosios teis÷s normos Žem÷s
reformos įstatymo atžvilgiu, tod÷l, nustatant ikiteismine tvarka nagrin÷jamų ginčų pobūdį ir
ribas, būtina vadovautis šiomis specialiosiomis teis÷s normomis. O Žem÷s reformos įstatymo
18 straipsnio 2 dalies normos šiais atvejais taikomos tiek, kiek jos nustato institucijas,
įgaliotas spręsti šio pobūdžio ginčus ir pačią ginčų nagrin÷jimo tvarką.
Pagal Žem÷s reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį išankstine ne per teismą tvarka
skundus nagrin÷ja apskričių viršininkai ir Vyriausyb÷s įgaliota institucija – Nacionalin÷
žem÷s tarnyba.
Tačiau antruoju atveju d÷l ginčų, kilusių po sprendimo d÷l nuosavyb÷s teisių
atkūrimo pri÷mimo, asmuo, apeidamas išankstinę ginčo ne per teismą nagrin÷jimo tvarką, gali
tiesiogiai su skundu kreiptis į teismą.
Iš bylos matyti, kad pareišk÷jai išk÷l÷ ginčą nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese ir,
nesutikdami su ginčijamu Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros
departamento 2001 m.rugs÷jo 17 d. raštu, kreip÷si į Vilniaus apskrities viršininko
administraciją, po to – į teismą, tačiau prieš tai nesikreip÷ į Nacionalinę žem÷s tarnybą, nors
pagal nustatytą išankstinę ginčų ne per teismą nagrin÷jimo tvarką jie prival÷jo į ją kreiptis.
Įvertinus nustatytas nagrin÷jamosios bylos aplinkybes, darytina išvada, kad
pareišk÷jų skundžiami atsakovų veiksmai yra atlikti iki sprendimo d÷l nuosavyb÷s teisių
atkūrimo pri÷mimo, tod÷l, remiantis min÷to Žem÷s reformos įstatymo 18 str. 2 d., jie tur÷jo
būti visų pirma skundžiami išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne teismo tvarka institucijoms, o ne
teismui, t.y. pareišk÷jai tur÷jo pirmiausia pasinaudoti privaloma išankstinio neteisminio ginčo
sprendimo tvarka.
Jiems šia tvarka nepasinaudojus, jų skundas paliekamas nenagrin÷tas, o teismo
sprendimas naikinamas (ABTĮ 103 str. 1 p., 140 str. 1 d. 5 p.).
Be to, pažym÷tina, kad savivaldyb÷ms priskirtas atlikti administracinis veiksmas –
suformuoti žem÷s sklypų ribas ir parengti jų planus, nustatant žem÷s sklypo naudojimo
sąlygas, yra tik vienas iš veiksmų nuosavyb÷s atkūrimo į žemę procese, kuris yra tik viena iš
nedaugelio sąlygų, sudarančių prielaidas priimti sprendimą d÷l paties nuosavyb÷s teisių
atkūrimo.

Tod÷l nepagrįsta yra ir ta teismo sprendimo dalis, kuria apskrities viršininko
administracija yra įpareigojama priimti sprendimą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo, nes,
savivaldybei neatlikus min÷tų veiksmų, apskrities viršininkui neatsiranda įstatymin÷s sąlygos,
kuriomis yra galimas tokio sprendimo pri÷mimas (Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 18 str. 1 d.).
Šiuo atveju toks sprendimas buvo galimas tik tuomet, jei būtų buvę nustatyta, kad
apskrities viršininkas, tur÷damas įstatymines sąlygas, neveik÷ taip, kaip jam yra numatyta
veikti teis÷s aktais.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 5 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. vasario 21 d. sprendimą panaikinti,
o pareišk÷jų V.I. Andrejevskio, D.Stankevič skundą palikti nenagrin÷tą.
Nutartis galutin÷ ir neskundžiama.

1.3.6.3. D÷l sprendimų nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese pri÷mimo terminų
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusįjį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 18
straipsnio 1 dalis nustato, kad šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytos institucijos turi
išnagrin÷ti piliečių prašymus ir priimti sprendimus d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo per 6
m÷nesius nuo dokumentų, patvirtinančių nuosavyb÷s teises ir giminyst÷s ryšį, pateikimo bei
kitų šiame įstatyme nurodytų dokumentų parengimo dienos. Iš šios Įstatymo normos matyti,
kad sprendimo d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo pri÷mimas laike sąlygojamas ne tik dokumentų,
patvirtinančių nuosavyb÷s teises ir giminyst÷s ryšį, pateikimu, bet ir Piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusįjį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme nurodytų dokumentų parengimu. Pagal
Įstatymo 4 straipsnio 4 dalį, toje Lietuvos valstyb÷s teritorijos dalyje, kur buvo likusi r÷žių
sistema, žem÷ grąžinama bei kompensuojama natūra pagal sudarytus žem÷s reformos
žem÷tvarkos projektus, tokiu pat būdu perduodamas neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertis
savininko tur÷tajam žem÷s sklypas. Tod÷l žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto sudarymas
(tokio projekto patvirtinimas) Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusįjį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalies taikymo prasme yra būtinoji sąlyga priimti
sprendimą perduoti neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertį savininko žem÷s sklypą.
Administracin÷ byla Nr. A11–827–2003
Bylų kategorija 13.1.1.

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2003 m. rugs÷jo 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Anatolijaus
Baranovo (praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s (kolegijos pirminink÷) ir Ričardo Piličiausko,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
vert÷jaujant Joanai Luitvinskienei,
dalyvaujant pareišk÷jai Melanijai Volochinai,

pareišk÷jo atstovui advokatui Rimantui Jonynui,
atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens - Vilniaus rajono žem÷tvarkos skyriaus atstovei
Linai Lapinskaitei,
trečiajam suinteresuotam asmeniui Janinai Sinkevič,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Vilniaus apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal
pareišk÷jos Melanijos Volochinos skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko
administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB korporacijai “Matininkai”,
Vilniaus rajono žem÷tvarkos skyriui, Zigmontui Slavinskiui (Zigmont Slavinskij), Danutai
Bastovskajai, Leonorai Andrijevskajai, Alinai Grudzinskienei, Janui Slavinskiui (Jan
Slavinskij), Jadvygai Jankovskajai, Antonui Sinkevičiui, Janinai Sinkevič d÷l vilkinimo atlikti
veiksmus.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷ja Melanija Volochina su skundu (b. l. 4) kreip÷si į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydama įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją
priimti sprendimą suteikti M. Volochinai atitinkamą žem÷s sklypą Buivydiškių kadastrin÷je
vietov÷je.
Pareišk÷ja nurod÷, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijai pateikti visi
nuosavybę įrodantys dokumentai, tačiau nuosavyb÷s teisių atkūrimas į Klemenso Slavinskio
(Klemens Slavinskij) tur÷tą žemę, suteikiant lygiavertį 3,25 ha žem÷s sklypą, yra vilkinamas.
Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija ir tretysis suinteresuotas
asmuo Vilniaus rajono žem÷tvarkos skyrius atsiliepime į pareišk÷jos M. Volochinos skundą
(b. l. 20) nurod÷, kad su skundu nesutinka.
Pažym÷jo, jog Vilniaus apskrities viršininko administracijai yra pateikti nuosavybę
patvirtinantys dokumentai d÷l K. Slavinskio iki nacionalizacijos nuosavyb÷s teis÷mis valdyto
5,25 ha žem÷s sklypo Zujūnų kaime, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje. Pareišk÷ja
M. Volochina yra viena iš pretendentų, kuri turi nuosavyb÷s teisę į 2,93 ha žem÷s. Ji Vilniaus
rajono žem÷tvarkos skyriui yra pateikusi prašymą d÷l valstyb÷s išperkamos žem÷s
kompensavimo lygiaverčiu žem÷s sklypu Buivydiškių kadastro vietov÷je. Lygiaverčiai žem÷s
sklypai formuojami pagal Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eiliškumą.
Zujūnų kaimo žem÷s reformos žem÷tvarkos projektas dar nepatvirtintas, nes didžioji Zujūnų
kaimo žem÷s dalis yra užimta. Tokia žem÷ pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Atkūrimo įstatymas) 12 straipsnį priskirta
valstyb÷s išperkamai žemei ir natūra negrąžinama, už ją atlyginama šio įstatymo 16
straipsnyje nustatyta tvarka. Taip pat pažym÷jo, kad nesutinka su pareišk÷jos teiginiu, jog
nuosavyb÷s teisių atkūrimas yra vilkinamas. 2002 m. rugpjūčio 13 d. M. Volochinai buvo
išduota pažyma d÷l nuosavyb÷s teisę patvirtinančių dokumentų, surašyta išvada d÷l žem÷s
perdavimo nuosavyb÷n neatlygintinai ir visa medžiaga perduota UAB korporacijai
“Matininkai”. 2003 m. balandžio 24 d. byla perduota Vilniaus rajono žem÷tvarkos skyriui
išvadai užregistruoti, tačiau nustačius, jog byloje yra trūkumų, ji grąžinta pataisyti UAB
korporacijai “Matininkai”. Teig÷, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997
m. rugs÷jo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau –
Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka) 111 punkto nuostatomis M. Volochinai bus atkurtos
nuosavyb÷s teis÷s per 6 m÷nesius, iki galo suformavus nuosavyb÷s teisių atkūrimo bylą.
Tretysis suinteresuotas asmuo Leonora Andrijevskaja atsiliepime į pareišk÷jos
M. Volochinos skundą (b. l. 79) su skundu sutiko.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. liepos 3 d. sprendimu (b. l. 116 –
119) pareišk÷jos M. Volochinos skundą patenkino. Teismas įpareigojo Vilniaus apskrities

viršininko administraciją per tris m÷nesius nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos atkurti
M. Volochinai nuosavyb÷s teises į jai tenkančią žemę įstatymų nustatyta tvarka.
Teismas, įvertinęs įrodymus bei vadovaudamasis žem÷s reformą reglamentuojančiais
teis÷s aktais – Įstatymu “D÷l piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo
tvarkos ir sąlygų” (toliau - Atstatymo tvarkos ir sąlygų įstatymas) (1 str. 2 d.), Atkūrimo
įstatymu (1, 4, 12, 16 str.), Žem÷s reformos įstatymu (2, 6, 10 str.), Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtinta Žem÷s reformos
žem÷tvarkos projektų rengimo tvarka, Žem÷s ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23
d. įsakymu Nr. 207 patvirtinta Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų kaimo vietov÷je
rengimo metodika, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr.
534 patvirtintais Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais –, konstatavo, kad atsakovas
Vilniaus apskrities viršininko administracija vilkina atkurti pareišk÷jos nuosavyb÷s teises į
žemę (taip pat sudaryti ir patvirtinti grąžintinos žem÷s sklypo (ar sklypų) žem÷tvarkos
projektą bei įforminti atitinkamus dokumentus) įstatymų nustatyta tvarka, tod÷l skundas yra
tenkintinas.
Apeliaciniame skunde (b. l. 138 – 139) atsakovas Vilniaus apskrities viršininko
administracija prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d.
sprendimą ir priimti naują sprendimą – įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją
atkurti M. Volochinai nuosavyb÷s teises į žemę teis÷s aktų nustatyta tvarka bei terminais.
Atsakovas nurodo, kad nesutinka su teismo sprendimu d÷l įpareigojimo per 3
m÷nesius nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo dienos atkurti pareišk÷jai M. Volochinai
nuosavyb÷s teises į jai tenkančią žemę įstatymų nustatyta tvarka, nes šis įpareigojimas
neatitinka galiojančių teis÷s aktų nuostatų. Teigia, jog 3 m÷nesių termino nuosavyb÷s teis÷ms
atkurti nustatymas prieštarauja Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 111 punktui, kad
sprendimas d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo į kaimo vietov÷je esančią žemę, miškus, vandens
telkinius turi būti priimtas per 6 m÷nesius nuo žem÷naudos suprojektavimo žem÷s reformos
žem÷tvarkos projekte ir jos paženklinimo vietov÷je. Taip pat teigia, jog pirmosios instancijos
teismo sprendimas neįvykdomas, nes n÷ra patvirtintas Buivydiškių kadastro vietov÷s žem÷s
reformos žem÷tvarkos projektas. Šios vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projektas
numatytas baigti 2004 m. Pirmiausia atlikti parengiamieji darbai ir suprojektuoti r÷žiniai
kaimai. Pagal Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 4 punktą, toje vietov÷je, Lietuvos valstyb÷s
teritorijos dalyje, kur buvo likusi r÷žių sistema, žem÷ grąžinama bei kompensuojama natūra
pagal sudarytus žem÷s reformos žem÷tvarkos projektus. Kaip pažymima UAB korporacija
“Matininkai” 2003 m. birželio 10 d. rašte, Buivydiškių kadastrin÷s vietov÷s projektas
nepatvirtinamas d÷l to, kad ne visi piliečiai yra pateikę nuosavyb÷s teises patvirtinančius
dokumentus. Pagal Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio
4 dalį, piliečiai nuosavyb÷s teises
įrodančius dokumentus tur÷jo pateikti iki 2003 m. liepos 1 d., tačiau 2003 m. birželio 19 d. šis
terminas pratęstas iki 2003 m. gruodžio 31 d.
Atsiliepime į atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą
(b. l. 145 – 147) pareišk÷ja M. Volochina prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. liepos 3 d. sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti.
Pareišk÷ja pažymi, kad nuosavyb÷s teis÷s į nekilnojamąjį turtą turi būti atkurtos
laikantis Atkūrimo įstatymo 18 straipsnyje nustatytų terminų.
Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Patikrinusi bylą, kolegija konstatuoja, kad pareišk÷ja siekia atkurti nuosavyb÷s teisę į
jos senelio Klemenso Slavinskio tur÷tą žemę. Pagal bylos duomenis aplinkyb÷, kad
Klemensas Slavinskis iki žem÷s nacionalizacijos 1940 m. tur÷jo nuosavyb÷je 6 ha žem÷s
min÷tame Zujūnų kaime buvo nustatyta Vilniaus rajono apylink÷s teismo 2002 02 21
sprendimu (Vilniaus rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2-172-08-2001), tod÷l konstatuotina,
kad tik pateikus šį teismo sprendimą tuo pačiu buvo pateikti Atkūrimo įstatymo 9 straipsnyje
numatyti dokumentai, pakankami spręsti iki žem÷s nacionalizacijos tur÷tos nuosavyb÷s teis÷s
atkūrimo klausimą. Tod÷l iki nurodyto Vilniaus rajono apylink÷s teismo 2002 02 21

sprendimo pateikimo žem÷tvarkos skyriui (d÷l nuosavyb÷s teisę patvirtinančių dokumentų
nepakankamumo) negal÷jo būti tenkinamas pareišk÷jos 2000 08 29 prašymas grąžinti
Klemenso Slavinskio tur÷tą žemę natūra. Kolegija pažymi, kad pareišk÷ja pakeit÷ savo valią
prašymu grąžinti jai priklausančią Klemenso Slavinskio tur÷tą žemę kompensuojant ją
lygiaverčiu žem÷s sklypu Buivydiškių kadastro vietov÷je. Toks jos prašymas pateiktas
žem÷tvarkos skyriui 2003 03 13 (b. l. 57). Pareišk÷jos teigimu, kuriuo ji grindžia savo skundą,
atsakovas vilkina sprendimo pri÷mimą d÷l min÷to (2003 03 03) prašymo. Taigi konstatuotina,
kad šis administracinis ginčas kilo d÷l nuosavyb÷s teis÷s atkūrimo (lygiaverčio sklypo
suteikimo būdu) terminų laikymosi.
Sprendžiant materialin÷s teis÷s normų taikymo klausima kolegija konstatuoja, jog
Atkūrimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalis nustato, kad šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytos
institucijos (šiuo atveju atsakovas) turi išnagrin÷ti piliečių prašymus ir priimti sprendimus d÷l
nuosavyb÷s teisių atkūrimo per 6 m÷nesius nuo dokumentų, patvirtinančių nuosavyb÷s teises
ir giminyst÷s ryšį, pateikimo bei kitų šiame įstatyme nurodytų dokumentų parengimo dienos.
Iš šios įstatymo normos matyti, kad sprendimo d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo pri÷mimas
laike sąlygojamas ne tik dokumentų, patvirtinančių nuosavyb÷s teises ir giminyst÷s ryšį,
pateikimu, bet ir Atkūrimo įstatyme nurodytų dokumentų parengimu. Pagal Atkūrimo
įstatymo 4 straipsnio 4 dalį toje Lietuvos valstyb÷s teritorijos dalyje, kur buvo likusi r÷žių
sistema, žem÷ grąžinama bei kompensuojama natūra pagal sudarytus žem÷s reformos
žem÷tvarkos projektus, tokiu pat būdu perduodamas neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertis
savininko tur÷tajam žem÷s sklypas. Tod÷l žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto sudarymas
(tokio projekto patvirtinimas) Atkūrimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalies taikymo prasme yra
būtinoji sąlyga priimti sprendimą perduoti neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertį savininko
tur÷tajam žem÷s sklypą. Atkūrimo įstatymas tiesiogiai nereglamentuoja žem÷tvarkos projektų
sudarymo tvarkos, tačiau tokia tvarka nustatyta Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkoje,
patvirtintoje Vyriausyb÷s 1997 09 29 nutarimu Nr. 1057 (toliau Tvarka). Tvarkos 105 punkte
nustatyti žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto parengimo etapai ir jų eigos terminai. Pirmojo
iš šių terminų eiga skaičiuojama nuo piliečio prašymo atkurti nuosavyb÷s teisę lygiaverčiu
sklypu žem÷s gavimo laiko. Pagal Tvarkos 105 punktą nurodytų etapų (jų visumos) minimali
trukm÷ yra 5 m÷nesiai nuo prašymo atkurti nuosavyb÷s teisę lygiaverčio sklypo suteikimu
neatlygintinai gavimo laiko. Kaip nurodyta aukščiau pareišk÷ja tokį prašymą padav÷ 2003 03
13, tod÷l konstatuotina, kad jos skundo padavimo pirmosios instancijos teismui metu (2003
05 13) nebuvo pasibaigęs Tvarkoje nustatytas žem÷tvarkos projekto parengimo laikas. Be to,
pagal Tvarkos 111 punktą sprendimas d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo į kaimo vietov÷je
esančią žemę turi būti priimtas per 6 m÷nesius nuo žem÷naudos suprojektavimo žem÷s
reformos žem÷tvarkos projekte ir jos paženklinimo vietov÷je. Pareišk÷jos skundo pirmosios
instancijos teismui padavimo metu šis 6 m÷nesių terminas dar negal÷jo būti prad÷tas
skaičiuoti.
Remiantis išd÷stytais argumentais kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos
teismas neteisingai išaiškino ir pritaik÷ materialin÷s teis÷s normas. Tod÷l teismo priimtas
sprendimas naikintinas, o pareišk÷jos skundas atmestinas (ABTĮ 143 straipsnis).
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 136 straipsniu, 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
n u s p r e n d ž i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. sprendimą panaikinti
ir pareišk÷jos Melanijos Volochinos skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
1.3.6.4. D÷l piliečių, turinčių teisę į nuosavyb÷s teisių atkūrimą

Pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusįjį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos 5 punkto 2 dalį, jeigu piliečiai, netur÷ję teis÷s į nuosavyb÷s teisių
atkūrimą pagal įstatymą „D÷l piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atstatymo tvarkos ir sąlygų“ buvo pateikę prašymus, bet prašymai nebuvo nagrin÷jami, nes
šie asmenys netur÷jo teis÷s arba jos neteko praleidę terminą, jie laikomi pateikę prašymus
laiku; anksčiau pateikti prašymai nagrin÷jami pagal šią tvarką. Aiškinant šią teis÷s normą
pažym÷tina, kad joje yra numatytas atvejis (ir tuo pačiu jam suteikta teisin÷ reikšm÷), kai
piliečio paduotas prašymas d÷l nuosavyb÷s teis÷s atkūrimo atitinkamos institucijos n÷ra
(nebuvo) nagrin÷jamas iš esm÷s. Sistemiškai aiškinant šią normą darytina išvada, kad
anksčiau pateikti ir neišnagrin÷ti prašymai d÷l nuosavyb÷s teis÷s atkūrimo turi būti
nagrin÷jami pagal šią tvarką tik tuo atveju, kai prašymą padavęs asmuo (prašymo padavimo
metu) netur÷jo teis÷s į nuosavyb÷s atkūrimą pagal įstatymą „D÷l piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, tačiau tokią teis÷ jam yra suteikta
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusįjį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, arba kai tur÷jęs
teisę paduoti prašymą asmuo neteko teis÷s atkurti nuosavybę d÷l termino paduoti prašymą
praleidimo.
Įsigaliojus Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusįjį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymui (1997 m. liepos 09 d.), įstatymo „D÷l piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 2 straipsnį pakeit÷ Atkūrimo įstatymo 2
straipsnio nuostata, pagal kurią nuosavyb÷s teis÷s į šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytą
nekilnojamąjį turtą atkuriamos Lietuvos Respublikos piliečiams. Konstatuotina, kad turinčių
teisę į nuosavyb÷s teis÷s atkūrimą piliečių ratas Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusįjį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (palyginus su įstatymu „D÷l piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“) yra prapl÷stas. Pagal Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusįjį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnį Lietuvos
Respublikos pilietyb÷s tur÷jimas yra pakankama (pilietyb÷s aspektu) sąlyga tur÷ti teisę į
nuosavyb÷s teis÷s atkūrimą.
Administracin÷ byla Nr. A11–831–2003
Bylų kategorija 13.1.2.; 13.2.

NUTARTIS
2003 m. spalio 6 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (praneš÷jas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos
pirmininkas),
sekretoriaujant Rūtai Barysaitei,
dalyvaujant pareišk÷jui Josephui Tyszkiewicz,
pareišk÷jo atstovams advokatui Feliksui Užpelkiui ir advokato pad÷j÷jui Giedriui Skrinskai,
atsakovo atstovei Irenai Vaicekauskienei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal
pareišk÷jo Joseph Tyszkiewicz įgalioto atstovo advokato Felikso Užpelkio skundą atsakovui
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijai d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:

Pareišk÷jas Joseph Tyszkiewicz su skundu (b. l. 2 – 4, 35 - 37) kreip÷si į Vilniaus
apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administraciją išnagrin÷ti 1992 m. sausio 31 d. prašymą ir spręsti klausimą d÷l nuosavyb÷s
teisių atkūrimo į gyvenamuosius namus Žygimantų g. 11, Vilniuje.
Pareišk÷jas nurod÷, kad iki 1940 m. jo motinai Teresei Tyškevičienei nuosavyb÷s teise
Vilniaus mieste, Žygimantų g. 11 (buvęs adresas Žygimantų g. 22/7, Vilnius), priklaus÷ trys
gyvenamieji namai, keturi sand÷liai bei 1373 kv. m žem÷s sklypas. Taip pat nurod÷, jog nuo
1941 m. Lietuvoje negyvena. Pažym÷jo, kad kartu su motina 1992 m. sausio 31 d. padav÷
prašymus atkurti nuosavyb÷s teises, kurie buvo adresuoti Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininkui Vytautui Landsbergiui, Lietuvos ambasadoriui Jungtin÷se Amerikos Valstijose
Stasiui Lozoraičiui, Lietuvos konsulato generaliniam konsului A. Simučiui. V÷liau gavo 1992
m. kovo 17 d. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Užsienio ryšių skyriaus raštą, patvirtinantį,
jog prašymai yra gauti ir persiunčiami Teisingumo ministerijai bei Užsienio ekonominių ryšių
ministerijai. Manydami, kad yra sprendžiami nuosavyb÷s teisių atkūrimo klausimai, daugiau
nieko nebedar÷. 2003 m. pradžioje sužinojo, jog prašymai nebuvo nagrin÷jami. Pakartotinai
kreipusis Vilniaus miesto meras 2003 m. kovo 27 d. raštu Nr. 01 – 34 – 606 – (3.3) atsisak÷
atkurti nuosavyb÷s teises, nes pareišk÷jas n÷ra tinkamai ir laiku padavęs prašymo atkurti
nuosavyb÷s teises. Pareišk÷jo nuomone, toks atsisakymas yra nepagrįstas ir neteis÷tas.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija atsiliepime į pareišk÷jo
J. Tyszkiewicz skundą (b. l. 9 – 11) praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurod÷, kad pareišk÷jas neturi teis÷s į nuosavyb÷s atkūrimą, kadangi
praleido įstatymo nustatytą terminą prašymui d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo paduoti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. liepos 3 d. sprendimu (b. l. 88 –
89) pareišk÷jo J. Tyszkiewicz skundą patenkino. Teismas įpareigojo Vilniaus miesto
savivaldyb÷s administracijos direktorių išnagrin÷ti J. Tyszkiewicz 1992 m. sausio 31 d.
prašymą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo į gyvenamuosius namus, esančius Žygimantų g. 11,
Vilniuje, iš esm÷s.
Teismas konstatavo, kad atsakovo atsisakymas yra nepagrįstas. Pareišk÷jo 1992 m.
sausio 31 d. prašymas patvirtina, jog jis siekia atkurti nuosavyb÷s teises į nusavintą turtą.
Prašymas buvo pateiktas nepraleidus termino, nustatyto nuosavyb÷s teisių atkūrimui.
Institucija, gavusi prašymą, prival÷jo jį perduoti nagrin÷ti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
1991 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 470 patvirtintos Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l
piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų”
įgyvendinimo tvarkos (toliau – Atstatymo tvarkos ir sąlygų įstatymo įgyvendinimo tvarka) 6
punkte nurodytai institucijai, įgaliotai nagrin÷ti tokius prašymus. Institucija pagal šio
nutarimo 7 punktą prival÷jo išnagrin÷ti prašymą ir priimti sprendimą. Bylos įrodymai
patvirtina, jog prašymas d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo nebuvo išnagrin÷tas ir sprendimas
nebuvo priimtas. Tod÷l pareišk÷jo atstovui pateikus atsakovui 2003 m. kovo 5 d. ir 2003 m.
kovo 12 d. prašymus pakartotinai, 1992 m. sausio 31 d. prašymas tur÷jo būti išnagrin÷tas kaip
paduotas nepraleidus termino, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m.
rugs÷jo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtinta Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka (toliau – Atkūrimo
įstatymo įgyvendinimo tvarka). Tai numato Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 5
punkto 2 dalis. Ten pat numatyta, jog prašymus nagrin÷janti institucija turi teisę prašyti
pateikti papildomą informaciją (dokumentus) arba patikslinti prašymą. Pareišk÷jas turi teisę
teikti papildomus įrodymus nepriklausomai nuo Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 11
punkte nurodyto termino, nes tokią teisę jam apribojo atsakovas, atsisakydamas nagrin÷ti jo
1992 m. sausio 31 d. prašymą, ir teismas, gindamas pažeistą teisę, turi pagrindą atkurti
buvusią iki teis÷s pažeidimo pad÷tį (Civilinio kodekso 1.138 str. 2 p., Administracinių bylų
teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 4 p.). Remiantis šiais argumentais atsakovas privalo išnagrin÷ti
pareišk÷jo 1992 m. sausio 31 d. prašymą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo, vadovaudamasis

Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos III ir VIII skirsniuose nustatyta tvarka. Tod÷l
pareišk÷jo skundas tenkintinas.
Apeliaciniame skunde (b. l. 91 – 92) atsakovas Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracija prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d.
sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą pareišk÷jo skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas pažymi, jog pareišk÷jo J. Tyszkiewicz 1992 m. sausio 31 d. prašymas buvo
pateiktas tuometiniam Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui V. Landsbergiui.
Pirmos instancijos teismas neteisingai konstatavo, kad pareišk÷jas pateik÷ prašymą įstatymo
nustatyta tvarka ir terminais. Prašymus pagal galiojusį įstatymą “D÷l piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” (toliau – Atstatymo tvarkos ir
sąlygų įstatymas) gal÷jo pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai bei tie užsieniečiai, kurie
yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir gyvena (yra registruoti) Lietuvoje. Įstatyme buvo
nustatytas prašymų padavimo terminas – 1991 m. gruodžio 31 d. Pareišk÷jas prašymą pateik÷
1992 m. sausio 31 d., t. y. pasibaigus prašymų pateikimo terminui. Piliečiai, praleidę šį
terminą, neteko teis÷s į turto sugrąžinimą pagal min÷tą įstatymą, išskyrus asmenis, numatytus
Atstatymo tvarkos ir sąlygų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje. Atsakovas taip pat pažymi, jog
pareišk÷jas prašymo pateikimo metu netur÷jo Lietuvos Respublikos pilietyb÷s, negyveno
Lietuvoje, tod÷l prarado teisę į nuosavyb÷s teisių atkūrimą pagal tuo metu galiojusį įstatymą.
1999 m. birželio 4 d., gavęs Lietuvos Respublikos piliečio pasą, pareišk÷jas nesi÷m÷ jokių
veiksmų, kad informuotų institucijas, priimančias sprendimus d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo,
apie naujai atsiradusias aplinkybes ir nepateik÷ pilietybę įrodančių dokumentų. Taip pat
nurodo, kad tai, jog institucija, gavusi prašymą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo, prival÷jo jį
perduoti nagrin÷ti tinkamai institucijai, tačiau to nepadar÷, nepaneigia aplinkyb÷s, kad 1992
m. sausio 31 d. prašymas pateiktas praleidus prašymo padavimo terminą (1991 m. gruodžio
31 d.) ir pareišk÷jui neturint teis÷s į nuosavyb÷s teisių atkūrimą (prašymo padavimo metu
netur÷jo Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų). Atsakovas pažymi, jog
nei pagal Atstatymo tvarkos ir sąlygų įstatymą, nei įsigaliojus naujai priimtam Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymui (toliau – Atkūrimo
įstatymas) pareišk÷jas nesirūpino savo turto atgavimu. Min÷to įstatymo pakeitimai leido
pareišk÷jui, pasikeitus aplinkyb÷ms, pakartotinai teikti prašymus. Įstatymų leid÷jas ne kartą
pratęs÷ arba atnaujino prašymų padavimo terminus, tačiau pareišk÷jas nepasinaudojo nei
viena įstatymo numatyta galimybe realizuoti savo konstitucinę teisę į nuosavyb÷s teisių
atkūrimą. Pareišk÷jas, 1999 m. birželio 4 d. gavęs Lietuvos Respublikos piliečio pasą, iki
2001 m. gruodžio 31 d. gal÷jo pasinaudoti teise pateikti naują prašymą d÷l nuosavyb÷s teisių
atkūrimo. Šia teise jis nepasinaudojo ir įstatymo nustatytus terminus praleido ne d÷l atsakovo
kalt÷s. Atkūrimo įstatymo 10 straipsnyje nustatytas naikinamasis prašymų padavimo terminas
(Civilinio kodekso 1.117 str. 6 d.), kurį praleidus netenkama teis÷s atkurti nuosavyb÷s teises
pagal šį įstatymą.
Atsiliepime į atsakovo Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos apeliacinį skundą
(b. l. 97) pareišk÷jas J. Tyszkiewicz prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003
m. liepos 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
Pareišk÷jas teigia, jog valią atkurti nuosavyb÷s teises yra išreiškęs nepasibaigus
galutiniam terminui prašymams paduoti (2001 m. gruodžio 31 d.), būdamas Lietuvos
Respublikos pilietis.
Apeliacinis skundas atmestinas.
Patikrinusi bylą, kolegija konstatuoja neginčijamas aplinkybes, kad pareišk÷jo 1992
01 31 laiškas, adresuotas tuometin÷s Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui šios institucijos
buvo gautas, įregistruotas kaip oficialus dokumentas ir kopijos pavidalu 1992 03 17 buvo
perduotas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai apie tai informavus pareišk÷ją (b. l.
48-49, 77, 79-81). Iš laiško turinio matyti, kad pareišk÷jas savo ir (laiške neįvardintos)
motinos vardu kreip÷si d÷l “sovietų neteis÷tai atimtos nuosavyb÷s” grąžinimo. Pareišk÷jo
teigimu jo motinos tur÷tas ir neteis÷tai atimtas turtas buvo konkrečiai įvardintas motinos

(TERESOS TYSZKIEWICZ) 1991 12 20 “rašytiniame patvirtinime ir ieškinyje”, kuris jo
buvo pateiktas kartu su min÷tu laišku. Iš min÷to “rašytinio patvirtinimo ir ieškinio” matyti,
kad jo autoryst÷ ir teksto surašymo data (1991 12 20) patvirtinti notariškai (b. l. 15, 19).
Atžymos ant šio patvirtinimo apie datas ir jame nurodyti pavard÷ bei numeris (“92 03 02 Nr.
1442 A. Bogušien÷ 92 03 17”) sutampa su atitinkamomis atžymomis ant min÷to 1992 01 31
pareiškimo originalo, gauto iš Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos. Pažym÷tina, kad
1992 03 17 atsakymą (patvirtinimą) pareišk÷jui apie jo pareiškimo gavimą pasiraš÷
Aukščiausiosios Tarybos sekretor÷ užsienio korespondencijai Asta Bogušien÷. Taip pat
pažym÷tina, kad pagal Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 07 16 nutarimo
Nr. I-1548 16 punktą Teisingumo ministerija (kuriai buvo perduotas pareišk÷jo 1992 01 31
laiškas) buvo atsakinga už Atstatymo tvarkos ir sąlygų įstatymo vykdymo kontrolę. Išvardintų
aplinkybių visuma, kolegijos manymu, leidžia daryti išvadą ir konstatuoti, kad min÷ti 1992 01
31 laiškas ir 1991 12 20 patvirtinimas buvo pateikti kaip vientisas dokumentas, kuris pagal
savo esmę ir turinį laikytinas prašymu d÷l nuosavyb÷s teis÷s atkūrimo Atstatymo tvarkos ir
sąlygų įstatymo taikymo prasme.
Šis administracinis ginčas kilo d÷l, pareišk÷jo manymu neteis÷to, atsakovo atsisakymo
nagrin÷ti Atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka min÷tą 1992 01 31 prašymą. Atsisakymas ir jo
motyvai yra suformuluoti atsakovo 2003 03 27 rašte Nr. 01-34—606-(3.3), tod÷l
Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) taikymo prasme laikytina, kad pareišk÷jas
šioje byloje skundžia atsakovo neveikimą. Pareišk÷jo teigimu atsakovas šiuo neveikimu
pažeidžia jo (pareišk÷jo) Atkūrimo įstatymo bei Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos
nustatytą teisę atkurti Teres÷s Tyškevičien÷s (mirusios 1996 05 04) tur÷tą nuosavyb÷s teisę į
min÷tą gyvenamąjį namą. Tod÷l, nagrin÷jant šį administracinį ginčą, taikintinos jo atsiradimo
ir šiuo metu galiojančios Atkūrimo įstatymo bei Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos
nuostatos, reglamentuojančios prašymų atkurti nuosavyb÷s teises į nekilnojamąjį turtą
pateikimo tvarką.
Pagal Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 5 punkto 2 dalį, jeigu piliečiai,
netur÷ję teis÷s į nuosavyb÷s teisių atkūrimą pagal Atstatymo tvarkos ir sąlygų įstatymą buvo
pateikę prašymus, bet prašymai nebuvo nagrin÷jami, nes šie asmenys netur÷jo teis÷s arba jos
neteko praleidę terminą, jie laikomi pateikę prašymus laiku; anksčiau pateikti prašymai
nagrin÷jami pagal šią tvarką. Aiškinant šią teis÷s normą pažym÷tina, kad joje yra numatytas
atvejis (ir tuo pačiu jam suteikta teisin÷ reikšm÷), kai piliečio paduotas prašymas d÷l
nuosavyb÷s teis÷s atkūrimo atitinkamos institucijos n÷ra (nebuvo) nagrin÷jimas iš esm÷s.
Sistemiškai aiškinant šią normą darytina išvada, kad anksčiau pateikti ir neišnagrin÷ti
prašymai d÷l nuosavyb÷s teis÷s atkūrimo turi būti nagrin÷jami pagal šią tvarką tik tuo atveju,
kai prašymą padavęs asmuo (prašymo padavimo metu) netur÷jo teis÷s į nuosavyb÷s atkūrimą
pagal Atstatymo tvarkos ir sąlygų įstatymą, tačiau tokią teisę jam yra suteikta Atkūrimo
įstatymo, arba kai tur÷jęs teisę paduoti prašymą asmuo neteko teis÷s atkurti nuosavybę d÷l
termino paduoti prašymą praleidimo.
Pagal pareišk÷jo 1992 01 31 prašymo padavimo metu galiojusio Atstatymo tvarkos ir
sąlygų įstatymo 2 straipsnį nuosavyb÷s teis÷ į išlikusį nekilnojamąjį turtą gal÷jo būti atstatoma
buvusiam turto savininkui, jeigu jis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra Lietuvos
pilietis ir turi šią pilietybę patvirtinantį dokumentą bei nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje,
o jam mirus - jo vaikams (įvaikiams), t÷vams (įt÷viams) ar sutuoktiniui, jeigu jie pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus yra Lietuvos piliečiai ir turi šią pilietybę patvirtinantį
dokumentą bei nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje. Tokia nuostata galiojo visą Atstatymo
tvarkos ir sąlygų įstatymo galiojimo laiką. Įsigaliojus Atkūrimo įstatymui (1997 07 09) ją
pakeit÷ Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio nuostata, pagal kurią nuosavyb÷s teis÷s į šio įstatymo
3 straipsnyje nurodytą nekilnojamąjį turtą atkuriamos Lietuvos Respublikos piliečiams.
Konstatuotina, kad turinčių teisę į nuosavyb÷s teis÷s atkūrimą piliečių ratas Atkūrimo
įstatymo (palyginus su Atstatymo tvarkos ir sąlygų įstatymu) yra prapl÷stas. Pagal bylos
duomenis nei pareišk÷jas, nei jo motina Teres÷ Tyškevičien÷ min÷to 1992 01 31 prašymo

padavimo metu Atstatymo tvarkos ir sąlygų įstatymo taikymo prasme netur÷jo Lietuvos
pilietyb÷s patvirtinančio dokumento, tod÷l tuo metu nepateko į šio įstatymo 2 straipsnio
nustatytą piliečių ratą (pažym÷tina, kad Lietuvos Respublikos piliečio pasas pareišk÷jui
išduotas 1999 06 04 – b. l. 12). Pagal Atkūrimo įstatymo 2 straipsnį Lietuvos Respublikos
pilietyb÷s tur÷jimas yra pakankama (pilietyb÷s aspektu) sąlyga tur÷ti teisę į nuosavyb÷s teis÷s
atkūrimą. Atkūrimo įstatymo įsigaliojimo metu (1997 07 09) pareišk÷jas jau buvo laikomas
Lietuvos Respublikos piliečiu (Lietuvos Respublikos pilietyb÷s įstatymo 1 straipsnis, 1995 10
03 įstatymo Nr. I-1053 redakcijoje). Tod÷l konstatuotina, kad savarankiška teis÷ į nuosavyb÷s
teis÷s atkūrimą atsirado pareišk÷jui tik įsigaliojus Atkūrimo įstatymui. Tuo pačiu
konstatuotina, kad Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 5 punkto 2 dalies nuostata d÷l
būtinumo nagrin÷ti ankščiai paduotą prašymą taikytina it pareišk÷jo atžvilgiu. Tod÷l
Atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 5 punkto 2 dalies taikymo prasme laikytina, kad
pareišk÷jo prašymas d÷l nuosavyb÷s teis÷s atkūrimo yra pateiktas laiku.
Taigi pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas iš esm÷s yra pagrįstas, tod÷l
tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais n÷ra pagrindo.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
n u t a r ÷:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.1.6. D÷l socialin÷s apsaugos
1.3.7.1. D÷l pareigūnų ir karių valstybin÷s pensijos už tarnybą dydžio
Pareigūnų ir karių valstybin÷s pensijos tikslas - užtikrinti socialinį aprūpinimą
asmenims, ištarnavusiems valstybei tam tikrą laiką, tam tikromis sąlygomis. Vienas iš
pensijos sandaros ypatumų - pensijos dydžio priklausomyb÷ ir diferencijavimas pagal
atitinkamo asmens ind÷lį, šiuo atveju į valstyb÷s tarnybą vidaus reikalų sistemoje. Šis
principas įtvirtintas Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo, krašto
apsaugos, prokuratūros, Kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstyb÷s įmonių
pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 dalies
nuostatose, pagal kurias pensijos dydis tiesiogiai priklauso nuo atitinkamo asmens atliktų
funkcijų, atsakomyb÷s, tarnybos laiko ir kitų kriterijų, apibūdinančių jo ind÷lį į tam tikros
valstyb÷s funkcijos įgyvendinimą, ir šis dydis fiksuojamas asmeniui baigus tarnybą ir skiriant
pensiją. Kitas pensijos sudarymo kriterijus - pensijos dydžio siejimas su valstyb÷s
pragyvenimo lygiu, jo ekonomin÷mis galimyb÷mis ir pan. Šio principo įgyvendinimas
užtikrinamas įtvirtinat pensijos ar jos dalies priklausomybę nuo kintamo valstyb÷s
pragyvenimo lygį atspindinčio dydžio (pareigūnų pensijų atveju - bazin÷s m÷nesin÷s algos).
Pareigūnų ir karių valstybin÷s pensijos dydis turi būti siejamas su pareigūno tur÷tu
iki iš÷jimo į pensiją tarnybiniu atlyginimu ir laipsnio atlygiu, o ne koreguojamas pagal
pasikeitusius pareiginio atlyginimo koeficientus.

Administracin÷ byla A4 –110-2003
Bylų kategorija 8.6.1.; 1.3.

NUTARTIS
2003 m. balandžio 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų: N.
Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷ ir praneš÷ja), B. Janavičiūt÷s, A. Drigoto, S. Gudyno ir A.
Taminsko,
sekretoriaujant R. Barysaitei,
dalyvaujant pareišk÷jui V. J. Bacevičiui,
atsakovo – Vidaus reikalų ministerijos – atstovui A. Sodoniui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal
pareišk÷jo V. J. Bacevičiaus apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo
2002 m. liepos 4 d. sprendimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷
Pareišk÷jas V. J. Bacevičius praš÷ teismą:
1. pripažinti, kad Vidaus reikalų ministerija apskaičiuodama jo darbo
užmokestį valstybinei vidaus reikalų pareigūno pensijai gauti, nuo 1995-0101, nesilaik÷ Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo,
krašto apsaugos, prokuratūros, Kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų
ir valstyb÷s įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7
straipsnio l dalies nuostatų, ir tuo padar÷ 46 392, 64 Lt žalą;
2. įpareigoti atsakovą perskaičiuoti pensiją ir ją mok÷ti nuo 1995-01-01 pagal
Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo, krašto
apsaugos, prokuratūros, Kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų ir
valstyb÷s įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 str. l d.,
7 str. 2 d. ir 16 str. 6 d.;
3. priteisti iš atsakovo 46 392, 64 Lt žalai atlyginti.
Nurod÷, kad į pensiją iš÷jo 1992-02-24 iš kontrolinio meistro pareigų, tur÷damas
majoro laipsnį ir ištarnavęs 22,25 metus. Pareišk÷jas mano, kad jo pensija turi būti
perskaičiuota nuo darbo užmokesčio, galiojusio pensijos apskaičiavimo ir mok÷jimo m÷nesį,
t.y. taip: priedas už laipsnį, buvusį 1992-02-24, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
nutarimo Nr. 499 pried÷lį Nr. 12 turi būti transformuotas į galiojantį pensijos mok÷jimo
m÷nesį; priedas už ištarnautus metus, nustatytas 1992-02-24 pagal Vyriausyb÷s 1991-11-29
nutarimo Nr.499 pried÷lį Nr. 11, išreikštas procentais nuo pareiginio atlyginimo, turi
būti transformuotas į galiojantį pensijos mok÷jimo m÷nesį; koeficientai, nustatyti už
pareigas, laipsnį ir ištarnautus metus., sumuojami, o jų suma dauginama iš pensijos mok÷jimo
m÷nesį galiojančios m÷nesin÷s bazin÷s algos. Taip nustatytas pensijos mok÷jimo m÷nesį
galiojantis darbo užmokestis dauginamas nuo iš pensijos dydžio procentine išraiška nuo
darbo užmokesčio (40,05 proc.) ir pensija skaičiuojama pagal min÷to įstatymo 16 str. 7 d.
Atsakovas, pareišk÷jo teigimu, skaičiavo pensiją Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1995

m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 85 D÷l Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s
saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų ir
valstyb÷s įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mok÷jimo nuostatų
patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniams priedui už ištarnautus metus
gauti, nustatymo patvirtintų Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s
saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų ir
valstyb÷s įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mok÷jimo nuostatų
31.3 p., prieštaraujančiu įstatymo 7 str. 1 d.
Atsakovas nesutiko su pareišk÷jo pozicija ir paaiškino, kad nuo 1995-01-01
(Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos,
prokuratūros, Kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų ir valstyb÷s įmonių pareigūnų ir
karių valstybinių pensijų įstatymo įsigaliojimo) pareišk÷jo valstybin÷s pensijos dydis – 40,05.
Tam neprieštarauja ir pareišk÷jas, tačiau pareišk÷jo pateiktas darbo užmokesčio
paskaičiavimas – neteisingas. Atsakovas mano, kad darbo užmokestis pareišk÷jo pensijai
gauti, turi būti skaičiuojamas pagal jo iš÷jimo iš tarnybos metu buvusius koeficientus ir
pensijos mok÷jimo m÷nesį galiojantį bazin÷s m÷nesin÷s algos dydį ir už kiekvienus tarnybos
metus pridedant 1,8 procento darbo užmokesčio (Įstatymo 7 str. 1 d., 16 str. 6 d.). Pareišk÷jas
siekia, kad apskaičiuojant pensija, jo darbo užmokestis būtų skaičiuojamas kaip pensijos
paskaičiavimo dieną tarnaujančio analogiško pareigūno darbo užmokestis, imdamas pagrindu
specialisto koeficientą, tačiau toks jo reikalavimas nepagrįstas. Pareišk÷jo pareigos
panaikintos. Šias funkcijas šiuo metu vykdo ne specialistas, o kontrolierius. Ši pareigyb÷
nepriskiriama nei prie statutinio nei prie valstyb÷s tarnautojo pareigybių ir priedai už laipsnį,
stažą ir tarnybą, nustatyti įstatymo 7 str. 1 d., šias pareigas užimančiam darbuotojui
nemokami, tod÷l, taikant pareišk÷jo darbo užmokesčio paskaičiavimo metodiką, tokie priedai
netur÷tų būti įskaičiuojami ir į pareišk÷jo darbo užmokestį. Tokiu būdu darbo užmokestis
pensijai gauti žymiai sumaž÷tų, ir priešingai, pareišk÷jo siūlomu atveju, jo pensija būtų
gerokai didesn÷ nei tarnavusių po 1995-01-01.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2002-07-04 sprendimu pareišk÷jo V. J.
Bacevičiaus skundą atmet÷. Teismas konstatavo, kad 1995-01-01 įsigaliojus 1994 m. gruodžio
13 d. Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos,
prokuratūros, Kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų ir valstyb÷s įmonių pareigūnų ir
karių valstybinių pensijų įstatymui, pareišk÷jui anksčiau paskirta pensija teisingai
perskaičiuota remiantis šio įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi. Teismas taip pat konstatavo, kad
šio įstatymo 7 straipsnis pareišk÷jo atžvilgiu negali būti taikomas, nes reglamentuoja
pensijų apskaičiavimą ir mok÷jimą tik pareigūnams ir kariams, iš÷jusiems į pensiją galiojant
šiam įstatymui, iki šio įstatymo įsigaliojimo iš÷jusiems į pensiją asmenims pensija
perskaičiuojama, remiantis įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi, kas pareišk÷jo atveju ir
padaryta.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas V. J. Bacevičius praš÷ Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2002-07-04 sprendimą panaikinti ir priimti naują - jo skundą
patenkinti. Nurod÷, kad n÷ra teis÷s akto, nustatančio teisę perskaičiuoti jo pensiją tik pagal
Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos,
prokuratūros, Kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų ir valstyb÷s įmonių pareigūnų ir
karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 6 dalies nuostatas. Pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 2 punkte reglamentuojama, kad pareigūnams ir kariams,
kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo paskirta pareigūnų ar karių valstybin÷ pensija,
išskyrus maitintojo netekimo, paskirtos pensijos perskaičiavimui taikoma tokia pat tvarka, kaip
apskaičiuojant pareigūnų ir karių pensiją pagal šį įstatymą, tod÷l, pareišk÷jo manymu, jo
atžvilgiu tur÷jo būti taikoma įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostata d÷l darbo užmokesčio,
nuo kurio skaičiuojama pensija.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2002 m. rugs÷jo 10 d. nutartimi
pareišk÷jo V. J. Bacevičiaus apeliacinį skundą atmet÷, o Vilniaus apygardos administracinio

teismo 2002-07-04 sprendimą paliko nepakeistą. Teismas konstatavo, kad Konstitucinio
Teismo 2002-04-23 nutarime, kuriuo vadovaujamasi ir apeliaciniame skunde, pabr÷žta, kad
įstatymų leid÷jas, nustatydamas pareigūnų ir karių valstybin÷s pensijos už tarnybą
apskaičiavimo ir perskaičiavimo tvarką, ją diferencijuoja atsižvelgdamas į skirtingas tarnybos
sąlygas, į anksčiau buvusio pensinio aprūpinimo teisinį reguliavimą, į tur÷tas pareigas,
tarnybos stažą, tur÷tą laipsnį, kategoriją, išsilavinimą ir kt. Apeliacin÷s instancijos teismo
nuomone, Vytautui Jonui Bacevičiui Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7
straipsnis negali būti taikomas, kadangi jis reglamentuoja pensijų apskaičiavimą ir mok÷jimą
pareigūnams ir kariams, iš÷jusiems į pensiją galiojant šiam įstatymui. Iki šio įstatymo
įsigaliojimo iš÷jusiems į pensiją asmenims pensija perskaičiuojama pagal šio įstatymo 16
straipsnį, kuris siejamas ir su įstatymo 7 straipsnio nuostatomis.
2002 m. gruodžio 19 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi,
išnagrin÷jus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko siūlymą įvertinti, ar yra
pagrindas atnaujinti procesą administracin÷je byloje Nr. A9-889-02 pagal pareišk÷jo V. J.
Bacevičiaus apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002-07-04
sprendimo, procesas administracin÷je byloje atnaujintas, padarius prielaidą, kad, priimant
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. rugs÷jo 20 d. nutartį, gal÷jo būti
padarytas esminis materialin÷s teis÷s normų (Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos,
valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kal÷jimų departamento, jam pavaldžių
įstaigų ir valstyb÷s įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 str.), pažeidimas
jas taikant ir aiškinant, ir tai gal÷jo tur÷ti įtakos nutarties teis÷tumui.
Atnaujinus procesą byloje ir nagrin÷jant bylą apeliacine tvarka, pareišk÷jas palaik÷
savo poziciją, teigdamas, kad jo darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis
Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos,
prokuratūros, Kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų ir valstyb÷s įmonių pareigūnų ir
karių valstybinių pensijų įstatymo 7 str. 1, 2 d., 16 str. 6 d, pagal pensijos mok÷jimo m÷nesį
galiojusį pareigūnų darbo užmokestį, atitinkamai didinant koeficientus.
Atsakovo atstovas nesutiko su pareišk÷ju ir nurod÷, kad pareišk÷jui pensija mokama
tiesingai, vadovaujantis galiojančiais teis÷s aktais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimais koreguojamą bazin÷s m÷nesin÷s algos dydį.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. liepos 4 d. sprendimas ir
Vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. rugs÷jo 20 d. nutartis, kuria atmestas pareišk÷jo
V. J. Bacevičiaus apeliacinis skundas - iš esm÷s teisingi. Ir pirmos ir apeliacin÷s instancijos
teismai teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, konstatavę, kad darbo užmokestis
pareišk÷jo pensijai paskaičiuotas teisingai. Nors teismai nurod÷, kad pareišk÷jo atžvilgiu,
apskaičiuojant jo darbo užmokestį, taikytina tik Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos,
valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kal÷jimų departamento, jam pavaldžių
įstaigų ir valstyb÷s įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 str. 6 d. ir
netaikytinas 7 str., tačiau, aiškindami darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojama pensija
pareigūnams, iš÷jusiems iš tarnybos iki 1995 01 01, paskaičiavimą, teismai, nors ir atsiribojo
nuo įstatymo 7 str. 1 d. taikymo ir aiškinimo, tačiau per Konstitucinio Teismo 2002 m.
balandžio 23 d. nutarimo D÷l Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų
tarnybos, valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų įstatymo (2000 m. geguž÷s 2 d. redakcija) 7 straipsnio 1 ir 2 dalių, 16 straipsnio 6
dalies ir 9 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat d÷l Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 "D÷l vidaus reikalų, valstyb÷s
saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
skyrimo bei mok÷jimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam
priedui už ištarnautus metus gauti, nustatymo" patvirtintų vidaus reikalų, valstyb÷s saugumo,
krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei

mok÷jimo nuostatų (1998 m. lapkričio 20 d. redakcija) 31.3 punkto atitikties Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos
ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (2000 m. geguž÷s 2 d.
redakcija) 7 straipsnio 1 daliai analizę, pri÷jo prie logiškos išvados, kad atsakovas teisingai
skaičiavo pareišk÷jo darbo užmokestį.
Lietuvos Konstitucijos 52 str. skelbia, kad valstyb÷ laiduoja piliečių teisę gauti
senatv÷s ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlyst÷s, maitintojo
netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais. Pagal šią normą, gali būti nustatytos ne tik
Konstitucijos 52 str. išvardintos, bet ir kitokios, įstatymais reglamentuotos pensijų ar
socialin÷s paramos rūšys. Pareišk÷jui skirta pareigūno valstybin÷ pensija už tarnybą vidaus
reikalų sistemoje (Pataisos reikalų departamento prie VRM PDK-1). Tokios pensijos skyrimą
(1992 - 02 – 24) reglamentavo Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 26 str. ir Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 281 D÷l Lietuvos Respublikos prokuratūros, vidaus
reikalų, valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos sistemų, Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos
skyriaus darbuotojų, pareigūnų ir karių pensinio aprūpinimo tvarkos, netekęs galios Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 nuo 1995 m. sausio 1 d.
Šių teis÷s aktų nuostatos siejo pareigūno pensijos dydį su jo darbo užmokesčiu, gautu
atleidimo iš tarnybos dieną, numatant pensijos indeksavimą Gyventojų pajamų garantijų
įstatymo nustatyta tvarka. Darbo užmokestį, jo sud÷tį, apibr÷žia Laikinojo vidaus tarnybos
įstatymo 25 str., tam priskirdamas atlyginimą pagal užimamas pareigas (tarnybinį atlyginimą),
atlygį už kvalifikacinę kategoriją ir laipsnį, procentinį priedą už vidaus reikalų sistemoje
ištarnautus metus. Pirmos ir apeliacin÷s instancijos teismai, įvertinę faktines bylos aplinkybes,
konstatavo, kad J. V. Bacevičiui paskirta pareigūno pensija nuo jos paskyrimo momento iki
1995 01 01, t.y. iki įsigaliojo 1994 m. gruodžio 13 d. Vidaus reikalų vidaus reikalų,
Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir
karių valstybinių pensijų įstatymas (toliau tekste – Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
įstatymas), buvo skaičiuojama ir mokama pagal galiojančių teis÷s aktų nuostatas. Iš pareišk÷jo
apeliacinio skundo, rašytinių prašymų, paaiškinimų darytina išvada, kad pensijos dydžio,
apskaičiuoto ir mok÷to iki Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo įsigaliojimo,
pareišk÷jas neginčija. Jis kelia šio įstatymo normų, konkrečiai 7 str. 1 d., aiškinimo ir taikymo
jo atžvilgiu problemą, teigdamas, kad perskaičiuojant pensiją, jo atžvilgiu turi būti taikomas
toks darbo užmokestis, koks tuo metu (pensijos paskaičiavimo ir mok÷jimo m÷nesį)
nustatytas jo pareigybei ar jai prilygstančiai. t.y. nesiejant tarnybinio atlyginimo, koeficiento
už laipsnį ir pan. su jo iš÷jimo į pensiją metu galiojusiu atlyginimu (koeficientais). Pagal
pareišk÷ją, jo pareigų koeficientas 3.6, galiojęs atleidimo iš tarnybos dieną, turi būti pakeistas
į galiojantį pensijos apskaičiavimo ir mok÷jimo m÷nesį. Analogiškai turi būti didinamas ir
priedas už laipsnį ir ištarnautus metus, o visų šių koeficientų suma turi būti dauginama iš
pensijos mok÷jimo m÷nesį galiojančios m÷nesin÷s bazin÷s algos.
Kolegija konstatuoja, kad pareišk÷jas neteisingai interpretuoja įstatymo normas. Jo
teikiama darbo užmokesčio pensijai gauti apskaičiavimo metodika nepagrįsta teis÷s aktais.
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas, įsigaliojęs 1995 m. sausio 1 d.,
reglamentuoja vienos iš valstybinių pensijų – pareigūnų ir karių – valstybin÷s pensijos
skyrimą, perskaičiavimą ir mok÷jimą Lietuvos piliečiams, išdirbusiems įstatymo 1 straipsnyje
nustatytose valstyb÷s statutin÷se struktūros, atitinkantiems šio įstatymo 3 straipsnyje
nustatytas sąlygas. Tokios pensijos tikslas – užtikrinti socialinį aprūpinimą asmenims,
ištarnavusiems valstybei tam tikrą laiką, tam tikromis sąlygomis. Pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų įstatymo įsigaliojimas ir taikymas reglamentuotas jo 16 straipsnyje, pagal
kurį, įsigaliojus šiam įstatymui, pensijos, paskirtos pareigūnams ir kariams iki šio įstatymo
įsigaliojimo perskaičiuojamos, apskaičiuojant pareigūnų ir karių valstybinę pensiją pagal šį
įstatymą su šio 16 straipsnio septintoje dalyje nurodytu priedu (valstybinio socialinio
draudimo bazine pensija) mokamu pensininkams, neturintiems kitų pajamų, išskyrus
pareigūno ir kario valstybinę pensiją (16 str. 9 d. 2 p., 16 str. 7 d.).

Pareigūnų ir karių valstybin÷s pensijos už tarnybą dydį reglamentuoja įstatymo 7
straipsnis. Jo 1 d. nustato: ,, Pareigūnų ir karių valstybin÷ pensija už tarnybą apskaičiuojama ir
mokama pagal pensijos mok÷jimo m÷nesį galiojantį pareigūnų arba karių darbo užmokestį už
tas pareigas, kurias išeidamas iš tarnybos tur÷jo pareigūnas ar karys. Į šį užmokestį įskaitomas
pareiginis atlyginimas, taip pat priedai už laipsnį, stažą ir kategoriją, kai šie priedai mokami
įstatymų nustatyta tvarka.” Šio straipsnio 2 d. nustato: ,,Už kiekvienus tarnybos metus,
įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, mokama po 1% šio straipsnio pirmojoje dalyje
nurodyto darbo užmokesčio.” Pagal įstatymo 16 str. 6 d. - ,,Apskaičiuojant pareigūnų ir karių
valstybines pensijas, už iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusius tarnybos metus, įskaitytus į
tarnybos laiką pensijai skirti, šio įstatymo 7 straipsnio antrojoje bei trečiojoje dalyse, taip pat
9 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyti procentai didinami 1,8 karto. Prilyginant tarnybos laiką
20 metų pagal šio įstatymo 9 straipsnio antrąją dalį, ši taisykl÷ taikoma tik tarnybos metams,
buvusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo”. Nustatyta, kad perskaičiuojant pensiją pareišk÷jui,
taikyti jo iš÷jimo į pensiją tur÷ti pareiginis ir specialaus laipsnio koeficientai, taip pat
paskaičiuotas įstatymo nustatytas procentinis priedas už ištarnautus metus, bei pensijos
apskaičiavimo ir mok÷jimo m÷nesį galiojusi Lietuvos Vyriausyb÷s nutarimu patvirtinta
bazin÷ m÷nesin÷ alga. Pareišk÷jui kas m÷nesį mokamas ir pensijos priedas – valstybinio
socialinio draudimo bazin÷ pensija. Apibr÷ždama darbo užmokestį, taikytiną pensijai už
tarnybą, jo sud÷tines dalis, nei įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, nei kitos įstatymo normos
nereglamentuoja nei pareiginio atlyginimo, nei priedo už laipsnį apskaičiavimo tvarkos.
Akivaizdu tik tai, kad pareigos, pagal kurias apskaičiuojamas pareiginis atlyginimas pensijai
gauti, siejamas su pareigūno, iš÷jusio ar išeinančio į pensiją, tur÷tomis pareigomis, tod÷l šioje
situacijoje, aiškinant įstatymo 7 str. 1 d. normą, neturi būti apsiribota vien jos pažodiniu
aiškinimu. Siekiant išsiaiškinti jos tikrąją prasmę, ši normą aiškintina sąveikoje su kitomis tos
rūšies teis÷s aktų normomis, o taip pat per, pensijos sandaros principus ir įstatymo leid÷jo
ketinimus.
Vienas iš pensijos sandaros ypatumų – pensijos dydžio priklausomyb÷ ir
diferencijavimas pagal atitinkamo asmens ind÷lį, šiuo atveju į valstyb÷s tarnybą vidaus
reikalų sistemoje. Kolegijos nuomone, šis principas įtvirtintas Pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų įstatymo 7 str. 1 d. nuostatose, pagal kurias pensijos dydis tiesiogiai priklauso nuo
atitinkamo asmens atliktų funkcijų, atsakomyb÷s, tarnybos laiko ir kitų kriterijų,
apibūdinančių jo ind÷lį į tam tikros valstyb÷s funkcijos įgyvendinimą, ir šis dydis fiksuojamas
asmeniui baigus tarnybą ir skiriant pensiją. Kitas pensijos sudarymo kriterijus – pensijos
dydžio siejimas su valstyb÷s pragyvenimo lygiu, jo ekonomin÷mis galimyb÷mis ir pan. Šio
principo įgyvendinimas užtikrinamas įtvirtinat pensijos ar jos dalies priklausomybę nuo
kintamo valstyb÷s pragyvenimo lygį atspindinčio dydžio (pareigūnų pensijų atveju – bazin÷s
m÷nesin÷s algos).
Pagal Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 25 str., vidaus tarnybos pareigūnų darbo
apmok÷jimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷. 1991 m. balandžio
12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 127 D÷l socialinių garantijų policijos ir
kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams 2 punktu nustatytos vidaus reikalų įstaigų pareigūnų
darbo užmokesčio sud÷tin÷s dalys, tarp kurių – atlyginimas pagal užimamas pareigas
(tarnybinis atlyginimas) ir atlyginimas pagal specialų laipsnį. Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 499 “D÷l valstybin÷s valdžios, valstyb÷s
valdymo ir teis÷saugos organų vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo
apmok÷jimo tvarkos” patvirtino pareigūnų, vykdančių valstybin÷s valdžios, valstyb÷s
valdymo ir teis÷saugos funkcijas, numatytas normatyviniuose aktuose bei nuostatuose darbo
apmok÷jimo reguliavimą, tarnybinius atlyginimus ir priedus. Pagal šio nutarimo 1 punktą
pareiginis atlyginimas pareigūnams skaičiuojamas pagal patvirtintą koeficientą, kurio
pagrindu imama Vyriausyb÷s patvirtinta minimali m÷nesin÷ alga. 1995 m. sausio 4 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 6 ,,D÷l minimalių bei kitų išmokų dydžių
nustatymo ir biudžetinių įstaigų bei organizacijų darbuotojų darbo apmok÷jimo” terminas

,,minimali m÷nesin÷ alga” pakeistas į ,,bazin÷ m÷nesin÷ alga”. Koeficientas kaip tik ir yra
visumos konkrečių pareiginių funkcijų, apimties, asmens dalykinių savybių matas, kuris,
susietas su nustatyta ir atitinkamais laikotarpiais, priklausomai nuo valstyb÷s ekonominio
lygio, kintama bazine m÷nesine alga, sudaro pareiginį (tarnybinį) atlyginimą. Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 “D÷l valstybin÷s valdžios,
valstyb÷s valdymo ir teis÷saugos organų vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios
darbo apmok÷jimo tvarkos” 12 priedelis nustat÷ ir vidaus reikalų sistemos pareigūnų atlygį,
priklausomai nuo vidaus tarnybos pareiginio laipsnio, nustatydamas koeficientą, susietą su
bazine m÷nesine alga. Ir pareigin÷ alga, ir atlygis nuo specialaus laipsnio nustatomi teis÷s
aktuose nustatyta tvarka konkrečioms pareigoms ir konkrečiam jas užimančiam asmeniui.
Byloje nustatyta, kad pareišk÷jas iki 1992-02-24 dirbo Pataisos reikalų departamento prie
VRM PDK-1 kontrol÷s meistru. 1991 m. gruodžio 9 d. Vidaus reikalų ministerijos įsakymu
Nr. 533, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimu
Nr. 499 “D÷l valstybin÷s valdžios, valstyb÷s valdymo ir teis÷saugos organų vadovų bei kitų
pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmok÷jimo tvarkos” nustatyti PRD įstaigų pareigūnų
tarnybiniai atlyginimai, priskiriant kiekvienai pareigybei koeficientą, ir atlygiai, priklausomai
nuo karinio ar vidaus tarnybos laipsnio, nustatant kiekvienam specialiam laipsniui atitinkamą
koeficientą. Pareišk÷jui buvo nustatytas aukščiausias pareiginio atlyginimo koeficientas –3.6
ir atlygio už majoro laipsnį koeficientas – 1.2. Toks atlyginimas buvo fiksuotas ir pensijos
skyrimo momentu. Kaip jau min÷ta, pareiginio atlyginimo koeficientas – individualus dalykas
ir siejamas su konkrečiu dirbančiu asmeniu, t.y. taikomas tiesiogiai su tarnybos santykiais
susijusiems asmenims. Pareigyb÷s ir šių pareigų atlyginimo, o taip pat ir specialių laipsnių
atlygio koeficientai, nustatomi atitinkamais norminiais aktais. Pagal egzistuojančią pripažintą
taisyklę kad įstatymai atgal negalioja, kiekvienas norminis aktas taikomas tik tiems
visuomeniniams santykiams, kurie atsiranda aktui įsigaliojus, o tiems santykiams, kurie
atsirado iki norminio akto įsigaliojimo, taikomos ankščiau galiojusios norminio akto taisykl÷s.
Pagal tai teis÷s aktai, nustatę naujus pareigų ir specialių laipsnių koeficientus, taikytini jų
įsigaliojimo metu dirbantiems ar ateity dirbsiantiems tose pareigose pareigūnams. Šių normų
taikymas atgal negalimas, nebent tai būtų numatyta pačiuose norminiuose aktuose. Kadangi
norminiai aktai, nustatę kitokius vidaus reikalų sistemos pareiginio atlyginio ir specialaus
laipsnio atlygio koeficientus, buvo priimti pareišk÷jui iš÷jus iš tarnybos, t. y. nutrūkus
tarnybiniams santykiams, naujas tarnybinio atlyginimo ir specialaus laipsnio atlygio
(koeficientai) reguliavimas pareišk÷jo atžvilgiu netaikytinas. Tai, kad pensijos dydis siejamas
su pareigūno tur÷tu iki iš÷jimo į pensiją tarnybiniu atlyginimu ir laipsnio atlygiu, o ne
koreguojamas pagal pasikeitusius koeficientus, tai konstatuojama ir iš įstatymo leid÷jo
ketinimų, priimant ir keičiant Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą (aiškinamieji
raštai, Komitetų išvados, Seimo pos÷džių stenogramos).
Pripažįstant, kad įstatymo leid÷jas yra protingas ir nesiekia neįmanomų tikslų, kurie
pažeistų bendruosius teis÷s principus, kolegija mano, kad toks teis÷s normos (7 str. 1 d. )
aiškinimas atitinka jos tikrąją prasmę - garantuoti pareigūnų pensinį aprūpinimą, tiesiogiai
susiejant pensijos dydį su asmens ind÷liu į valstyb÷s tarnybą, užfiksuotu išeinant į pensiją
(pastovus dydis), ir valstyb÷s ekonomin÷ms sąlygom, į kurias atsižvelgiama siekiant užtikrinti
minimalų pragyvenimo standartą gaunantiems pensijas asmenims (kintamas dydis).
Negalima sutikti su pareišk÷jo poziciją ir kitu aspektu. Jis nor÷tų darbo užmokestį
paskaičiuoti pagal didesnius koeficientus. Jei sutikti su pareišk÷jo pateiktu įstatymo 7 str. 1 d.
aiškinimu, kiltų klausimas kaip tur÷tų būti skaičiuojamas darbo užmokestis pensijai gauti, kai
tos pareigos panaikintos. Įstatymų leid÷jas nenurod÷, kokiais kriterijais tur÷tų būti
vadovaujamasi įvertinant pensijas gaunančių asmenų užimtas pareigas, jei pensijos mok÷jimo
metu tokių pareigų neb÷ra. Tokių kriterijų nustatymas yra įstatymų leid÷jo prerogatyva, nes
tai tiesiogiai susiję su pensijų skyrimo ir mok÷jimo pagrindais (Konstitucinis Teismas 2002
m. balandžio 23 d. nutarime nurod÷, kad pagal Konstitucijos 52 straipsnį pensinio aprūpinimo
ir socialin÷s paramos santykiai reguliuojami tik įstatymais). Nesant įstatyminio min÷tų

kriterijų reglamentavimo susiklostytų diskriminacin÷ situacija tarp pensijas pagal Pareigūnų ir
karių valstybinių pensijų įstatymą gaunančių asmenų, kurių užimtos pareigos yra išlikusios ir
jų koeficientas padid÷jęs, ir tų pensininkų, kurių pareigų neb÷ra. Be to, galimi atvejai, kai
tokios pareigos, kurias asmuo už÷m÷ prieš išeidamas į pensiją, pensijos mok÷jimo metu yra
įvertintos mažesniu koeficientu. Tokiu atveju taikant koeficiento pokyčių principą, pensijos
dydis maž÷tų, o tai nesuderinama su konstituciniais teis÷tų lūkesčių ir teisinio tikrumo
principais, kurių užtikrinimo būtinybę pensiniuose santykiuose pabr÷ž÷ Konstitucinis Teismas
2002 m. balandžio 23 d. nutarime. Jame nurodyta, kad įstatymais nustačius pensijų rūšis,
asmenis, turinčius teisę į pensiją, pensijų skyrimo ir mok÷jimo pagrindus, dydžius, sąlygas,
valstybei kyla pareiga pensinio aprūpinimo santykiuose laikytis teis÷tų lūkesčių apsaugos ir
teisinio tikrumo konstitucinių principų. Tod÷l nustatyti teisinio reguliavimo pakeitimai,
kuriais bloginamas pensinis aprūpinimas, galimi tik tada, kai valstyb÷je susidaro ypatinga
situacija ir kai tai būtina kitų konstitucinių vertybių apsaugai. Byloje nustatyta, kad pareišk÷jo
pareigos panaikintos, o šios funkcijas nepriskirtos vidaus tarnybos pareigūnams. Jei taikyti
pareišk÷jo siūlomą darbo užmokesčio paskaičiavimo metodą pagal šiuo metu jo funkcijas
apimančias pareigas, jam būtų pablogintas pensinis aprūpinimas.
Išd÷stytų motyvų ir teis÷s nuostatų pagrindu darytina išvada, kad taikyti pareišk÷jo
(apelianto) pageidaujamą pensijos apskaičiavimo metodiką, pagal pensijos mok÷jimo m÷nesį
galiojantį tokių pareigų, ar jas atitinkančių, ir specialaus laipsnio koeficientus, dauginamus iš
bazin÷s m÷nesin÷s algos - neteisinga ir neprotinga.
Keisti pirmos instancijos ir apeliacin÷s instancijos teismų spendimus n÷ra pagrindo.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 162 str. 1 d. 1 p., teis÷jų
kolegija
nutaria:
V. J. Bacevičiaus prašymą panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002
m. liepos 4 d. sprendimą ir Vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. rugs÷jo 20 d. nutartį ir
patenkinti jo skundą atsakovui Vidaus reikalų ministerijai atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2002 m. liepos 4 d. sprendimą ir
Vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. rugs÷jo 20 d. nutartį palikti nepakeistus.
Nutartis galutin÷ ir neskundžiama.
1.3.7.2. D÷l ligos pašalpos mok÷jimo trukm÷s
Ligos pašalpos mok÷jimo trukmę reglamentuoja Ligos ir motinyst÷s socialinio
draudimo įstatymo 9 straipsnis, kurio 1 dalis numato, jog ligos pašalpa iš VSDF l÷šų mokama
iki darbingumo atgavimo arba kol bus pripažintas invalidumas. Sistemiškai aiškinant Ligos ir
motinyst÷s socialinio draudimo įstatymo nuostatas galima daryti išvadą, kad ligos pašalpos
mok÷jimo trukmę apsprendžia apdraustojo asmens, turinčio teisę gauti ligos pašalpą, t. y.
atitinkančio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas, nedarbingumo laikotarpis,
tačiau ši teis÷ apdraustojo asmens atžvilgiu turi atsirasti jo darbo laikotarpiu. Kadangi
įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad teisę gauti ligos pašalpą turi
apdraustieji asmenys, kurie tampa laikinai nedarbingi ir d÷l to praranda darbo pajamų,
darytina išvada, kad ligos pašalpa skiriama, jeigu apdraustojo asmens laikinasis
nedarbingumas yra susijęs su darbo pajamų praradimu. D÷l to, jeigu apdraustasis asmuo,
pasibaigus jo darbo laikotarpiui, tampa laikinai nedarbingas d÷l kitos ligos ar traumos, ligos
pašalpa jam negali būti skiriama, nes nauja liga ar trauma n÷ra priežastiniu ryšiu susijusi su
atitinkama prarastų pajamų dalimi.
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Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininko ir praneš÷jo), Anatolijaus Baranovo ir Stasio
Gudyno,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jui Vladui Vytautui Šukštai,
atsakovo atstovei Alicijai Voiciechovskai,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Selvinai Buragaitei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal
pareišk÷jo Vlado Vytauto Šukštos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. vasario 13 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal
pareišk÷jo Vlado Vytauto Šukštos skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Vilniaus m. skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstyb÷s kontrolei d÷l
įpareigojimo išmok÷ti ligos pašalpą.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas Vladas Vytautas Šukšta skundu kreip÷si į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Vilniaus m. skyrių pašalinti padarytą pažeidimą ir priimti sprendimą d÷l
ligos pašalpos išmok÷jimo už laikotarpį nuo 2002 m. kovo 29 d. iki 2002 m. liepos 23 d.
pagal nedarbingumo pažym÷jimus Nr.3785734, 3799974, 3932022 ir 3970065. Pareišk÷jas
nurod÷, kad dirbdamas Valstyb÷s kontrol÷je nuo 2002 m. vasario 27 d. iki 2002 m. liepos
22 d. buvo laikinai nedarbingas d÷l ligos. Po sugrįžimo į darbą jam buvo išmok÷ta pašalpa
d÷l ligos tik už laikotarpį nuo 2002 m. vasario 27 d. iki 2002 m. kovo 28 d. pagal
nedarbingumo pažym÷jimą Nr. 3784742. D÷l pašalpos išmok÷jimo už visą laikotarpį jis
2002 m. rugpjūčio 7 d. kreip÷si į Valstyb÷s kontrolierių, tačiau 2002 m. rugpjūčio 14 d.
raštu Nr. S-(500-09)-1447 buvo informuotas, kad pašalpa d÷l ligos jam priklauso tik už
nedarbingumo laikotarpį iki 2002 m. kovo 4 d. Vadovaudamasis Vyriausyb÷s 2001 m.
sausio 25 d. nutarimu Nr.86 patvirtintų Ligos ir motinyst÷s socialinio draudimo pašalpų
nuostatų (toliau – Nuostatų ) 72 punktu, pareišk÷jas kreip÷si į atsakovą su prašymu skirti
pašalpą, tačiau jo prašymas buvo netenkintas. Pareišk÷jo manymu, atsakovas pažeid÷
Nuostatų 58 - 60 punktus, kadangi nepri÷m÷ sprendimo d÷l ligos pašalpos skyrimo ar
neskyrimo, atsakovo 2002 m. spalio 7 d. rašte Nr.16-15200 nurodyta Nuostatų 18 punkto 2
dalis įsigaliojo nuo 2002 m. balandžio 11 d., tod÷l ji turi būti taikoma draudiminiams
įvykiams, įvykusiems po šio punkto įsigaliojimo. Pagal Ligos ir motinyst÷s socialinio
draudimo įstatymo 8 straipsnio 3 punktą
pagrindas skirti ligos pašalpą yra nedarbingumo pažym÷jimas, išduotas pagal Sveikatos
apsaugos ir Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintas Nedarbingumo
pažym÷jimų bei n÷štumo ir gimdymo atostogų pažym÷jimų davimo taisykles. Respublikin÷
medicinin÷s socialin÷s ekspertiz÷s komisija pažeidimų tęsiant jo nedarbingumo
pažym÷jimą nenustat÷. Ligos pašalpa privalo būti paskirta, kadangi nebuvo nustatytas
Ligos ir motinyst÷s socialinio draudimo įstatymo 15 straipsnyje įtvirtintų sąlygų, kurioms
esant pašalpa yra neišmokama, buvimas.
Atsakovas atsiliepimu į skundą praš÷ V.V.Šukštos skundą atmesti kaip
nepagrįstą. Nurod÷, kad pareišk÷jui draud÷jas pagrįstai atsisak÷ išmok÷ti pašalpą d÷l ligos,
kadangi asmens nedarbingumui, prasid÷jusiam darbo laikotarpiu, tęsiantis ir po atleidimo iš

darbo, ligos pašalpa mokama tik d÷l tos ligos, d÷l kurios asmuo laikinai tapo nedarbingas
darbo laikotarpiu (Nuostatų 18 punkto 2 dalis). Analogiška nuostata pakartota Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos, kuriai Vyriausyb÷ suteik÷ teisę aiškinti klausimus,
susijusius su Nuostatų taikymu, 2001 m. kovo 5 d. rašte Nr.306-06-623. Kitame 2001 m.
balandžio 26 d. rašte Nr.306-05-1182 yra paaiškinta, kad asmenims, perkeltiems į valstyb÷s
tarnybos rezervą, kai laikinasis nedarbingumas prasid÷jo iki perk÷limo dienos, ligos pašalpa
mokama tokia pat tvarka, kaip ir atleistiems iš darbo asmenims. Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Vilniaus m. skyriaus specialistai, nagrin÷dami pareišk÷jo prašymą,
išnagrin÷jo įrašus jo ambulatorin÷je kortel÷je, nedarbingumo pažym÷jimuose, susipažino su
pareišk÷ją gydžiusių gydytojų medicinos išvadomis ir nusprend÷, kad draud÷jas – Valstyb÷s
kontrol÷ – pagrįstai atsisak÷ išmok÷ti ligos pašalpą pareišk÷jui už nedarbingumo laikotarpį
iki 2002 m. liepos 23 d. Nedarbingumo pažym÷jimas Nr.3784742 pareišk÷jui buvo
išduotas VĮ Kauno Šilainių poliklinikoje 2002 m. vasario 27 d. d÷l ligos J.06.9, o nuo 2002
m. kovo 5 d. pareišk÷jas buvo tiriamas ir gydomas d÷l kitų susirgimų, tod÷l ligos pašalpa jam
priklauso tik iki 2002 m. kovo 4 d. imtinai. Be to atsakovas nurod÷ nepažeidęs Nuostatų 58-60
punktų reikalavimų, nepriimdamas sprendimo d÷l ligos pašalpos pareišk÷jui skyrimo ar
neskyrimo, nes sutinkamai su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir
vykdymo taisyklių, patvirtintų Vyriausyb÷s 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr.530 ) 32.2
punktu, ligos pašalpas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
teritoriniai skyriai arba jų pavedimu draud÷jai. Valstybin÷ms įmon÷ms, tarp jų ir Valstyb÷s
kontrolei, yra pavesta skirti ir mok÷ti ligos pašalpas, o sprendimus d÷l jų skyrimo ar
neskyrimo priima draud÷jai. Pareišk÷jo nuoroda į Nuostatų 15 punktą yra nepagrįsta, kadangi
šiame punkte numatyti atvejai, kada ligos pašalpa d÷l nustatytų pažeidimų asmenims iš viso
nemokama, o tokio pagrindo pareišk÷jo atžvilgiu nebuvo nustatyta.
Tretysis suinteresuotas asmuo Valstyb÷s kontrol÷ atsiliepimu į pareišk÷jo skundą
nurod÷, kad pareišk÷jas dirbo Valstyb÷s kontrol÷s Kauno kontrol÷s skyriuje vyresniuoju
kontrolieriumi. Valstyb÷s kontrolieriaus 2002 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.K-35 pareišk÷jas
nuo 2002 m. kovo 1 d. buvo perkeltas į valstyb÷s tarnybos rezervą, o 2002 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr.K-152 nuo 2002 m. rugs÷jo 2 d. buvo atleistas iš valstyb÷s tarnybos. Valstyb÷s
kontrol÷ neišmok÷jo pareišk÷jui ligos pašalpos pagal nedarbingumo pažym÷jimus Nr.3785734,
3799974, 3932022 ir 3970065, nes vadovavosi Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos 2002 m. birželio 17 d. rašte Nr.307-15-1191/2054 ir Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos 2002 m. birželio 20 d. rašte Nr.09-4390/3881 pateiktais išaiškinimais.
Teisminio nagrin÷jimo pirmosios instancijos teisme metu pareišk÷jas skundą
palaik÷, papildomai paaiškino, kad jo liga, kuri buvo diagnozuota jam tapus nedarbingu,
nesikeit÷, tai matyti pagal įrašus nedarbingumo pažym÷jimuose. Atsakovo ir trečiojo
suinteresuoto asmens atstov÷s su skundu nesutiko. Specialistas Vladislovas Nikolskis padar÷
išvadą, kad 2002 m. balandžio 9 d. buvo ligos keitimosi diena.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. vasario 13 d. sprendimu
pareišk÷jo skundą tenkino dalinai, įpareigojo atsakovą priimti sprendimą d÷l ligos pašalpos
išmok÷jimo V.V.Šukštai už laikotarpį nuo 2002 m. kovo 29 d. iki 2002 m. balandžio 9 d.
imtinai pagal nedarbingumo pažym÷jimą Nr.3785734. Teismas nustat÷, kad pareišk÷jo
draud÷jas valstybino socialinio draudimo išmokų prasme yra Valstyb÷s kontrol÷. Draud÷jui
atsisakius mok÷ti ligos pašalpą pareišk÷jas tinkamai realizavo savo teisę pagal Nuostatų 72
punktą kreipdamasis į atsakovą, tod÷l atsakovas nepagrįstai tvirtina, kad jis netur÷jo priimti
sprendimo d÷l pašalpos skyrimo ar neskyrimo. Teismas, sistemiškai įvertinęs Nuostatų
normas, remdamasis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išaiškinimais d÷l
Nuostatų taikymo, padar÷ išvadą, kad pareišk÷jui turi būti išmokama ligos pašalpa už
nedarbingumo laikotarpį, tačiau tik d÷l tos ligos, kuria jis susirgo ir tapo nedarbingas darbo
laikotarpiu, t.y. iki jo perk÷limo į valstyb÷s tarnybos rezervą, tod÷l konstatavo, kad
pareišk÷jo skundo tenkinimas iš esm÷s priklauso nuo to, ar jam keit÷si ligos diagnoz÷ nuo

nedarbingumo laikotarpio pradžios. Pagal nedarbingumo pažym÷jimą Nr.3784742 teismas
nustat÷, kad prasid÷jus nedarbingumo laikotarpiui pareišk÷jui buvo nustatyta pradin÷ ligos
diagnoz÷, kurios kodas J.06.9., papildomai nurodyta liga, kurios kodas M.51.1., o 2002 m.
kovo 28 d, nustatyta galutin÷ diagnoz÷ pagal ligos kodą M.51.1. Specialistas paaiškino,
kad nedarbingumo pažym÷jime Nr.3784742 gydytojas neteisingai pradin÷je diagnoz÷je
nurod÷ du ligos kodus, stacionare 2002 m. balandžio 9 d. pareišk÷jas buvo prad÷tas gydyti
nuo ligos, kurios kodas M.51.1. Simptomai pagal ligą, kurios kodas J.06.9, tuo metu jau
buvo išnykę. Teismas specialisto išvadą laik÷ pagrįsta ir padar÷ išvadą, kad pareišk÷jo
ligos diagnoz÷ pasikeit÷ 2002 m. balandžio 9 d. Atsižvelgdamas į tai, kad pareišk÷jui ligos
pašalpa faktiškai yra išmok÷ta už laikotarpį nuo 2002 m. vasario 27 d. iki 2002 m. kovo 29
d., teismas atsakovą įpareigojo priimti sprendimą d÷l ligos pašalpos pareišk÷jui
išmok÷jimo už laikotarpį nuo 2002 m. kovo 29 d. iki 2002 m. balandžio 9 d. imtinai.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. vasario 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo
skundą tenkinti pilnai. Apeliantas mano, kad teismas neišsiaiškino tikrųjų bylos
aplinkybių. Teismas neteisingai nustat÷ datą, kada jam buvo išmok÷ta ligos pašalpa,
iškraip÷ jo teiginį, kad liga nesikeit÷ nuo 2002 m. vasario 27 d., neatkreip÷ d÷mesio į tai,
kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus m. skyriaus specialistai,
nagrin÷dami jo prašymą, ambulatorin÷s kortel÷s nemat÷, išvadas padar÷ iš nelaikytinų
rašytiniais įrodymais ambulatorin÷s kortel÷s kai kurių lapų šviesokopijų. Specialistas, kaip
klaidingai teigiama teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje, neteig÷, kad nedarbingumo
pažym÷jime Nr.3784742 pradin÷je diagnoz÷je neteisingai nurodyti du ligos kodai.
Teiginys, kad ligos keitimosi data yra 2002 m. balandžio 9 d., neatitinka tikrov÷s, šį teiginį
paneigia VĮ Kauno 2-osios klinikin÷s ligonin÷s Neurologijos skyriaus 2002 m. balandžio
19 d. Išrašas iš medicininių dokumentų, kuriame nurodyta patekimo į stacionarą indikacija
sutampa su ligomis, kurios buvo užfiksuotos pirmą jo kreipimosi į polikliniką dieną, t.y.
2002 m. vasario 27 d. Teismas sprendime nenurodo, d÷l kokių priežasčių atmestas 2002 m.
liepos 19 d. Siuntimas į medicininę socialin÷s ekspertiz÷s komisiją, 2002 m. birželio 26 d.
nedarbingumo pažym÷jimas. Specialisto teiginys, kad stacionare pareišk÷jas buvo prad÷tas
gydyti būtent nuo ligos, kurios kodas M.51.1, neatitinka tikrov÷s. Apeliantas taip pat
nurodo, kad teismas nepagrįstai netenkino jo prašymo išreikalauti ambulatorinę kortelę.
Atskiri teismo sprendimo teiginiai prieštarauja vienas kitam ir yra nelogiški. Teismas
sprendime neatsak÷ į esminį bylos klausimą – kokia nauja liga pareišk÷jas susirgo. Teismo
sprendime nepasisakoma d÷l ginčijamų nedarbingumo pažym÷jimų užpildymo,
teisingumo, išdavimo pagrįstumo. Nebuvo atsakyta, kod÷l buvo tęsiamas anksčiau išduotas
nedarbingumo pažym÷jimas. Pagal Sveikatos apsaugos ministro ir Socialin÷s apsaugos
ministro 2001 m. geguž÷s 28 d. įsakymu Nr.307/68 patvirtintų Nedarbingumo pažym÷jimų
bei n÷štumo ir gimdymo atostogų pažym÷jimų davimo taisyklių 22 punkto normą asmeniui
susirgus kita liga po atleidimo iš darbo pažym÷jimas netęsiamas. Pagal Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos 2001 m. kovo 5 d. raštą ligos pasikeitimas po
atleidimo iš darbo įforminamas išduodant naują nedarbingumo pažym÷jimą, tačiau
nagrin÷jamu atveju buvo tęsiamas pirmasis nedarbingumo pažym÷jimas. Teismo
sprendime remtasi jau negaliojusia Valstyb÷s tarnybos įstatymo 76 straipsnio norma.
Atsakovas nepateik÷ n÷ vieno oficialaus dokumento, susijusio su pareišk÷jo liga ir jos
dinamika, nors įrodin÷jimo našta priskirtina privalomus administracinius nurodymus
duodančiai šaliai. Specialistas netyr÷ byloje esančių dokumentų ir jais nesivadovavo, tod÷l
specialisto paaiškinimai nelaikytini įrodymu. Teismo pos÷džio protokolas surašytas
neteisingai, 2003 m. vasario 19 d. teismo nutarties, kuria atmestos pastabos d÷l protokolo,
patvirtinta kopija, kuri prid÷ta prie 2003 m. vasario 20 d. lydraščio, teis÷jų nepasirašyta.
Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti galioti pirmosios
instancijos teismo sprendimą, o apelianto skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad

teismas visapusiškai, pilnai ir objektyviai išnagrin÷jo visas bylos aplinkybes, teisingai
pritaik÷ teis÷s normas, reglamentuojančias ligos pašalpų skyrimą.
Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą nurod÷, kad
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. vasario 13 d. sprendimas yra pagrįstas.
Byloje teisingai išaiškintos materialin÷s teis÷s normos, remiantis specialisto paaiškinimais
padaryta pagrįsta išvada, kad ligos pašalpa pareišk÷jui turi būti išmok÷ta už laikotarpį nuo
2002 m. kovo 29 d. iki 2002 m. balandžio 9 d.
Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷džio metu pareišk÷jas praš÷ įpareigoti
atsakovą priimti sprendimą d÷l apmok÷jimo už visą nedarbingumą, atsakovo atstov÷ ir
trečiojo suinteresuoto asmens atstov÷ praš÷ Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas, Vilniaus apygardos administracinio
teismo sprendimas pakeičiamas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 3 punktas).
Pareišk÷jas, prieš prasidedant laikinam nedarbingumui 2002 m. vasario 27 d.,
dirbo Valstyb÷s kontrol÷s vyresniuoju kontrolieriumi, o nuo 2002 m. kovo 1 d. Valstyb÷s
kontrolieriaus įsakymu buvo perkeltas į valstyb÷s tarnybos rezervą. Ligos ir motinyst÷s
socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis numato, kad ligos pašalpa skiriama, jeigu
teis÷ ją gauti atsirado darbo laikotarpiu, įskaitant bandomąjį laikotarpį ir atleidimo iš darbo
dieną. Tretysis suinteresuotas asmuo, vadovaujantis Nuostatų 55 p. ir Valstybinio
socialinio draudimo fondo sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Vyriausyb÷s 2002
m. balandžio 15 d. nutarimu Nr.530, 32.2 p. pareišk÷jui už jo nedarbingumo laikotarpį iki
2002 m. kovo 28 d. ligos pašalpą skyr÷ ir išmok÷jo (dalį ligos pašalpos, mokamos iš VSDF
l÷šų – VSDFV teritorinio skyriaus pavedimu), tačiau atsisak÷ ligos pašalpą skirti ir
išmok÷ti už laikotarpį nuo 2002 m. kovo 29 d. iki 2002 m. liepos 22 d., motyvuodamas tuo,
kad nuo 2002 m. kovo 29 d. pasikeit÷ pareišk÷jo ligos diagnoz÷. Atsakovas 2002 m. spalio
7 d. rašte Nr.16-15200 nurod÷, kad nuo kovo 5 d. nedarbingumo pažym÷jimai tęsti nuo
kitos ligos, tod÷l ligos pašalpa gal÷jo būti išmok÷ta iki kovo 4 d. imtinai (b.l. 4). Byloje
kyla ginčas d÷l ligos pašalpos mok÷jimo pareišk÷jui laikotarpio.
Ligos pašalpos mok÷jimo trukmę reglamentuoja Ligos ir motinyst÷s socialinio
draudimo įstatymo 9 straipsnis, kurio 1 dalis numato, jog ligos pašalpa iš VSDF l÷šų
mokama iki darbingumo atgavimo arba kol bus pripažintas invalidumas. Sistemiškai
aiškinant Ligos ir motinyst÷s socialinio draudimo įstatymo nuostatas galima daryti išvadą,
kad ligos pašalpos mok÷jimo trukmę apsprendžia apdraustojo asmens, turinčio teisę gauti
ligos pašalpą, t.y. atitinkančio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas,
nedarbingumo laikotarpis, tačiau ši teis÷ apdraustojo asmens atžvilgiu turi atsirasti jo darbo
laikotarpiu. Kadangi įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad teisę gauti ligos
pašalpą turi apdraustieji asmenys, kurie tampa laikinai nedarbingi ir d÷l to praranda darbo
pajamų, darytina išvada, kad ligos pašalpa skiriama, jeigu apdraustojo asmens laikinasis
nedarbingumas yra susijęs su darbo pajamų praradimu. D÷l to, jeigu apdraustasis asmuo,
pasibaigus jo darbo laikotarpiui, tampa laikinai nedarbingas d÷l kitos ligos ar traumos,
ligos pašalpa jam negali būti skiriama, nes nauja liga ar trauma n÷ra priežastiniu ryšiu
susijusi su atitinkama prarastų pajamų dalimi. Iš esm÷s tokia pat pozicija išd÷styta ir
VSDFV 2001 m. kovo 5 d. rašte Nr.306-06-623 išd÷stytame išaiškinime (b.l.55), tą
patvirtina Nuostatų 18 punkto redakcija, įsigaliojusi nuo 2002 m. balandžio 11 d.
Pirmosios instancijos teismas nurod÷, kad pareišk÷jui turi būti išmokama ligos
pašalpa už nedarbingumo laikotarpį, tačiau tik d÷l tos ligos, kuria jis susirgo ir tapo

nedarbingas darbo laikotarpiu (t.y. iki perk÷limo į valstyb÷s tarnybos rezervą). Tokia
teismo išvada iš esm÷s pagrįsta. Pagal Valstyb÷s tarnybos įstatymo 55 straipsnio 3 dalį ir
Vyriausyb÷s 2002 m. vasario 4 d. nutarimu Nr.160 patvirtintos Valstyb÷s tarnybos
įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimo tvarkos 21 p., perkeltam į valstyb÷s tarnybos rezervą
valstyb÷s tarnautojui buvo mokama Vyriausyb÷s nustatytos minimalios m÷nesin÷s algos
dydžio kompensacija, tod÷l asmenys, susirgę būdami valstyb÷s tarnybos rezerve, pajamų
neprarasdavo. Atsižvelgiant į tai, asmenų, perkeltų į valstyb÷s tarnybos rezervą atžvilgiu,
tur÷jo būti taikoma Ligos ir motinyst÷s socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies
nuostata ir ligos pašalpa skiriama bei mokama d÷l ligos, kuria asmuo susirgo iki perk÷limo
į valstyb÷s tarnybos rezervą. Sutiktina su apelianto teiginiu, kad teismo sprendime
nepagrįstai remiamasi Valstyb÷s tarnybos įstatymo 76 straipsniu, nes šis straipsnis nuo
2001 m. geguž÷s 2 d. neteko galios, tačiau tai nedaro įtakos min÷tos teismo išvados
pagrįstumui, tod÷l byloje kilęs ginčas d÷l ligos pašalpos mok÷jimo pareišk÷jui laikotarpio
gali būti išspręstas tik nustačius, ar pareišk÷jo liga, d÷l kurios jis tapo nedarbingas nuo
2002 m. vasario 27 d. ir prarado dalį darbo pajamų, nedarbingumo laikotarpiu nepasikeit÷.
Ligos ir motinyst÷s socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis numato, kad
pagrindas skirti ligos pašalpą yra nedarbingumo pažym÷jimas, išduotas pagal Sveikatos
apsaugos ir Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintas Nedarbingumo
pažym÷jimų bei n÷štumo ir gimdymo atostogų pažym÷jimų davimo taisykles. VSDFV
2002 m. birželio 17 d. rašte Nr.307-15-1191/2054 nenustat÷, kad V.V.Šukštai
nedarbingumo pažym÷jimai būtų buvę išduoti pažeidžiant pažym÷jimų davimo tvarką (b.l.
17-18), atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo neginčija, kad nedarbingumo
pažym÷jimai (b.l.70-74) užpildyti tinkamai ir išduoti teis÷tai, šią aplinkybę taip pat
patvirtina specialisto paaiškinimai (b.l. 104). V.V.Šukštai išduotas pirmasis nedarbingumo
pažym÷jimas Nr.3784742 ir jo tęsiniai, taigi pareišk÷jo laikinasis nedarbingumas buvo
nepertraukiamas. Nedarbingumo pažym÷jimų bei n÷štumo ir gimdymo atostogų
pažym÷jimų davimo taisyklių, patvirtintų Sveikatos apsaugos ministro ir Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministro 2001 m. geguž÷s 28 d. įsakymu Nr.307/68, 42 punktas nurodo,
kad pirmin÷ ir galutin÷ pagrindinių patologinių būklių (ligų, traumų ar kt.) d÷l kurių ligonis
yra laikinai nedarbingas, diagnoz÷s nurodomos ligos kodu pagal TLK-10. Jeigu
nepertraukiamo laikinojo nedarbingumo atveju patologinių būklių yra ne viena, o daugiau,
galutinis kodas nurodomas tos būkl÷s, d÷l kuriuos ligonis buvo nedarbingas ilgiausiai.
Pirmajame nedarbingumo pažym÷jime Nr.3784742 nurodyta pirmin÷ patologinių būklių
diagnoz÷ kodais J.06.9 ir M.51.1, o paskutiniame šio pažym÷jimo tęsinyje (nedarbingumo
pažym÷jimas Nr.3970065) nurodyta galutin÷ patologin÷s būkl÷s diagnoz÷ pagal TLK-10
kodą M 51.1., tod÷l iš įrašų, esančių min÷tuose nedarbingumo pažym÷jimuose, darytina
išvada, kad pareišk÷jas ilgiausiai buvo nedarbingas d÷l patologin÷s būkl÷s, žymimos kodu
M 51.1. Ši patologin÷ būkl÷ užfiksuota ir pirmąją V.V.Šukštos nedarbingumo dieną, tod÷l
darytina išvada, kad pareišk÷jo liga, d÷l kurios jis tapo nedarbingas nuo 2002 m. vasario 27
d. ir prarado dalį darbo pajamų, nedarbingumo laikotarpiu nepasikeit÷. Tai, kad laikotarpiu
nuo 2002 m. kovo 29 d. iki 2002 m. balandžio 30 d. V.V.Šukštai diagnozuotos būkl÷s,
žymimos G54 ir G45.0, o būkl÷ G.45.0 užfiksuota ir laikotarpiu nuo 2002 m. geguž÷s 1 d.
iki 2002 m. geguž÷s 28 d., nepaneigia, kad V.V.Šukšta nedarbingumo laikotarpiu buvo
nedarbingas ir d÷l patologin÷s būkl÷s, žymimos kodu M 51.1. Nedarbingumo
pažym÷jimuose nurodomos tik tokios patologin÷s būkl÷s, d÷l kurių ligonis yra laikinai
nedarbingas, fakto, kad nedarbingumo pažym÷jimą surašęs asmuo nepagrįstai jame nurod÷
būklę M 51.1, nenustatyta, tod÷l specialisto paaiškinimas, kad nedarbingumo fakto d÷l
diagnoz÷s M 51.1 nebuvo, paneigiamas. Atsižvelgiant į tai, specialisto paaiškinimas, kad
2002 m. balandžio 9 d. buvo diagnoz÷s keitimosi diena, atmetamas.
Byloje surinkti įrodymai, teis÷jų kolegijos nuomone, pakankami konstatuoti, kad
apdraustasis socialiniu draudimu asmuo – pareišk÷jas – iki 2002 m. liepos 22 d. buvo

laikinai nedarbingas d÷l būkl÷s, kuria susirgo nuo 2002 m. vasario 27 d. Kadangi
pareišk÷jui išmok÷ta tik 2224,50 Lt ligos pašalpa pagal nedarbingumo pažym÷jimą
Nr.3784742 už nedarbingumo laikotarpį nuo 2002 m. vasario 27 d. iki 2002 m. kovo 28 d.
(b.l.76), atsakovas, remiantis Nuostatų 72 punktu, įpareigojamas priimti sprendimą d÷l
ligos pašalpos išmok÷jimo V.V.Šukštai ne tik už laikotarpį nuo 2002 m. kovo 29 d. iki
2002 m. balandžio 9 d. imtinai, kaip nurod÷ pirmosios instancijos teismas, bet ir už
laikotarpį nuo 2002 m. balandžio 10 d. iki 2002 m. liepos 22 d. imtinai. Atsižvelgiant į tai,
pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje, kuria atmestas pareišk÷jo skundas
įpareigoti atsakovą išmok÷ti ligos pašalpą už laikotarpį nuo 2002 m. balandžio 10 d. iki
2002 m. liepos 22 d. imtinai, pakeičiamas.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
nutaria:
Pareišk÷jo Vlado Vytauto Šukštos apeliacinį skundą iš dalies patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. vasario 13 d. sprendimą pakeisti
ir rezoliucinę dalį išd÷styti taip:
“Pareišk÷jo Vlado Vytauto Šukštos skundą patenkinti. Įpareigoti atsakovą
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyrių priimti sprendimą d÷l
ligos pašalpos išmok÷jimo Vladui Vytautui Šukštai už laikotarpį nuo 2002 m. kovo 29 d. iki
2002 m. liepos 22 d. imtinai pagal nedarbingumo pažym÷jimus Nr. 3785734, 3799974,
3932022, 3970065”.
Nutartis galutin÷ ir neskundžiama.
1.3.7.3. D÷l Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme
vartojamos sąvokos „šeimos nariai“
Aiškinantis LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
įstatymo 31 straipsnyje naudojamos sąvokos „šeimos nariai“ reikšmę, turi būti atsižvelgiama
į specialią šio įstatymo paskirtį, jo reglamentuojamų santykių ypatumus. Sąvoka „šeimos
nariai“ šiame įstatyme taip pat naudojama ir 11 straipsnio 3 dalis nurodant, kad
apdraustajam žuvus d÷l draudiminio įvykio, jo šeimos nariams lygiomis dalimis mokama
periodin÷ draudimo išmoka. Pagal šio įstatymo 30 straipsnio l dalį teisę į draudimo išmoką
turi nedarbingi asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną tur÷jo teisę
gauti iš jo išlaikymą, taip pat mirusiojo vaikas (vaikai), gimęs (gimę) po jo mirties. Pagal 30
straipsnio l dalies 3 punktą nedarbingais asmenimis, mirusiojo mirties dieną tur÷jusiais teisę
gauti iš mirusiojo išlaikymą (vadinasi, ir mirusiojo šeimos nariais šio įstatymo prasme),
laikomi asmenys, sukakę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatv÷s
pensijos amžių.
Administracin÷ byla Nr. A6–461–2003
Bylų kategorija 8.5.

NUTARTIS
2003 m. geguž÷s 15d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų:
Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s ir Stasio Gudyno,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareišk÷jai ir nepilnamečio Andriaus Galmino atstovei Juditai Galminienei,
pareišk÷jos Juditos Galminien÷s atstovei advokatei Silvai Balčiūnienei, trečiajam
suinteresuotam asmeniui Alfonsui Galminui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jos ir
nepilnamečio Andriaus Galmino atstov÷s Juditos Galminien÷s apeliacinį skundą d÷l Šiaulių
apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 17d. sprendimo administracin÷je byloje pagal
pareišk÷jos ir nepilnamečio Andriaus Galmino atstov÷s Juditos Galminien÷s skundą atsakovui
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių rajono skyriui, trečiajam
suinteresuotam asmeniui Alfonsui Galminui d÷l sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo
išmok÷ti draudimo išmokos įsiskolinimą ir
nustat÷:
Mirus apdraustajam Alfonsui Galminui, Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos (toliau VSDFV) Mažeikių rajono skyriaus 2003 01 18 sprendimu Nr. 97 mirusiojo
žmonai Juditai Galminienei, mirusiojo t÷vui Alfonsui Galminui ir mirusiojo sūnui Andriui
Galminui paskirta vienkartin÷ laidojimo pašalpa (88600,00 Lt), išmokant šią sumą nurodytiems
asmenims lygiomis dalimis po 29533,33 Lt. VSDFV Mažeikių rajono skyriaus 2003 01 23
sprendimu Nr. 98 Andriui Galminui ir Alfonsui Galminui nuo 2001 11 25 paskirta periodin÷
draudimo išmoka (73,83 Lt), mokant lygiomis dalimis po 36,92 Lt. Andriui Galminui nuspręsta
mok÷ti periodinę draudimo išmoką iki 2008 01 15, o Alfonsui Galminui - iki gyvos galvos.
Pareišk÷ja Judita Galminien÷ praš÷ Šiaulių apygardos administracinio teismo panaikinti
VSDFV Mažeikių rajono skyriaus 2003 01 18 sprendimo Nr. 97 antrą punktą, kuriame
numatyta mok÷ti vienkartinę laidojimo pašalpą Alfonsui Galminui, ir įpareigoti VSDFV
Mažeikių rajono skyrių priimti sprendimą išmok÷ti vienkartinę laidojimo pašalpą lygiomis
dalimis po 44300 Lt pareišk÷jai ir jos sūnui Andriui Galminui. Pareišk÷ja praš÷ pakeisti VSDFV
Mažeikių rajono skyriaus 2003 01 23 sprendimą Nr. 98 ir įpareigoti atsakovą priimti sprendimą
mok÷ti periodinę draudimo išmoką (73,83 Lt) lygiomis dalimis po 36,92 Lt Andriui Galminui
ir Alfonsui Galminui nuo 2000 07 06. Pareišk÷ja taip pat praš÷ įpareigoti atsakovą išmok÷ti
Andriui Galminui ir Alfonsui Galminui periodin÷s draudimo išmokos įsiskolinimą už laikotarpį
nuo 2000 07 06 iki 2003 02 28 (2288,73 Lt) lygiomis dalimis po 1144,36 Lt. Pareišk÷ja nurod÷,
kad atsakovas netinkamai taik÷ teis÷s normas, įtvirtintas LR nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme bei LR Vyriausyb÷s 2000 05 08 nutarimu Nr. 506
patvirtintuose Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų
nuostatuose. Atsakovas neteisingai išaiškino šeimos nario sąvoką. Pareišk÷jos nuomone,
nagrin÷jamu atveju reik÷jo vadovautis LR Civilinio kodekso 6.588 str., kuris nustato, kurie
asmenys laikomi šeimos nariais. Pagal LR CK 6.588 str., t÷vai laikomi šeimos nariais, kai jie
kartu gyvena ir veda bendrą ūkį. Mirusiojo t÷vas Alfonsas Galminas negal÷jo būti laikomas jų
šeimos nariu, nes gyvena su žmona savo name Tirkšliuose, turi 3 ha žem÷s, jis ir jo žmona
gauna pensijas. Prie sūnaus palaidojimo A.Galminas neprisid÷jo ir nedalyvavo teisme
sprendžiant ginčą d÷l Alfonso Galmino mirties pripažinimo draudiminiu įvykiu. Alfonsas
Galminas nebuvo mirusiojo šeimos narys, nebuvo mirusiojo išlaikomas ir netur÷jo teis÷s į
išlaikymą (LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 31 str.
2 d.). Tod÷l, pareišk÷jos nuomone, vienkartin÷s laidojimo pašalpos dalis jam buvo paskirta
nepagrįstai. Pareišk÷ja nurod÷, jog 2002 03 07 išduotas Alfonso Galmino mirties liudijimas
patvirtina, kad jis mir÷ laikotarpyje nuo 2000 07 06 iki 2000 07 13. Tod÷l, pareišk÷jos
nuomone, periodin÷ draudimo išmoka mok÷tina jos sūnui Andriui Galminui ir Alfonsui
Galminui nuo 2000 07 06, o ne nuo 2001 11 25.

Atsakovas VSDFV Mažeikių rajono skyrius nesutiko su pareišk÷jos skundu dalyje d÷l
2003 01 18 sprendimo Nr. 97 antro punkto panaikinimo. Atsakovas nurod÷, kad Alfonsas
Galminas yra mirusiojo Alfonso Galmino t÷vas, jis yra pensininkas ir tur÷jo teisę gauti
išlaikymą iš savo sūnaus jo mirties dieną. Pareišk÷ja nepagrįstai remiasi LR CK 6.588 str.,
kadangi šis straipsnis kalba apie nuomininko šeimos narius, o t÷vas Alfonsas Galminas nebuvo
mirusiojo nuomininkas. Atsakovo nuomone, laidojimo pašalpa priklauso visiems trims
asmenims, ne tik Juditai Galminienei ir Andriui Galminui. Atsakovas sutiko su pareišk÷jos
skundu dalyje d÷l VSDFV Mažeikių rajono skyriaus 2003 01 23 sprendimo Nr. 98 pakeitimo
ir periodin÷s draudimo išmokos įsiskolinimo priteisimo Alfonsui Galminui ir Andriui Galminui,
kadangi buvo nustatyta kita Alfonso Galmino mirties data.
Tretysis suinteresuotas asmuo Alfonsas Galminas nesutiko su pareišk÷jos skundu dalyje
d÷l VSDFV Mažeikių rajono skyriaus 2003 0118 sprendimo Nr. 97 antro punkto panaikinimo.
Tretysis suinteresuotas asmuo nurod÷, kad iki mirties sūnus Alfonsas Galminas jį r÷m÷
materialiai, kadangi iš pensijos jis pragyventi negal÷jo. Tretysis suinteresuotas asmuo sureng÷
sūnaus mirties metinių min÷jimą. Apie tai, kad teisme buvo sprendžiamas ginčas d÷l jo sūnaus
mirties pripažinimo draudiminiu įvykiu, trečiajam suinteresuotam asmeniui nebuvo žinoma,
kadangi Judita Galminien÷ su juo bendrauti nenor÷jo ir nieko apie tai jam nepraneš÷. Tretysis
suinteresuotas asmuo nurod÷, kad periodin÷ draudimo išmoka jam ir Andriui Galminui tur÷jo
būti mokama nuo tikrosios sūnaus mirties datos. Tod÷l tretysis suinteresuotas asmuo sutiko su
pareišk÷jos skundu dalyje d÷l periodin÷s draudimo išmokos įsiskolinimo priteisimo.
Šiaulių apygardos administracinis teismas 2003 m. kovo 17 d. sprendimu pareišk÷jos
skundą dalyje d÷l VSDFV Mažeikių rajono skyriaus 2003 01 18 sprendimo Nr. 97 antro
punkto panaikinimo atmet÷ ir paliko VSDFV Mažeikių rajono skyriaus sprendimą Nr. 97
nepakeistą. Pareišk÷jos skundą kitoje dalyje Šiaulių apygardos administracinis teismas
patenkino ir įpareigojo VSDFV Mažeikių rajono skyrių priimti naują sprendimą, kuriuo
Alfonsui Galminui ir Andriui Galminui paskaičiuota 36,92 Lt periodin÷ draudimo išmoka būtų
sumok÷ta ir už laikotarpį nuo 2000 07 06 iki 2003 02 28 po 1144,36 Lt kiekvienam. Teismas
sprendime nurod÷, jog LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
įstatymo 31 str. l d. (1999 12 23 įstatymo Nr. VIII-1509 redakcija) numato, kad laidojimo
pašalpa lygiomis dalimis išmokama kiekvienam mirusiojo šeimos nariui. Šio įstatymo 31 str.
2 d. nurodyta, kad "žuvusiojo šeimos nariais laikomi jo sutuoktinis, nepilnamečiai vaikai
(įvaikiai), iki jiems sukaks 18 metų, taip pat vaikai (įvaikiai), besimokantys nustatyta tvarka
įregistruotų mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, iki jiems sukaks 24 metai, žuvusiojo vaikai,
gimę po jo mirties, t÷vas (motina) bei nedarbingi asmenys, kurie buvo žuvusiojo išlaikomi arba jo
mirties dieną tur÷jo teisę gauti jo išlaikymą". Žuvusiojo A.Galmino t÷vas A.Galminas, gimęs 1932
m., yra pensininkas, nedarbingas. Teismas nurod÷, kad ta aplinkyb÷, ar teik÷ žuvusysis
A.Galminas išlaikymą savo t÷vui, šiuo atveju reikšm÷s neturi. Vadovaujantis galiojančiais
įstatymais, jis savo t÷vą prival÷jo išlaikyti (LR CK 3.205 str. "Pilnamečių vaikų pareiga išlaikyti
savo t÷vus"). Pareišk÷jos nurodytas LR CK 6.588 str. šiuo atveju negali būti taikomas, kadangi
CK šeštos knygos XXXI skyrius kalba apie gyvenamosios patalpos nuomą, o 6.588 str. nurodo,
kas yra nuomininko šeimos nariai. Kas yra mirusiojo šeimos nariai, kurie turi teisę gauti
laidojimo pašalpą, nustatyta LR Vyriausyb÷s 2000 05 08 nutarimu Nr. 506 patvirtintų
.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 46 p. ir LR
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 31 str. 2 p. (1999 12 23
įstatymo Nr. VIII-1509 redakcija). Teismas konstatavo, kad pareišk÷jos reikalavimas panaikinti
VSDFV Mažeikių rajono skyriaus 2003 01 18 sprendimo Nr. 97 antrą punktą, kuriame
numatyta mok÷ti vienkartinę laidojimo pašalpą Alfonsui Galminui, n÷ra pagrįstas.
Teismas konstatavo, kad pareišk÷jos reikalavimas pakeisti 2003 01 23 sprendimą
Nr. 98 ir priimti naują sprendimą išmok÷ti susidariusį periodin÷s draudimo išmokos
įsiskolinimą nuo 2000 07 06 Alfonsui Galminui ir Andriui Galminui yra pagrįstas. Min÷to
sprendimo nuorodą į vienkartinę laidojimo pašalpą teismas įvertino kaip rašybos klaidą, kuri turi
būti ištaisyta priimant naują sprendimą ir tuo pačiu išsprendžiant klausimą d÷l periodin÷s

draudimo išmokos įsiskolinimo išmok÷jimo. Teismas nurod÷, kad periodin÷s draudimo išmokos
apdraustajam mirus mok÷jimo sąlygos ir laidojimo pašalpos mok÷jimo sąlygos nustatytos
LR Vyriausyb÷s 2000 05 08 nutarimu Nr. 506 patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 38 p., 45 p., 46 p. Alfonso Galmino
mirties liudijime, išduotame 2002 01 18, buvo nurodyta, kad jis mir÷ 2001 11 25. Nuo šios
datos Alfonsui Galminui ir Andriui Galminui buvo paskirta periodin÷ draudimo išmoka po
36,92 Lt. Mažeikių rajono civilin÷s metrikacijos skyrius 2002 03 07 Alfonso Galmino
mirties liudijime nurod÷, kad jis mir÷ laikotarpyje nuo 2000 07 06 iki 2000 07 13. Teismas
padar÷ išvadą, kad periodin÷ draudimo išmoka skaičiuotina nuo 2000 07 06, kadangi nuo šios
dienos jau nebuvo turima žinių apie Alfonso Galmino likimą. Teismas nurod÷, kad už
laikotarpį nuo 2000 07 06 iki 2003 02 28 susidaręs įsiskolinimas priteistinas iš VSDFV
Mažeikių rajono skyriaus Alfonsui Galminui ir Andriui Galminui po 1144,36 Lt.
Apeliaciniu skundu pareišk÷ja ir nepilnamečio Andriaus Galmino atstov÷ Judita
Galminien÷ prašo pakeisti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 17 d.
sprendimą ir panaikinti VSDFV Mažeikių rajono skyriaus 2003 01 18 sprendimo Nr. 97 antrą
punktą bei įpareigoti VSDFV Mažeikių rajono skyrių priimti sprendimą, kuriuo vienkartin÷
laidojimo pašalpa lygiomis dalimis po 44300 Lt būtų išmok÷ta pareišk÷jai ir Andriui Galminui.
Pareišk÷ja nurodo, jog LR Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
įstatymo 31 str. l d. nustatyta, kad ši pašalpa lygiomis dalimis išmokama kiekvienam mirusiojo
šeimos nariui. Šio įstatymo 31 str. 2 d. nustatyta, kad žuvusiojo šeimos nariais laikomi jo
sutuoktinis, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), iki jiems sukaks 18 metų, taip pat vaikai (įvaikiai),
besimokantys nustatyta tvarka įregistruotų mokymo ištaigų dieniniuose skyriuose, iki jiems
sukaks 24 metai, žuvusiojo vaikai, gimę po jo mirties, t÷vas (motina) bei nedarbingi asmenys,
kurie buvo žuvusio išlaikomi arba jo mirties dieną tur÷jo teisę gauti jo išlaikymą. Pareišk÷jos
nuomone, teismas, nurodydamas, kad žuvusiojo t÷vas A.Galminas tur÷jo teisę gauti iš savo
sūnaus išlaikymą, netinkamai išsiaiškino LR CK 3.205 str. T÷vų teis÷ į išlaikymą siejama su
dviem sąlygomis: 1) t÷vai turi būti nedarbingi (pensininkai, invalidai); 2) nedarbingiems t÷vams
turi būti reikalingas išlaikymas. Nedarbingi t÷vai, turintys pakankamai l÷šų gyventi
(gaunantys pakankamą pensiją, turintys santaupų, kitokio turto ir pan.), teis÷s į išlaikymą neturi
(LR CK komentaras, III knyga "Šeimos teis÷", 388-389 psl.). Teismas nevertino pareišk÷jos
pateiktų rašytinių įrodymų, kuriais grindžiami jos teiginiai d÷l žuvusiojo t÷vo turtin÷s pad÷ties
(ŽKNTKRVĮ Šiaulių filialo pažym÷jimas, VSDFV Mažeikių rajono skyriaus pažyma apie
gaunamas pensijas, šeimos sud÷ties pažyma). Alfonsas Galminas pats teisme nurod÷, kad turi 3 ha
žem÷s, ir patvirtino, kad po savo žmonos (žuvusiojo motinos) mirties vienas pri÷m÷ palikimą.
Pareišk÷jos nuomone, teismas neteisingai išaiškino Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių
ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 46 p. Tiek Nuostatų 46 p., tiek LR nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 31 str. numato mirusiojo t÷vo
arba motinos teisę į vienkartinę laidojimo pašalpą tik tuo atveju, jei t÷vas arba motina yra
teismine tvarka pripažinti mirusiojo išlaikomais arba jo mirties dieną tur÷jusiais teisę gauti jo
išlaikymą.
Atsiliepimu į pareišk÷jos apeliacinį skundą atsakovas VSDFV Mažeikių rajono
skyrius prašo palikti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 17 d. sprendimą
nepakeistą, o pareišk÷jos apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, jog LR nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 31 str. 2 d. bei LR Vyriausyb÷s
2000 05 08 nutarimu Nr. 506 patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio
draudimo išmokų nuostatų 46 p. nereikalauja, kad žuvusiojo t÷vas arba motina būtų teismine
tvarka pripažinti išlaikomais ar turinčiais tokią teisę. Min÷tuose teis÷s aktuose nurodyti
asmenys, kurie priskiriami šeimos nariams ir turi teisę gauti vienkartin÷s laidojimo pašalpos
dalį: 1) sutuoktinis; 2) vaikai (iki 18 metų ar 24 metų, jei mokosi įregistruotose mokymo
įstaigų); 3) t÷vas arba motina; 4) kiti nedarbingi asmenys, kurie tur÷jo teisę į išlaikymą ar buvo
žuvusiojo išlaikomi. Atsakovo nuomone, tik kiti nedarbingi asmenys turi būti teismine tvarka
pripažinti mirusiojo išlaikomais arba jo mirties dieną tur÷jusiais teisę gauti jo išlaikymą.

Nagrin÷jant bylą apeliacine tvarka pareišk÷ja ir nepilnamečio Andriaus Galmino
atstov÷ Judita Galminien÷, pareišk÷jos atstov÷ adv. Silva Balčiūnien÷ apeliacinio skundo
motyvais praš÷ pakeisti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 17d. sprendimą
ir panaikinti VSDFV Mažeikių rajono skyriaus 2003 0118 sprendimo Nr. 97 antrą punktą bei
įpareigoti VSDFV Mažeikių rajono skyrių priimti sprendimą, kuriuo vienkartin÷ laidojimo
pašalpa lygiomis dalimis po 44300 Lt būtų išmok÷ta pareišk÷jai ir Andriui Galminui.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Alfonsas Galminas praš÷ palikti Šiaulių apygardos
administracinio teismo 2003 m. kovo 17 d. sprendimą nepakeistą. Jis papildomai nurod÷, kad
sūnus Alfonsas Galminas su juo palaik÷ gerus santykius, darbymečiu visada paremdavo
finansiškai: sumok÷davo už dirvos suarimą, šienavimą ir kt. darbus. Nurod÷, kad yra
pensininkas (pensija 330Lt), tod÷l sūnaus laidotuv÷ms marčiai (Juditai Galminienei) siūl÷
400Lt, kurių ji atsisak÷, o Juditos Galminien÷s prašomų 9000Lt, išlaidoms, susijusioms su
laidotuv÷ms, padengti, neturi. Po sūnaus mirties neteko galimyb÷s gauti bet kokią materialinę
paramą, pats ūkio darbų d÷l sveikatos negali dirbti, tod÷l taupo kiekvieną litą, gautą kaip
pašalpą d÷l sūnaus žūties.
Kolegija konstatuoja:
D÷t FSDFP'Mažeih'ų rajono skyriaus 2003 O J J'S'sprendimo JVr. 97 antrojo punkto
panah'nimo ir ySDFF Mažeih'ų rajono skyriaus įpareigojimo priimti sprendimą išmok÷ti
vienkartinę laidojimo paša/pa fygiomis da/imis po 44300 Lt pareišk÷jai ir jos sūnui Andriui
Ga/minui.
Pagal LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo
31 str. l d. laidojimo pašalpa lygiomis dalimis išmokama kiekvienam mirusiojo šeimos
nariui. Šio įstatymo 31 str. 2 d. nustatyta, kad "Žuvusiojo šeimos nariais laikomi jo sutuoktinis,
nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), iki jiems sukaks 18 metų, taip pat vaikai (įvaikiai),
besimokantys nustatyta tvarka įregistruotų mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, iki jiems
sukaks 24 metai, žuvusiojo vaikai, gimę po jo mirties, t÷vas (motina) bei nedarbingi asmenys,
kurie buvo žuvusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną tur÷jo teisę gauti jo išlaikymą".
Pirmosios instancijos teismas sprendime teisingai nurod÷, kad pareišk÷jos nurodytas LR
CK 6.588 str. šiuo atveju negali būti taikomas, kadangi CK šeštos knygos XXXI skyrius
reglamentuoja santykius, susiklostančius d÷l gyvenamosios patalpos nuomos, o 6.588 str.
nurodo, kas yra nuomininko šeimos nariai.
LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas (l
str.) "reglamentuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
santykius, nustato <...> teises į šio draudimo išmokas, išmokų skyrimo, apskaičiavimo bei
mok÷jimo sąlygas <...>." Tod÷l, aiškinantis šio įstatymo 31 str. naudojamos sąvokos "šeimos
nariai" reikšmę, turi būti atsižvelgiama į specialią šio įstatymo paskirtį, jo reglamentuojamų
santykių ypatumus. Sąvoka "šeimos nariai" šiame įstatyme taip pat naudojama ir 11 str. 3 d.
nurodant, kad apdraustajam žuvus d÷l draudiminio įvykio, jo šeimos nariams lygiomis dalimis
mokama periodin÷ draudimo išmoka. Pagal šio įstatymo 30 str. l d. teisę į draudimo išmoką turi
nedarbingi asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną tur÷jo teisę gauti iš
jo išlaikymą, taip pat mirusiojo vaikas (vaikai), gimęs (gimę) po jo mirties. Pagal 30 str. l d.
3 p. nedarbingais asmenimis, mirusiojo mirties dieną tur÷jusiais teisę gauti iš mirusiojo
išlaikymą (vadinasi, ir mirusiojo šeimos nariais šio įstatymo prasme), laikomi asmenys, sukakę
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatv÷s pensijos amžių.
Atsižvelgiant į aukščiau išd÷stytą ir įvertinus tai, kad žuvusiojo t÷vas Alfonsas
Galminas yra gimęs 1932 m. (jis yra sukakęs Valstybinių socialinio draudimo pensijų
įstatymo nustatytą senatv÷s pensijos amžių), darytina išvada, kad žuvusiojo t÷vas Alfonsas
Galminas, kaip ir žuvusiojo žmona Judita Galminien÷ bei sūnus Andrius Galminas, turi teisę į
vienkartinę laidojimo pašalpą (jam tenkančią pašalpos dalį). Tod÷l n÷ra pagrindo tenkinti
pareišk÷jos apeliacinį skundą.

D÷! PSDFf Mažeikių rajono skyriaus 2003 O J 23 sprendimo JVr. 98
pakeitimo ir FSDFF Mažeikių rajono skyriaus įpareigojimo priimti sprendimą mok÷ti
periodinę draudimo išmoką (73,83 Lt) /ygiomis da/imis po 36,92 Lt Andriui Gatminui ir
A/fonsui Gatminui nuo 2000 07 06.
Pagal LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 30
str. l d. l p. draudimo išmoka mokama nepilnamečiams, o pagal 3 p. -asmenims, sukakusiems
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatv÷s pensijos amžių.
LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas
momentą, nuo kurio mokamos draudimo išmokos, sieja su draudiminio įvykio diena. Kadangi
Mažeikių rajono apylink÷s teismas 2002 02 12 sprendimu (b.l. 67) Alfonso Galmino, asmens
kodas 36110250112, gyvenusio Pavenčių g. 7-19, Mažeikių mieste, mirties datą pripažino
laikotarpyje nuo 2000 07 06 iki 2000 07 13, darytina išvada, kad Alfonsas Galminas ir
Andrius Galminas turi teisę į susidariusį periodin÷s draudimo išmokos įsiskolinimą nuo 2000
07 06.
Pirmosios instancijos teismas teisingai VSDFV Mažeikių rajono skyriaus 2003 01 23
sprendimo Nr. 98 nuorodą į vienkartinę laidojimo pašalpą įvertino kaip rašybos klaidą, kuri
turi būti ištaisyta priimant naują sprendimą ir tuo pačiu išsprendžiant klausimą d÷l periodin÷s
draudimo išmokos įsiskolinimo išmok÷jimo.
Tačiau pirmosios instancijos teismas sprendime padar÷ nepagrįstą išvadą, kad už
laikotarpį nuo 2000 07 06 iki 2003 02 28 susidaręs įsiskolinimas, t.y. 1 144,36 Lt. priteistinas iš
VSDFV Mažeikių rajono skyriaus Alfonsui Galminui. Pažym÷tina, kad Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 3 p. nustato, kad teismas skundą palieka
nenagrin÷tą, jeigu skundą suinteresuoto asmens vardu padav÷ neįgaliotas vesti bylą asmuo. Kaip
matyti iš bylos medžiagos pats Alfonsas Galminas nesikreip÷ į pirmosios instancijos teismą d÷l
min÷to įsiskolinimo priteisimo, o taip pat jis nebuvo įgaliojęs Juditos Galminien÷s d÷l šio
reikalavimo kreiptis į teismą. Tod÷l Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 17
d. sprendimo dalis, kuria teismas įpareigojo VSDFV Mažeikių rajono skyrių priimti naują
sprendimą, kuriuo Alfonsui Galminui paskaičiuota 36,92 Lt periodin÷ draudimo išmoka
būtų sumok÷ta ir už laikotarpį nuo 2000 07 06 iki 2003 02 28, viso 1 144,36 Lt , panaikinama ir
skundas šioje dalyje paliekamas nenagrin÷tas.
Kadangi, kaip matyti iš bylos medžiagos (b.l. 88), atsakovas sutinka, kad tiek Andrius
Galminas, tiek Alfonsas Galminas turi teisę į susidariusį periodin÷s draudimo išmokos
įsiskolinimą nuo 2000 07 06, ši teismo nutartis nevaržo atsakovo teis÷s priimti (pakeisti)
atitinkamą sprendimą, kurio pagrindu ir Alfonsui Galminui būtų išmok÷tas susidaręs periodin÷s
draudimo išmokos įsiskolinimas nuo 2000 07 06.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str,
140 str. l d. 3 p., teismas
nutar÷:
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 17 d. sprendimą pakeisti.
Teismo sprendimo dalį, kuria teismas įpareigojo VSDFV Mažeikių rajono skyrių
priimti naują sprendimą, kuriuo Alfonsui Galminui paskaičiuota 36,92 Lt periodin÷ draudimo
išmoka būtų sumok÷ta ir už laikotarpį nuo 2000 07 06 iki 2003 02 28, viso 1144,36 Lt,
panaikinti ir skundą šioje dalyje palikti nenagrin÷tą.
Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.
Nutartis kasacine tvarka neskundžiamą.

1.3.7.4. D÷l nukent÷jusių asmenų valstybinių pensijų

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 15 straipsnio 5 dalis numato, kad
nukent÷jusiųjų asmenų valstybin÷s pensijos mokamos, nepaisant nukent÷jusių asmenų kitų
pajamų. Tačiau sistemiškai aiškinant Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3
straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 5 dalį, darytina išvada, kad asmens gaunama kitos rūšies
valstybin÷ pensija negali būti priskirta prie kitų asmens pajamų, nes įstatymų leid÷jas yra
apribojęs galimybę gauti kelias valstybines pensijas vienam asmeniui tuo pačiu metu
(Valstybinių pensijų įstatymo 3 str.). Valstybinių pensijų įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje
nenumato išimties iš šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos taisykl÷s, nes tokiu atveju
pastaroji norma taptų beprasm÷ ir neder÷tų su šiuo įstatymu nustatyta vieninga teis÷s normų
sistema. Tod÷l valstybinių pensijų įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje yra numatyta savarankiška
elgesio taisykl÷, o ne išimtis iš 3 straipsnio 1 dalyje esančios normos.
Administracin÷ byla Nr. A3–671–2003
Bylų kategorija 8.6.1.

NUTARTIS
2003 m. liepos 16 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Anatolijaus Baranovo, Birut÷s Janavičiūt÷s ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir
praneš÷jas),
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jai Nijolei Marijai Lapinskienei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jos
Nijol÷s Marijos Lapinskien÷s apeliacinį skundą d÷l Kauno apygardos administracinio teismo
2003 m. geguž÷s 23 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jos
N.M.Lapinskien÷s skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno
skyriui d÷l įpareigojimo mok÷ti valstybinę nukent÷jusiųjų asmenų pensiją.
Teis÷jų kolegija n u s t a t ÷:
Pareišk÷ja N.M.Lapinskien÷ kreip÷si į administracinį teismą prašydama panaikinti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Santakos pensijų filialo
2002-02-11 sprendimą d÷l valstybin÷s nukent÷jusiojo asmens pensijos mok÷jimo nutraukimo;
įpareigoti atsakovą pašalinti padarytą pažeidimą ir mok÷ti jai valstybinę nukent÷jusiųjų
asmenų pensiją nuo 2001-03-01. Pareišk÷ja taip pat praš÷ atnaujinti skundo padavimo
terminą, nes ji apie Kauno miesto Santakos pensijų filialo 2002-02-11 sprendimą sužinojo tik
2003-04-22 šios administracin÷s bylos nagrin÷jimo metu. Skunde ir jo patikslinime paaiškino,
kad 2001-03-01 iš÷jo į senatv÷s pensiją iš mokslinio darbo Botanikos institute, jai buvo
paskirta valstybin÷ socialinio draudimo senatv÷s pensija ir mokslininkų valstybin÷ pensija.
2002 m. sausio m÷nesį gavo tremtinio pažym÷jimą ir kreip÷si į atsakovą, prašydama paskirti
jai valstybinę nukent÷jusiųjų asmenų pensiją. Tačiau buvo išmok÷ta tik 293,81 Lt valstybin÷s
nukent÷jusiųjų asmenų pensijos nepriemoka, o ši pensija nemokama iki šiol. Pareišk÷jos
nuomone, valstybin÷ nukent÷jusių asmenų pensija turi būti mokama nepaisant kitų gaunamų
pajamų ir mokslininkų valstybin÷ pensija negali būti kliūtis šios pensijos mok÷jimui.
Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d., kuria remiantis buvo nutrauktas valstybin÷s
nukent÷jusių asmenų pensijos mok÷jimas, yra bendroji norma lyginant su šio įstatymo 15 str.
4 d. norma.

Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius praš÷
pareišk÷jos skundo netenkinti. Nurod÷, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines
pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena valstybin÷ pensija, išskyrus valstybinę našlių ir
našlaičių pensiją, kuri taip pat gali būti mokama tik kartu su viena iš valstybinių pensijų. Šiuo
atveju, pareišk÷jai nuo 2001-03-01 mokama mokslininkų valstybin÷ pensija, tod÷l n÷ra
pagrindo mok÷ti antrąją valstybinę pensiją - nukent÷jusiųjų asmenų. Nukent÷jusiųjų asmenų
valstybin÷ pensija pareišk÷jai buvo išmok÷ta už laikotarpį nuo 2000-12-28 iki 2001-02-28,
t.y. iki to laiko, kol nebuvo mokama mokslininkų valstybin÷ pensija. Taip pat paaiškino, kad
su 2002-02-11 sprendimu d÷l pensijos mok÷jimo nutraukimo pareišk÷ja nebuvo supažindinta,
tačiau, negavusi pensijos kitą m÷nesį, ji tur÷jo suprasti, kad pensijos mok÷jimas nutrauktas.
Kauno apygardos administracinis teismas 2003 m. geguž÷s 23 d. sprendimu nusprend÷
pareišk÷jos skundo reikalavimus atmesti. Teismas nustat÷, kad pareišk÷jai N.M.Lapinskienei
nuo 2001-03-01 buvo paskirta valstybin÷ socialinio draudimo senatv÷s pensija, kuri mokama
iki šiol. Be to, pareišk÷ja 2001-02-28 kreip÷si į Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Kauno skyriaus Santakos pensijų filialą d÷l mokslininkų valstybin÷s pensijos
paskyrimo. Teismas nurod÷, kad Valstybinių pensijų įstatymo l str. yra nustatytos šios
valstybin÷s pensijos: Respublikos Prezidento valstybin÷ pensija; Lietuvos Respublikos
pirmojo ir antrojo laipsnių valstybin÷s pensijos; nukent÷jusiųjų asmenų valstybin÷s pensijos;
pareigūnų ir karių valstybin÷s pensijos; mokslininkų valstybin÷s pensijos; teis÷jų valstybin÷s
pensijos. Atsakovo 2001-04-02 sprendimu Nr. 846, vadovaujantis Mokslininkų valstybinių
pensijų laikinojo įstatymo 3 str., pareišk÷jai buvo paskirta mokslininkų valstybin÷ pensija nuo
2001-03-01 ir mokama po 489,90 Lt per m÷nesį iki šiol. Pagal min÷to įstatymo 3 str. 1 d. 1 p.
mokslininkų valstybin÷s pensijos asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį, yra nemokamos.
Teismas pažym÷jo, kad pareišk÷ja iki 2001-03-01 dirbo pagal darbo sutartį Botanikos
institute, tod÷l mokslininkų valstybin÷ pensija iki šio termino jai nebuvo mokama. Teismas
taip pat nustat÷, kad 2001-12-28 pareišk÷ja pateik÷ prašymą bei nukent÷jusio asmens
(tremtinio) pažym÷jimą, prašydama skirti ir nukent÷jusiųjų asmenų valstybinę pensiją.
Vadovaujantis Valstybinių pensijų įstatymo 11 str. ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų
įstatymo 39 str. pareišk÷jai buvo paskirta valstybin÷ nukent÷jusiųjų asmenų pensija po 138
litus per m÷nesį nuo 2000-12-28 už 12 m÷nesių atgal nuo kreipimosi dienos. Ši
nukent÷jusiųjų asmenų valstybin÷ pensija pareišk÷jai išmok÷ta už laikotarpį nuo 2000-12-28
iki 2001-02-28, t.y. kol nebuvo mokama mokslininkų valstybin÷ pensija. Valstybinių pensijų
įstatymo 3 str. 1 d. nustato, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo
pasirinkimu mokama tik viena iš jų, išskyrus valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, kuri taip
pat gali būti mokama tik su viena iš valstybinių pensijų. Teismas konstatavo, kad tai yra
speciali norma, reguliuojanti asmens teisę bei jo pasirinkimą gauti vieną iš jam priklausančių
valstybinių pensijų bei jos mok÷jimo sąlygas. Nors šio įstatymo 15 str. 5 d. numato, kad
nukent÷jusiųjų asmenų valstybin÷s pensijos mokamos, nepaisant nukent÷jusiųjų asmenų kitų
pajamų, tačiau ši įstatymo norma nesuteikia teis÷s asmeniui gauti kelias valstybines pensijas
(išskyrus našlių ir našlaičių). Teismas taip pat nustat÷, kad pareišk÷ja su skundžiamu
sprendimu nebuvo supažindinta, sprendimo nuorašas jai nebuvo įteiktas ir apie sprendimą ji
sužinojo tik 2003-04-22 teismo pos÷džio metu, tod÷l, teismo nuomone, pareišk÷ja nepraleido
įstatyme nustatyto termino skundui paduoti.
Pareišk÷ja apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio
teismo 2003 m. geguž÷s 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – įpareigoti atsakovą
pašalinti padarytą pažeidimą ir mok÷ti valstybinę nukent÷jusiųjų asmenų pensiją. Pareišk÷jos
nuomone, teismas netinkamai pritaik÷ bei išaiškino materialin÷s teis÷s normas, tod÷l
sprendimas yra nepagrįstas. Pareišk÷ja nurodo, jog teismas nevertino tos aplinkyb÷s, kad
atsakovas nebuvo pasiūlęs pasirinkti vienos kurios nors pensijos ir tokio jos pasirinkimo
nebuvo. Teismas klaidingai suprato Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 1 d. ir neteisingai ją
išaiškino kaip specialiąją normą. Pareišk÷jos nuomone, tai yra bendroji norma lyginant su to
paties įstatymo 15 str. 5 d. įtvirtinta norma, kuri specialiai apibr÷žia, kad nukent÷jusiųjų

asmenų pensija mokama nepaisant nukent÷jusiųjų asmenų kitų pajamų. Pajamų sąvoką
apibr÷žia Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, kurio 17 str. 11 p. nurodo, kad
neapmokestinamosios pajamos yra ir pensijos, gautos iš valstyb÷s, savivaldybių ir valstybinio
draudimo fondo biudžeto. Teismas taip pat neatsižvelg÷ į tą faktorių, jog nukent÷jusiųjų
asmenų valstybin÷ pensija turi kompensacinį pobūdį. Tod÷l šios rūšies valstybin÷s pensijos
pobūdis ir prigimtis yra iš esm÷s kitokie nei kitų valstybinių pensijų. Paaiškina, kad
Valstybinių pensijų įstatymo l str. 3 d. nurodyta, jog nukent÷jusiųjų asmenų valstybin÷s
pensijos skiriamos pagal šį įstatymą, o mokslininkų valstybin÷s pensijos yra skiriamos pagal
specialius įstatymus. Valstybinių pensijų įstatyme skirtingai reglamentuojami ir pagrindai, d÷l
kurių nutraukiamas mok÷jimas nukent÷jusiųjų asmenų valstybinių pensijų bei kitokių
valstybinių pensijų. Tod÷l teismo išvada, kad šio įstatymo 15 str. 5 d. norma nesuteikia teis÷s
asmeniui gauti kelias valstybines pensijas (išskyrus našlių ir našlaičių) yra klaidinga. Taip pat
nurodo, kad teismas nepagrįstai neatsižvelg÷ į tą faktą, kad atsakovo sprendimas, kuriuo buvo
sustabdytas nukent÷jusiojo asmens pensijos mok÷jimas, buvo priimtas 2002 m. vasario 11 d.,
o ši pensija buvo nebemokama jau nuo 2001 m kovo 1 d. tod÷l jos nemok÷jimas nuo 2001-0301 iki 2002-02-11 buvo visiškai be jokio teisinio pagrindo.
Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius prašo
N.M.Lapinskien÷s apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovo nuomone, teismas
teisingai išaiškino materialin÷s teis÷s normas ir teisingai vertino byloje esančius įrodymus.
Paaiškina, kad pareišk÷ja 2001-02-28 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno
skyriaus Santakos pensijų filialui pateik÷ prašymą d÷l mokslininkų valstybin÷s pensijos
paskyrimo. Pensijų filialo ved÷jo 2001-03-01 sprendimu, vadovaujantis Mokslininkų
valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 3 str., N.M.Lapinskienei paskirta mokslininkų
valstybin÷ pensija ir mokama po 489,90 Lt per m÷nesį. Pareišk÷ja 2001-12-28 pensijų filialui
pateik÷ prašymą bei nukent÷jusio asmens (tremtinio) pažym÷jimą, prašydama paskirti
nukent÷jusiųjų asmenų valstybinę pensiją. Vadovaujantis Valstybinių pensijų įstatymo 11 str.
ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 39 str., N.M.Lapinskienei buvo paskirta
valstybin÷ nukent÷jusiųjų asmenų pensija po 138,00 Lt per m÷nesį nuo 2000-12-28 (už 12
m÷nesių atgal nuo kreipimosi dienos). Ši nukent÷jusiųjų asmenų valstybin÷ pensija išmok÷ta
už laikotarpį nuo 2000-12-28 iki 2001-02-28, t.y. kol nebuvo mokama mokslininkų valstybin÷
pensija. Paaiškina, kad Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 1 d. nustato, jog asmeniui,
turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų,
išskyrus valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, kuri taip pat gali būti mokama tik viena su
viena iš valstybinių pensijų. Nors Valstybinių pensijų įstatymo 15 str. 5 d. nustato, kad
nukent÷jusių asmenų valstybin÷s pensijos mokamos, nepaisant nukent÷jusiųjų asmenų kitų
pajamų, tačiau, atsakovo nuomone, teismas tinkamai išaiškino šių normų taikymą – 15 str. 5
d. nesuteikia teis÷s asmeniui gauti kelias valstybines pensijas, ji tik neriboja asmeniui
gaunamos nukent÷jusiųjų asmenų valstybin÷s pensijos dydžio priklausomai nuo kitų
nukent÷jusiojo asmens pajamų. Taip pat nurodo, kad pagal Mokslininkų valstybinių pensijų
laikinojo įstatymo 3 str. 1 d. 1 p. mokslininkų valstybin÷s pensijos asmenims, dirbantiems
pagal darbo sutartį, yra nemokamos. Pareišk÷ja iki 2001-03-01 dirbo pagal darbo sutartį
Botanikos institute, tod÷l mokslininkų valstybin÷ pensija iki min÷to termino jai nebuvo
mokama.
Teis÷jų kolegija k o n s t a t u o j a:
Apeliacinis skundas atmetamas.
Byloje nustatyta, kad atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno
skyriaus Santakos pensijų filialo 2001-04-02 sprendimu Nr. 846, vadovaujantis Mokslininkų
valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 3 str., pareišk÷jai nuo 2001-03-01 buvo paskirta
mokslininkų valstybin÷ pensija. Pareišk÷ja nurodo, kad ji taip pat atitinka įstatymo numatytas
sąlygas gauti nukent÷jusiųjų asmenų valstybinę pensiją, tačiau ši pensijai jai nemokama.
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 1 str. 1 d. nustato, kad Lietuvos
Respublikoje yra šios valstybin÷s pensijos: 1) Respublikos Prezidento valstybin÷ pensija; 2)

Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybin÷s pensijos; 3) nukent÷jusiųjų
asmenų valstybin÷s pensijos; 4) pareigūnų ir karių valstybin÷s pensijos; 5) mokslininkų
valstybin÷s pensijos; 6) teis÷jų valstybin÷s pensijos.
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnis apibr÷žia asmenų teisę
pasirinkti valstybin÷s pensijos rūšį. Pagal šio straipsnio 1 d. asmeniui, turinčiam teisę gauti
kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų, išskyrus valstybinę našlių
ir našlaičių pensiją, kuri taip pat gali būti mokama tik viena su viena iš valstybinių pensijų.
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 15 str. 5 d. numato, kad
nukent÷jusiųjų asmenų valstybin÷s pensijos mokamos, nepaisant nukent÷jusiųjų asmenų kitų
pajamų. Tačiau sistemiškai aiškinant Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 1 d. ir 15 str. 5 d.,
darytina išvada, kad asmens gaunama kitos rūšies valstybin÷ pensija negali būti priskirta prie
kitų asmens pajamų, nes įstatymų leid÷jas yra apribojęs galimybę gauti kelias valstybines
pensijas vienam asmeniui tuo pačiu metu (3 str.). Valstybinių pensijų įstatymo 15 str. 5 d.
nenumato išimties iš šio įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintos taisykl÷s, nes tokiu atveju pastaroji
norma taptų beprasm÷ ir neder÷tų su šiuo įstatymu nustatyta vieninga teis÷s normų sistema.
Tod÷l Valstybinių pensijų įstatymo 15 str. 5 d. yra numatyta savarankiška elgesio taisykl÷, o
ne išimtis iš 3 str. 1 d. esančios normos. D÷l šių priežasčių kolegija konstatuoja, kad
pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino Valstybinių pensijų įstatymo nuostatas ir
pagrįstai pripažino, kad pareišk÷jai teis÷ gauti jos prašomas dvi valstybines pensijas –
mokslininkų ir nukent÷jusiųjų asmenų, įstatymu nesuteikta.
Teismas atmeta pareišk÷jos argumentą, kad pensijos nemok÷jimas nuo 2001-03-01 iki
2002-02-11 buvo visiškai be jokio teisinio pagrindo - 2002-01-04 sprendimu Nr. 5663
(pensijos byla Nr. 1-59802) valstybin÷ nukent÷jusių asmenų pensija buvo paskirta iki 200102-28. 2002-02-11 sprendimas, kuriuo nutrauktas valstybin÷s nukent÷jusių asmenų pensijos
mok÷jimas naujų teisinių pasekmių pareišk÷jai nesukūr÷. Be to, pareišk÷ja nurodytu
laikotarpiu gavo valstybinę mokslininkų pensiją, o kaip jau buvo min÷ta aukščiau, teis÷s gauti
vienu metu abi šias pensijas pareišk÷ja neturi.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nustat÷ visas bylai svarbias aplinkybes,
visapusiškai ir objektyviai jas ištyr÷, teisingai aiškino ir taik÷ teis÷s normas, panaikinti
skundžiamą sprendimą n÷ra įstatymu numatytų pagrindų.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 str.
1 d. 1 p. teis÷jų kolegija
n u t a r i a:
Pareišk÷jos Nijol÷s Marijos Lapinskien÷s apeliacinį skundą atmesti, o Kauno
apygardos administracinio teismo 2003 m. geguž÷s 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

1.1.7. D÷l Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos sprendimų
1.3.8.1. D÷l juridinių asmenų teis÷s įsigyti alkoholinius g÷rimus mažmenin÷je prekyboje
Vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties paskirtis – užtikrinti fizinio asmens, kaip
silpnesn÷s sutarties šalies, teisių ir interesų gynimą, tenkinant pastarajam asmeninius,
šeimos, namų ūkio poreikius vartojimo srityje. Ši sutartis neapima tų atvejų, kai pirkimo –
pardavimo sutartyje pirk÷jas yra ne fizinis, o juridinis asmuo.
Civiliniame kodekse imperatyvaus draudimo juridiniam asmeniui mažmenin÷je
prekyboje įsigyti alkoholinius g÷rimus n÷ra.

Imperatyvūs draudimai, neleidžiantys pardav÷jui realizuoti alkoholinius g÷rimus,
yra išd÷styti Alkoholio kontrol÷s įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje ir Mažmenin÷s prekybos
alkoholiniais g÷rimais prekybos ir viešojo maitinimo įmon÷se taisyklių, patvirtintų
Vyriausyb÷s 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 559, 6-7 punktuose. Iš šių teis÷s normų matyti,
kad jose draudimo pardav÷jui mažmenin÷s prekybos būdu parduoti alkoholinius g÷rimus
juridiniams asmenims n÷ra.
Administracin÷ byla Nr. A8–504–2003
Bylų kategorija 23

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2003 m. liepos 4 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko (praneš÷jas), Algirdo
Taminsko, Artūro Drigoto, Stasio Gudyno,
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui Egidijui Baranauskui,
atsakovo atstovams Onai Vitartienei, Lianai Stravinskienei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
UAB „Norfos mažmena“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. kovo 28 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB „Norfos
mažmena“ skundą atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybai prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s d÷l nutarimo skirti baudą panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas UAB „Norfos mažmena“ skundu kreip÷si į teismą, prašydamas
panaikinti Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2003 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 3K03/5 pareišk÷jui paskirtą 5000 Lt baudą. Ši
bauda pareišk÷jui buvo paskirta už tai, kad UAB „Norfos mažmena“ (Verkių g. 29, Vilnius)
pagal 2002 m. gruodžio 20 d. PVM sąskaitą–faktūrą GFA Nr. 0133166 pirk÷jui UAB
„Eivora“, pagal 2002 m. gruodžio 20 d. PVM sąskaitą–faktūrą GFA Nr. 0133164 pirk÷jui
UAB „Termoliuksas“, pagal 2002 m. gruodžio 20 d. PVM sąskaitą–faktūrą GFA Nr. 0133170
pirk÷jui UAB „Vilmesta“,2002 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą–faktūrą GFA Nr. 0133174
pirk÷jui UAB „Presto kepyklos“, pagal 2002 m. gruodžio 21 d. sąskaitą–faktūrą GFA
Nr.0133177 pirk÷jui UAB „Ribena ir partneriai“ realizavo alkoholinius g÷rimus netur÷dama
licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais. Civilinio kodekso (toliau CK)
6.350 straipsnis nurodo, kad pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį prek÷s gali būti
parduodamos tik fiziniam asmeniui, šiuo atveju prek÷s buvo parduotos juridiniam asmeniui,
tod÷l negalima laikyti, kad buvo vykdoma mažmenin÷ prekyba, kuriai licenciją UAB „Norfos
mažmena“ turi. Atsakovas nurod÷, kad taip įmon÷ pažeid÷ Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrol÷s įstatymo (toliau AKĮ) 20 straipsnio l dalies 14 punktą, 2 dalį (b.l. 7–8).
Pareišk÷jas savo skundą grind÷ tokiais motyvais:
1. AKĮ 20 straipsnio l dalies 14 punktas įpareigoja įmones, prekiaujančias
alkoholiniais g÷rimais, o šio str. 2 d. – ir įmones, laikančias ar gabenančias alkoholio
produktus, tur÷ti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta tvarka išduotą licenciją.
Pareišk÷jas licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais turi.

2. Mažmenin÷ prekyba reiškia prekių pardavimą galutiniam vartotojui, kuris tas
prekes naudoja ar vartoja pagal paskirtį. Pirk÷ju gali būti tiek vartotojas (CK 1.39 straipsnio l
dalis), tiek ir kitas asmuo, naudojantis nupirktas prekes pagal paskirtį. Visose sąskaitose–
faktūrose buvo padaryti įrašai „perparduoti draudžiama“, kurie nevienareikšmiškai išreišk÷
tokį pirk÷jo tikslą. Tai reiškia, kad buvo sudarytos mažmenin÷s pirkimo–pardavimo sutartys,
pareišk÷jas veik÷ neperžengdamas licencijos ribų.
3. Skundžiamame nutarime atsakovas klaidingai sutapatino vartojimo ir
mažmeninio pirkimo–pardavimo sutartis (CK 6.350 straipsnis ir kt.). Mažmeninio pirkimo–
pardavimo sutartims taikomos bendrosios nuostatos (CK 6.305–6.349 straipsniai).
Pareišk÷jas, įgyvendindamas sutarčių laisv÷s principą (CK 1.2 straipsnio l dalis, 6.156
straipsnis), sudar÷ su min÷tais pirk÷jais mažmeninio pirkimo–pardavimo sutartis,
neprieštaraujančias įstatymams, pareišk÷jas veik÷ neperžengdamas savo licencijos ribų.
4. Atsakovas nepagrįstai vertino šias pirkimo–pardavimo sutartis kaip didmeninio
pirkimo–pardavimo sutartis. Nupirkti alkoholiniai g÷rimai n÷ra tiesiogiai skirti pirk÷jų verslo
tikslams, o skirti šiems g÷rimams suvartoti, tai ir yra mažmeninio pirkimo–pardavimo
atribojimo nuo didmeninio pirkimo–pardavimo kriterijus. Sudarytos mažmeninio pirkimo–
pardavimo sutartys atitinka susiklosčiusią sąžiningą dalykinę praktiką mažmenin÷s prekybos
srityje, kurios sugriauti naujasis CK negal÷jo. Atsakovo teiginys, kad faktų fiksavimo akte
nurodytiems pardavimams buvo reikalinga didmenin÷s prekybos licencija, neturi jokio
pagrindo.
Atsakovas atsiliepime į skundą su pareišk÷jo skundu nesutiko ir praš÷ jį atmesti kaip
nepagrįstą.
Atsakovas nurod÷, kad:
1. Pareišk÷jo motyvas, kad mažmenin÷s prekybos pirk÷ju gali būti ne tik fizinis
asmuo, o bet kuris asmuo, naudojantis prekes pagal paskirtį, yra nepagrįstas. CK 6.350
straipsnis „Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties samprata“ nurodo, kad pagal vartojimo
pirkimo–pardavimo sutartį pardav÷jas parduoda prekę fiziniam asmeniui pastarojo
asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti. Mažmenin÷s prekybos taisyklių 7
punkte analogiškai apibr÷žta vartojimo–pardavimo sutarties sąvoka (pirk÷jas mažmenin÷je
prekyboje yra tik fizinis asmuo). Vadinasi, mažmenin÷je prekyboje aiškiai ir konkrečiai
įvardijamas pirk÷jas – fizinis asmuo ir perkamų prekių paskirtis. Šiuo atveju alkoholinių
g÷rimų pirk÷jai buvo juridiniai asmenys. Pagal AKĮ alkoholinius g÷rimus juridiniams
asmenims (įmon÷ms) gali parduoti tik įmon÷s, kurios turi licencijas gaminti, importuoti
alkoholinius g÷rimus ar verstis jų didmenine prekyba, ir tik tokiems juridiniams asmenims
(įmon÷ms), kurie turi licencijas verstis alkoholinių g÷rimų mažmenine prekyba.
2. Pareišk÷jo motyvas, kad Teisingumo ministerijos rašte išd÷styta nuomon÷
patvirtina, jog alkoholinius g÷rimus mažmenin÷je prekyboje gali įsigyti ir juridiniai asmenys,
kad tai n÷ra didmenin÷s prekybos sutartis, yra nepagrįstas. Ši nuomon÷ sutampa su Tarnybos
aiškinimu ir motyvais, kad alkoholinių g÷rimų pirkimas mažmenin÷je prekyboje
reprezentaciniams renginiams yra susijęs su šių juridinių asmenų verslu, kad mažmeninę
prekybą nuo didmenin÷s prekybos skiria prekių įsigijimo tikslas ir kt.
3. Priimant Tarnybos nutarimą nei materialin÷s, nei proceso teis÷s normos
nebuvo pažeistos, tod÷l praš÷ skundžiamą nutarimą palikti galioti, o pareišk÷jo skundą
atmesti kaip nepagrįstą (b.1. 31–32).
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. kovo 28 d. sprendimu pareišk÷jo UAB
„Norfos mažmena“ skundą atmet÷ kaip nepagrįstą, o Valstybin÷s tabako ir alkoholio
kontrol÷s tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. sausio 9 d. nutarimą Nr.
3K 03/5 paliko nepakeistą.
Teismas nustat÷, kad AKĮ 20 straipsnio 1 dalies 14 punktas draudžia Lietuvos
Respublikoje realizuoti alkoholio produktus be Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta
tvarka išduotos licencijos. Pagal šį įstatymą alkoholinius g÷rimus įmon÷ms gali parduoti tik
įmon÷s, kurios turi licencijas gaminti, importuoti alkoholinius g÷rimus ar verstis jų

didmenine prekyba, ir tik įmon÷ms, kurios turi licencijas verstis alkoholinių g÷rimų
mažmenine prekyba. Pareišk÷jas turi 1998 m. vasario 23 d. išduotą licenciją Nr. OOSPOOO
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais. CK 6.350 straipsnio l dalyje nurodyta, kad
pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pardav÷jas – asmuo, kuris verčiasi prekyba,
įsipareigoja parduoti prekę – kilnojamąjį daiktą – pirk÷jui – fiziniam asmeniui pastarojo
asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija,
tenkinti, o pirk÷jas įsipareigoja sumok÷ti kainą. Vyriausyb÷ tvirtina mažmenin÷s prekybos
taisykles.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697
patvirtintų Mažmenin÷s prekybos taisyklių 7 punktas numato analogišką apibr÷žimą
„vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią pardav÷jas
įsipareigoja parduoti prekę – kilnojamąjį daiktą pirk÷jui – fiziniam asmeniui pastarojo
asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija,
tenkinti, o pirk÷jas įsipareigoja sumok÷ti kainą“. Taigi mažmenin÷je prekyboje konkrečiai
nurodyta, kad pirk÷jas – fizinis asmuo ir kokia jo perkamų prekių – kilnojamojo daikto –
paskirtis.
Teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad nagrin÷jamuoju atveju alkoholinių g÷rimų
pirk÷jai buvo juridiniai asmenys, tai rodo, kad buvo vykdoma ne mažmenin÷ prekyba, kuriai
pareišk÷jas turi licenciją, o didmenin÷ prekyba. Pareišk÷jas licencijos verstis didmenine
prekyba alkoholiniais g÷rimais neturi, tod÷l savo veiksmais jis pažeid÷ AKĮ 20 straipsnio l
dalies 14 punkto, 2 dalies reikalavimus.
Teismas konstatavo, kad pagal AKĮ 44 straipsnio 2 dalį pareišk÷jui pagrįstai buvo
skirta 5000 Lt bauda.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas UAB „Norfos mažmena“ prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. kovo 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą –
pareišk÷jo skundą tenkinti.
Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas savo sprendime padar÷ išvadą, jog
pirkimo–pardavimo sutartys su juridiniais asmenimis n÷ra vartojimo sutartys, ir ši teismo
išvada yra visiškai teisinga ir pagrįsta. Tačiau pareišk÷jas nurodo, kad teismas nepagrįstai
sutapatina vartojimo sutartį su mažmenine prekyba. Mažmenin÷s prekybos sampratos teis÷s
aktai, tarp jų ir pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytos Mažmenin÷s prekybos
taisykl÷s, nepateikia. Šiose taisykl÷se tik atkartota CK 6.350 straipsnyje pateikta
vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties samprata. Tačiau teis÷s doktrinoje yra priimta,
kad mažmenin÷ prekyba reiškia prekių pardavimą galutiniam vartotojui, kuris tas prekes
naudoja ar vartoja pagal paskirtį. Pirk÷ju gali būti tiek vartotojas Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso prasme (CK 1.39 straipsnis), tiek ir kitas asmuo, naudojantis nupirktas
prekes pagal paskirtį. Būtent tokia mažmenin÷s prekybos samprata yra pagrįstos ir 1995 m.
balandžio 18 d. priimto AKĮ nuostatos, reglamentuojančios alkoholio produktų didmeninę ir
mažmeninę prekybą. Tuo tarpu vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis pasižymi specialiu
subjektu – pirk÷ju, kuriuo turi būti fizinis asmuo. Pareišk÷jas nurodo, kad visose
sąskaitose–faktūrose buvo padaryti įrašai „perparduoti draudžiama“, kurie
nevienareikšmiškai išreišk÷ tokį pirk÷jo tikslą, tai reiškia, kad buvo sudarytos mažmenin÷s
pirkimo–pardavimo sutartys, ir tod÷l darytina išvada, kad pareišk÷jas veik÷
neperžengdamas savo licencijos ribų. Taip pat pareišk÷jas pažymi, kad licencija verstis
didmenine prekyba nesuteikia teis÷s parduoti alkoholinius g÷rimus vartotojui. Tokią
licenciją turintis asmuo pagal AKĮ 20 straipsnio 5 dalį gali parduoti alkoholinius g÷rimus
tik įmon÷ms, turinčioms teisę verstis didmenine ar mažmenine prekyba jais, t.y. turinčioms
atitinkamą licenciją. Taigi pareišk÷jas daro išvadą, kad Valstybin÷s tabako ir alkoholio
kontrol÷s tarnybos ir pirmosios instancijos teismo pozicija aiškinant įstatymus apriboja kitų
asmenų – alkoholio g÷rimus perkančių įmonių – teisnumą. Pareišk÷jas taip pat nurodo, kad
sutarčių laisv÷s principas (CK 1.2 straipsnio l dalis, 6.156 straipsnis) suteikia asmenims
teisę sudaryti bet kokias sutartis, kurios neprieštarauja įstatymams, tod÷l pareišk÷jas,

įgyvendindamas šį civilin÷s teis÷s principą, sudar÷ su min÷tais pirk÷jais mažmeninio
pirkimo–pardavimo sutartis, neprieštaraujančias įstatymams, veik÷ neperžengdamas savo
licencijos ribų.
Atsiliepime į pareišk÷jo apeliacinį skundą atsakovas Valstybin÷ tabako ir alkoholio
kontrol÷s tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. kovo 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareišk÷jo
apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nei
materialin÷s, nei proceso teis÷s normų nepažeid÷, tod÷l naikinti šį teismo sprendimą n÷ra
pagrindo.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a :
Apeliacinis skundas tenkintinas.
Civilinio kodekso 1.39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šiame ir kituose šio
kodekso straipsniuose minima vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis d÷l prekių ar
paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardav÷ju
(tiek÷ju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t.y. vartotojo
asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.
Vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad
vartotojas – fizinis asmuo, kuris pareiškia norą pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą savo
asmeniniams ar namų ūkio poreikiams.
Apibendrinant tai, kas pasakyta, darytina išvada, kad vartojimo sutartis yra viena iš
rūšių pirkimo–pardavimo sutarčių, kurios specifinis bruožas, išskiriantis ją iš kitų pirkimo–
pardavimo sutarčių rūšių, yra tai, kad prekių ar paslaugų pirk÷jas yra fizinis asmuo.
Taigi vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties paskirtis – užtikrinti fizinio asmens, kaip
silpnesn÷s sutarties šalies, teisių ir interesų gynimą, tenkinant pastarajam asmeninius,
šeimos, namų ūkio poreikius vartojimo srityje.
Ir priešingai, ši sutartis neapima tų atvejų, kai pirkimo–pardavimo sutartyje
pirk÷jas yra ne fizinis, o juridinis asmuo.
D÷l to tiek atsakovas, tiek teismas, spręsdami iškilusį ginčą, nepagrįstai taik÷
materialin÷s teis÷s normas, reglamentuojančias vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių
ypatumus (CK 6.350 straipsnis), nes prekių, kurias pardav÷ pareišk÷jas, pirk÷jai buvo
juridiniai asmenys.
Civilin÷je teis÷je galioja sutarties laisv÷s principas, kuris reiškia, kad kiekvienas
veiksnus asmuo turi teisę sudaryti sutartį, su kuo nori, o sutarties šalys turi teisę savo
susitarimu nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms
įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems
principams (CK 1.2; 6.156–6.158 straipsniai).
Civiliniame kodekse imperatyvaus draudimo juridiniam asmeniui mažmenin÷je
prekyboje įsigyti alkoholinius g÷rimus n÷ra.
Tačiau pagal CK 2.77–2.78 straipsnius pareišk÷jo veikla, vykdant mažmeninę
prekybą alkoholiniais g÷rimais, turi atitikti įstatymais ir Vyriausyb÷s nutarimais nustatytos
licencijuojamos veiklos rūšies sąlygas.
Mažmenin÷s prekybos alkoholiniais g÷rimais tvarką ir sąlygas reguliuoja AKĮ bei
jo 19 straipsnio 6 dalies ir CK 2.77–2.78 straipsnių pagrindu Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 559 patvirtintos Alkoholio produktų
importo, didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos jais licencijavimo taisykl÷s (toliau –
Licencijavimo taisykl÷s) ir Mažmenin÷s prekybos alkoholiniais g÷rimais prekybos ir
viešojo maitinimo įmon÷se taisykl÷s (toliau – Mažmenin÷s prekybos taisykl÷s).
Imperatyvūs draudimai, neleidžiantys pardav÷jui realizuoti alkoholinius g÷rimus,
yra išd÷styti AKĮ 20 straipsnio 1 dalyje ir Mažmenin÷s prekybos taisyklių 6–7 punktuose.

Iš šių teis÷s normų matyti, kad jose draudimo pardav÷jui mažmenin÷s prekybos būdu
parduoti alkoholinius g÷rimus juridiniams asmenims, n÷ra.
Taigi pareišk÷jas, parduodamas alkoholinius g÷rimus mažmenin÷je prekyboje
juridiniams asmenims, šią jo veiklą reguliuojančių teis÷s aktų reikalavimų nepažeid÷.
D÷l to atsakovo nutarimas pareišk÷jui skirti baudą už tokią jo veiklą yra nepagrįstas.
Naikintinas ir teismo sprendimas, kuriuo neteisingai išaiškinus bei netinkamai pritaikius
materialin÷s teis÷s normas, buvo neteisingai išspręsta byla (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 143 straipsnis).
Pažym÷tina, kad atsakovo nutarime nuoroda į tai, jog pareišk÷jas pažeid÷ AKĮ 20
straipsnio 1 dalies 14 punkto ir šio straipsnio 2 dalies reikalavimus yra grindžiama
klaidingu CK 6.350 straipsnio aiškinimu ir taikymu. Tai l÷m÷ ir netinkamą AKĮ nuostatų
taikymą.
Byloje nustatyta, kad pareišk÷jas licenciją verstis mažmenine alkoholinių g÷rimų
prekyba tur÷jo, tod÷l parduodamas alkoholinius g÷rimus juridiniams asmenims AKĮ 20
straipsnio 1 dalies 14 punkto reikalavimų nepažeid÷.
Iš AKĮ 20 straipsnio 2 dalies matyti, kad šios normos reikalavimai taikomi įmon÷se
laikomiems bei gabenamiems alkoholio produktams, o ne jų realizavimui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 2 punktu, teis÷jų kolegija
n u s p r e n d ž i a :
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 28 d. sprendimą panaikinti
ir priimti naują sprendimą: pareišk÷jo UAB „Norfos mažmena“ skundą patenkinti.
Panaikinti Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2003 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. 3K 03/5.
Sprendimas neskundžiamas.

1.3.8.2. D÷l prekybos alkoholiniais g÷rimais mažmenin÷s prekybos ir viešojo maitinimo
įmon÷se tvarkos
Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prekiauti
alkoholiniais g÷rimais leidžiama stacionarin÷se specializuotose alkoholinių g÷rimų prekybos
įmon÷se, prekybos įmonių specializuotuose alkoholinių g÷rimų prekybos skyriuose ir viešojo
maitinimo įmon÷se.
Nurodytos nuostatos aiškinimas tik lingvistinio teis÷s aiškinimo būdu leidžia
skirtingai traktuoti nuorodą į stacionarumą, tod÷l toks šios nuostatos aiškinimo būdas n÷ra
pakankamas. Aiškinant šią nuostatą sisteminiu teis÷s aiškinimo būdu pažym÷tina, jog šioje
straipsnio dalyje yra nurodyti papildomi atvejai ir sąlygos kai prekiauti alkoholiniais
g÷rimais yra leidžiama, tarp jų, yra leidžiama prekyba alkoholiniais g÷rimais, kurių tūrin÷
etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, nestacionariniuose pastatuose įrengtose
viešojo maitinimo įmon÷se savivaldyb÷s tarybos nustatyto kurortinio, poilsio bei turizmo
sezono laikotarpiu. Pastarojo leidimo esm÷ - galimyb÷ su tam tikrais apribojimais prekiauti
alkoholiniais g÷rimais nestacionariniuose pastatuose įrengtose viešojo maitinimo įmon÷se, t.
y. prekiauti alkoholiniais g÷rimais nestacionariniuose viešojo maitinimo įmon÷se Alkoholio
kontrol÷s įstatymo 1 straipsnio 6 dalies taikymo prasme. Toks leidimas yra pateiktas
Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje kaip išimtis iš bendros prekybos
alkoholiniais g÷rimais viešojo maitinimo įmon÷se taisykl÷s ir jo nustatymas (buvimas) yra
prasmingas tik tuo atveju kai min÷ta nuoroda į stacionarumą yra adresuota kiek prekybos,
tiek ir viešojo maitinimo įmon÷ms.
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Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s ir Ričardo
Piličiausko,
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui Aldevinui Antanui Švedui,
atsakovo atstovei Gražinai Belian,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. birželio 19 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal
pareišk÷jo UAB “Jurgena” skundą atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrol÷s
tarnybai d÷l nutarimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas UAB “Jurgena” su skundu (b. l. 3 – 4) kreip÷si į Vilniaus apygardos
administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybin÷s tabako ir alkoholio kontrol÷s
tarnybos (toliau – VTAKT) 2003 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 3 K 03/83.
Pareišk÷jas nurod÷, kad skundžiamu nutarimu UAB “Jurgena” paskirta 2000 Lt
bauda d÷l to, jog 2003 m. kovo 28 d., tarnybos pareigūnų tikrinimo metu, nustatyta, kad UAB
“Jurgena” priklausančioje kavin÷je Nr. 1, esančioje Vilniuje, Gariūnų turgaviet÷je,
nestacionariame pastate realizuojama ir laikoma (saugoma) degtin÷ (40 proc. alk. tūrio), tod÷l
buvo pažeisti Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2 bei 3 dalys ir Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 559 patvirtintų Alkoholio
produktų importo, didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos jais licencijavimo taisyklių (toliau –
Taisykl÷s) 33 punktas. Pareišk÷jas, nesutikdamas su paskirta bauda, nurod÷, kad pagal 2002
m. birželio 12 d. nuomos sutartį žem÷s sklype, kuriame įrengta kavin÷, negalima statyti
stacionarių pastatų. Pareišk÷jas pažym÷jo, jog Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2
dalyje nurodyta, kokia turi būti prekybos įmon÷s pastato rūšis, tačiau nenurodyta ir
nekonkretizuota viešojo maitinimo įmon÷s pastato rūšis, kaip reikalauja Alkoholio kontrol÷s
įstatymo 1 straipsnio 6 dalis. Taip pat pažym÷jo, kad Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21
straipsnio 1 dalyje nenumatyta, jog alkoholiniais g÷rimais draudžiama prekiauti stacionarin÷se
ar nestacionarin÷se viešojo maitinimo įmon÷se, esančiose turgaviet÷se. Be to, Alkoholio
kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje detalizuota alaus, sidro, alkoholio, kurio tūrin÷ etilo
alkoholio koncentracija neviršija 13 ir 22 procentų, prekybos tvarka, tačiau ji nesusijusi su
prekyba kitais alkoholiniais g÷rimais, kurie minimi šios dalies pirmajame sakinyje, ir tik tiek,
jog leidžia prekiauti alkoholiniais g÷rimais. Pareišk÷jo nuomone, Alkoholio kontrol÷s
įstatymo 21 straipsnio 3 dalis šiuo atveju netaikytina UAB “Jurgena”, nes reglamentuoja
prekybą alkoholiniais g÷rimais prekybos ir viešojo maitinimo įmon÷se, įrengtose
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Teig÷, jog nepažeid÷ Taisyklių 33 punkto
reikalavimų, kadangi turi licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais, kaip
reikalauja Alkoholio kontrol÷s įstatymo 19 straipsnio 3 dalis.

Atsakovas VTAKT atsiliepime į pareišk÷jo UAB “Jurgena” skundą (b. l. 21 – 22)
praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas nurod÷, kad pareišk÷jas pats pripažįsta, jog pastatas, kuriame jis verčiasi
mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais, yra nestacionarus ir neturi teisin÷s registracijos
dokumentų. Atsakovas pažym÷jo, jog pareišk÷jas nurod÷ tik vieną Alkoholio kontrol÷s
įstatymo 21 straipsnio 2 dalies nuostatą, nesigilindamas į kitas, toje pačioje dalyje išd÷stytas
nuostatas, kuriose nurodyta, kokia ir kada leidžiama prekyba alkoholiniais g÷rimais
nestacionarin÷se viešo maitinimo įmon÷se. Be to, Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio
1 dalis imperatyviai draudžia prekiauti alkoholiniais g÷rimais nurodytais atvejais, o šio
straipsnio 2 dalis nurodo leidžiamus atvejus, kada, kur ir kokios rūšies turint licenciją galima
prekiauti. Pareišk÷jas vert÷si mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais, kurių tūrin÷ etilo
alkoholio koncentracija viršija 22 procentus, nestacionarin÷je viešojo maitinimo įmon÷je, o tai
vertintina kaip Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2 dalies pažeidimas. Būtent šio
įstatymo 21 straipsnio 2 dalis ir nustato, jog nestacionarin÷s viešojo maitinimo įmon÷s gali
prekiauti tik tais alkoholiniais g÷rimais, kurių tūrin÷ etilo alkoholio koncentracija neviršija 22
procentų. Teig÷, kad skundžiamame nutarime nurodyta Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21
straipsnio 3 dalis yra spausdinimo klaida. Taip pat nurod÷, jog pareišk÷jas pažeid÷ Taisyklių
33 punktą, nes nesilaik÷ Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2 dalies reikalavimų.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. birželio 19 d. sprendimu (b. l. 48
– 49) pareišk÷jo UAB “Jurgena” skundą patenkino ir panaikino VTAKT 2003 m. balandžio
10 d. nutarimą Nr. 3 K 03/83.
Teismas pažym÷jo, kad institucijų išduotuose dokumentuose (licencija verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais, leidimas – higienos pasas verstis komercine –
ūkine veikla) alkoholinių g÷rimų asortimentas, kiekis, pardavimo pobūdis, laikas neapribotas.
Be to, UAB “Jurgena” pagal 2002 m. birželio 12 d. nuomos sutartį nuomojasi žem÷s sklypą,
ant kurio yra įrengta kavin÷. Teismas taip pat pažym÷jo, jog Alkoholio kontrol÷s įstatymo 1
straipsnio 6 dalyje įvardijamos “stacionarin÷s prekybos įmon÷s” ir “stacionarin÷s viešojo
maitinimo įmon÷s”. Žodis “stacionarin÷s” minimas ties kiekviena alkoholio realizacijos būdą
apibūdinančios įmonių grup÷s pastatų rūšimi. Nutarime minimo šio įstatymo 21 straipsnio 2
dalyje nurodoma, kad “prekiauti alkoholiniais g÷rimais leidžiama stacionarin÷se
specializuotose alkoholinių g÷rimų prekybos įmon÷se, prekybos įmonių specializuotuose
alkoholinių g÷rimų prekybos skyriuose ir viešojo maitinimo įmon÷se”. Įstatymo 21 straipsnio
2 dalyje nurodyta, kokia turi būti prekybos įmon÷s pastato rūšis, tačiau nenurodyta ir
nekonkretizuota viešojo maitinimo įmon÷s pastato rūšis, kaip to reikalauja įstatymo 1
straipsnio 6 dalis. Teismas nurod÷, jog Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2 dalis
detalizuoja alaus, sidro, alkoholio, kurio tūrin÷ etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 ir 22
procentų, prekybos tvarką, tačiau ši tvarka nesusijusi su prekyba kitais alkoholiniais g÷rimais,
d÷l kurių akcentuojama pirmajame 21 straipsnio 2 dalies sakinyje, ir tik tiek, kad leidžiama
prekiauti alkoholiniais g÷rimais. Be to, Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje
išvardinti atvejai, kuomet draudžiama prekiauti alkoholiniais g÷rimais. N÷ra minimos
stacionarin÷s ar nestacionarin÷s viešojo maitinimo įmon÷s, esančios turgaviet÷se. Iš to seka,
jog VTAKT faktų fiksavimo akte, nutarime pamin÷tos aplinkyb÷s bei min÷ti įstatymo
reikalavimai bendrovei nesukelia atsakomyb÷s naštos.
Apeliaciniame skunde (b. l. 55 – 57) atsakovas VTAKT prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. birželio 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują
sprendimą.
Atsakovas pažymi, kad teismo sprendimo motyvas d÷l licencijos rekvizitų
(alkoholinių g÷rimų asortimentas, kiekis, pardavimo būdas, laikas) nesusijęs su pareišk÷jo
skundžiamu VTAKT nutarimu. Taip pat pažymi, jog ginčas yra kilęs d÷l to, kad UAB
“Jurgena” alkoholiniais g÷rimais, kurių etilo alkoholio koncentracija didesn÷ kaip 22
procentai, prekiavo nestacionariame pastate, ir tuo pažeid÷ Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21
straipsnio 2 dalį, nes visais alkoholiniais g÷rimais (pareišk÷jas turi licenciją verstis

mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais) galima prekiauti tik stacionariose prekybos ir
viešojo maitinimo įmon÷se. Nesusijęs su šiuo ginču ir teismo motyvas d÷l UAB “Jurgena”
žem÷s sklypo nuomos. Atsakovo nuomone, teismas netinkamai aiškino Alkoholio kontrol÷s
įstatymo 21 straipsnio 2 dalį, nes stacionaraus pastato reikalavimas taikytinas ir viešojo
maitinimo įmon÷ms. Teigia, jog teismas Alkoholio kontrol÷s įstatymo nevertino sistemiškai,
kadangi įstatymo 21 straipsnio 1 dalis nustato vietas, kuriose iš viso draudžiama prekiauti bet
kokiais alkoholiniais g÷rimais ir draudžiamus prekybos būdus, o 2 dalis - kokiuose pastatuose
bei renginiuose, kokios etilo alkoholio koncentracijos alkoholiniais g÷rimais galima prekiauti.
Taip pat teigia, jog teismo sprendimas prieštarauja Alkoholio kontrol÷s įstatymo tikslui ir
paskirčiai, valstyb÷s alkoholio kontrol÷s politikos principams.
Pareišk÷jas UAB “Jurgena” atsiliepime į atsakovo VTAKT apeliacinį skundą (b. l. 62
– 63) teigia, jog teismo sprendimas yra pagrįstas.
Pareišk÷jas nurodo, kad išduotoje licencijoje n÷ra nurodyta alkoholinių g÷rimų etilo
alkoholio koncentracija, taigi ją išdavusi institucija neapribojo alkoholinių g÷rimų realizavimo
pagal juose esančią etilo alkoholio koncentraciją. Be to, UAB “Jurgena” savo veiklą grindžia
Civilinio kodekso 2.77 straipsnio nuostatomis. Pareišk÷jas taip pat nurodo, jog atsakovo
teiginys, kad Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2 dalis nustato ir viešojo maitinimo
įmon÷s pastato rūšį, prieštarauja Alkoholio kontrol÷s įstatymo 1 straipsnio 6 daliai, tod÷l
teismas tinkamai aiškino šią teis÷s normą. Pareišk÷jo nuomone, pagrįstas teismo motyvas ir
d÷l Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2 dalies, kadangi tik pirmasis šios dalies
sakinys akcentuoja bendro pobūdžio normą – prekyba alkoholiniais g÷rimais leidžiama.
Toliau detalizuojama alaus, sidro, alkoholinių g÷rimų, kurių tūrin÷ etilo alkoholio
koncentracija neviršija 13 ir 22 procentų, prekybos tvarka. Be to, teismas pagrįstai Alkoholio
kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nevertino sistemiškai, nes šio straipsnio 1 dalies 6
punkte yra nuoroda į kitus Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatytus atvejus.
Apeliacinis skundas tenkintinas.
Kolegija konstatuoja, kad šis administracinis ginčas kilo d÷l šalių skirtingo aiškinimo
Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2 dalies nuostatos (2002 06 20 įstatymo Nr. IX600 redakcijoje), pagal kurią prekiauti alkoholiniais g÷rimais leidžiama stacionarin÷se
specializuotose alkoholinių g÷rimų prekybos įmon÷se, prekybos įmonių specializuotuose
alkoholinių g÷rimų prekybos skyriuose ir viešojo maitinimo įmon÷se. Pareišk÷jo manymu,
šios nuostatos reikalavimas d÷l stacionarumo yra adresuotas tik prekybos įmon÷ms, atsakovo
manymu – prekybos ir viešojo maitinimo įmon÷ms. Kolegija pažymi, kad nurodytos
nuostatos aiškinimas tik lingvistinio teis÷s aiškinimo būdu leidžia skirtingai traktuoti nuorodą
į stacionarumą, tod÷l toks šios nuostatos aiškinimo būdas n÷ra pakankamas. Aiškinant šią
nuostatą sisteminiu teis÷s aiškinimo būdu pažym÷tina, jog šioje straipsnio dalyje yra nurodyti
papildomi atvejai ir sąlygos kai prekiauti alkoholiniais g÷rimais yra leidžiama, tarp jų, yra
leidžiama prekyba alkoholiniais g÷rimais, kurių tūrin÷ etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų, nestacionariniuose pastatuose įrengtose viešojo maitinimo įmon÷se savivaldyb÷s
tarybos nustatyto kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpiu. Pastarojo leidimo esm÷ –
galimyb÷ su tam tikrais apribojimais prekiauti alkoholiniais g÷rimais nestacionariniuose
pastatuose įrengtose viešojo maitinimo įmon÷se, t. y. prekiauti alkoholiniais g÷rimais
nestacionariniuose viešojo maitinimo įmon÷se Alkoholio kontrol÷s įstatymo 1 straipsnio 6
dalies taikymo prasme. Toks leidimas yra pateiktas Alkoholio kontrol÷s įstatymo 21
straipsnio 2 dalyje kaip išimtis iš bendros prekybos alkoholiniais g÷rimais viešojo maitinimo
įmon÷se taisykl÷s ir jo nustatymas (buvimas) yra prasmingas tik tuo atveju kai min÷ta
nuorodą į stacionarumą yra adresuota kiek prekybos, tiek ir viešojo maitinimo įmon÷ms. Taigi
nurodyti teis÷s aiškinimo būdai leidžia daryti išvadą, kad atsakovo nurodytas Alkoholio
kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2 dalies nuostatos aiškinimas yra teisingas. Tuo pačiu
konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino ir pritaik÷ Alkoholio
kontrol÷s įstatymo 21 straipsnio 2 dalį. Tod÷l teismo priimtas sprendimas yra naikintinas
(ABTĮ 143 straipsnis), o pareišk÷jo skundas atmestinas.

Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 136 straipsniu, 140 straipsnio 1 dalis 2 punktu,
n u s p r e n d ž i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. birželio 19 d. sprendimą
panaikinti ir UAB “Jurgena” skundą d÷l Valstybinei tabako ir alkoholio kontrol÷s tarnybos
2003 04 10 nutarimo Nr. 3 K 03/83 panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimas neskundžiamas.

1.1.8. Kitos ginčo administracin÷s bylos
1.3.9.1. D÷l detaliojo plano pripažinimo norminiu teis÷s aktu
Nustatyta tvarka patvirtintas detalusis planas (juo nustatytas teritorijos juridinis
statusas) įeina į juridinių faktų sud÷tį, būtiną tam tikriems santykiams atsirasti, ir jo būdingas
bruožas yra tas, kad kiti teis÷s aktai priimami po to, kai patvirtinamas detalusis planas, ir
remiantis juo (Statybos įstatymo 2 str. 30, 32 d., 15 str. 3 d. 3 p., 20 str. 1 d. 1 p., 23 str. 9 d.
ir kt., Žem÷s įstatymo 9 str. 1 d. 2 p., 10 str. 2 d., 18 str. 6, 9, 10 d., 21 str. 3 d., 30 str. 5 d. 4
p., 31 str. 1 d., 32 str. 1 d. 8 p. ir kt., Saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 4 d., 23 str. 11 d. ir
kt.).
Detaliuosiuose planuose neišreiškiamos abstrakčios bendrosios teis÷s normos (elgesio
taisykl÷s), nes pirmiausia juose tiesiogiai n÷ra išreiškiami bendri nurodymai atitinkamai
elgtis - šiais planais nustatomas tam tikros teritorijos juridinis statusas, kuris n÷ra nukreiptas
individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, bet yra susijęs su toje teritorijoje
vykdomos veiklos tam tikrų sąlygų nustatymu. Visas detalusis planas (ar jo atskiros dalys)
visada susijęs su konkrečiu, vietos atžvilgiu aiškiai nustatomu (identifikuojamu) sklypu
(teritorija) ir n÷ra skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, tod÷l
detaliojo plano norminiu teis÷s aktu negalima pripažinti, nes jo požymiai neatitinka
Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje ir Viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje įtvirtintos norminio teis÷s akto sąvokos. Detaliajame plane
įtvirtintas teritorijos teisinis statusas susidaro iš dalių, susijusių su konkrečiais žem÷s
sklypais. Teritorijų planavimo įstatyme numatyta teis÷ tvirtinti ne atskiro žem÷s sklypo, bet jų
grup÷s, miestų ar miestelių, kaimų teritorijų detaliuosius planus (Teritorijų planavimo
įstatymo 15 str.) sietina su valdymo ekonomijos įgyvendinimu, tačiau nekeičia detaliojo
plano, nukreipto į konkrečių žem÷s sklypų ar jų grupių, teritorijų juridinio statuso nustatymą,
vertinimo kaip neatitinkančio norminio teis÷s akto požymių.
Administracin÷ byla Nr. A5–63–2003
Bylų kategorija 17.3.

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2003 m. kovo 24 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarin÷ sesija, susidedanti iš sesijos
pirmininko V. Valančiaus, teis÷jų A. Ablingio, A. Baranovo, A. Drigoto (praneš÷jo), G.

Godos, S. Gudyno, B. Janavičiūt÷s, R. Klišausko, G. Kryževičiaus, A. Kruopio, R.
Piličiausko, N. Piškinait÷s ir A. Taminsko,
sekretoriaujant D. Jerusalimskienei,
dalyvaujant atsakovo (apelianto) atstovui V. Korsakui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo atnaujintą administracinę bylą
pagal atsakovo Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos apeliacinį skundą d÷l Klaip÷dos
apygardos administracinio teismo 2002 m. geguž÷s 3 d. sprendimo administracin÷je byloje
pagal pareišk÷jo Vyriausyb÷s atstovo Klaip÷dos apskrityje prašymą atsakovui Palangos
miesto savivaldyb÷s tarybai d÷l Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos neveikimo ir sprendimo
panaikinimo.
Teis÷jų kolegija, išnagrin÷jusi bylą,
nustat÷:
Pareišk÷jas Vyriausyb÷s atstovas Klaip÷dos apskrityje prašymu kreip÷si į Klaip÷dos
apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos
2001 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 189 „D÷l Palangos miesto centrin÷s dalies detaliojo
plano sprendinių sustabdymo“ l punkto dalį, susijusią su Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos
2000 m. geguž÷s 25 d. sprendimo Nr. 32 „D÷l Palangos miesto centrin÷s dalies detaliojo plano
patvirtinimo“ l punkto galiojimo sustabdymu.
Skundžiamu Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. gruodžio 27 d. sprendimo
Nr. 189 1 punktu Savivaldyb÷s taryba sustabd÷ jos pačios 2000 m. geguž÷s 25 d. priimto
sprendimo Nr. 32 „D÷l Palangos miesto centrin÷s dalies detaliojo plano patvirtinimo“ 1
punkto, susijusio su konkrečiais žem÷s sklypais, galiojimą iki bus atlikti nurodyti pakeitimai ir
papildymai (b.l. 8). Skundžiamas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimo Nr. 189 1
punktas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (1999
m. birželio 17 d. įstatymas Nr. VIII–1234) 32 straipsnio („Klaidų ištaisymo procedūra“) 1
dalimi.
Vyriausyb÷s atstovas Klaip÷dos apskrityje, vadovaudamasis Savivaldybių
administracin÷s priežiūros įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 2002 m. vasario 5 d. reikalavimu Nr.
TR–2–(1.8) pareikalavo artimiausiame Tarybos pos÷dyje panaikinti Tarybos 2001 m. gruodžio
27 d. sprendimo Nr. 189 „D÷l Palangos miesto centrin÷s dalies detaliojo plano sprendinių
sustabdymo“ 1 punkto dalį, susijusią su Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2000 m.
geguž÷s 25 d. sprendimo Nr. 32 „D÷l Palangos miesto centrin÷s dalies detaliojo plano
patvirtinimo” 1 punkto galiojimo sustabdymu. Šiame reikalavime Vyriausyb÷s atstovas nurod÷
tokius Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimo Nr. 189 1 punkto neteis÷tumo
motyvus:
Detaliųjų planų rengimą, derinimą, tvirtinimą ir galiojimą reglamentuoja
Teritorijų planavimo įstatymas, kuris yra specialusis teis÷s aktas. Pagal Teritorijų planavimo
įstatymą detalusis planavimas – tai savivaldyb÷s teritorijos dalių planavimas žem÷s
sklypo naudojimo ir veiklos jame pl÷tojimo sąlygoms, teis÷ms ir prievol÷ms nustatyti,
pakeisti arba panaikinti. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 5 dalį
detaliuosius planus tvirtina savivaldyb÷s taryba arba valdyba tarybai pavedus. Patvirtintas
detalusis planas yra lokalus norminis aktas ir įgyja juridinę galią. Detalusis planas yra
sprendimo, kuriuo jis yra tvirtinamas, sudedamoji dalis. Savivaldyb÷s tarybos veiksmai
tvirtinant detaliuosius planus vertintini kaip administracinio teisinio pobūdžio juridiniai faktai,
sukuriantys, pakeičiantys ar nutraukiantys atitinkamus civilinius teisinius santykius.
Detaliojo plano sprendiniai gali būti keičiami tik įstatymo nustatyta tvarka. Teritorijų
planavimo įstatymo 20 straipsnio 10 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad miestų detalieji planai yra
neterminuoti. Ten taip pat pažymima, kad atsiradus ypatingai reikmei detalieji planai gali
būti keičiami ir papildomi įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Teritorijų
planavimo įstatymas savivaldyb÷s tarybai nesuteikia teis÷s sustabdyti detaliojo plano sprendinių
galiojimo. Viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatyta teis÷ sustabdyti
sprendimo galiojimą negali būti taikoma detaliųjų planų sprendinių galiojimui sustabdyti, nes ši

norma gali būti taikoma tik individualių administracinių aktų klaidų ištaisymo procedūroje, bet ne
taisant norminių administracinių aktų klaidas. Situacijoje, susidariusioje sustabdžius norminio
teis÷s akto galiojimą, įžvelgtinos prielaidos dviprasmyb÷ms visuomeninių santykių reguliavimo
procese, spragoms teis÷je atsirasti (b.l. 13–14).
Vadovaudamasi Savivaldybių administracin÷s priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2
punktu, Palangos miesto savivaldyb÷s taryba 2002 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 13 nusprend÷
nepanaikinti Tarybos 2001 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 189 „D÷l Palangos miesto centrin÷s
dalies detaliojo plano sprendinių sustabdymo“ 1 punkto.
Pareišk÷jas prašyme teismui nurod÷, kad Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos
sprendimo Nr. 189 1 punktas prieštarauja Teritorijų planavimo ir Viešojo administravimo
įstatymams. Vyriausyb÷s atstovo 2002 m. vasario 5 d. potvarkiu Nr. V–2 sustabdytas
ginčijamo sprendimo 1 punkto vykdymas ir raštišku reikalavimu pareikalauta panaikinti
min÷to sprendimo 1 punktą, tačiau Palangos miesto savivaldyb÷s taryba, pažeisdama
Savivaldybių administracin÷s priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalį, nepraneš÷ Vyriausyb÷s
atstovui apie reikalavimo svarstymo laiką ir vietą. Reikalavimas n÷ra apskųstas.
Atsakovas atsiliepimu į pareišk÷jo prašymą (b.l. 27) su pareišk÷jo reikalavimu nesutiko,
nurod÷, kad ginčijama Savivaldyb÷s tarybos sprendimo dalis priimta atsižvelgiant į daugelio
gyventojų prašymus. Vyriausyb÷s atstovo reikalavimas naikinti skundžiamo akto dalį negali būti
patenkintas, nes taip gali būti pažeistos asmenų (nekilnojamojo turto savininkų), kuriuos tenkina
skundžiamo akto dalis, teis÷s.
Pirmosios instancijos teismo pos÷džio metu pareišk÷jo atstovas palaik÷ prašymą.
Paaiškino, kad atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimo dalį, negal÷jo remtis Viešojo
administravimo įstatymo nustatytomis klaidų ištaisymo procedūros taisykl÷mis, nes tai n÷ra
klaida. Teritorijų planavimą reglamentuojantis Teritorijų planavimo įstatymas nenumato
galimyb÷s ir teis÷s savivaldos institucijoms sustabdyti detaliojo plano sprendinių galiojimą.
Atsakovo atstovas paaiškino, kad skundžiamas aktas yra individualaus pobūdžio, tod÷l priimtas
teis÷tai, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nustatyta klaidų ištaisymo procedūra. Su
tuo, kad detaliajame plane reikia daryti korektūras, atsakovo manymu, sutinka ir pareišk÷jas.
Klaip÷dos apygardos administracinis teismas 2002 m. geguž÷s 3 d. sprendimu
pareišk÷jo skundą patenkino, panaikino Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m.
gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 189 „D÷l Palangos miesto centrin÷s dalies detaliojo plano
sprendinių sustabdymo“ l punkto dalį, susijusią su Savivaldyb÷s tarybos 2000 m. geguž÷s 25
d. sprendimo Nr. 32 „D÷l Palangos miesto centrin÷s dalies detaliojo plano patvirtinimo“ l punkto
galiojimo sustabdymu.
Pirmosios instancijos teismas nurod÷, kad atsakovas skundžiamo sprendimo 1 punkto
galiojimą sustabd÷ vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnio l dalimi,
kuri numato, kad sprendimą pri÷musi institucija, gavusi pareišk÷jo ar kito suinteresuoto
asmens pagrįstą prašymą arba pranešimą apie neteisingą faktinių duomenų administraciniame
sprendime įvertinimą ar teisinių klaidų jame buvimą, sustabdo sprendimo galiojimą ir pradeda
klaidų ištaisymo procedūrą. Viešojo administravimo įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad šio įstatymo administracinių procedūrų nuostatos privalomos tik priimant, nagrin÷jant ir
sprendžiant asmenų prašymus. Detaliųjų planų rengimą, derinimą, tvirtinimą ir galiojimą
reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas, kuris yra specialusis teis÷s aktas. Min÷to
įstatymo 20 straipsnio 10 dalies 1 punkte numatyta, kad žem÷s sklypų ar jų grupių detalieji planai
galioja planuojamos teritorijos programoje numatytą laikotarpį, taip pat tol, kol nekeičiama
programa ar joje numatyta veikla. 2 punkte nustatyta, kad miestų detalieji planai yra
neterminuoti, o atsiradus ypatingai reikmei detalieji planai gali būti keičiami ir papildomi
min÷to įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.
Pirmosios instancijos teismas padar÷ išvadą, kad atsakovo 2000 m. geguž÷s 27 d.
sprendimu Nr. 32 patvirtintas detalusis planas yra norminis teis÷s aktas, įgijęs juridinę
galią ir suk÷lęs teisines pasekmes. Atsakovo pasirinkta detaliojo plano ištaisymo
procedūra sustabdant detaliojo plano galiojimą, pirmosios instancijos teismo nuomone,

yra neteis÷ta, nes ji reiškia piliečių ar kitų asmenų suteiktos ir pagal nustatytą tvarką
įsigaliojusios teis÷s at÷mimą ar suvaržymą.. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad
klaidos detaliajame plane gali būti taisomos tik teismo sprendimu arba Teritorijų
planavimo įstatymo nustatyta tvarka.
Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir
priimti naują sprendimą, paliekant galioti Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m.
gruodžio 27 d. sprendimą Nr. 189 „D÷l Palangos miesto centrin÷s dalies detaliojo plano
sprendinių sustabdymo“.
Apeliantas nurodo, kad Savivaldyb÷s taryba tur÷jo teisę sustabdyti detaliojo plano
galiojimą, nes pagal Viešojo administravimo įstatymo 17 straipsnį administracin÷
procedūra gali būti prad÷ta gavus savivaldyb÷s tarnautojo tarnybinį pranešimą.
Savivaldyb÷s tarnautojas turi tur÷ti teisę, pasteb÷jęs faktinių ir teisinių klaidų, prad÷ti
klaidų ištaisymo procedūrą.. Savivaldybei nustatyta tvarka keičiant detalųjį planą bus
išklausyti pareišk÷jai ir suinteresuoti asmenys, planavimo organizatorius, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1996 m. rugs÷jo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintais
Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatais, tur÷s
atsižvelgti į gautus pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas.
Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad detalusis planas yra norminis teis÷s aktas. Jei
detalusis planas – norminis aktas, tai vadovaujantis įstatymo „D÷l Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teis÷s aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 11 straipsniu jis tur÷jo būti
paskelbtas vietin÷je spaudoje. Tačiau visą detalųjį planą, apelianto manymu, paskelbti
vietin÷je spaudoje neįmanoma d÷l jo apimties. Apeliantas atkreipia d÷mesį į tai, kad pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 3 dalį terminai pareiškimams,
kuriuose prašoma ištirti norminių administracinių teis÷s aktų teis÷tumą, administraciniam
teismui paduoti nenustatomi.
Nors pirmosios instancijos teismas pripažino, kad detalusis planas yra norminis teis÷s
aktas, tačiau, apelianto manymu, neatsižvelg÷ į tai, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo
11 straipsnio 2 dalį savivaldyb÷s taryba turi teisę sustabdyti jos pačios priimtą norminį
teis÷s aktą. Apelianto manymu, teismas neaiškino įstatymų, tod÷l teismo sprendimas
nepagrįstas teis÷s normomis.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2002 m. liepos 2 d. nutartimi Klaip÷dos
apygardos administracinio teismo 2002 m. geguž÷s 3 d. sprendimą paliko nepakeistą, o
atsakovo Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos apeliacinį skundą atmet÷.
2002 m. liepos 2 d. nutartyje apeliacin÷s instancijos teismas padar÷ išvadą, kad teritorijų
planavimo, taip pat ir detaliojo planavimo paskirtis yra nustatyti naudojimosi žem÷s sklypu ar
teritorija sąlygas ir tvarką. Detalusis planavimas, kaip sud÷tin÷ teritorijų planavimo dalis, yra
realizuojama detaliuoju planu, kuris ir suteikia teises fiziniams ir juridiniams asmenims pl÷toti
veiklą konkrečiame žem÷s sklype pagal nustatytas sąlygas (Teritorijų planavimo įstatymo 18
straipsnio 2, 3 dalys). Taigi detalusis planas pagal savo esmę yra skirtas konkrečiam žem÷s
sklypui, nustatant sąlygas, pagal kurias šis sklypas gali būti naudojamas, nepriklausomai nuo
to, kam jis priklauso ar priklausys ateityje nuosavyb÷s teise. Iš to teismas padar÷ išvadą, kad
detalusis planas, taip pat ir administracinis aktas, kuriuo jis legalizuojamas, savo turiniu n÷ra
vienkartis ir n÷ra skirtas konkrečiam asmeniui ar apibr÷žtai jų grupei, nes juo nustatytos
konkretaus žem÷s sklypo naudojimo sąlygos yra skirtos sklypui, o ne konkrečiam asmeniui.
Šios naudojimosi sklypu sąlygos bus privalomos ir tiems žem÷s sklypo naudotojams, kuriais
jie taps ateityje. Kadangi individualaus teis÷s akto būtini požymiai yra vienkartis jo taikymo
pobūdis bei paskirtis konkrečiam subjektui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2
straipsnio 14 dalis), tod÷l, nesant šių požymių, detalusis planas, kaip administracinio akto,
kuriuo jis legalizuojamas, sud÷tin÷ dalis, yra priskirtinas norminių teis÷s aktų kategorijai
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalis). Taigi detalusis planas tam
tikrais atvejais yra tik viena iš sąlygų ar pagrindų priimti individualų vienkartį teis÷s aktą,

kuriuo gali būti sukuriami konkretūs teisiniai santykiai. Apeliacin÷s instancijos teismas
konstatavo, kad tik nustatyta tvarka pakeistas ar papildytas detalusis planas gali sudaryti vadą
iniciatyvai atitinkamai pakeisti konkretaus piliečio teisę, kuri buvo sukurta ankstesnio
detaliojo plano pagrindu. Teismas nustat÷, kad atsakovas detaliojo plano, patvirtinto 2000 m.
geguž÷s 25 d. sprendimu nustatyta Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 10 dalies 2
punkte, 23 straipsnio 4 dalyje tvarka, nepakeit÷ ir nepapild÷, taigi jam neatsirado vada priimti
ginčijamą sprendimą. Teismas taip pat pažym÷jo, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 20
straipsnio 11 dalį sprendimai, priimti po detaliojo plano įsigaliojimo dienos ir prieštaraujantys
detaliajam planui, negalioja.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas, vadovaudamasis
Administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 2 dalimi ir 158 straipsnio 1 dalimi,
2002 m. spalio 4 d. nutartimi nutar÷ teikti teis÷jų kolegijai siūlymą įvertinti, ar yra pagrindas
atnaujinti procesą šioje administracin÷je byloje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2002 m. spalio 10 d. nutartimi procesas atnaujintas ir byla priimta iš naujo nagrin÷ti
apeliacine tvarka.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. spalio 10 d. nutartyje atnaujinti
procesą nurodoma, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalį
norminis teis÷s aktas – tai įstatymas, administracinis ar kitas teis÷s aktas, nustatantis elgesio
taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 17 dalis norminį administracinį aktą taip pat apibr÷žia
kaip teis÷s aktą, nustatantį elgesio taisykles ir skirtą individualiai neapibr÷žtai asmenų grupei.
Teismas padar÷ išvadą, kad norminių teis÷s aktų kategorijai gali būti priskirtas tik toks teis÷s
aktas, kuris nustato tam tikras elgesio taisykles. Detalusis planas ir jį patvirtinantis sprendimas
nenumato veiklos sklype apribojimų ir žem÷s servitutų nustatymo tvarkos bei žem÷tvarkos ir
statybos projektų rengimo ar kitokios tvarkos. Fizinių ar juridinių asmenų teis÷s ir pareigos,
susijusios su konkrečių sklypų naudojimu, valdymu ar disponavimu, veiklos sklype
apribojimai, servitutai ir pan. nustatomi taikant atitinkamus įstatymus ar kitus teis÷s aktus,
reglamentuojančius jų nustatymo tvarką, t.y. taikant teis÷s aktus, nustatančius atitinkamas
bendro pobūdžio elgesio taisykles. Detalusis planas ir sprendimas, kuriuo jis tvirtinamas,
nenustato elgesio taisyklių ir tik priskiria konkrečias teritorijas ar jų dalis tam tikroms
kategorijoms. Kadangi detalusis planas ir jį patvirtinantis sprendimas nenustato elgesio
taisyklių, t.y. neturi požymio, kuris būtinas tam, kad teis÷s aktas gal÷tų būti pripažintas
norminiu teis÷s aktu, teismas padar÷ išvadą, jog detalusis planas ir sprendimas, kuriuo jis
tvirtinamas, neatitinka norminio akto apibr÷žimo. Atsižvelgiant į tai, kad detaliojo plano ir jį
patvirtinančio sprendimo pripažinimas norminiu aktu tur÷jo įtakos apeliacin÷s instancijos
teismui sprendžiant, ar teis÷tai atsakovas sustabd÷ sprendimo Nr. 32 „D÷l Palangos miesto
centrin÷s dalies detaliojo plano patvirtinimo“ 1 punkto galiojimą, toks detaliojo plano
vertinimas, neatitinkantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, teismo nuomone, gal÷jo
tur÷ti įtakos neteis÷to sprendimo pri÷mimui. Nutartyje pažymima, kad detaliojo plano, kaip
norminio teis÷s akto, vertinimas formuoja kitokią, nei šiuo metu esanti panašiose bylų
kategorijose, praktiką.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ kolegija, iš naujo apeliacine
tvarka nagrin÷dama bylą d÷l Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. gruodžio 27 d.
sprendimo Nr. 189 1 punkto teis÷tumo, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo
46, 82 ir 139 straipsniais, 2002 m. lapkričio 29 d. pri÷m÷ nutartį pasiūlyti Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo pirmininkui šią administracinę bylą perduoti nagrin÷ti teismo plenarinei
sesijai. Išpl÷stin÷ kolegija nustat÷, kad teismai nevienodai vertina Teritorijų planavimo įstatyme
nustatyta tvarka patvirtintų detaliųjų planų teisinę galią. Vienais atvejais detalusis planas ir jį
patvirtinantis sprendimas laikomi norminiu teis÷s aktu, kitais – pripažįstama, kad detalusis planas
neturi visų norminio akto požymių, neatitinka jam įstatymų suformuluoto apibr÷žimo. Išpl÷stin÷
kolegija konstatavo, kad šio klausimo išsprendimas yra sud÷tingas teisiniu požiūriu bei svarbus

vieningos praktikos formavimui, kartu sprendimas aktualus tinkamai klaidų detaliajame plane
taisymo procedūrai, įvertinant normų konkurenciją.
Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷džio metu apelianto atstovas praš÷ panaikinti
pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, paliekant galioti Palangos
miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. 189 „D÷l Palangos miesto
centrin÷s dalies detaliojo plano sprendinių sustabdymo“. Nurod÷, kad skundžiamas
sprendimas yra individualus administracinis aktas, jo galiojimo sustabdymas yra galimas
pagal Viešojo administravimo įstatyme numatytą klaidų ištaisymo procedūrą. Pareišk÷jo
atstovas į apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dį neatvyko.
Plenarin÷ sesija
konstatuoja:
Klaip÷dos apygardos administracinis teismas 2002 m. geguž÷s 3 d. sprendime ir
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2002 m. liepos 2 d. nutartyje netinkamai aiškino
ir taik÷ materialin÷s teis÷s normas, tod÷l pirmosios instancijos teismo sprendimas ir
apeliacin÷s instancijos teismo nutartis panaikinami ir priimamas naujas teismo sprendimas,
kuriuo apeliacinis skundas tenkinamas, Vyriausyb÷s atstovo Klaip÷dos apskrityje prašymas
atmetamas, paliekant galioti Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. gruodžio 27 d.
sprendimą Nr. 189 „D÷l Palangos miesto centrin÷s dalies detaliojo plano sprendinių
sustabdymo“ (Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 143
straipsnis, 162 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
Lietuvos Respublikos Konstitucija orientuoja valstybę tvarkyti savo teritoriją,
atsižvelgiant į visuomen÷s poreikius, rūpinantis Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros
paminklų bei vertybių apsauga, natūralios gamtin÷s aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų
gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, saugant aplinką nuo kenksmingų poveikių,
ūkinę veiklą reguliuojant taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei (23 straipsnio 3 dalis, 42
straipsnio 2 dalis, 46 straipsnio3 dalis, 53 straipsnio 3 dalis, 54 straipsnis). Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷ 1993 m. kovo 12 d. nutarimu „D÷l Lietuvos Respublikos teritorinio
planavimo“, siekdama nustatyti valstyb÷s politiką ir prioritetus krašto tvarkymo srityje, pirmą
kartą sistemiškai atskiru teis÷s aktu ÷m÷si reglamentuoti Lietuvos Respublikos teritorinį
planavimą ir patvirtino Lietuvos Respublikos Teritorinio planavimo laikinuosius nuostatus.
Šių nuostatų 3 punkte įvardyti teritorinio planavimo tikslai: žmonių gyvenimo palankių
sąlygų formavimas, racionalus gamtos išteklių naudojimas, degraduojančių geosistemų
rekreacinio režimo ir atitinkamos žem÷naudos nustatymas, gamtinio ir kultūrinio
kraštovaizdžio vertybių bei bendrosios ekologin÷s pusiausvyros išsaugojimas, visuomen÷s,
valstyb÷s, savivaldybių bei privačių interesų prioritetų nustatymas pagal teritorijų funkcinę
reikšmę ir socialinio ekonominio pl÷tojimo bei ekologin÷s darnos koncepcijas, tinkamiausio
teritorijų naudojimo nustatymas ir kita. Šis teis÷s aktas įtvirtino prielaidas racionalaus
valstyb÷s teritorijos naudojimo planavimui ir šio planavimo metu kylančių teisinių santykių
reglamentavimui.
Siekiant užtikrinti sprendimų d÷l žem÷s naudojimo tikslin÷s paskirties ir režimo,
veiklos apribojimo teis÷tumą, sunorminti veiklą planuojant teritorijas, reglamentuoti teritorijų
planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūrą, visuomen÷s dalyvavimo
planuojant tvarką, valstybin÷s teritorijų planavimo priežiūros bei kontrol÷s vykdymą,
atsakomybę d÷l netinkamo planų rengimo ar vykdymo bei sureguliuoti fizinių ir juridinių
asmenų tarpusavio santykius teritorijų planavimo procese (aiškinamojo rašto prie Teritorijų
planavimo įstatymo projekto 1 punktas), 1995 m. gruodžio 12 d. priimtas Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (įsigaliojo nuo 1996 m. sausio 1 d.), įtvirtinantis
tokius teritorijų planavimo tikslus: subalansuoti Lietuvos Respublikos teritorijos raidą,
formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą aplinką, sukurti geresnes ir teritoriškai lygiavertes
gyvenimo sąlygas, formuoti gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros sistemų pl÷tojimo
politiką, rezervuoti (nustatyti) teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos
sričių, skirtingų rūšių žem÷s naudmenų pl÷trai, saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos

išteklius, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, rekreacijos išteklius, palaikyti ekologinę
pusiausvyrą arba ją atkurti, suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomen÷s,
savivaldybių ir valstyb÷s interesus d÷l teritorijos ir žem÷s sklypų naudojimo bei veiklos šioje
teritorijoje pl÷tojimo sąlygų, skatinti investicijas socialinei ekonominei raidai (Teritorijų
planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).
Teritorijų planavimas šiame įstatyme suprantamas kaip kraštotvarkos (kraštotvarka –
priemonių visuma žmonių veiklai teritorijoje organizuoti, socialinei, ekonominei, ekologinei
politikai bei kultūriniam kraštovaizdžiui formuoti) reguliavimo procesas ir procedūra
teritorijos ir žem÷s naudojimo tikslinei paskirčiai, prioritetams, aplinkosaugos,
paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žem÷s, vandens, miškų fondo, gyvenamųjų
vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti,
fizinių ir juridinių asmenų veiklos teritorijoje pl÷tojimo teis÷ms nustatyti (Teritorijų
planavimo įstatymo 2 straipsnio 1 ir 2 punktai). Sistemin÷ šio įstatymo analiz÷ įgalina
padaryti išvadą, kad teritorijų planavimas gali būti suprantamas ir kaip fizinių, juridinių
asmenų veiklos teritorinis organizavimas, kuriuo siekiama užtikrinti viešąjį interesą –
racionalų teritorijos panaudojimą.. Toks teritorinis organizavimas teritorijų planavimo
proceso metu atliekamas specifiniu būdu – nustatant ar formuojant tam tikrų teritorijų juridinį
statusą, kuris išreiškiamas teritorijų planavimo dokumentuose – Teritorijų planavimo įstatymo
nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose dokumentuose (planuose, projektuose,
schemose). Šiuose dokumentuose raštu ir grafiškai (ant kartografinio pagrindo) užfiksuojamos
žinios apie teritorijas, žem÷s sklypus arba jų grupes, jų tvarkymo ir pl÷tojimo reikmes, sąlygas
bei tvarką (Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 10 punktas), t.y. užfiksuojami teritorijų
planavimo dokumento sprendiniai (įstatymo 2 straipsnio 14 punktas).
Pagal apimtį teritorijų planavimas yra bendrasis, specialusis ir detalusis (Teritorijų
planavimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis). Detalusis planavimas Teritorijų planavimo įstatymo
2 straipsnio 5 punkte apibr÷žiamas kaip savivaldyb÷s teritorijos dalių planavimas žem÷s
sklypo naudojimo ir veiklos jame pl÷tojimo sąlygoms, teis÷ms ir prievol÷ms nustatyti,
pakeisti arba panaikinti. Taigi darytina išvada, kad detaliojo planavimo procesas visada
nukreiptas į konkretų žem÷s sklypą (jų grupes) ir šio proceso metu detaliojo planavimo
dokumentuose įtvirtinami nustatantys veiklos žem÷s sklype sąlygas, teises ir prievoles
sprendiniai. Detaliojo planavimo dokumentai, kaip ir kiti teritorijų planavimo dokumentai,
visų pirma yra programiniai aktai, kuriais suplanuojama teritorija, nustatomos ribos,
įvardijamos veiklos rūšys ir pan. nedidel÷s apimties teritorijoje. Teritorijų planavimo įstatymo
18 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad detalieji planai yra dokumentai, kuriais remiantis
nustatomi veiklos sklype apribojimai, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimai, žem÷s
servitutai, žem÷s naudojimo tikslin÷ paskirtis, rengiami žem÷tvarkos projektai, taip pat
statybos projektai, visuomen÷s poreikiams paimama žem÷ ir kitas nekilnojamasis turtas, taigi
detalieji planai yra privaloma sąlyga tam tikrai asmenų veiklai žem÷s sklype pl÷toti.
Teis÷s doktrinoje pripažįstama, kad norminiai teis÷s aktai – tai rašytine forma išreikšti
teis÷kūros subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai), kuriuose yra teis÷s normų.
Juose įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams,
kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti neapibr÷žtam
asmenų ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. Jie visada
abstraktūs ir apjungia tipin÷mis, rūšin÷mis savyb÷mis panašius visuomeninius santykius,
toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje.
Administracinių bylų teisenos įstatymo (2000 m. rugs÷jo 19 d. įstatymo Nr. VIII–1927
redakcija) 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad norminis teis÷s aktas yra įstatymas,
administracinis ar kitas teis÷s aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais
požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Panašiai norminis administracinis aktas
apibr÷žiamas Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje: norminis
administracinis aktas – teis÷s aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai
neapibr÷žtų asmenų grupei. Teis÷s aktų priskyrimas prie norminių teis÷s aktų grup÷s

apibūdina jų taikymo apimtį ir privalomumą (norminiai teis÷s aktai turi visuotinio
privalomumo pobūdį), o administracinių bylų teisenoje – jų teis÷tumo tyrimo specialią
procesinę tvarką, pasireiškiančią tuo, jog yra ribojamas subjektų, galinčių tiesiogiai kreiptis į
teismą d÷l norminių aktų teis÷tumo, ratas, skirtinga kreipimosi į teismą d÷l akto neteis÷tumo
tvarka, skiriasi akto panaikinimo teisin÷s pasekm÷s ir pan. (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 110, 111, 112, 116 straipsniai).
Kaip jau min÷ta, nustatyta tvarka patvirtintas detalusis planas (juo nustatytas teritorijos
juridinis statusas) įeina į juridinių faktų sud÷tį, būtiną tam tikriems santykiams atsirasti, ir jo
būdingas bruožas yra tas, kad kiti teis÷s aktai priimami po to, kai patvirtinamas detalusis
planas, ir remiantis juo (Statybos įstatymo 2 straipsnio 30, 32 dalys, 15 straipsnio 3 dalies 3
punktas, 20 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 23 straipsnio 9 dalis ir kt., Žem÷s įstatymo 9
straipsnio 1 dalies 2 punktas, 10 straipsnio 2 dalis, 18 straipsnio 6, 9, 10 dalys, 21 straipsnio 3
dalis, 30 straipsnio 5 dalis 4 punktas, 31 straipsnio 1 dalis, 32 straipsnio 1 dalies 8 punktas ir
kt., Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalis, 23 straipsnio 11 dalis ir kt.).
Detaliuosiuose planuose neišreiškiamos abstrakčios bendrosios teis÷s normos (elgesio
taisykl÷s), nes pirmiausia juose tiesiogiai n÷ra išreiškiami bendri nurodymai atitinkamai elgtis
– šiais planais nustatomas tam tikros teritorijos juridinis statusas, kuris n÷ra nukreiptas
individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, bet yra susijęs su toje teritorijoje
vykdomos veiklos tam tikrų sąlygų nustatymu. Visas detalusis planas (ar jo atskiros dalys)
visada susijęs su konkrečiu, vietos atžvilgiu aiškiai nustatomu (identifikuojamu) sklypu
(teritorija) ir n÷ra skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, tod÷l teisinga
būtų teigti, kad detaliojo plano norminiu teis÷s aktu negalima pripažinti, nes jo požymiai
neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje ir Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje įtvirtintos norminio teis÷s akto sąvokos.
Detaliajame plane įtvirtintas teritorijos teisinis statusas susidaro iš dalių, susijusių su
konkrečiais žem÷s sklypais. Teritorijų planavimo įstatyme numatyta teis÷ tvirtinti ne atskiro
žem÷s sklypo, bet jų grup÷s, miestų ar miestelių, kaimų teritorijų detaliuosius planus
(Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnis) sietina su valdymo ekonomijos įgyvendinimu,
tačiau nekeičia detaliojo plano, nukreipto į konkrečių žem÷s sklypų ar jų grupių, teritorijų
juridinio statuso nustatymą, vertinimo kaip neatitinkančio norminio teis÷s akto požymių.
Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas 2002 m. geguž÷s 3 d. sprendime, taip
pat apeliacin÷s instancijos teismas 2002 m. liepos 2 d. nutartyje padar÷ nepagrįstą išvadą, jog
atsakovo 2000 m. geguž÷s 27 d. sprendimu Nr. 32 patvirtintas detalusis planas yra norminis
teis÷s aktas.
Skundžiamu Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. gruodžio 27 d. sprendimo
Nr. 189 1 punktu Savivaldyb÷s taryba sustabd÷ jos pačios 2000 m. geguž÷s 25 d. priimto
sprendimo Nr. 32 „D÷l Palangos miesto centrin÷s dalies detaliojo plano patvirtinimo“ 1
punkto, susijusio su konkrečiais žem÷s sklypais, galiojimą iki bus atlikti nurodyti pakeitimai ir
papildymai (b.l. 8). Skundžiamas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. gruodžio 27
d. sprendimo Nr. 189 1 punktas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. įstatymas Nr. VIII–1234) 32 straipsnio
(„Klaidų ištaisymo procedūra“) 1 dalimi, kurioje nustatyta, jog sprendimą pri÷musi
institucija, gavusi pareišk÷jo ar kito suinteresuoto asmens pagrįstą prašymą arba pranešimą
apie neteisingą faktinių duomenų administraciniame sprendime įvertinimą ar teisinių
klaidų jame buvimą, sustabdo sprendimo galiojimą ir pradeda klaidų ištaisymo procedūrą..
Prieš priimant sprendimą d÷l klaidų ištaisymo, turi būti išklausyti pareišk÷jai ar kiti
suinteresuoti asmenys ir įvertinti jų argumentai klaidų ištaisymo klausimu.
Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad Viešojo administravimo
įstatymo paskirtis – garantuoti piliečių ir kitų asmenų teisę į teisingą ir nešališką jų
prašymų nagrin÷jimą viešojo administravimo institucijose bei pagrįstą prašymų
sprendimą, taip pat teisę apskųsti šį sprendimą ir gauti kompensaciją už padarytus
nuostolius d÷l neteis÷tos administracin÷s veiklos. Taip teismas apibūdino min÷to

įstatymo reglamentavimo dalyką, bet neapibr÷ž÷ įstatymo tikslo. Pagal Viešojo
administravimo įstatymo 1 straipsnį šio įstatymo tikslas – sudaryti būtinas teisines
prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios
įstaigos tarnauja žmon÷ms, taip pat skatinti viešojo administravimo institucijų
administracinius geb÷jimus, didinti jų veiklos efektyvumą. Įstatymo 2 straipsnis nurodo
juo reglamentuojamų teisinių santykių dalyką.. Viešojo administravimo įstatymas ne tik
garantuoja piliečių ir kitų asmenų teisę į teisingą ir nešališką jų prašymų nagrin÷jimą
viešojo administravimo institucijose bei pagrįstą prašymų sprendimą, taip pat teisę
apskųsti šį sprendimą ir gauti kompensaciją už padarytus nuostolius d÷l neteis÷tos
administracin÷s veiklos, bet ir nustato bendruosius viešojo administravimo subjektų
veiklos principus. Tai reiškia, kad Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnyje
įtvirtintais viešojo administravimo principais viešojo administravimo subjektai privalo
vadovautis ne tik nagrin÷dami piliečių ir kitų asmenų prašymus, bet ir bet kurioje
viešojo administravimo veikloje.
Pirmosios instancijos teismas nustat÷, kad savivaldyb÷s veikla tvirtinant teritorijų
planavimo dokumentus priskirtina viešajam administravimui. Ši išvada pagrįsta. Pagal
skundžiamo akto pri÷mimo metu galiojusio Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 9
punktą teritorijų planavimas, savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų
sprendinių įgyvendinimas priskirtas prie savivaldybių ribotai savarankiškų funkcijų. Tai
reiškia, kad savivaldyb÷ šias funkcijas atlieka atsižvelgdama į vietos sąlygas ir aplinkybes
(Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Savivaldyb÷s kompetencija
vykdyti teritorijų planavimą netiesiogiai įtvirtinta ir kitose Vietos savivaldos įstatymo
nuostatose: prie savarankiškųjų savivaldybių funkcijų priskiriamos tokios funkcijos kaip
turizmo ir gyventojų poilsio organizavimas, savivaldyb÷s saugomų teritorijų steigimas,
gamtos ir kultūros paveldo objektų paskelbimas savivaldyb÷s saugomais objektais, sąlygų
verslo pl÷trai sudarymas, prie ribotai savarankiškų funkcijų – kraštovaizdžio,
nekilnojamųjų kultūros vertybių, savivaldyb÷s įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir
apsauga, infrastruktūros, socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros planavimas ir kitos. Pagal Žem÷s
įstatymo 30 straipsnio 5 dalies 2 punktą vietos savivaldos institucijos tvirtina ir įgyvendina
savivaldyb÷s teritorijai arba jos daliai rengiamus detaliuosius planus. Savivaldyb÷s
institucijų kompetenciją d÷l savivaldyb÷s teritorijos planavimo nustato Teritorijų
planavimo įstatymas. Taigi savivaldyb÷s veikla tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus
yra vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems teis÷s aktams įgyvendinti, tod÷l laikytina
viešuoju administravimu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis,
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).
Kadangi savivaldyb÷s veikla tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus priskirtina
viešajam administravimui, vietos savivaldos institucijos šioje veikloje privalo vadovautis
Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintais viešojo administravimo principais,
tarp jų įstatymų viršenyb÷s, nepiktnaudžiavimo valdžia, reiškiančio, kad viešojo
administravimo institucijoms draudžiama vykdyti veiklą neturint tam suteiktų įgaliojimų arba
priimti sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų, proporcionalumo,
reiškiančio, kad administracinio sprendimo mastas ir griežtumas turi būti proporcingi
administravimo tikslui. Spręstina, ar Savivaldyb÷s taryba, priimdama skundžiamą Palangos
miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 189 1 punktą ir
sustabdydama sprendimo, kuriuo patvirtintas detalusis planas, dalies, liečiančios konkrečius
žem÷s sklypus, galiojimą, veik÷ teis÷tai, nepiktnaudžiavo valdžia, ar skundžiamas sprendimas
pagal jo mastą ir griežtumą buvo proporcingas administravimo tikslui.
Teritorijų planavimo įstatymas reguliuoja detaliojo planavimo procesą, skirdamas
specifinius šio proceso veiksmus (Detaliųjų planų taisykl÷se, patvirtintose Statybos ir
urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 159, tai įvardyta etapais):
esamos būkl÷s įvertinimas, planuojamos teritorijos pl÷tros programos parengimas ir
patvirtinimas, pagrindinio br÷žinio ir aiškinamojo rašto, kuriuose numatomi sprendiniai,

parengimas ir patvirtinimas (Teritorijų planavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalis). Šių
planavimo etapų metu atliekamos tam tikros procedūros (Teritorijų planavimo įstatymo 20,
25 straipsniai): detaliojo plano rengimas, jo derinimas, viešas svarstymas ir tvirtinimas.
Teritorijų planavimo įstatymas numato patvirtinto detaliojo plano galiojimo laikotarpį.
Pagal šio įstatymo 20 straipsnio 10 dalies 1 punktą žem÷s sklypų arba jų grupių
urbanizuotose ir neurbanizuotose teritorijose detalieji planai galioja planuojamos teritorijos
pl÷tros programoje numatytą laikotarpį, taip pat tol, kol nekeičiama programa ar joje
numatyta veikla. Pagal 2 punktą miestų, miestelių, kaimų detalieji planai yra neterminuoti
ir atsiradus ypatingai reikmei įstatymo 23 straipsnio 4 dalies nustatyta tvarka gali būti
keičiami ir papildomi. Pagal įstatymo 20 straipsnio 10 dalies 3 punktą neurbanizuotinų
teritorijų detalieji planai yra neterminuoti ir keičiami įstatymo 23 straipsnio 4 dalies
nustatyta tvarka. Tuo iš esm÷s nustatyta, kad detaliųjų planų patikslinimo bei keitimo
sprendimams priimti taikoma bendra detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka.
Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalis būtent ir nustato, kad teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių derinimo procedūra yra pagrindas jų patikslinimams,
papildymams ir pakeitimams rengti. Dokumentų pakeitimai ir papildymai turi būti
suderinti, viešai apsvarstyti ir patvirtinti teritorijų planavimo normų sąvado nustatyta
tvarka. Pagal Detaliųjų planų taisyklių 42 punktą detaliojo plano derinimo procedūrą
sudaro sprendinių derinimas su savivaldyb÷s bendrojo plano ir specialiųjų planų
sprendiniais, taip pat su besiribojančių teritorijų detaliųjų planų sprendiniais, įregistruotais
teritorijų planavimo dokumentų registre, sprendinių pasekmių vertinimas su vertinimo
subjektais, tikrinimas teritorijų planavimo priežiūros institucijoje.
Taigi Teritorijų planavimo įstatymas nenumato galimyb÷s, keičiant ar tikslinant
detaliuosius planus, sustabdyti jų galiojimą, tačiau skundžiamas Palangos miesto savivaldyb÷s
tarybos 2001 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 189 1 punktas, kaip min÷ta, priimtas
vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, numatančia
administracinį sprendimą pri÷musiai institucijai teisę sustabdyti sprendimo galiojimą, siekiant
prad÷ti klaidų ištaisymo procedūrą. Įstatymo 32 straipsnio 1 dalis struktūriškai patenka į
įstatymo trečiąjį skirsnį „Administracin÷s procedūros ir prievol÷s“. Pagal Viešojo
administravimo įstatymo 38 straipsnio 2 dalį šio įstatymo trečiojo skirsnio nuostatos
netaikomos Valstyb÷s kontrolei, Seimo kontrolieriams, Vyriausyb÷s atstovams apskrityse,
Lietuvos bankui, kitoms institucijoms, vykdančioms savo įgaliojimus pagal atskiruose
įstatymuose nustatytą tvarką. Kadangi detalųjį planavimą reglamentuojantys teis÷s aktai
nereglamentuoja aptiktų klaidų ištaisymo detaliajame plane procedūros, tod÷l teisiniams
santykiams d÷l klaidų ištaisymo taikytinas Viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnis,
reglamentuojantis klaidų administraciniuose sprendimuose ištaisymo procedūrą.
Šiame teismo sprendime jau buvo konstatuota, kad detaliaisiais planais nustatomas
tam tikros teritorijos juridinis statusas. Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinta, kad detalieji planai yra dokumentai, kuriais remiantis nustatomi veiklos sklype
apribojimai, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimai, žem÷s servitutai, žem÷s naudojimo
tikslin÷ paskirtis, rengiami žem÷tvarkos projektai, taip pat statybos projektai, visuomen÷s
poreikiams paimama žem÷ ir kitas nekilnojamasis turtas. Pagal Viešojo administravimo
įstatymo 32 straipsnio 1 dalį klaidos administraciniame sprendime gali būti dvejopo
pobūdžio: teisin÷s ir neteisingas faktinių duomenų įvertinimas. Iš skundžiamo akto turinio
matyti, kad šiuo atveju siekta ištaisyti faktinių duomenų netinkamą įvertinimą detaliajame
plane. Atsižvelgdama į tai, plenarin÷ sesija konstatuoja, kad Viešojo administravimo įstatymo
32 straipsnio 6 dalies nuostata, kad ištaisymo procedūra netaikoma toms teisin÷ms klaidoms,
kurių ištaisymas reikštų asmenims suteiktos teis÷s at÷mimą ar suvaržymą, šiuo atveju
netaikytina. Pažym÷tina, kad pats pareišk÷jas neginčija klaidų ištaisymo administravimo
procedūros siūlymo būtinumo, pirmosios instancijos teismo pos÷džio metu atsakovo atstovas
pripažino, kad klaidos detaliajame plane yra, skiriasi grafin÷ ir aiškinamoji dalys (b.l. 44).

Skundžiamo akto pri÷mimo metu galiojusi Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 2
dalis numat÷ teisę savivaldyb÷s tarybai sustabdyti pačios tarybos, valdybos, mero ar kitų
savivaldyb÷s viešojo administravimo subjektų priimtus norminius aktus. Kadangi norminių
teis÷s aktų galiojimo sustabdymo teisin÷s pasekm÷s liečia daugelio subjektų, veikiančių
savivaldyb÷je, interesus, ir tokį veiksmą savivaldyb÷s taryba pagal Vietos savivaldos įstatymo
11 straipsnio 2 dalį tur÷jo teisę atlikti, konstatuotina, kad ir ne norminio teis÷s akto galiojimo
sustabdymas kaip sukeliantis ne tokias reikšmingas teisines pasekmes, negu norminio teis÷s
akto galiojimo sustabdymas, buvo galimas. Šią išvadą patvirtina ir tai, kad įstatymų leid÷jas
2003 m. sausio 28 d. įstatymu Nr. IX–1327 (įsigaliojo 2003 m. vasario 25 d.) pakeit÷ min÷tą
nuostatą ir Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis įtvirtino, kad savivaldyb÷s tarybos
priimtus teis÷s aktus gali sustabdyti ar panaikinti pati savivaldyb÷s taryba. Taigi šiuo metu
galiojantis Vietos savivaldos įstatymas suteikia savivaldyb÷s tarybai sustabdyti ne tik
norminių teis÷s aktų galiojimą. Nors skundžiamame akte Vietos savivaldos įstatymo 11
straipsnio 2 dalis, kaip akto pri÷mimo pagrindas, nenurodyta, Vietos savivaldos įstatyme
įtvirtintas reglamentavimas taip pat patvirtina išvadą, kad Palangos miesto savivaldyb÷s
taryba tur÷jo teisę sustabdyti jos pačios priimtą sprendimą d÷l detaliojo plano patvirtinimo.
Akto galiojimo sustabdymas yra ypatingas veiksmas, d÷l kurio atsiranda neigiamos
pasekm÷s: neapibr÷žtumas ir nestabilumas teisiniuose santykiuose. Konstitucinio Teismo
1997 m. lapkričio 13 d. nutarime konstatuojama, kad situacijoje, susidariusioje sustabdžius
įstatymo galiojimą, galima įžvelgti prielaidas dviprasmyb÷ms atitinkamų visuomeninių
santykių reguliavimo procese, spragoms teis÷je atsirasti. Taip pat gali iškilti ir kitų teisinių
problemų, o tai nedidina pasitik÷jimo įstatymais, valdžia ir jos institucijomis. Pažym÷tina, kad
neigiamos teisin÷s pasekm÷s tam tikriems teisiniams santykiams, jų stabilumui kyla ir
sustabdžius administracinio sprendimo galiojimą, nagrin÷jamuoju atveju – sustabdžius
Palangos miesto centrin÷s dalies detaliojo plano sprendinių galiojimą. Svarbu tai, kad
administracinio sprendimo galiojimo sustabdymu negali būti pažeidžiamas proporcionalumo
principas, reiškiantis, kad administracinio sprendimo mastas ir griežtumas turi būti
proporcingi administravimo tikslui. Jau min÷ta, kad teritorijų planavimo, kartu ir viešojo
administravimo veiklos šioje srityje tikslai yra subalansuoti teritorijos raidą, formuoti
pilnavertę, sveiką ir harmoningą aplinką, sukurti geresnes gyvenimo sąlygas, formuoti
gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros sistemų pl÷tojimo politiką, rezervuoti (nustatyti)
teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos sričių, skirtingų rūšių žem÷s
naudmenų pl÷trai ir kita (Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Skundžiamo akto
turinys ir numatytos konkrečios klaidų taisymo priemon÷s įrodo, kad klaidų taisymo
procedūra būtent ir siekiama min÷tų teritorijų planavimo tikslų, taip pat siekiama išvengti
neigiamų pasekmių galiojant netiksliam, neatitinkančiam faktinių duomenų detaliajam planui.
Darytina išvada, kad skundžiamo administracinio sprendimo mastas ir griežtumas yra
proporcingi administravimo tikslui.
Viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalis įpareigoja sustabdžiusią sprendimo
galiojimą viešojo administravimo instituciją imtis reikalingų priemonių klaidos ištaisymo
sprendimui realiai įgyvendinti ir informuoti apie jį visus suinteresuotus asmenis.
Nagrin÷jamuoju atveju detaliojo plano sprendinių galiojimas sustabdytas iki bus atlikti
pakeitimai ir papildymai. Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalis nustato, kad
detaliojo planavimo dokumentų pakeitimai ir papildymai turi būti suderinti, viešai
apsvarstyti ir patvirtinti teritorijų planavimo normų sąvado nustatyta tvarka. Taigi detaliojo
plano sprendinių galiojimo sustabdymas negali sutrukdyti klaidas detaliajame plane taisyti
teis÷s aktuose nustatyta sprendinių keitimo ir papildymo tvarka.
Išd÷stytų argumentų pagrindu plenarin÷ sesija daro išvadą, kad Savivaldyb÷s taryba,
priimdama skundžiamą Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. gruodžio 27 d.
sprendimo Nr. 189 1 punktą ir sustabdydama sprendimo, kuriuo patvirtintas detalusis planas,
dalies, liečiančios konkrečius žem÷s sklypus, galiojimą, veik÷ pagal įstatymų suteiktą
kompetenciją, nepiktnaudžiavo valdžia, skundžiamas sprendimas pagal jo mastą ir griežtumą

buvo proporcingi administravimo tikslui. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino
Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 189 1 punktą,
vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, o
apeliacin÷s instancijos teismas nepagrįstai pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko
nepakeistą. Plenarin÷ sesija Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje numatytų
skundžiamo akto (jo dalies) panaikinimo pagrindų nenustat÷.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, 133–
145 straipsniais, 162 straipsnio 1 dalies 3 punktu, plenarin÷ sesija
nusprendžia:
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. liepos 2 d. nutartį panaikinti.
Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos apeliacinį skundą patenkinti. Klaip÷dos
apygardos administracinio teismo 2002 m. geguž÷s 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują
teismo sprendimą.
Vyriausyb÷s atstovo Klaip÷dos apskrityje prašymą atmesti, palikti galioti Palangos
miesto savivaldyb÷s tarybos 2001 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. 189 „D÷l Palangos miesto
centrin÷s dalies detaliojo plano sprendinių sustabdymo“.
Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

1.3.9.2. D÷l pab÷g÷lio statuso suteikimo užsieniečiams
Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. kovo 4 d. „Bendros pozicijos d÷l suderinto 1951
m. liepos 28 d. Ženevos konvencijos d÷l pab÷g÷lių statuso 1 straipsnyje įtvirtintos pab÷g÷lio
sąvokos taikymo“ 6 punkte numatyta, kad pilietinis karas, vidaus ar bendri ginkluoti
konfliktai ir su tuo susiję pavojai savaime n÷ra pakankamas pagrindas pab÷g÷lio statusui
suteikti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „D÷l pab÷g÷lio statuso“ 13 straipsnio
bei Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo užsieniečių registracijos centre tvarkos 2 punkto
nuostatomis, esant tam tikroms sąlygoms, užsieniečiai, pateikę prašymus suteikti pab÷g÷lio
statusą, Migracijos departamento sprendimu gali būti apgyvendinami Užsieniečių
registracijos centre kol nagrin÷jami jų prašymai. Tačiau galiojantys Lietuvos Respublikos
teis÷s aktai nereglamentuoja užsieniečių, kurių išsiuntimas yra atid÷tas, apgyvendinimo.
Lietuvos Respublikos įstatymo „D÷l pab÷g÷lio statuso“ 13 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad
teis÷tai atvykusiam į Lietuvos Respublikos teritoriją arba teis÷tai joje esančiam užsieniečiui,
pateikusiam prašymą suteikti pab÷g÷lio statusą, gali būti leidžiama gyventi jo pasirinktoje
gyvenamojoje vietoje. Sistemiškai aiškinant visas aukščiau nurodytas nuostatas, darytina
išvada, kad užsienietis, kurio išsiuntimas yra atid÷tas d÷l jo gyvybei ar sveikatai gresiančio
pavojaus valstyb÷je, į kurią jis išsiunčiamas, taip pat turi teisę pateikti prašymą leisti gyventi
jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje.
Administracin÷ byla Nr. A6–258–2003
Bylų kategorija 3.3.; 3.4.

NUTARTIS
2003 m. balandžio 10 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų:
A.Taminsko (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), R.Piličiausko ir B.Janavičiūt÷s,
sekretoriaujant R.Barysaitei,
dalyvaujant pareišk÷jui Olusegun Isaac Adeleye,
pareišk÷jo atstovei advokatei R.Kurlavičienei,
atsakovo Migracijos departamento prie LR VRM atstovei E.I.Rotomskienei,
vert÷jai L.Šiaučiulytei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Olusegun Isaac Adeleye apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003 m. sausio 17 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Olusegun Isaac
Adeleye skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos d÷l sprendimo panaikinimo ir
nustat÷:
Migracijos departamento prie LR VRM 2002 10 08 sprendimu Nr. 15/6-5-C-1-391
atsisakyta suteikti Nigerijos piliečiui Olusegun Isaac Adeleye pab÷g÷lio statusą Lietuvos
Respublikoje ir nuspręsta išsiųsti jį iš Lietuvos Respublikos į Nigeriją. Min÷tu sprendimu
Olusegun Isaac Adeleye išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos atid÷tas, nes d÷l nesaugios
pad÷ties Nigerijoje jo gyvybei ir sveikatai gresia pavojus, ir nuspręsta šį Nigerijos pilietį
apgyvendinti VSAT prie LR VRM Užsieniečių registracijos centre, kol išnyks priežastys,
d÷l kurių jo išsiuntimas buvo atid÷tas.
Pareišk÷jas Olusegun Isaac Adeleye kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį teismą
prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie VRM 2002 10 08 sprendimą Nr.
15/6-5-C-1-391 ir perduoti bylą nagrin÷ti iš naujo. Pareišk÷jas nurod÷, kad apklausų metu
ne kartą aiškino, jog išvykimą iš šalies sąlygojo pagrįsta baim÷ būti persekiojamam d÷l
etnin÷s priklausomyb÷s ir religinių įsitikinimų. Atsakovui pareišk÷jęs buvo nurodęs, kad
atvyko iš Nigerijos, kurioje yra trys etnin÷s žmonių grup÷s: joruba, hausa ir igbo. Jis yra
krikščionis ir priklauso joruba etninei žmonių grupei, o šalis yra musulmoniškų valstybių
organizacijos nar÷. Apklausos metu ne kartą pabr÷ž÷, jog bijo būti persekiojamas kaip
krikščionis, priklausantis joruba etninei žmonių grupei. Tačiau atsakovas šių aplinkybių
netyr÷ ir nesiaiškino, ar pareišk÷jo baim÷ yra pagrįsta ne tik subjektyviu, bet ir objektyviu
kriterijumi. Atsakovo 2002 10 07 išvadoje n÷ra aptariamos pareišk÷jo nurodytos
priežastys, o tik formaliai konstatuojamos niekuo neparemtos išvados. Pareišk÷jas nurod÷,
kad pietvakarin÷ Nigerijos dalis, iš kurios kilęs pareišk÷jas, yra istorin÷ joruba etnin÷s
priklausomyb÷s žmonių gyvenamoji vieta. Per pastaruosius tris metus šiame istoriniame
jorubos etnin÷s grup÷s regione kilo daug nesutarimų tarp joruba ir hausa etninių grupių,
kurių metu buvo nužudyta šimtai žmonių. Daugelis Nigerijos politinių lyderių yra kilę iš
musulmoniškos šiaurin÷s Nigerijos dalies, kas sąlygojo nepakantumą iš pietų kilusiems
ekstremistams. Ondo valstija, iš kurios kilęs pareišk÷jas, priskirtina krikščioniškai valstijai,
priešingai nei visa Nigerijos šiaur÷. Nepaisant to, kad 1999 metais buvo išrinktas
prezidentas iš joruba etnin÷s grup÷s, tarp pačių joruba etnin÷s grup÷s asmenų jis nebuvo
populiarus. Be to jo valdymo laikotarpiu kilo daug etninių konfliktų tarp joruba ir hausa
žmonių. Vienas iš žymesnių buvo Sagamu mieste joruba etnin÷s švent÷s metu, ko pasekoje
buvo nužudyta daugelis žmonių. Pareišk÷jas nurod÷, kad atsakovas, nagrin÷damas prašymą
suteikti pab÷g÷lio statusą, neatkreip÷ d÷mesio į Pab÷g÷lių statuso nustatymo procedūrų ir
kriterijų vadovo 37 punktą, kuriame nurodyta, jog baim÷ yra subjektyvi. Vadovo 45 punkte
nurodyta, kad baim÷s sąvoka taikoma ne tik iš tikrųjų persekiotiems asmenims, bet ir
tiems, kurie stengiasi išvengti situacijų, keliančių pavojų būti persekiojamiems.
Pareišk÷jo nuomone, jo pasakojimas paremtas objektyvia persekiojimo baime d÷l
priklausymo joruba etninei grupei ir tai, kad jis yra krikščionis. Migracijos departamentas
nesurinko jokių įrodymų, kurie paneigtų pareišk÷jo teiginius ir parodymus. Lietuvos

Respublikos įstatymo “D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties” 14 straipsnyje įvardinti išsamūs
pagrindai, kuriems esant leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui n÷ra
išduodamas. Vienas iš pagrindų neišduoti leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje yra, jeigu
užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gr÷stų jos saugumui, viešajai tvarkai,
gyventojų sveikatai ir dorovei. Tačiau, nemotyvuotas Saugumo departamento raštas n÷ra
pakankamas įrodymas, kad buvo nustatytas vienas iš Lietuvos Respublikos įstatyme d÷l
užsieniečių teisin÷s pad÷ties 14 straipsnyje numatytų pagrindų. Kad pareišk÷jo buvimas
Lietuvos Respublikoje gresia jos saugumui ir viešajai tvarkai, n÷ra įrodyta. Atsakovas
pripažino, jog Nigerijoje pareišk÷jo gyvybei ir sveikatai gresia realus pavojus, tod÷l
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 12 22 nutarimu Nr. 486 patvirtintos
Leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo bei panaikinimo
tvarkos 11 p., remiantis asmens negrąžinimo principu, n÷ra kliūčių pareišk÷jui išduoti
laikiną leidimą apsigyventi Lietuvos Respublikoje d÷l humanitarinio pobūdžio priežasčių.
Atsakovo priimtas sprendimas, kuriuo buvo nuspręsta atid÷ti pareišk÷jo išsiuntimą į
Nigeriją, prieštarauja tarptautiniams Lietuvos įsipareigojimams. Pareišk÷jo išsiuntimas į
Nigeriją akivaizdžiai sukels gr÷smę jo sveikatai ir gyvybei. Europos žmogaus teisių ir
laisvių konvencijos (EŽTLK) 3 straipsnis numato absoliutaus pobūdžio apsaugą nuo
išsiuntimo tais atvejais, kai nustatoma draudžiamo elgesio gr÷sm÷, nors tai tiesiogiai n÷ra
numatyta pačiame straipsnyje. Pareišk÷jo nuomone, pastarojo straipsnio nuostatos
nesuteikia jokių galimybių balansuoti tarp individualių ir viešų interesų, tokių kaip viešoji
tvarka, sveikata ar moral÷, nacionalinis ar visuomen÷s saugumas valstyb÷je. Konvencija
draudžia kankinimus ir nežmonišką ar žeminantį elgesį arba bausmę, nepriklausomai nuo
aukos elgesio. Skirtingai nei dauguma kitų konvencijoje ir jos l ir 4 protokoluose įtvirtintų
materialinių teisių, 3 str. nenumato išimčių ir tod÷l, vadovaujantis 15 str. 2 dalimi, negali
būti jokių nukrypimų net nepaprastosios pad÷ties atveju. Iš atsakovo išvados matyti, kad
nepaisant pareišk÷jo pavojingumo Lietuvos valstybei, atsakovas nusprend÷ taikyti
negrąžinimo principą ir iš vienos pus÷s įgyvendino tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus.
Tačiau, asmenims, kurie nepripažįstami pab÷g÷liais pagal 1951 m. konvenciją ir kurie
negavo laikino leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje d÷l humanitarinio pobūdžio
priežasčių bei negali grįžti į kilm÷s šalį d÷l ten gresiančio pavojaus, Lietuvos įstatymai
nenumato teisinio statuso suteikimo ir nereglamentuoja tokių asmenų pad÷ties. Lietuvos
Respublikos įstatyme "D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties" 38 straipsnyje numatyta, jog
laikinai, iki neteis÷tai į Lietuvos Respubliką atvykę ir neteis÷tai joje esantys užsieniečiai
įstatymo nustatyta tvarka bus išsiųsti iš Lietuvos Respublikos, jie gali būti apgyvendinti
Užsieniečių registracijos centre. Tačiau, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 01 29
nutarimu Nr. 103 patvirtintos Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo užsieniečių
registracijos centre tvarkos ir sąlygų 20 punkte nurodyta, kad apgyvendintiems centre
asmenims draudžiama savavališkai išvykti iš centro gyvenamosios bei kitų teritorijų.
Pareišk÷jo nuomone, tuo be jokio teis÷to pagrindo apribojama jo laisv÷, net nesuteikiant
galimyb÷s tokį veiksmą apskųsti. Lietuvos Respublikoje pareišk÷jas neturi jokio teisinio
statuso, negali pasinaudoti teismine gynyba. Palikus atsakovo sprendimą galioti, Lietuva
Strasbūre gali būti apkaltinta tarptautinių įsipareigojimų nevykdymu.
Pareišk÷jo atstov÷ praš÷ pirmosios instancijos teismo pareišk÷jo skundą patenkinti,
panaikinti Migracijos departamento prie VRM 302 10 08 sprendimą Nr. 15/6-5-C-1-391 ir
perduoti bylą nagrin÷ti iš naujo. Paaiškino, jog reišk÷jui sugrįžus į Nigeriją, jo sveikatai ir
gyvybei gr÷s pavojus d÷l etnin÷s priklausomyb÷s ir religinių įsitikinimų. Pareišk÷jo
gyvenimas Lietuvoje niekada nek÷l÷ pavojaus ir gr÷sm÷s Lietuvos Respublikos saugumui.
Saugumo departamento pažyma yra nemotyvuota ir formali, joje nenurodyta, kokie
konkretūs pareišk÷jo veiksmai gali sukelti gr÷smę valstyb÷s saugumui.
Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
su pareišk÷jo skundu nesutiko ir praš÷ atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsakovas nurod÷, kad

abejoja pareišk÷jo motyvais, nes jokios informacijos, patvirtinančios persekiojimo
galimybę, nebuvo rasta. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo "D÷l pab÷g÷lio statuso" 2 str.
1 dalį, pab÷g÷liu laikomas asmuo, kuris d÷l visiškai pagrįstos baim÷s būti persekiojamas
d÷l ras÷s, religijos, tautyb÷s, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar d÷l politinių
įsitikinimų negali arba bijo naudotis tos valstyb÷s, kurios pilietis jis yra, gynyba arba neturi
atitinkamos pilietyb÷s ir yra už valstyb÷s, kurioje buvo jo nuolatin÷ gyvenamoji vieta, ribų
ir d÷l išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti. Tokios priežastys, kaip etninis
priklausymas bei religiniai įsitikinimai, savaime nesudaro pagrindo suteikti pab÷g÷lio
statusą, kadangi prieglobsčio prašytojas taip pat turi įrodyti, kad d÷l šių priežasčių jam
gresia persekiojimas valstyb÷je, kurios pilietis jis yra. Migracijos departamentas, prieš
priimdamas sprendimą d÷l pab÷g÷lio statuso pareišk÷jui nesuteikimo, išsamiai išnagrin÷jo
ir įvertino situaciją Nigerijoje. Atsakovas nurod÷, kad Nigerijoje iš tikrųjų vyksta
konfliktas tarp joruba, kurie sudaro apie 20% Nigerijos gyventojų, ir hausa (21%
gyventojų) etninių grupių, kurio metu žūsta šimtai žmonių, kaip joruba krikščionių, taip ir
hausa musulmonų. N÷ viena iš Nigerijoje gyvenančių etninių grupių nesudaro daugumos,
ir n÷ viena religija n÷ra pripažinta oficialiąja. Tyrimo metu nerasta jokios informacijos,
patvirtinančios valdžios palankumą konkrečiai genčiai arba tam tikros genties
diskriminacijos politiką. Atsakovo manymu, tas faktas, kad pareišk÷jas pagal savo etninį ir
religinį priklausymą yra vidinio konflikto, kuriame dalyvauja 41% Nigerijos gyventojų,
potenciali auka, dar nereiškia, kad jam gresia persekiojimo pavojus. Pagal JTVPK
informaciją, 2001 m. Nigerijoje daugiau nei 126 mln. žmonių, iš jų apie 25 mln. joruba
krikščionių ir apie 26 mln. hausa musulmonų. Migracijos departamento manymu,
konfliktas tarp beveik vienodų grupių negali būti traktuojamas kaip "persekiojimas",
priešingu atveju 41% Nigerijos gyventojų tur÷tų būti pripažinti pab÷g÷liais kaip asmenys,
kurie d÷l savo etninio priklausymo ir religinių įsitikinimų patyr÷ persekiojimus iš hausa
arba joruba pus÷s. Pagal Europos Sąjungos Tarybos 1996 03 04 priimtos “Bendros
pozicijos d÷l suderinto 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijos d÷l pab÷g÷lio statuso 1
straipsnyje įtvirtintos pab÷g÷lio sąvokos taikymo" 6 punktą, vidiniai ar pasklidę ginkluoti
konfliktai ir jų keliami pavojai n÷ra pakankami savaime suteikti pab÷g÷lio statusą.
Persekiojimo baim÷ visais atvejais turi būti pagrįsta vienu iš Ženevos konvencijos 1A
straipsnyje išvardintų pagrindų ir būti individualaus pobūdžio. Atsakovo nuomone,
pareišk÷jo išvardintos priežastys n÷ra pagrindas suteikti jam pab÷g÷lio Lietuvos
Respublikoje statusą, nes vidinis konfliktas savaime n÷ra "persekiojimas", ir pareišk÷jui
gresiantis pavojus n÷ra individualaus pobūdžio, kadangi jis yra susijęs su veiksmais, kurie
suk÷l÷ bendro pobūdžio pavojų visiems Nigerijos gyventojams. Atsakovo nuomone,
pareišk÷jo teiginys, jog n÷ra įrodyta, kad jo buvimas Lietuvos Respublikoje gresia jos
saugumui ir viešajai tvarkai, n÷ra pagrįstas, nes pagal Lietuvos Respublikos įstatymo "D÷l
užsieniečių teisin÷s pad÷ties" 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą leidimas gyventi Lietuvos
Respublikoje užsieniečiui neišduodamas, jeigu užsieniečio gyvenimas Lietuvoje gr÷stų jos
saugumui. Šį klausimą Lietuvos Respublikos Valstyb÷s saugumo departamentas
sprendžia pagal savo kompetenciją, Migracijos departamentas neturi pagrindo abejoti
min÷to departamento objektyvumu ir kompetentingumu. Išvada, kad pareišk÷jas kelia
gr÷smę Lietuvos Respublikos saugumui buvo padaryta remiantis Valstyb÷s saugumo
departamento 2002 06 26 raštu Nr. 09-RN-370RN. Atsakovas taip pat nesutiko su
pareišk÷jo motyvu, kad atsakovas, apgyvendinęs jį Užsieniečių registracijos centre, be
jokio teisinio pagrindo apribojo pareišk÷jo laisvę, tuo pažeisdamas Europos žmogaus teisių
ir laisvių konvencijos nuostatas. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo "D÷l užsieniečių
teisin÷s pad÷ties" 38 straipsnio nuostatas, užsieniečiai gali būti apgyvendinti Užsieniečių
registracijos centre. Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos 5 str. 1 d. f punktą, žmogaus laisv÷ gali būti atimta įstatymo nustatyta tvarka,
kai imamasi veiksmų jį deportuoti ar išduoti kitai valstybei. Atsakovo sprendimas d÷l
pareišk÷jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ir apgyvendinimo Užsieniečių registracijos

centre, kol išnyks priežastys, d÷l kurių jo išsiuntimas buvo atid÷tas, neprieštarauja nei
Lietuvos Respublikos įstatymams, nei tarptautiniams Lietuvos Respublikos
įsipareigojimams. Įsigaliojus Migracijos departamento 2002 10 08 sprendimui Nr. 15/6-5C-I-391, nustatyta tvarka bus kreiptasi į teismą su teikimu sulaikyti pareišk÷ją Užsieniečių
registracijos centre teismo nutarimu, kurį jis gal÷s apskųsti Vyriausiajam administraciniam
teismui.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. sausio 17 d. sprendimu pareišk÷jo
skundą atmet÷ kaip nepagrįstą. Teismas sprendime nurod÷, kad Lietuvos Respublikos
įstatymo "D÷l pab÷g÷lio statuso" 2 straipsnyje nustatyta, kad pab÷g÷lis – asmuo, kuris d÷l
visiškai pagrįstos baim÷s būti persekiojamas d÷l ras÷s, religijos, tautyb÷s, priklausymo tam
tikrai socialinei grupei ar d÷l politinių įsitikinimų negali arba bijo naudotis tos valstyb÷s,
kurios pilietis jis yra, gynyba arba neturi atitinkamos pilietyb÷s ir yra už valstyb÷s, kurioje
buvo jo nuolatin÷ gyvenamoji vieta, ribų ir d÷l išvardintų priežasčių negali ar bijo į ją
grįžti. Bylos nagrin÷jimo metu įrodyta, kad pareišk÷jo argumentai yra prieštaringi,
nenuoseklūs, neatitinkantys tikrov÷s. Teismas konstatavo, kad pareišk÷jas, nusl÷pdamas
bei nurodydamas tikrov÷s neatitinkančias atvykimo į Lietuvos Respubliką bei buvimo joje
aplinkybes, band÷ suklaidinti Lietuvos Respublikos pareigūnus. Pareišk÷jas iš Nigerijos
išvyko ne d÷l baim÷s būti persekiojamas, o d÷l noro studijuoti bei pl÷sti mokslo žinias.
Pagal jo parodymus, 1997 m. spalio m÷nesį pareišk÷jas legaliai išvyko į Ukrainą studijuoti
Tarptautiniame Slavų universitete. Byloje n÷ra patikimų ir konkrečių duomenų apie
pareišk÷jui gresiantį persekiojimą. Pagal Europos Sąjungos Tarybos 1996 03 04 priimtos
"Bendros pozicijos d÷l suderinto 1951 m. liepos 28 Ženevos konvencijos d÷l pab÷g÷lio
statuso 1 straipsnyje įtvirtintos pab÷g÷lio sąvokos taikymo" 6 punktą, vidiniai ar pasklidę
ginkluoti konfliktai ir jų keliami pavojai n÷ra savaime pakankami suteikti pab÷g÷lio
statusą. Persekiojimo baim÷ visais atvejais turi būti pagrįsta vienu iš Ženevos konvencijos
1A straipsnyje išvardintų pagrindų ir būti individualaus pobūdžio. Vidinis konfliktas
savaime n÷ra "persekiojimas", ir pareišk÷jui gresiantis pavojus n÷ra individualaus
pobūdžio, kadangi jis yra susijęs su veiksmais, kurie suk÷l÷ bendro pobūdžio pavojų
visiems Nigerijos gyventojams. Tod÷l teismas padar÷ išvadą, kad pareišk÷jas neatitinka
Lietuvos Respublikos įstatymo "D÷l pab÷g÷lio statuso" 2 straipsnyje numatytų kriterijų ir
suteikti jam pab÷g÷lio statusą Lietuvos Respublikoje n÷ra pagrindo.
Teismas sprendime nurod÷, kad Lietuvos Respublikos įstatymo "D÷l pab÷g÷lio statuso"
10 straipsnyje numatyta, kad užsienietis neįleidžiamas į Lietuvos Respublikos teritoriją
arba jam neleidžiama joje būti, jeigu jis atvyko iš saugios trečiosios šalies. Pagal Lietuvos
Respublikos įstatymo "D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties" 14 str. 1 d. 1 p., leidimas gyventi
Lietuvos Respublikoje užsieniečiui neišduodamas, jeigu užsieniečio gyvenimas valstyb÷je
gr÷stų jos saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ir dorovei. To paties straipsnio 1
dalies 3 punktas numato, kad leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui taip pat
neišduodamas, jei jam uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką. Min÷to įstatymo 3 str. 3 d.
numato, kad užsieniečiai, esantys Lietuvos Respublikoje, privalo laikytis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų. Teismas
nurod÷, kad pareišk÷jas 1997 m. spalio m÷nesį legaliai išvyko į Ukrainą studijuoti
Tarptautiniame Slavų universitete. Tur÷damas užsieniečio pasą ir Ukrainos vizą,
pareišk÷jas iš Lagos miesto (Nigerija) l÷ktuvu išskrido į Kijevą. Iš ten traukiniu nuvyko į
Charkovo miestą, kur studijavo slavistiką Tarptautiniame Slavų universitete. Pareišk÷jas
2001 12 24 iš Charkovo autobusu išvyko į Kijevą. V÷liau, įsigijęs Lietuvos Respublikos
vizą, iš Kijevo autobusu legaliai atvyko į Lietuvą. Pareišk÷jo teigimu, atvykus į Vilnių
pamet÷ pasą ir kreip÷si į pažįstamus (asmens duomenų užsienietis nenurod÷). Pastarieji
suved÷ pareišk÷ją su nepažįstamu vyru, kuris už 2200 JAV dolerius padar÷ jam Didžiosios
Britanijos pasą. Jau 2001 12 27 pareišk÷jas buvo sulaikytas Kuršių pasienio kontrol÷s
punkte, kai band÷ keltu "Kaunas" patekti į Vokietiją. Pareišk÷jui už šį nusikaltimą buvo

iškelta baudžiamoji byla. Klaip÷dos m. apylink÷s teismas 2002 03 13 nuteis÷ pareišk÷ją 3
m÷nesiams laisv÷s at÷mimo ir 500 Lt bauda. Kaišiadorių rajono apylink÷s teismo 2002 m.
geguž÷s 14 d. nutartimi pareišk÷jas buvo lygtinai prieš laiką paleistas ir apgyvendintas
Užsieniečių registracijos centre. Atsakovas 2002 06 10 gavo pareišk÷jo prašymą išduoti
jam leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje d÷l humanitarinio pobūdžio
priežasčių ir 2002 07 11 pri÷m÷ sprendimą neišduoti pareišk÷jui tokio leidimo bei išsiųsti jį
į Ukrainą. Tuo tikslu Nigerijos ambasadoje Kijeve pareišk÷jui buvo išduotas grįžimo
dokumentas. Ukrainos ambasadoje Lietuvos Respublikoje buvo išduota Ukrainos
vienkartin÷ viza, tačiau Kijevo Borispol oro uosto imigracijos tarnyba neįleido pareišk÷jo į
šalį ir tą pačią dieną (2002 07 30) grąžino jį į Lietuvą. Min÷to atsakovo sprendimo
pareišk÷jas neskund÷ ir 2002 08 08 kreip÷si d÷l pab÷g÷lio statuso suteikimo.
Teismas sprendime nurod÷, kad įvertinus byloje nustatytas aplinkybes (anketa, prašymai,
išvados, parodymai teisme), darytina išvada, jog pareišk÷jas atvyko į Lietuvos Respubliką
iš saugios trečiosios šalies (Ukrainos), atvykęs padar÷ nusikaltimą, elg÷si nesąžiningai,
nepad÷jo pareigūnams atskleisti jam žinomų faktų (kas jam padar÷ Didžiosios Britanijos
pasą), nesisteng÷ pagrįsti savo prašymus galimais įrodymais bei nepateik÷ papildomų
įrodymų. Būdamas Lietuvos Respublikoje nesilaik÷ Lietuvos Respublikos įstatymų.
Pareišk÷jas 2002 03 13 buvo nuteistas Klaip÷dos m. apylink÷s teismo pagal Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 207 str. 2 d., 16 str. 2 d., 82 str. 1 d., taip pat jam yra
uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką. Tod÷l teismas konstatavo, kad pareišk÷jui n÷ra
pagrindo suteikti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
Teismas sprendime nurod÷, kad pareišk÷jas nepagrįstai teigia, jog n÷ra įrodyta, kad jo
buvimas Lietuvos Respublikoje gresia jos saugumui ir viešajai tvarkai. Valstyb÷s saugumo
departamentas min÷tą klausimą išsprend÷ pagal savo kompetenciją ir pateik÷ pažymą,
kurioje nurod÷, kad pareišk÷jas kelia gr÷smę Lietuvos Respublikos saugumui. Teismas
nurod÷, kad ši pažyma surašyta ant oficialaus departamento blanko, pasirašyta įgalioto
pareigūno, tod÷l yra teis÷ta ir pagrįsta. Pareišk÷jas min÷tos pažymos neginčija. Prašymą
d÷l pab÷g÷lio statuso suteikimo Lietuvos Respublikoje pateik÷ tik tada, kai tur÷jo būti
išsiųstas į Nigeriją. Atvykęs į Lietuvos Respubliką, pareišk÷jas tur÷jo pakankamai laiko
paprašyti pab÷g÷lio statuso, tačiau to nedar÷. Teismas nurod÷, kad tai leidžia daryti išvadą,
jog pareišk÷jas buvo nenuoseklus, nesąžiningas, o jo prašymas yra nepagrįstas.
Teismas nurod÷, kad Lietuvos Respublikos įstatymo "D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties" 38
straipsnyje numatyta, jog laikinai, iki neteis÷tai į Lietuvos Respubliką atvykę ir neteis÷tai
joje esantys užsieniečiai įstatymo nustatyta tvarka bus išsiųsti iš Lietuvos Respublikos, jie
gali būti apgyvendinti Užsieniečių registracijos centre. Pagal Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 str. 1 d. f punktą, žmogaus laisv÷ gali būti
atimta įstatymo nustatyta tvarka, kai imamasi veiksmų jį deportuoti ar išduoti kitai
valstybei. Tod÷l teismas konstatavo, kad atsakovo sprendimas atid÷ti pareišk÷jo išsiuntimą
bei apgyvendinti jį Užsieniečių registracijos centre yra teis÷tas ir pagrįstas, nes pareišk÷jo
išsiuntimas buvo atid÷tas iki išnyks gr÷sm÷ jo sveikatai ir gyvybei. Pareišk÷jo teiginys, kad
apgyvendinimas Užsieniečių registracijos centre apriboja teises ir laisves yra nepagrįstas,
nes tai numato Lietuvos Respublikos įstatymas "D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties". Pagal
Užsieniečių registracijos centro nuostatus, pareišk÷jas gali išvykti iš centro ir jo laisv÷ iš
esm÷s n÷ra apribota. Leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje d÷l humanitarinio
pobūdžio priežasčių išdavimas yra valstyb÷s laikinosios apsaugos forma, kuri nustoja būti
taikoma, kai išnyksta priežastys, d÷l kurių ši apsaugos forma buvo suteikta.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas Olusegun Isaac Adeleye prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 17 d. sprendimą, pareišk÷jo skundą
patenkinti ir perduoti bylą nagrin÷ti iš naujo Migracijos departamentui prie LR VRM.
Pareišk÷jas nurodo, kad teismo sprendimas yra neteis÷tas ir nepagrįstas. Teismas
nevertino, ar Saugumo departamento raštas gali būti įrodymu administracin÷je byloje, taip

pat netyr÷ ar jis yra pakankamu įrodymu, įrodin÷jant pareišk÷jo pavojingumą LR
saugumui. Teismas nepagrįstai nurod÷, kad šio rašto pareišk÷jas neginčijo. Pareišk÷jas
teismo pos÷džio metu buvo nurodęs, kad nesupranta, d÷l kokių priežasčių jis buvo
pripažintas pavojingu. Tai pareišk÷jas nurod÷ ir skunde, kuriame teig÷, kad saugumo
departamento raštas nemotyvuotas. Įrodymų, kurie paneigtų abejotiną Saugumo
departamento raštą, pareišk÷jas netur÷jo galimyb÷s pateikti, nes iš Valstyb÷s saugumo
departamento nebuvo pateikta jokia papildoma informacija. D÷l to pareišk÷jas negal÷jo
gintis. Be to, teismas neatsižvelg÷ į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2002 07 05 nutartyje (administracin÷ byla
Nr. 819-02) nurod÷, kad pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 3 d.,
faktiniai duomenys, sudarantys valstyb÷s ar tarnybos paslaptį, paprastai negali būti
įrodymai administracin÷je byloje, kol jie bus išslaptinti įstatymų nustatyta tvarka.
Atsižvelgiant į neobjektyvias, nemotyvuotas tiek atsakovo, tiek LR Valstyb÷s saugumo
departamento duotas nepilnas išvadas bei teismo sprendimo motyvus, galima daryti išvadą,
kad šiai dienai n÷ra įrodyta, jog pareišk÷jo buvimas Lietuvos Respublikoje gresia jos
saugumui ir viešajai tvarkai. Atsakovas pripažino, kad Nigerijoje pareišk÷jo gyvybei ir
sveikatai gresia realus pavojus. Tod÷l, pareišk÷jo nuomone, vadovaujantis LR Vyriausyb÷s
2001 12 22 nutarimu Nr. 486 patvirtintos Leidimo gyventi LR užsieniečiams išdavimo,
keitimo bei panaikinimo tvarkos 11 p., remiantis asmens negrąžinimo principu ir atmetus
saugumo departamento raštą kaip įrodymą, n÷ra kliūčių pareišk÷jui išduoti laikiną leidimą
apsigyventi LR d÷l humanitarinio pobūdžio priežasčių.
Pareišk÷jas nurodo, kad Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencija draudžia riboti
asmens laisvę kitaip, negu numato įstatymai, ir ji gali būti apribota tik tuo atveju, kai tai
įsakmiai nurodyta įstatyme. Asmens laisv÷s apribojimas gali būti nustatytas tik teismo ir
asmeniui turi būti garantuojama teis÷ tokį teismo sprendimą apskųsti (EŽTLK 6 str.).
Tačiau, asmenims, kurie nepripažįstami pab÷g÷liais pagal 1951 m. konvenciją ir kurie
negavo laikino leidimo gyventi LR d÷l humanitarinio pobūdžio priežasčių bei negali grįžti
į kilm÷s šalį d÷l ten gresiančio pavojaus, Lietuvos įstatymai nenumato teisinio statuso
suteikimo ir tokių asmenų pad÷ties nereglamentuoja. Jei tokie asmenys būtų išsiųsti į
kilm÷s šalį motyvuojant tuo, kad nacionalin÷ teis÷ nenumato galimyb÷s jiems pasilikti,
Lietuva gal÷tų būti pripažinta pažeidusi asmens negrąžinimo principą, kadangi valstyb÷
negali pateisinti savo tarptautinių įsipareigojimų nevykdymo remdamasi nacionaline teise
(1969 m. Vienos konvencijos d÷l tarptautinių sutarčių teis÷s 2 str.). LR įstatyme “D÷l
užsieniečių teisin÷s pad÷ties” 38 str. nurodyta, kad laikinai, iki neteis÷tai į Lietuvos
Respubliką atvykę ir neteis÷tai joje esantys užsieniečiai įstatymo nustatyta tvarka bus
išsiųsti iš Lietuvos Respublikos, gali būti apgyvendinti Užsieniečių registracijos centre.
Tačiau, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 01 29 nutarimu Nr. 103 patvirtintos
Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo užsieniečių registracijos centre tvarkos 20 punkte
nurodyta, kad apgyvendintiems centre asmenims draudžiama savavališkai išvykti iš centro
gyvenamosios bei kitų teritorijų. Min÷tos tvarkos 23 punkte nurodyta, kad sulaikyti
užsieniečiai ir sulaikyti prieglobsčio prašytojai išleidžiami iš centro teritorijos tik lydimi
centro darbuotojų. Pareišk÷jo nuomone, taip būtų apribota jo jud÷jimo laisv÷. Tokiu atveju
laisv÷ apribojama be jokio teis÷to pagrindo, kadangi tai pavesta atlikti tik teismui, o ne
atsakovui. Pareišk÷jo nuomone, galimyb÷ ateityje kreiptis į teismą, kad sprendimas d÷l
sulaikymo būtų priimtas, n÷ra pakankamas pagrindas teigti, jog atsakovo sprendimas d÷l
apgyvendinimo yra teis÷tas ir pagrįstas.
Pareišk÷jas nurodo, kad jis šiai dienai n÷ra asmuo, kurio buvimas LR yra neteis÷tas. Tuo
tarpu pagal Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo užsieniečių registracijos centre tvarkos 2
punktą, Centre apgyvendinami šie asmenys: 1) neteis÷tai atvykę į Lietuvos Respubliką ar
neteis÷tai esantys Lietuvos Respublikoje užsieniečiai (toliau – sulaikyti užsieniečiai) – jie
apgyvendinami teismo sprendimu; 2) sulaikyti užsieniečiai, pateikę prašymus suteikti

pab÷g÷lio statusą (toliau – sulaikyti prieglobsčio prašytojai), – jie apgyvendinami teismo
sprendiniu; 3) užsieniečiai, atvykę patys ir pateikę centrui prašymus suteikti pab÷g÷lio
statusą, iki bus priimtas Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
sprendimas leisti arba neleisti jiems būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, – centro vadovo
sprendimu, ir užsieniečiai, pateikę prašymus suteikti pab÷g÷lio statusą kitoms įstaigoms ir
institucijoms – Migracijos departamento sprendimu. Pareišk÷jas neatitinka nei vieno iš šių
kriterijų, nes atsakovas pats įteisino jo pad÷tį, palikdamas pareišk÷ją Lietuvos
Respublikoje. Šiai dienai n÷ra imtasi priemonių pareišk÷ją deportuoti, jis neribotam laikui
paliekamas Lietuvos Respublikoje. Pareišk÷jo nuomone, atsakovas turi surinkti papildomų
įrodymų, kurie pagrįstų teiginį, kad pareišk÷jo buvimas LR gresia LR saugumui.
Atsakovas pri÷m÷ sprendimus peržengdamas savo kompetencijos ribas, tod÷l pirmosios
instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla grąžintina tyrimui papildyti.
Pareišk÷jas papildomai pateik÷ apeliacin÷s instancijos teismui raštą d÷l teisingumo
nevykdymo ir diskriminacijos ras÷s atžvilgiu. Pareišk÷jas nurodo, kad Lietuvos
Respublikos teritorijoje gyveno vienerius metus ir 2 m÷nesius, iš kurių tur÷jo teisę tik tris
dienas išeiti už centro teritorijos ribų, kol vyksta jo bylos nagrin÷jimas d÷l politinio
prieglobsčio. Pareišk÷jas nurodo, kad jis nesuk÷l÷ jokio pavojaus, nepadar÷ jokios žalos ir
nesudrumst÷ Lietuvos piliečių ramyb÷s, kai būdavo išvykęs už gyvenamosios teritorijos
ribų. Pareišk÷jas nemato jokios priežasties, išskyrus rasę, priskirti jį pavojingiems
visuomenei žmon÷ms. Pareišk÷jas nurodo, kad jaut÷ spaudimą d÷l sąlygų, į kurias jis
pateko. Pareišk÷jas taip pat nurodo, kad išmoko būti lojalus įstatymams, kurių griežtai
laikomasi Lietuvoje, ir tikisi, kad byloje bus priimtas objektyvus ir teisingas sprendimas.
Atsiliepimu į pareišk÷jo apeliacinį skundą atsakovas Migracijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašo palikti 2002 10 08 sprendimą Nr.
15/6-5-C-1-391 nepakeistą, o pareišk÷jo skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad pagal
Lietuvos Respublikos įstatymo "D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties" 14 str. 1 d. 1 p.,
leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui neišduodamas, jeigu užsieniečio
gyvenimas Lietuvoje gr÷stų jos saugumui. Šį klausimą Lietuvos Respublikos Valstyb÷s
saugumo departamentas sprendžia pagal savo kompetenciją. Migracijos departamentas
neturi pagrindo abejoti min÷to departamento objektyvumu ir kompetentingumu. Tod÷l,
remiantis Valstyb÷s saugumo departamento 2002 0626 raštu Nr. 09-13RN-370RN, buvo
padaryta išvada, kad pareišk÷jas kelia gr÷smę Lietuvos Respublikos saugumui. Pagal LR
įstatymo "D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties" 38 str., laikinai, iki neteis÷tai į Lietuvos
Respubliką atvykę ir neteis÷tai joje esantys užsieniečiai įstatymo nustatyta tvarka bus
išsiųsti iš Lietuvos Respublikos, jie gali būti apgyvendinti Užsieniečių registracijos centre.
Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 str. 1 d. f
punktą, žmogaus laisv÷ gali būti atimta įstatymo nustatyta tvarka, kai imamasi veiksmų jį
deportuoti ar išduoti kitai valstybei. Pareišk÷jo atžvilgiu priimtas sprendimas d÷l
išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, tod÷l, atsakovo nuomone, sprendimas apgyvendinti
pareišk÷ją Užsieniečių registracijos centre, kol neišnyks priežastys, d÷l kurių jo išsiuntimas
buvo atid÷tas, neprieštarauja nei Lietuvos Respublikos įstatymams, nei tarptautiniams
Lietuvos Respublikos įsipareigojimams. Įsigaliojus Migracijos departamento 2002 10 08
sprendimui Nr. 15/6-5-C-I-391, LR įstatymo "D÷l pab÷g÷lio statuso" nustatyta tvarka bus
kreipiamasi į teismą su teikimu sulaikyti pareišk÷ją, kaip neteis÷tai esantį Lietuvos
Respublikoje užsienietį, Užsieniečiu registracijos centre teismo nutarimu. Tik įsigaliojus
Migracijos departamento sprendimui bus imamasi priemonių išsiųsti pareišk÷ją iš Lietuvos
Respublikos.
Kolegija konstatuoja:
Apeliacinis skundas netenkinamas. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m.
sausio 17 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l pab÷g÷lių statuso” 2 str. 1 d. apibr÷žia pab÷g÷lį kaip
asmenį, kuris d÷l visiškai pagrįstos baim÷s būti persekiojamas d÷l ras÷s, religijos, tautyb÷s,
priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar d÷l politinių įsitikinimų negali arba bijo
naudotis tos valstyb÷s, kurios pilietis jis yra, gynyba arba neturi atitinkamos valstyb÷s
pilietyb÷s ir yra už valstyb÷s, kurioje buvo jo nuolatin÷ gyvenamoji vieta ribų ir d÷l
išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti. 1951 m. liepos 28 d. Konvencija d÷l pab÷g÷lių
statuso, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1997 m. sausio 21 d., nustato tokias
pat sąlygas, kurioms esant asmuo gali būti pripažintas pab÷g÷liu. Taigi, kitos valstyb÷s
pilietis gali būti pripažintas pab÷g÷liu tik tuo atveju, kai jis negali arba bijo pasinaudoti
savo valstyb÷s gynyba d÷l visiškai pagrįstos baim÷s būti persekiojamas d÷l aukščiau
nurodytų priežasčių.
Pareišk÷jas prašo suteikti jam pab÷g÷lio statusą motyvuodamas tuo, kad Nigerijoje, kurios
pilietis jis yra, jam gresia persekiojimas d÷l priklausymo joruba etninei grupei bei d÷l
religinių įsitikinimų. Pareišk÷jas nurodo, kad Nigerijos pietvakarin÷je dalyje, iš kurios jis
kilęs, pastaruoju metu kyla daug nesutarimų tarp joruba ir hausa etninių grupių. Tačiau,
byloje n÷ra įrodymų, kad pareišk÷jas, būdamas krikščionis ir priklausydamas joruba etninei
grupei, buvo ar gali būti persekiojamas d÷l šių priežasčių valstyb÷je, kurios pilietis jis yra.
Ta aplinkyb÷, kad Nigerijoje tarp joruba ir hausa etninių grupių, iš kurių nei viena
nesudaro daugumos gyventojų, vyksta konfliktas, kurio metu žūsta nemažai tiek joruba
krikščionių, tiek hausa musulmonų, savaime n÷ra pagrindas suteikti pareišk÷jui pab÷g÷lio
statusą. Pareišk÷jas nepateik÷ jokių įrodymų, kad Nigerijoje jis gali būti persekiojamas šios
šalies valstybin÷s valdžios institucijų arba valstybę kontroliuojančių partijų ar organizacijų
d÷l priklausymo nurodytai etninei grupei ar savo religinių įsitikinimų. Byloje n÷ra
duomenų, patvirtinančių, kad šioje šalyje vykdoma tam tikros etnin÷s ar religin÷s grup÷s
diskriminacijos politika. Pažym÷tina, kad Europos Sąjungos Tarybos 1996 03 04 “Bendros
pozicijos d÷l suderinto 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijos d÷l pab÷g÷lių statuso 1
straipsnyje įtvirtintos pab÷g÷lio sąvokos taikymo” 6 punkte taip pat numatyta, kad
pilietinis karas, vidaus ar bendri ginkluoti konfliktai ir su tuo susiję pavojai savaime n÷ra
pakankamas pagrindas pab÷g÷lio statusui suteikti. Atkreiptinas d÷mesys, kad pareišk÷jas
1997 m. teis÷tai išvyko iš Nigerijos į Ukrainą nor÷damas studijuoti Tarptautiniame Slavų
universitete, o ne d÷l baim÷s būti persekiojamas. Byloje n÷ra duomenų, kad po pareišk÷jo
išvykimo pad÷tis Nigerijoje pasikeit÷ ir atsirado aplinkyb÷s, d÷l kurių pareišk÷jas pagrįstai
bijotų persekiojimo d÷l priklausymo tam tikrai etninei grupei ar kitų aukščiau nurodytų
priežasčių.
Įvertinus aukščiau nurodytus argumentus, darytina išvada, kad atsakovas teis÷tai ir
pagrįstai atsisak÷ suteikti pareišk÷jui pab÷g÷lio statusą Lietuvos Respublikoje.
Skundžiamu Migracijos departamento prie LR VRM 2002 10 08 sprendimu Nr. 15/6-5-C1-391 n÷ra atsisakyta išduoti pareišk÷jui leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos
Respublikoje. Iš bylos medžiagos matyti, kad išduoti min÷tą leidimą pareišk÷jui buvo
atsisakyta Migracijos departamento 2002 07 11 sprendimu. Tačiau, byloje n÷ra duomenų,
kad 2002 07 11 sprendimas d÷l leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje
neišdavimo buvo pareišk÷jo apskųstas. Kadangi nagrin÷jamu atveju skundžiamas tik 2002
10 08 sprendimas Nr. 15/6-5-C-1-391 d÷l pab÷g÷lio statuso nesuteikimo ir išsiuntimo iš
Lietuvos Respublikos, n÷ra pagrindo spręsti, ar teis÷tai 2002 07 11 sprendimu buvo
atsisakyta išduoti pareišk÷jui leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje. Tod÷l
pareišk÷jo argumentai, kuriais jis grindžia savo nesutikimą su atsisakymu išduoti min÷tą
leidimą, nagrin÷jant šią administracinę bylą nesvarstytini.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties” 34 str. 2
p., užsienietis išsiunčiamas iš Lietuvos Respublikos, jeigu jis neteis÷tai atvyko į Lietuvos
Respubliką ar neteis÷tai gyvena Lietuvos Respublikoje. Kadangi pareišk÷jui atsisakyta
suteikti pab÷g÷lio statusą ir jam n÷ra išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje,

atsakovas teis÷tai ir pagrįstai pri÷m÷ sprendimą išsiųsti pareišk÷ją iš Lietuvos Respublikos
į Nigeriją, kurios pilietis jis yra. Tačiau, min÷to įstatymo 36 str. 2 d. 1 p. nustatyta, kad
užsieniečio išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos atidedamas, jeigu valstyb÷je, į kurią
užsienietis išsiunčiamas, gresia realus pavojus jo gyvybei ar sveikatai. Atsižvelgiant į
aukščiau nurodytas aplinkybes, yra pagrindo teigti, kad d÷l nesaugios pad÷ties Nigerijoje
pareišk÷jo gyvybei ar sveikatai gali gr÷sti realus pavojus. Tod÷l atsakovas pagrįstai
nusprend÷ atid÷ti pareišk÷jo išsiuntimą į Nigeriją.
Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l užsieničių teisin÷s pad÷ties” 38 str. numatyta, kad
laikinai, iki neteis÷tai į Lietuvos Respubliką atvykę ir neteis÷tai joje esantys užsieniečiai
įstatymo nustatyta tvarka bus išsiųsti iš Lietuvos Respublikos, jie gali būti apgyvendinti
Užsieniečių registracijos centre. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l
pab÷g÷lio statuso” 13 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 01 29 nutarimu Nr.
103 patvirtintos Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo užsieniečių registracijos centre
tvarkos 2 p. nuostatomis, esant tam tikroms sąlygoms, užsieniečiai, pateikę prašymus
suteikti pab÷g÷lio statusą, Migracijos departamento sprendimu gali būti apgyvendinami
Užsieniečių registracijos centre kol nagrin÷jami jų prašymai. Tačiau, galiojantys Lietuvos
Respublikos teis÷s aktai nereglamentuoja užsieniečių, kurių išsiuntimas yra atid÷tas,
apgyvendinimo. Lietuvos Respublikos įstatymo “D÷l pab÷g÷lio statuso” 13 str. 5 d.
numatyta, kad teis÷tai atvykusiam į Lietuvos Respublikos teritoriją arba teis÷tai joje
esančiam užsieniečiui, pateikusiam prašymą suteikti pab÷g÷lio statusą, gali būti leidžiama
gyventi jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje. Sistemiškai aiškinant visas aukščiau
nurodytas nuostatas, darytina išvada, kad užsienietis, kurio išsiuntimas yra atid÷tas d÷l jo
gyvybei ar sveikatai gresiančio pavojaus valstyb÷je, į kurią jis išsiunčiamas, tai pat turi
teisę pateikti prašymą leisti gyventi jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje. Kadangi
nagrin÷jamu atveju pareišk÷jas nebuvo pateikęs tokio prašymo, o įstatymai, kaip jau buvo
min÷ta, įsakmiai nenurodo, kur turi būti apgyvendintas toks asmuo, darytina išvada, kad
atsakovas tur÷jo teisę apgyvendinti pareišk÷ją Užsieniečių registracijos centre.
Vadovaujantis Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo užsieniečių registracijos centre
tvarkos 20.3 p., savavališkai išvykti iš centro gyvenamosios bei kitų teritorijų draudžiama
tik užsieniečiams, apgyvendintiems centre teismo sprendimu. Kadangi pareišk÷jas centre
apgyvendintas Migracijos departamento sprendimu, jam min÷tas apribojimas n÷ra
taikomas. Taigi, pareišk÷jas nepagrįstai apgyvendinimą centre tapatina su sulaikymu. Be
to, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 12 22 nutarimu Nr. 1622 patvirtintos Leidimų
gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo bei panaikinimo tvarkos
11 p. numatyta, kad d÷l humanitarinio pobūdžio priežasčių (jeigu užsieniečio negalima
išsiųsti į kilm÷s valstybę remiantis asmens negrąžinimo principu, užsienietis d÷l ligos turi
būti gydomas Lietuvos Respublikoje ir kita) užsieniečiui gali būti išduotas laikinas
leidimas. Vadovaujantis įstatymo “D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties” 14 str. 2 d.,
užsienietis, kuriam atsisakyta išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, gali
pakartotinai pateikti prašymą pra÷jus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo sprendimo
pri÷mimo arba išnykus priežastims, d÷l kurių buvo atsisakyta išduoti tokį leidimą. Iš bylos
medžiagos matyti, kad sprendimas, kuriuo buvo atsisakyta išduoti pareišk÷jui laikiną
leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, buvo priimtas 2002 07 11. Taigi, pra÷jus
nurodytam terminui nuo šio sprendimo pri÷mimo, pareišk÷jas turi teisę pakartotinai prašyti
išduoti laikiną leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.
Įvertinus tai, kas buvo nurodyta aukščiau, n÷ra pagrindo teigti, kad apgyvendinimas
Užsieniečių registracijos centre neteis÷tai varžo pareišk÷jo teises ar įstatymų saugomus
interesus.
Pirmosios instancijos teismas teis÷tai ir pagrįstai atmet÷ pareišk÷jo skundą d÷l Migracijos
departamento 2002 10 08 sprendimo Nr. 15/6-5-C-1-391 panaikinimo. Tenkinti apeliacinį
skundą n÷ra pagrindo.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 str.
1 d. 1 p., teismas
nutar÷:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 17 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o pareišk÷jo Olusegun Isaac Adeleye apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis kasacine tvarka neskundžiama.
1.3.9.3. D÷l Laisv÷s kovų dalyvio sąvokos pagal Pasipriešinimo 1940-1990 metų
okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymą
Pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo 2
straipsnis pateikia Laisv÷s kovų dalyvio sąvoką, pagal kurią Laisv÷s kovų dalyviai yra
neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai: 1) partizanų ryšininkai ir r÷m÷jai; 2)
1940-1990 m. veikusių ir siekusių atkurti Lietuvos nepriklausomybę pogrindinių organizacijų
nariai, pogrindžio spaudos leid÷jai, bendradarbiai ir platintojai. Taip pat pasipriešinimo
akcijų dalyviai bei asmenys, kitokiais būdais ar veiksmais dalyvavę kovoje už Lietuvos
nepriklausomybę. Laisv÷s kovų dalyvio statusas šiems asmenims pripažįstamas, jei jie
nebendradarbiavo su okupacin÷mis represin÷mis struktūromis.
Aiškinant šį straipsnį sistemiškai, darytina išvada, kad priklausomyb÷ pogrindinei
organizacijai, veikusiai ir siekusiai atkurti Lietuvos nepriklausomybę, nesietina su
reikalavimu veikti, atlikti kokius kovos už Lietuvos nepriklausomybę veiksmus. Tokia sąlyga
būtina nepriklausiusiems pogrindin÷ms organizacijoms pasipriešinimo akcijų dalyviams bei
asmenims.
Administracin÷ byla Nr. A4–497–2003
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SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2003 m. geguž÷s 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų N.
Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷ ir praneš÷ja), A. Taminsko ir G. Kryževičiaus,
sekretoriaujant L. Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jui A. Laniauskui,
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo A. Laniausko
apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 27 d.
sprendimo byloje pagal pareišk÷jo skundą atsakovui Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centrui d÷l laisv÷s kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas A. Laniauskas kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį teismą,
prašydamas panaikinti LGGRTC generalin÷s direktor÷s 2002 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr.
153, įpareigoti suteikti Laisv÷s kovų dalyvio teisinį statusą. Nurod÷, jog 1956-1957 m.
priklaus÷ pogrindžio organizacijai, kuri tur÷jo pavadinimą, narių slapyvardžius ir jos veikla

buvo už Lietuvos valstyb÷s atstatymą. Į antitarybinę mokinių organizaciją jį pri÷m÷ 1955 m.
vasarą J. Burnys. Pastarajam pasižad÷jo dalyvauti antitarybin÷s organizacijos veikloje, ir tai
suprato kaip priesaiką. Pareišk÷jas tur÷jo slapyvardį "barsukas". Organizacijai priklaus÷ 5
nariai. Ji buvo demaskuota 1956 m. balandžio 25 d. A. Laniausko manymu, Komisija
nepagrįstai laiko, kad veikla pilnai neatitinka galiojančio įstatymo reikalavimų. Pareišk÷jas
pabr÷žia, kad organizacijos tikslus įrodo jos veiklos turinys - proklamacijų platinimas,
tarybinių aktyvistų įsp÷jimai, v÷liavos išk÷limas. Organizacijos nariai buvo pavojingų
pasipriešinimo akcijų dalyviai. Pareišk÷jas nurod÷, kad organizacijos nariui J. Burniui
iškeliant Lietuvos valstybinę v÷liavą, jis taip pat dalyvavo šiuose veiksmuose: dav÷
pinigus v÷liavos medžiagai įsigyti, po to, pa÷męs iš Minkevičiaus kiemo v÷liavos kotą,
išk÷limo išvakar÷se nuneš÷ ir pasl÷p÷ parke prie vandens talpos, po v÷liavą ant vandens
talpos bokšto išk÷l÷ J. Burnys. A. Laniauskas taip pat nurod÷, kad komisija nepagrįstai
pripažino jo ir kitų narių veiklą mažareikšme, nes jie, būdami nepilnamečiai, veik÷ pagal
savo amžių, vietą ir galimybes. Išaiškinus veiklą, buvo pašalinti iš mokyklos, o pilnametį J.
Burnį nuteis÷.
Pareišk÷jo atstovas paaiškino, kad įstatymas nenumato jokių sąlygų d÷l laisv÷s
kovų dalyvio teisinio statuso suteikimo.
Atsakovas atsiliepime į skundą nurodo, kad pareišk÷jo veikla mažareikšm÷.
Priimant sprendimą buvo vadovautasi ir J. Burnio baudžiamąja byla, kurios nutarime n÷ra
pasisakyta apie pareišk÷jo veiklą, neįvardinta, kad organizacija buvo pogrindin÷. N÷ra A.
Laniausko pasižad÷jimo, kad jis bendradarbiavo pogrindin÷je organizacijoje. Atstov÷s
nuomone, pareišk÷jo veikla buvo mažareikšm÷. Pripažįsta, kad yra duomenų apie tai, kad
jis dav÷ 25 rublius v÷liavos medžiagai įsigyti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. kovo 27 d. sprendimu
pareišk÷jo skundą atmet÷. Teismas nurod÷, pareišk÷jo argumentas, kad d÷l dalyvavimo
antitarybin÷s organizacijos veikloje buvo pašalintas iš mokyklos, pagrįstas tik liudytojų J.
A. Grincevičien÷s, L. J. Lasauskien÷s parodymais, nes pagal K÷dainių rajono
Akademijos vidurin÷s mokyklos 1999 m. birželio 24 d. pažymą Nr. 226 išrašo apie
A.Laniausko pašalinimą iš mokyklos negali pateikti d÷l 1970 m. įvykusio gaisro, kurio metu
sudeg÷ mokyklos archyvas. Teismas atmet÷ pareišk÷jo teiginį apie vietos koto nunešimą į
sutartą vietą tuo pagrindu, kad apie tai nekalb÷jo 1956 m. balandžio m÷n. 25 d. apklausos
metu Valstyb÷s saugumo komiteto pareigūnui, patvirtinęs tik pinigų v÷liavos pirkimui
faktą, neigdamas dalyvavęs v÷liavos išk÷lime.
Įvertinęs liudytojos J. A. Grincevičien÷s parodymus apie tai, kad ji žinojusi, kad
v÷liavą vandentiekio bokšte išk÷l÷ ir Laniauskas, kuris su kitais moksleiviais už
dalyvavimą pogrindin÷je organizacijoje buvo viešai pasmerkti, liudytojos L. J.
Lasauskien÷s parodymus, apie tai, kad ji, tuomet buvusi Mackut÷, priklaus÷ Moksleivių
organizacijai Lietuvos liaudžiai remti, kaip ir pareišk÷jas, kovojo prieš buvusią santvarką, už
tai, kad būtų atkurta nepriklausomyb÷, o tardymo metu sužinojusi, kad pareišk÷jas dalyvavo
iškeliant v÷liavą vandentiekio bokšte; J. Burnio baudžiamąją bylą, joje esantį 1956 m.
balandžio 23 d. apklausos protokolą, kuriame užfiksuota, jog tų metų balandžio l d. dvi
v÷liavas vandens bokšte išk÷l÷ J. Burnys ir Minkevičius, kad A. Laniauskas J. Burniui
perdav÷ 25 rub. v÷liavos medžiagai įsigyti, Minkevičiaus paaiškinimą apie tai, kad A.
Laniauskas pasiūl÷ organizacijos nariams tur÷ti slapyvardžius, ir pats pasirinko slapyvardį
"Gula" (barsukas), teismas konstatavo, kad pareišk÷jas tikrai priklaus÷ Moksleivių
organizacijai Lietuvos liaudžiai ginti ir dav÷ pinigus J. Burniui v÷liavos audiniui pirkti,
tačiau jokių kitų įrodymų apie jo veiksmus antitarybin÷je organizacijoje n÷ra.Teismas taip
pat padar÷ išvadą, kad pareišk÷jo teiginys, kad jis dalyvavo keliant v÷liavą – teismo
klaidinimas, nes ši aplinkyb÷ neįrodyta nei liudytojų parodymais, nei surinkta byloje
medžiaga.
Teismas, cituodamas Pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijoms dalyvių teisinio
statuso įstatymą (1997 m. sausio 23 d. redakcija Nr. VIII-97), nurod÷, kad jo nuostatos

laisv÷s kovų dalyvius apibr÷žia kaip neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius,
kurie buvo partizanų ryšininkai ir r÷m÷jai, 1940-1990 m. veikusių ir siekusių atkurti
Lietuvos nepriklausomybę pogrindinių organizacijų nariai, pogrindžio veiksmais
dalyvavę kovoje už Lietuvos nepriklausomybę. Vadovaudamasis šia nuostata ir
remdamasis ištirtais įrodymais, teismas konstatavo, kad pareišk÷jas, nors ir buvo
pogrindin÷s organizacijos narys, tačiau nenustatyta, kad pogrindiniais veiksmais jis būtų
dalyvavęs kovoje už Lietuvos nepriklausomybę.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas A. Laniauskas prašo panaikinti Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. kovo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti
jo skundą, įpareigojant LGGRTC suteikti jam Laisv÷s kovų dalyvio statusą. Nurodo, kad
pirmosios instancijos teismas v÷liavos išk÷limo aktą interpretuoja tiesiogiai – tik kaip jos
pritvirtinimą. Tačiau iš tikrųjų šiam aktui įvykdyti reik÷jo atlikti daugelį veiksmų: įsigyti
medžiagą, pasiūti v÷liavą, surasti jai kotą, pristatyti į išk÷limo vietą. Visi šie veiksmai
rezultatui – v÷liavos išk÷limui, yra vienodai svarbūs. Pareišk÷jas atliko du iš išvardytų
veiksmų – dav÷ pinigus medžiagai pirkti ir nuneš÷ v÷liavos kotą į išk÷limo vietą. Teismas
nepagrįstai pastarojo veiksmo nepripažino tuo pagrindu, kad apie tai pareišk÷jas tardymo
metu neužsimin÷. Apeliantas, kaip ir kiti akcijos dalyviai, neprisipažindami nor÷jo tardymo
metu sumažinti nusikaltimo apimtį. Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismas
nepagrįstai kritiškai vertino jo veiklą. Įstatymas neapibr÷žia, kokia apimtimi tur÷jo
pasireikšti pogrindin÷ veikla, pakanka paties priklausymo veikiančiai pogrindinei
organizacijai fakto. Byloje, apelianto teigimu, pakanka įrodymų, kad organizacija buvo
veikianti ir kad jis buvo jos nariu. Faktą, kad organizacijos veikla ir jo atlikti veiksmai buvo
nukreipti į Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimą, patvirtina ir ta aplinkyb÷, jog jis buvo
pašalintas iš mokyklos ir v÷liau ignoruojamas, o J. Burnys nuteistas.
Apeliacin÷s instancijos teisme pareišk÷jas (apeliantas) palaik÷ savo reikalavimą tais
pačiais pagrindais.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Apeliacinis skundas tenkintinas.
Pirmos instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas – pareišk÷jo
skundas tenkinamas. Teismas netinkamai aiškino ir taik÷ materialin÷s teis÷s normas, ir
neteisingai išsprend÷ bylą. Toks teismo sprendimas laikytinas nepagrįstu (86 str., 143 str.).
Pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo 2
straipsnis patiekią Laisv÷s kovų dalyvio sąvoką, pagal kurią Laisv÷s kovų dalyviai yra
neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai:
1) partizanų ryšininkai ir r÷m÷jai;
2) 1940-1990 m. veikusių ir siekusių atkurti Lietuvos nepriklausomybę pogrindinių
organizacijų nariai, pogrindžio spaudos leid÷jai, bendradarbiai ir platintojai. Taip pat
pasipriešinimo akcijų dalyviai bei asmenys, kitokiais būdais ar veiksmais dalyvavę kovoje už
Lietuvos nepriklausomybę. Laisv÷s kovų dalyvio statusas šiems asmenims pripažįstamas, jei
jie nebendradarbiavo su okupacin÷mis represin÷mis struktūromis.
Aiškinant šio straipsnį sistemiškai, darytina išvada, kad priklausomyb÷ pogrindinei
organizacijai, veikusiai ir siekusiai atkurti Lietuvos nepriklausomybę, nesietina su
reikalavimu veikti, atlikti kokius kovos už Lietuvos nepriklausomybę veiksmus. Tokia
sąlyga būtina nepriklausiusiems pogrindin÷ms organizacijoms pasipriešinimo akcijų
dalyviams bei asmenims. Pirmos instancijos teismas netinkamai išaiškino šią normą ir
netinkamai pritaik÷ pareišk÷jo atžvilgiu.
Byloje svarbus pareišk÷jo priklausymas pogrindinei organizacijai faktas. Kolegija
konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir
padar÷ pagrįstą išvadą, kad pareišk÷jas priklaus÷ pogrindinei moksleivių antitarybinei
organizacijai Lietuvos liaudžiai remti, veikusiai 1955 – 56 metais Dotnuvoje. Tai įrodo ne tik
pareišk÷jo teiginiai, bet ir visa baudžiamoji byla Nr. 19625, kurioje Jonas Burnys kaltinamas

antitarybine veikla: J. Burnio, A. Laniausko, S. Minkevičiaus, L. Mackut÷s ir E.
Neverdauskait÷s parodymai, užfiksuoti KGB tardymo ir teismo pos÷džio protokoluose, bylos
nutarimuose, nuosprendyje, liudytojų L. J. Lasauskien÷s (Mockut÷s) ir J. A. Grincevičien÷s
parodymai Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Nors baudžiamojoje byloje
patrauktas kaltinamuoju ir nuteistas Aukščiausio Teismo nuosprendžiu J. Burnys už tai, kad
paraš÷ ir išklijavo antitarybinio turinio lapelius ir išk÷l÷ vandentiekio bokšte Lietuvos
valstyb÷s v÷liavą, kaip veikęs vienasmeniškai, tačiau byloje esantys duomenys leidžia daryti
išvadą kad J. Burnio min÷ta veikla susieta su visos slaptos moksleivių organizacijos, kuriai
priklaus÷ pareišk÷jas ir kiti byloje min÷ti asmenys, veikla, nukreipta prieš sovietinę
okupaciją. Tai patvirtina ir baudžiamojoje byloje esanti 1956 06 27 nutartis netraukti
baudžiamojon atsakomyb÷n aktyviai dalyvavusių antitarybin÷ veikloje su J. Burniu
pagaminant ir iškeliant Lietuvos Valstyb÷s v÷liavą A. Laniausko, S. Minkevičiaus, L.
Mackut÷s ir E. Nevedauskait÷s d÷l jų nepilnametyst÷s, atsižvelgiant į tai, kad už antitarybinę
veiklą visi buvo pašalinti iš mokyklos (T.2, b.l. 116-117). Baudžiamosios bylos medžiagoje
yra duomenys ir apie min÷tos organizacijos narių tur÷tus slapyvardžius, ką patvirtina ir
pareišk÷jas šioje byloje. Kolegija, įvertinusi visas šias aplinkyb÷s, konstatuoja, kad visi ištirti
įrodymai atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. nuostatą, apibr÷žiančią
įrodymų ir įrodin÷jimo priemonių sąvoką, ir prieina prie išvados, kad pareišk÷jas buvo
pogrindin÷s moksleivių organizacijos, veikusios 1955 – 1956 m. ir siekusios atkurti Lietuvos
nepriklausomybę, narys. Nors įstatymas nereikalauja papildomos sąlygos – betarpiškos
organizacijos nario veiklos, tačiau byloje min÷tais įrodymais nustatytas ir pareišk÷jo tokios
veiklos faktas – aktyvus dalyvavimas iškeliant ant vandentiekio bokšto Lietuvos valstyb÷s
v÷liavą, tod÷l pirmos instancijos teismo teiginys, kad pareišk÷jo pogrindin÷ veika kovoje už
Lietuvos nepriklausomybę neįrodyta – nepagrįstas. Kaip teisingai pažym÷jo pareišk÷jas,
v÷liavos išk÷limas apima atitinkamus etapus. Kolegija pripažįsta, kad pinigų v÷liavos
audiniui parūpinimas – vienas iš svarbių v÷liavos išk÷limo etapų. Atsakovas yra konstatavęs,
kad pareišk÷jui nesuteikiamas laisv÷s kovų dalyvio statusas d÷l jo veiklos
mažareikšmiškumo, tačiau Pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijoms dalyvių teisinio statuso
įstatymas nenumato būtinyb÷s vertinti veiklos apimtį. Be to kolegija pažymi, kad toks veiklos,
nukreiptos Lietuvos nepriklausomybei atkurti, vertinimas negali būti pripažintas nei protingu
nei teisingu, nes kiekviena veikla, artinusi Lietuvos nepriklausomyb÷s dieną, nesvarbu kokio
ji būtų masto, yra reikšmingas įvykis ir negali būti laikomas mažareikšmiu.
Kolegija, įvertinusi faktines bylos aplinkybes konstatuoja, kad atsakovas nepagrįstai
atsisak÷ suteikti pareišk÷jui Laisv÷s kovų dalyvio statusą.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 str. 1 d. 2 p., 88 str. 2 d.
ir 145 str., teis÷jų kolegija
nusprendžia:
Apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. kovo 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti
naują sprendimą.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2002 m. gruodžio 9 d.
įsakymą Nr. 153, kuriuo Aleksui Laniauskui, gimusiam 1939 m., nepripažintas laisv÷s kovų
dalyvio teisinis statusas, panaikinti ir įpareigoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centrą per vieną m÷nesį nuo teismo sprendimo gavimo dienos pripažinti Aleksui
Laniauskui laisv÷s kovų dalyvio teisinį statusą.
Sprendimas neskundžiamas.
1.3.9.4. D÷l teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų

Iš Teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų įstatymo 3 straipsnio
1, 7, 8 dalyse (toliau tekste – Įstatymas) pateiktų sąvokų matyti, kad viešąją informaciją
sudaro visa informacija, kuria disponuoja valstyb÷s ar savivaldybių įstaigos, išskyrus
privačią informaciją apie asmeninį ir šeimos gyvenimą, asmens sveikatą, su asmens garbe ir
orumu susijusią informaciją bei informaciją, sudarančią valstyb÷s, tarnybos, profesinę,
komercinę ar banko paslaptį. Šios įstaigos asmeniui privalo teikti apie savo veiklą visą
informaciją, kuri atitinka viešosios informacijos sąvoką.
Asmens teis÷ į informaciją yra garantuota Įstatymu, o valstyb÷s ir savivaldybių
įstaigoms Įstatyme numatyta pareiga pateikti trejopo pobūdžio informaciją: viešąją
informaciją apie valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų veiklą, įskaitant ir veiklą vidaus
administravimo srityje; privačią informaciją apie save, t. y. privačią informaciją apie asmenį,
kuris kreip÷si tokios informacijos gavimo reikalu ir oficialius dokumentus (Įstatymo 2, 4, 6, 7,
10 str.).
Oficialaus dokumento atsiradimas, t. y. jo sukūrimas arba gavimas yra kildinamas iš
valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų vykdomos veiklos. Kadangi valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų
veikla Įstatymo prasme apima ir vidaus administravimą, tod÷l valstyb÷s ir savivaldybių
įstaigos privalo teikti asmenims oficialius dokumentus ar juose esančią informaciją ir iš
veiklos, kurią šios įstaigos vykdo vidaus administravimo atvejais.
Administracin÷ byla Nr. A8–559–2003
Bylų kategorija 1.

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2003 m. birželio 16 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš
teis÷jų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas), Ričardo Piličiausko ir
Antano Ablingio,
sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,
dalyvaujant pareišk÷jui Audriui Bakaveckui,
atsakovo atstovei Irinai Kudrevičiūtei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Audriaus Bakavecko apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003
m. balandžio 25 d. sprendimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas Audrius Bakaveckas skundu kreip÷si į teismą, prašydamas panaikinti
Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2003-02-10 sprendimą ir įpareigoti atsakovą
pateikti 2002-12-06 rašte prašomą informaciją.
Skunde nurod÷, kad 2002-12-06 jis kreip÷si į LR Vidaus reikalų ministeriją,
prašydamas pateikti informaciją jį dominančiais klausimais. Pagal LR Teis÷s gauti
informaciją iš valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų įstatymo 2 str., ministerija privalo teikti

informaciją susijusią su jos veikla. Tačiau atsakovas atsisak÷ teikti prašomą informaciją,
nurodydamas, kad prašoma informacija n÷ra susijusi su ministerijos veikla, tod÷l ją teikti n÷ra
teisinio pagrindo.
Pareišk÷jas d÷l atsisakymo suteikti informaciją padav÷ skundą Vyriausiajai
administracinių ginčų komisijai, kuri 2003-02-10 sprendimu netenkino skundo. Pareišk÷jas
teig÷, kad Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas naikintinas, kadangi
komisija nagrin÷dama skundą netinkamai interpretavo ir taik÷ norminius aktus
reguliuojančius ginčo santykius.
Atsakovas su skundu nesutiko ir atsiliepime į skundą nurod÷ (b.1.21-23), bei atstov÷
teisminio nagrin÷jimo metu paaiškino, kad atsakovas, atsisakydamas teikti pareišk÷jo
prašomą informaciją, norminių aktų nepažeid÷. Prašoma informacija n÷ra susijusi su Vidaus
reikalų ministerijos veikla, tod÷l ir nebuvo teikiama.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. balandžio 25 d. sprendimu
pareišk÷jo skundą atmet÷ kaip nepagrįstą.
Teismas nustat÷, kad pareišk÷jo prašymo turinys patvirtina, kad pareišk÷jas praš÷
pateikti informaciją ne apie administravimo subjekto veiklą ar funkcijas, o pateikti tam tikrus
duomenis, kurių parengimui būtina atlikti jų apdorojimą, sisteminimą, atlikti tam tikrus
paskaičiavimus. Pagal LR Teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų
įstatymo (toliau tekste įstatymas) 2 str., kuriuo pareišk÷jas grindžia savo prašymą, atsakovas
neprivalo tenkinti tokio piliečio prašymo, kadangi tai n÷ra prašymas teikti informaciją, o
prašymas atlikti tam tikrą darbą. Remiantis Įstatymo 4 str. 2 d., atsakovas privalo viešai teikti
informaciją apie savo funkcijas, struktūrą ir sprendžiamus klausimus, tod÷l darytina išvada,
kad tokio pobūdžio informacija ir gali gauti pareišk÷jas iš atsakovo. Esant šioms
aplinkyb÷ms, teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad atsakovas tur÷jo pagrindą 2003-01-03
atsisakyti tenkinti pareišk÷jo prašymą (b.1.8). Šis atsakovo atsisakymas nepažeidžia
pareišk÷jo teis÷s, numatytos Konstitucijos 25 str. 2 d., gauti informaciją, kadangi ji gali būti
realizuojama tik įstatymų nustatyta tvarka. Pareišk÷jas tokios tvarkos nesilaik÷, tod÷l kolegija
padar÷ išvadą, kad n÷ra pagrindo įpareigoti atsakovą pateikti pareišk÷jui jo 2002-12-06
prašyme nurodytą informaciją.
Teis÷jų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, konstatavo, kad Vyriausioji
administracinių ginčų komisija visapusiškai, pilnai ir objektyviai išnagrin÷jo pareišk÷jo
skundą, tinkamai taik÷ teis÷s aktus, tod÷l jos sprendimas, kuriuo buvo nepatenkintas
pareišk÷jo skundas yra teis÷tas ir pagrįstas, jo naikinti pareišk÷jo skunde nurodytais motyvais
n÷ra pagrindo.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas A. Bakaveckas prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003-04-25 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo
būtų panaikintas Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2003-02-10 sprendimas bei
LR Vidaus reikalų ministerija įpareigota pateiki 2002-12-06 rašte prašomą informaciją.
Skunde nurodo, kad teismas netinkamai interpretavo ir taik÷ materialin÷s teis÷s
normas, t. y. Lietuvos Respublikos teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų
įstatymo nuostatas. Sprendime konstatuota, kad pagal Teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ir
savivaldybių įstaigų įstatymo 2 straipsnį, kuriuo pareišk÷jas grindžia savo prašymą, atsakovas
neprivalo tenkinti tokio piliečio prašymo, kadangi tai n÷ra prašymas teikti informaciją, o
prašymas atlikti tam tikrą darbą. Tačiau pareišk÷jas teigia, kad teis÷s gauti informaciją iš
Valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų įstatyme vartojama sąvoka "informacija" apima ne tik
oficialius dokumentus, bet ir kitą informaciją, žinias, duomenis, kuriais disponuoja valstyb÷s
ar savivaldyb÷s įstaigos ir kurie yra užfiksuoti atitinkamuose dokumentuose. Šiuo atveju
pareišk÷jas neprašo tokios informacijos, kurios Vidaus reikalų ministerija neturi ir kurią
reik÷tų specialiai kurti, nes ji užfiksuota tam tikruose Vidaus reikalų ministerijos įsakymuose
ir valdymo išlaidų sąmatose, tod÷l visiškai nepagrįstas teismo teiginys, kad prašymas susijęs
su tam tikro darbo atlikimu. Taip pat nurodo, kad valstyb÷s ir savivaldybių įstaigos privalo ne
tik viešai pateikti informaciją apie savo funkcijas, struktūrą ir sprendžiamus klausimus, bet ir

kitą turimą informaciją parodo ir tas faktas, kad viešai paskelbtai informacijai ir kitai turimai
informacijai parengti ir pateikti nustatyti skirtingi terminai. Taip pat pareišk÷jas mano, kad
yra ginčytinas teismo teiginys, jog pareišk÷jas praš÷ pateikti informaciją ne apie
administravimo subjekto veiklą ar funkcijas, o pateikti tam tikrus duomenis, kurių parengimui
būtina atlikti jų apdorojimą, sisteminimą, atlikti tam tikrus paskaičiavimus. Pareišk÷jas
mano, kad terminas ''administravimo veikla" siejamas ne tik su valstyb÷s ir savivaldyb÷s
įstaigų vykdomomis funkcijomis, bet taip pat apima jų struktūros ir kitus su jų
įgyvendinamomis funkcijomis susijusius klausimus, kurių pagalba tos funkcijos yra
realizuojamos. Pareišk÷jas daro išvadą, kad atsisakymas iš esm÷s bet kokia forma pateikti
prašomą informaciją kvalifikuotinas kaip pažeidžiantis Konstitucijos 25 straipsnio vieningą
visumą ir Teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų įstatymą. Be to, nurodo,
kad tiek Vyriausioji administracinių ginčų komisija, tiek teismas visiškai neanalizavo piliečių
aptarnavimo tvarkos reglamentavimo ir jos laikymosi Vidaus reikalų ministerijoje. Taip pat
pareišk÷jas teigia, kad Pagal Teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų
įstatymo 2 straipsnį, atsisakyti teikti
informaciją galima tik tuomet, kai tai būtina
demokratinei visuomenei ir yra svarbiau už asmens teisę gauti informaciją. Tai reiškia, kad ne
atsisakymas teikti informaciją, nors ir numatytas teis÷s aktuose, o informacijos teikimas turi
būti prioritetas. Tod÷l pareišk÷jas mano, kad Vidaus reikalų ministerija elgiasi subjektyviai ir
nepagrįstai riboja iš Konstitucijos kildintą ir Teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ir
savivaldybių įstatyme detalizuotą žmogaus teisę laisvai ieškoti ir gauti informaciją.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.
Byloje kilęs ginčas d÷l materialin÷s teis÷s normos – teis÷s gauti informaciją iš
valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų įstatymo (toliau Įstatymas) – skirtingo aiškinimo ir taikymo,
t.y. pareišk÷jas, remdamasis šia teis÷s norma, grindžia savo teisę gauti atitinkamą informaciją
iš atsakovo, o atsakovas, pateikdamas priešingą min÷tos teis÷s normos aiškinimą, atsisako
tenkinti pareišk÷jo prašymą.
Vienas iš teis÷s normų aiškinimo būdų - įstatymo leid÷jo ketinimų ir tikslų
nustatymas.
Iš aiškinamojo rašto, rengiant Įstatymo projektą, matyti, kad Įstatymo projektas buvo
parengtas siekiant nustatyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtintos
informacijos laisv÷s svarbaus komponento – teis÷s gauti informaciją – įgyvendinimo tvarką
(1998-05-28 aiškinamasis raštas Nr. P-1211).
Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2002 m. spalio 23 d. nutarime,
aiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnį, nurod÷, kad “asmens
konstitucin÷ laisv÷ nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją yra neatskiriamai susijusi
su Konstitucijos preambul÷je skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietin÷s visuomen÷s ir
teisin÷s valstyb÷s siekiu. Atviros, teisingos, darnios pilietin÷s visuomen÷s ir teisin÷s valstyb÷s
siekį išreiškia konstitucinis teisin÷s valstyb÷s principas – universalus principas, kuriuo
grindžiama visa Lietuvos teis÷s sistema ir pati Konstitucija”. Min÷tame nutarime
Konstitucinis teismas taip pat nurod÷, kad “konstitucin÷ laisv÷ nekliudomai ieškoti, gauti ir
skleisti informaciją bei id÷jas yra vienas iš atviros, teisingos, darnios pilietin÷s visuomen÷s,
demokratin÷s valstyb÷s pagrindų”.
Apibendrinant darytina išvada, kad Įstatymo tikslas yra įgyvendinti Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtintą asmens laisvę nekliudomai ieškoti, gauti ir
skleisti informaciją, bei kad ši laisv÷ yra realizuojama remiantis atviros, teisingos, darnios
pilietin÷s visuomen÷s ir teisin÷s valstyb÷s principais. Aiškinant Įstatymo normas turi būti
atsižvelgiama į tai, kad tiek kiekvienos normos atskirai, tiek visų normų visumoje paskirtis
yra įgyvendinti min÷tus konstitucinius principus, tuo pačiu užtikrinti tinkamą asmens
informacijos laisv÷s realizavimą.

Iš Įstatymo 3 straipsnio 1, 7, 8 dalyse pateiktų sąvokų matyti, kad viešąją
informaciją sudaro visa informacija, kuria disponuoja valstyb÷s ar savivaldybių įstaigos,
išskyrus privačią informaciją apie asmeninį ir šeimos gyvenimą, asmens sveikatą, su asmens
garbe ir orumu susijusią informaciją bei informaciją, sudarančią valstyb÷s, tarnybos,
profesinę, komercinę ar banko paslaptį. Tod÷l vertinant Įstatymo 2 straipsnyje nustatytą
pareigą valstyb÷s ir savivaldybių įstaigoms teikti informaciją apie savo veiklą, darytina
išvada, kad šios įstaigos asmeniui privalo teikti apie savo veiklą visą informaciją, kuri atitinka
viešosios informacijos sąvoką. Pastaroji sutampa ir su atviros, teisingos, darnios pilietin÷s
visuomen÷s ir teisin÷s valstyb÷s principais.
Esant šioms aplinkyb÷ms atsakovo argumentai, teigiant, kad jis privalo teikti tik
informaciją, kuri susijusi su viešuoju administravimu ir neprivalo teikti informacijos, kuri
susijusi su vidaus administravimu, yra nepagrįsti.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse pateiktos viešojo ir
vidaus administravimo sąvokos apibūdina viešojo administravimo subjekto veiklos kryptis,
kuriose gali pasireikšti jo veikla apskritai. Tod÷l Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1
dalies prasme viešojo administravimo subjekto veikla apima tiek viešąjį, tiek vidaus
administravimą, t.y. Įstatyme numatyta pareiga teikti informaciją apie savo veiklą yra platesn÷
sąvoka už viešojo ir vidaus administravimo sąvokas.
Analizuojant Įstatymo normas matyti, kad Įstatymu asmeniui yra garantuota teis÷
gauti, o valstyb÷s ir savivaldybių įstaigoms numatyta pareiga pateikti trejopo pobūdžio
informaciją: viešąją informaciją apie valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų veiklą, įskaitant ir
veiklą vidaus administravimo srityje; privačią informaciją apie save, t.y. privačią informaciją
apie asmenį, kuris kreip÷si tokios informacijos gavimo reikalu ir oficialius dokumentus
(Įstatymo 2, 4, 6, 7, 10 straipsniai).
Pagal Visuomen÷s informavimo įstatymo 2 straipsnio 20 dalį oficialūs valstyb÷s ir
savivaldybių institucijų bei įstaigų dokumentai – su valstyb÷s ir savivaldybių institucijų bei
įstaigų veikla susiję rašytiniai, grafiniai, garsiniai, regimieji, kompiuterin÷s informacijos ar
kitokie dokumentai, kurie yra įtraukti į šių įstaigų dokumentų apskaitą ir yra jų sukurti arba
gauti.
Iš šios oficialaus dokumento sąvokos matyti, kad oficialaus dokumento atsiradimas,
t.y. jo sukūrimas arba gavimas yra kildinamas iš valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų vykdomos
veiklos. Kadangi valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų veikla Įstatymo prasme apima ir vidaus
administravimą, tod÷l valstyb÷s ir savivaldybių įstaigos privalo teikti asmenims oficialius
dokumentus ar juose esančią informaciją ir iš veiklos, kurią šios įstaigos vykdo vidaus
administravimo atvejais.
Iš pareišk÷jo prašymo atsakovui d÷l informacijos pateikimo matyti, kad jis be
informacijos apie viceministro, ministerijos sekretoriaus ir jo pavaduotojų darbo užmokestį,
praš÷ pateikti ir informaciją, susijusią su atsakovo vidin÷s struktūros pokyčiais ir valdymo
išlaidomis šioms struktūroms išlaikyti už laikotarpį nuo 1990 m.
Iš pamin÷to prašymo pobūdžio matyti, kad prašoma pateikti informacija yra susijusi
su atsakovo vidaus administravimo veikla, nes vidaus administravimas ir apima struktūros
tvarkymą, personalo valdymą, turimų materialinių finansinių išteklių valdymą ir naudojimą ir
kt. (Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis).
Tokiu būdu, atsakovas, atsisakydamas pareišk÷jui pateikti informaciją apie šią savo
veiklos sritį, pažeid÷ pareišk÷jo teisę gauti tokią informaciją, tuo pačiu neįvykd÷ savo
pareigos, d÷l ko atsakovo veiksmas – atsisakymas suteikti informaciją, negali būti pripažintas
pagrįstu.
Nepagrįstas ir atsakovo atsisakymas pareišk÷jui suteikti informaciją apie tam tikrų
pareigūnų darbo užmokestį.
Nors Įstatyme asmeniui teis÷ gauti informaciją apie valstyb÷s tarnautojo darbo
užmokestį ir nenumatyta, tačiau tokia teis÷ jam suteikta kitomis teis÷s normomis.

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002-07-19 nutarimu Nr. 1215 patvirtintos
“Žinių (duomenų) apie darbuotojų, valstyb÷s tarnautojų, valstyb÷s politikų, teis÷jų ir
valstyb÷s pareigūnų darbo užmokestį teikimo tvarkos” (toliau Tvarka) 1 ir 2 punktai nustato,
kad žinias apie darbuotojų, valstyb÷s tarnautojų, valstyb÷s politikų, teis÷jų ir valstyb÷s
pareigūnų darbo užmokestį, mokamą iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto,
savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir Sveikatos draudimo
fondo biudžeto l÷šų privalo teikti valstyb÷s ir savivaldybių įstaigų, finansuojamų iš min÷tų
biudžetų, vadovai arba jų įgalioti darbuotojai.
Tokiu būdu, atsakovui atsisakius suteikti ir šio pobūdžio informaciją pareišk÷jui, jis
pažeid÷ Tvarkos reikalavimus, įtvirtinančius pareišk÷jo teisę gauti tokią informaciją bei
įpareigojančius atsakovą ją suteikti.
Esant šioms aplinkyb÷ms darytina išvada, kad atsakovo administracinis veiksmas –
atsisakymas suteikti pareišk÷jui jo prašomą informaciją, pažeid÷ pastarojo materialiąją teisę –
informacijos laisvę. Tai atsakovo veiksmą daro nepagrįstą.
Nepagrįsti šiuo atveju ir teismo bei Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos
sprendimai, kuriais netinkamai išaiškinus bei pritaikius materialin÷s teis÷s normas, buvo
neteisingai išspręsta byla (ABTĮ 143 str.).
Vertinant atsakovo atsisakymą suteikti pareišk÷jui informaciją teis÷tumo aspektu,
pažym÷tina, kad atitinkamos informacijos gavimui teis÷s normos nustato tam tikrus
reikalavimus, kuriuos turi atitikti prašymas suteikti informaciją.
Tvarkos 3 punkte nustatyta, kad prašyme suteikti žinių apie darbuotojų darbo
užmokestį turi būti nurodyta asmens, prašančio žinių, asmens kodas, įsipareigojimas
neskleisti ir nenaudoti žinių apie darbo užmokestį prieš asmenį kitais, negu nurodytieji
prašyme gauti informaciją, tikslais ir kt.
Visuomen÷s informavimo įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad valstyb÷s ir
savivaldybių įstaigos gali imti mokestį tik už paslaugas ir patarnavimus, susijusius su
teikiamos informacijos paieška, informacijos ar dokumentų dauginimu.
Iš pareišk÷jo prašymo suteikti informaciją matyti, kad šis prašymas neatitinka
min÷tų Tvarkos reikalavimų bei kad prašomos suteikti informacijos pobūdis – už laikotarpį
nuo 1990 metų, gali būti susijęs atsakovui su paieškos veiksmų atlikimu, tuo pačiu ir su
atitinkamų išlaidų tur÷jimu.
Tokiu būdu, pareišk÷jo prašyme d÷l informacijos suteikimo buvo trūkumų, gal÷jusių
sudaryti kliūtis gauti informaciją. Tačiau pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalį atsakovas apie
prašymo trūkumus prival÷jo pranešti pareišk÷jui ir pasiūlyti pateikti prašymą su reikalingais
duomenimis.
Tod÷l atsakovui to nepadarius, jo atsisakymas suteikti informaciją yra ir neteis÷tas,
t.y. pažeidžiantis Įstatyme numatytos procedūros tvarką.
Siekiant pašalinti min÷tus pažeidimus, atsakovas įpareigotinas įstatymų nustatyta
tvarka iš naujo spręsti pareišk÷jo prašymą suteikti informaciją ir priklausomai nuo to, kaip bus
pašalinti prašymo trūkumai, spręsti atitinkamos informacijos suteikimo klausimą (ABTĮ 88
straipsnio 3 punktas).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 2 punktu, teis÷jų kolegija
nuspsrendžia :
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003-06-16 sprendimą panaikinti ir priimti
naują sprendimą: skundą patenkinti iš dalies.
Įpareigoti Vidaus reikalų ministeriją iš naujo nagrin÷ti pareišk÷jo Audriaus Bakavecko
2002-12-06 prašymą “D÷l informacijos suteikimo”.
Sprendimas neskundžiamas.

1.3.9.5. D÷l valstybinio medicininio audito tikslų

Valstybin÷s medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
veiklos tikslas yra sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokyb÷s (tinkamumo) ir
efektyvumo priežiūra, analiz÷ bei priemonių ir būdų priežiūrai gerinti nustatymas teikiant d÷l
to pasiūlymus sprendimus priimantiems subjektams. Kadangi tikslai įgyvendinami atliekant
veiksmus pagal teis÷s aktuose institucijai nustatytus įgalinimus, inspekcijos nuostatuose
numatyta funkcija nagrin÷ti pacientų prašymus, pareiškimus ir skundus turi būti suprantama
kaip vienas iš būdų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokyb÷s (tinkamumo) ir
efektyvumo kontrolei bei priemonių priežiūrai gerinti nustatymui, tačiau ne konkretaus
asmens pažeistos teis÷s gynybai.
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrol÷s ataskaita tiesiogiai nesukuria teisių
pacientams, teikiantiems skundus d÷l sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokyb÷s
(tinkamumo) ir efektyvumo. Pagal pobūdį šis dokumentas gal÷tų būti vienu iš įrodymų,
kuriuo, esant pagrindui manyti, jog d÷l netinkamų paslaugų suteikimo atsirado neigiamos
pasekm÷s ir yra teisinis pagrindas reikšti atitinkamus turtinius ar neturtinius reikalavimus
administracine tvarka ar teismui, pagrindžiamos reikšmingos aplinkyb÷s.
Administracin÷ byla Nr.A7–1140–2003
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NUTARTIS
2003 m. lapkričio 12 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų:
Gintaro Kryževičiaus (praneš÷jas), Nijol÷s Piškinait÷s ir Algirdo Taminsko (kolegijos
pirmininkas),
sekretoriaujant R.Barysaitei,
dalyvaujant pareišk÷jos atstovei advokatei B.Paulionytei,
atsakovo Valstybin÷s medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
atstovei I.Rasimavičiūtei
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jos
Virginijos Jonaityt÷s Makutunovičien÷s apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2003 m. rugs÷jo 24 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal
pareišk÷jos Virginijos Jonaityt÷s Makutunovičien÷s skundą atsakovui Valstybinei medicininio
audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui VĮ
Vilniaus universitetin÷s ligonin÷s Akušerijos ir ginekologijos klinikai d÷l ataskaitos dalies
panaikinimo bei įpareigojimų.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Virginija Jonaityt÷ Makutunovičien÷ skundu praš÷ panaikinti Valstybin÷s medicininio
audito inspekcijos 2002-10-17 asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrol÷s ataskaitos dalį,
kuria konstatuojamas galiojančių reikalavimų pažeidimų nebuvimas, ir įpareigoti inspekciją:
1) nustatyti, kada įvyko jos vaisiaus būkl÷s pablog÷jimas ir ar Vilniaus miesto universitetin÷s
ligonin÷s moterų Klinikos (toliau tekste - Klinika) gydytojų veiksmai buvo adekvatūs esant
tokiam pablog÷jimui; 2) nustatyti, ar Klinikoje 2002-09-11 - 2002-09-12 dienomis jai
paslaugos buvo teikiamos dedant maksimalias atidumo, rūpestingumo, d÷mesingumo,
atsargumo pastangas; 3) kreiptis į Klinikos vadovus d÷l drausminių nuobaudų paskyrimo
specialistams, neužtikrinusiems kokybiškų medicinos paslaugų teikimo, d÷l ko 2002-09-12 jai
Klinikoje gim÷ negyvas kūdikis.

Ji paaiškino, jog 2002-09-20 skundu kreip÷si į atsakovą ir praš÷ įvertinti jai Klinikoje
teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę (tinkamumą) ir imtis priemonių kaltus
asmenis patraukti atsakomyb÷n. 2002-10-28 ji gavo dalies ataskaitos kopiją, kuri turi būti
panaikinta d÷l šių motyvų: 1) nebuvo nustatyta, kada įvyko vaisiaus būkl÷s pablog÷jimas ir ar
gydytojų veiksmai buvo adekvatūs situacijai; 2) nevertinta, kad nuo 2002-09-11 22 val. iki
2002-09-12 6 val. jos ir vaisiaus neapžiūr÷jo joks gydytojas, vaisiaus steb÷jimai neatlikti,
naktį bud÷jusią gydytoją pamat÷ tik 2002-09-12 po 6 valandos, pačiai ieškant pagalbos,
budinti akušer÷ 5 valandą miegojo, nepraneš÷ gydytojui apie tai, kad iškrito gleivinių kamštis
su kraujingomis priemaišomis; 3) gimdyklos gydytojai buvo nustatę intensyvų moters ir
vaisiaus steb÷jimą, tos pačios taktikos nekeit÷ ir akušerijos skyriaus gydytojai, tačiau
pasirinktos taktikos nevykd÷; 4) nors gul÷jo perinatologijos skyriuje, kuriame turi būti
užtikrintas nustatyto skaičiaus ir kvalifikacijos gydytojų bud÷jimas visą parą, medikai
pareišk÷ją paliko 8 valandas pavojingoje jai ir kūdikiui būkl÷je, kas suk÷l÷ kūdikio mirtį; 5)
pareigūnai nevertino priežastinio ryšio tarp neveikimo ir sunkių pasekmių, d÷l ko negalima
suprasti nei tyrimo eigos, nei išvadų pagrįstumo, nesikreipta į klinikos vadovus d÷l
drausminių nuobaudų paskyrimo (t.l, b.l.3-4).
Atsakovas atsiliepime į skundą paaiškino, jog su skundu nesutinka, nes 1) I ataskaitos
dalis apie planinio patikrinimo rezultatus siunčiama tik medicinos įstaigai; 2) buvo vertinta
paslaugų atitiktis teis÷s aktų reikalavimams ir tokių pažeidimų nenustatyta, paslaugų teikimas
n÷ra labai detaliai sureglamentuotas, o patikrintų lokalių aktų trūkumus nurodyta pašalinti; 3)
nurodytu laikotarpiu moteris lankyta pakankamai (t.l, b.l.16).
Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepime į skundą paaiškino, jog su juo nesutinka,
nes pacient÷s ir kūdikio būkl÷s pablog÷jimas nepriklaus÷ nuo gydytojų veiksmų bei gydymo
taktikos, kuri esant tokiai situacijai buvo pasirinkta teisinga, atlikti visi reikalingi tyrimai.
Įrašai medicinos dokumentuose yra daromi ne pagal laikotarpius, o keičiantis akušerinei
situacijai. Esant stabiliai būklei, įrašas daromas vieną kartą per parą. Šiuo atveju per parą
buvo surengti du aptarimai ir 7 įrašai atspindi būklę ir maksimalias atidumo, rūpestingumo,
d÷mesingumo bei atsargumo pastangas. Esant stabiliai būklei naktį kardiotokogramos
nerašomos (t.2, b.l.2-3).
Pareišk÷ja ir jos atstov÷ teisme skundą palaik÷, papildomai paaiškino, jog 16 n÷štumo
savaitę buvo gydoma d÷l gresiančio persileidimo - gimdos tonuso padid÷jimo, poliklinikoje
lank÷si nuolat, nes n÷štumas buvo planuotas, atliko tyrimus, kurie buvo normos ribose. Ji
neneig÷, jog 2002-09-12 maždaug nuo 00 val. iki 5 val. miegojo, negird÷jo, ar ją lank÷
gydytojai. 2002-09-11 apie 22 val. nežinia kod÷l buvo nuimtas vaisiaus širdies tonus stebintis
aparatas (kardiotokomonitorius). Gimdyklai priekaištų ji neturi. 2002-09-02 apžiūros
poliklinikoje metu buvo įtartas makšties uždegimas, bet tyrimai jo nepatvirtino.Gydytojai nuo
2001-09-11 22 val. iki 2001-09-12 6 val. neveik÷ taip, kaip prival÷jo veikti. Iš dalies ji
nesutinka su ekspertiz÷s išvadomis, nes nenustatyta, kada užfiksuotas vaisiaus būkl÷s
pablog÷jimas ir kada įvyko jo mirtis. Ji nesutinka su ekspertiz÷s 11 punkto išvadomis, nes
vaisius žuvo d÷l gydytojų neveikimo, miegojimas nereiškia, kad yra gera būkl÷. Ekspertai
nevertino, ar toks neapžiūr÷jimas neįtakojo vaisiaus žūties - šios nakties valandos gal÷jo buvo
lemtingomis. Neatsižvelgta, kad pacient÷ buvo ilgai nemiegojusi, jai suleisti migdomieji,
tokio miegojimo negalima buvo vertinti, kad būkl÷ yra gera. Akušer÷ Laurišonyt÷, apklausta
teisme, patvirtino, kad neveik÷ taip, kaip prival÷jo, uždels÷ vieną valandą pranešti apie
kraujavimą. Neatmesta tikimyb÷, kad vaisius žuvo per šią valandą. Už pažeidimus tur÷jo būti
taikyta drausmin÷ atsakomyb÷. Tarp ekspertų buvo praktikuojantis gydytojas, kuris gali būti
suinteresuotas teismo sprendimu.
Atsakovo atstov÷ pirmosios instancijos teisme skundą praš÷ atmesti atsiliepimo
motyvais, papildomai paaiškino, kad nepakankamai dažnas, pareišk÷jos nuomone, gydytojų
pri÷jimas prie jos po gimdymo gali būti vertinamas kaip gydytojo etikos nesilaikymas, tačiau
atsakovas šių aspektų netiria, tam yra sudaryta speciali etikos komisija. Priimant ataskaitą,
buvo vertintos ir teisin÷, ir medicinin÷ įvykio pus÷s. Ataskaita surašyta pasitelkus ekspertą,

kadangi situacija n÷ra detaliai reglamentuota. Netgi teikiant kokybiškas paslaugas galima
medicinin÷ nes÷km÷. Teismo ekspertiz÷s aktas tik patvirtino ataskaitos pagrįstumą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. rugs÷jo 24 d. sprendimu
pareišk÷jos skundą atmet÷ kaip nepagrįstą.
Teismas nustat÷, kad pareišk÷ja atsakovui 2002-09-20 pateik÷ skundą d÷l naujagimio
žūties ir nurod÷, kad d÷l to yra kalti gydytojai, suteikę nekokybiškas medicinines paslaugas.
Kritin÷je būsenoje iš viso nebuvo suteikta medicinos pagalba, 7 valandoms ji buvo palikta be
priežiūros pavojingoje jai ir vaisiui būkl÷je. Ji praš÷ įvertinti suteiktų paslaugų kokybę
(tinkamumą) ir imtis priemonių, kad kalti asmenys būtų patraukti drausmin÷n atsakomyb÷n
(t.l, b.l.5-6). Atsakovas, išnagrin÷jęs pareišk÷jos skundą, suraš÷ Asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kontrol÷s ataskaitą, kuria galiojančių reikalavimų pažeidimų nenustat÷. Ataskaitoje
konstatuota, kad ligonin÷s kokyb÷s vadybos dokumentai parengti be kokyb÷s vadybos
procedūroms būtinų parametrų. Neveikimo ar aplaidumo požymių nenustat÷ (t.l, b.l.18-28).
Tokia išvada padaryta pasitelkus specialistę K.Mačiulienę ir pateikus jai klausimus, į kuriuos
ji atsak÷, jog n÷štumo sulaikymo taktika ir priežiūra buvo savalaik÷ ir teisinga, buvo atlikti
visi reikalingi tyrimai, laiku ir tikslingai prad÷tas antibakterinis gydymas, pagrįstai taikyta
tokoliz÷, 2002-09-11 dieną 22.20 val. gydytojų veiksmai buvo adekvatūs akušerinei situacijai
(t.l, b.l.29-30).
Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, jog pareišk÷ja į Vilniaus miesto universitetin÷s
ligonin÷s moterų kliniką buvo atvežta 2002-09-11 apie 4 val. iš Trakų ligonin÷s jai esant 35
savaičių n÷štumo ir priešlaikinio gimdymo gr÷smei, gimdymo istorijoje nurodyta, jog "rizika
vaisiui didel÷" (t.l, b.l.55-56), o apžiūr÷jus nustatyta, kad gimdos kaklelis praleidžia 1,5 cm,
jo susitraukimai reguliarūs, kas 10 minučių 15 sekundžių trukm÷s, vaisiaus širdies tonai 140
k/min., ritmiški, aiškūs, n÷ščiosios temperatūra hospitalizuojant buvo 36,9 C, paskirtas
kraujo, šlapimo, makšties švarumo tyrimas, intrauterininis vaisiaus būkl÷s sekimas
monitoriumi, tokoliz÷ (t.l, b.l.67). Atliktų tyrimų rezultatai (kraujo - b.l.70, lyties organų
išskyrų - b.l.71) normoje, šlapimo tyrimas neatliktas (b.l.78). Taikytas medikamentinis
gydymas - gynypraliu, nace, isoptinu, penicilinu (b.l.78). Po hospitalizavimo n÷ščioji
gydytojų apžiūr÷ta 2002-09-11 7.30 val., pažym÷ta, kad savijauta geresn÷, skausmai
sumaž÷jo, suret÷jo, tačiau vis dar kartojasi, objektyviai gimdymo reguliarios veiklos nerasta,
NST reaktyvus, vaisiaus širdies tonai 140 kartų/min., pad÷tis kaip ir 4 val., tęsiama tokoliz÷
gynyproliu, 8.30 val. ligon÷ teig÷, jog kiek maudžia pilvo apačioje, gerai jaučia vaisiaus
judesius, objektyviai nustatyta, kad gimdos tonusas normalus, vaisiaus širdies tonai aiškūs,
ritmiški, 140 k/min., gimdos atsidarymas 3 cm; padaryta išvada, kad, neprogresuojant gimdos
kaklelio atsidarymui, esant patenkinamai moters ir vaisiaus būklei, n÷ščioji perkeliama iš
gimdyklos į akušerijos skyrių, tęsiant gydymą gynyproliu ir intensyviai stebint moterį ir
vaisių. Iš ligos istorijos reiktų spręsti, kad apžiūrint ir darant tokią išvadą dalyvavo trys
gydytojai, įskaitant skyriaus ved÷ją (t.l, b.l.74). Šiuo laikotarpiu (4.30-8.40 val. -t.l, b.l. 6364) vaisiaus būkl÷ kardiotokomonitoriumi fiksuota penkis kartus (4.10, 4.30, 5.00, 8.00, 8.40
val.), kardiotokograma normoje, v÷liau (jai būnant akušerijos skyriuje) fiksuota septynis
kartus (9.00, 15.23, 16.00, 18.31, 19.00, 19.30 val. - t.l, b.l.59-63), paskutinį kartą - 22.0022.10 val. (t.l, b.l. 58). Pirmą kartą, perk÷lus į akušerijos skyrių, pareišk÷ja apžiūr÷ta 15.00
val., t,y., pra÷jus 6,5 val., dalyvaujant keturiems gydytojams, nustatyti nereguliarūs gimdos
susitraukimai kas 5-8-12 min. po 15-20 sekundžių, vaisiaus širdies tonai ritmiški, aiškūs, 140
k/min., gimdos kaklelio atsidarymas - 4 cm, gemalin÷ pūsl÷ neplyšusi, nutarta tęsti n÷štumą
sulaikantį gydymą, sekti intrauterininę vaisiaus būklę, antrą kartą apžiūr÷ta 20.00 val.,
pažym÷ta, kad sąr÷miai suret÷jo (kas 8-12 min. po 10-15 sek.), kardiotokograma - be
pokyčių, gimdos kaklelio atsidarymas - toks pat (t.l, b.l.74), 23.00 val. atžym÷ta, kad sąr÷miai
dar retesni - kas 10-15 min. po 10 sek.,vaisiaus būkl÷ - nepakitusi, 2002-09-12 4.00 val.
pažym÷ta, kad, ligon÷ miega, neapžiūr÷ta, laša gynyprolis. Sekantis įrašas padarytas 6.10
val., iš moters žodžių užrašyta, jog ji prabudo 4.30 ar 5.00 val. nuo kas 10 min. užeinančių
sąr÷mių, 5.30 val. nuimta lašin÷, toliau atžym÷ta, kad "šiuo metu gimdos tonusas normalus",

tačiau neaišku, kas ir kokiu būdu tą tonusą nustat÷, nes po 10 min. (t.y. 5.40 val.) moteriai
sugrįžus iš tualeto, užd÷tas kardiotokomonitorius, tačiau vaisiaus širdies tonai
nebeišklausomi, iškviestas vyr.budintis gydytojas, neonotologas, anesteziologas, patikrinus
rasta, jog gimdos kaklelio atsidarymas 4-5 cm, gemalin÷ pūsl÷ sveika, atlikus UG, širdies
raumens susitraukimo nekonstatuota, tik vožtuvų virp÷jimas, stebimas vaisiaus ascitas.
Moteris 8.00 val. pagimd÷ vyriškos lyties 2500 g svorio, 48 cm ilgio negyvagimį (t.l, b.l.7576).
Specialist÷mis teisme buvo apklaustos Sveikatos apsaugos ministerijos konsultant÷
specialist÷ Kornelija Mačiulien÷ bei tyrimą atlikusi vyr. specialist÷ Rasa Baušien÷. Pastaroji
teismui teig÷, jog paslaugų teikimo kokyb÷s pažeidimų nenustat÷, tretysis suinteresuotas
asmuo yra gydymo įstaiga, teikianti geriausią pagalbą probleminiais atvejais, vaisiaus mirties
priežastis -uždusimas gimdoje d÷l nustatytų patologijų. Nemano, kad akušer÷ d÷l
pasirodžiusių išskyrų prival÷jo tuoj pat pranešti gydytojui. K.Mačiulien÷ teig÷ tvirtinanti savo
išvadą, duotą iki ataskaitos surašymo, kurią ji padar÷ apklaususi gydytojus ir išanalizavusi jau
po gimdymo surinktą tyrimo medžiagą, iš kurios ji padar÷ išvadą, jog vaisius rimtai sirgo,
kiek ilgai - pasakyti negali, bet 2/3 placentos infarktizacija įvyksta ne taip greitai; be to, per
trumpa vaisiaus virkštel÷ suk÷l÷ jo uždusimą. Indikacijų skatinti gimdymą nebuvo, tod÷l
pareišk÷ja perkelta į akušerijos skyrių įprastam gydymui. Akušer÷ apie gleivių kamštį
prival÷jo informuoti budintį gydytoją, bet tai buvo padaryta per 15 minučių.
Kolegijos 2003-01-30 nutartimi buvo paskirta medicinos ekspertiz÷, ekspertams
pateikta administracin÷ byla bei suformuluoti klausimai (t.l, b.l.170-171), į kuriuos jie atsak÷,
kad: 1) pagal n÷ščiosios būklę priimant jai buvo paskirti visi reikalingi tyrimai ir jie buvo
atlikti; 2) šie tyrimai bei steb÷jimai rod÷ normalią vaisiaus būklę ir neleido diagnozuoti
vaisiaus infekcijos ar kito pakenkimo; 3) pasirinkta teisinga gydymo taktika ir ji buvo
vykdoma; 4) medicininių indikacijų nuolatiniam steb÷jimui ar kardiotokogramų rašymui
laikotarpiu nuo 2002-09-11 22.00 val. iki 2002-09-12 6.00 val. nebuvo; 5) pagal vidaus
dokumentus nenumatyta kitokių akušerių -ginekologų veiksmų, kurie gal÷tų sumažinti
vaisiaus žūties riziką; naujagimio mirties priežastis buvo jo asfikcija iki gimdymo d÷l
placentos infarktizacijos, trumpos virkštel÷s, intrauterinin÷s infekcijos, nuo vaisiaus žūties iki
jo gimimo gal÷jo praeiti kelios valandos; ekspertai vaisiaus pablog÷jimo laiko nenustat÷ (t.l
,b.l. 181-188).
Kolegija konstatavo, kad trečiojo suinteresuoto asmens darbuotojai pareišk÷jai suteik÷
pakankamą ir kokybišką medicininę pagalbą. N÷ra pagrindo netik÷ti nesuinteresuotų ekspertų
išvadomis, pareišk÷jos ir jos atstov÷s teiginiai d÷l galimo komisijos nario suinteresuotumo yra
hipotetiniai, neparemti jokiais konkrečiais teiginiais ar įrodymais. Kolegija nenustat÷, kad
pareišk÷jai teikiant medicinos paslaugas aprašytu metu ir būdu esmingai būtų pažeisti
Sveikatos apsaugos ministro 1999-03-15 įsakymu Nr.117 patvirtintos N÷ščiųjų, gimdyvių ir
naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos 2.4 skyriaus, trečiojo suinteresuoto asmens vidaus
aktų reikalavimai, to nenurodo ir pati pareišk÷ja. Teismas nusprend÷, kad atsakovas,
vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro (SAM) 1998-03-23 įsakymu Nr.154 patvirtintų
Valstybin÷s medicininio audito inspekcijos prie SAM nuostatų reikalavimais (8.1, 9.2, 9.6,
10.7 punktai) d÷l pareišk÷jos skundo pri÷m÷ pagrįstą sprendimą (kontrol÷s ataskaitą), kurio
naikinti pagrindo n÷ra.
Kolegija atkreip÷ d÷mesį, jog atsakovo ataskaitoje n÷ra įvertintas 2002-09-11 į 200209-12 naktį bud÷jusios akušer÷s J.Laurišonyt÷s tinkamas pareigų neatlikimas, pasireiškęs tuo,
jog ji nesi÷m÷ skubių veiksmų pranešti budinčiam gydytojui apie prasid÷jusį pareišk÷jai
kraujavimą iš gimdos, tačiau, kolegijos nuomone, įvertinus ekspertų išvadas, tai nebūtų
pakeitę situacijos. Be to, jos atžvilgiu taikyti drausminę atsakomybę yra pra÷ję senaties
terminai, d÷l to ataskaita paliktina nepakeista.
Apeliaciniu skundu pareišk÷ja prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2003-09-24 sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti jog skundą bei panaikinti atsakovo
Valstybin÷s medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2002-10-17 asmens

sveikatos priežiūros paslaugų kontrol÷s ataskaitos dalį, kuria konstatuojamas galiojančių
reikalavimų pažeidimų nebuvimas.
Apeliaciniame skunde nurodoma, kad nepaisant to, jog nuo 2002-09-11 22 val. iki 200209-12 6 val., t.y. apie 8 valandas, ji buvo palikta be jokios medicinin÷s priežiūros ir pagalbos,
pirmosios instancijos teismas sprendime nurod÷, jog kolegija nenustat÷, kad pareišk÷jai
teikiant medicinos paslaugas aprašytu metu ir būdu esmingai būtų pažeisti Sveikatos apsaugos
ministro 1999-03-15 įsakymu Nr.117 patvirtintos N÷ščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos
priežiūros tvarkos 2.4 skyriaus, trečiojo suinteresuoto asmens vidaus aktų reikalavimai. Ši
teismo išvada padaryta d÷l neteisingo įrodymų įvertinimo bei teis÷s aktų taikymo. Pagal
N÷ščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos 2.4.3.1 punktą perinatologijos
centre, kurio funkcijas tuo metu ir vykd÷ Vilniaus miesto universitetin÷s ligonin÷s Moterų
klinika (b.l. 138), turi būti užtikrintas nustatyto skaičiaus ir kvalifikacijos gydytojų bud÷jimas
visa parą. Šis reikalavimas nebuvo įvykdytas, kadangi nurodytu laikotarpiu nei ji, nei vaisius
nebuvo stebimi.
Nepaisant to, kad priimant ją į Vilniaus miesto universitetin÷s ligonin÷s Moterų
kliniką buvo konstatuota didel÷ rizika vaisiui (žr. gimdymo istorijos 1 l.), ir kad gydytojai
pasirinko taktiką intensyviai ją ir vaisių steb÷ti (žr. gimdymo istorijos 2002-09-11 8 ir 15 val.
įrašus), šios taktikos nebuvo laikytasi. Tai, kad vaisiaus širdies tonus gyd. J.Zakarevičien÷
nusprend÷ išklausyti po 8 valandų, kai jau buvo pradid÷jęs kraujavimas, negalima laikyti
intensyviu vaisiaus steb÷jimu. D÷l to mano, kad teismas netur÷jo remtis deontologin÷s teismo
medicinos ekspertiz÷s išvada, kad medicinos personalas vykd÷ pačių pasirinktą gydymo
taktiką (b.l. 188, žr. 4 punktą), kadangi ji prieštarauja sveikai logikai.
N÷ra pagrindo daryti išvadą, jog jai buvo suteiktos kokybiškos medicinos paslaugos.
Pamin÷tu laikotarpiu gydytojai nei jos, nei vaisiaus nesteb÷jo. Nurodoma, kad nebuvo
indikacijų nuolatiniam steb÷jimui ir kardiotokogramų rašymui, be to, Vilniaus miesto
universitetin÷s ligonin÷s Moterų klinikoje nebuvo numatyta akušerinių-ginekologinių
veiksmų, kurie gal÷tų sumažinti vaisiaus žūties riziką (b.l. 188, žr. 5 ir 7 išvadas). Jeigu
medicinos personalas būtų buvęs pakankamai rūpestingas ir atidus, naktį bent keletą kartų
gal÷jo išklausyti vaisiaus širdies tonus.
Apeliant÷s manymu, teismas netur÷jo vertinti jai teiktų medicinos paslaugų kokyb÷s
vien pagal trečiojo suinteresuoto asmens pasitvirtintus vidaus aktus, kadangi šie aktai parengti
be kokyb÷s vadybos procedūroms būtinų parametrų. Šį faktą konstatavo Valstybin÷
medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2002-10-17 asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kontrol÷s ataskaitos 8.2.1 išvadoje (b.l. 18-28). Tai, kad
Vilniaus miesto universitetin÷s ligonin÷s akušerinio skyriaus su Gimdykla ir Pri÷mimo
kambariu protokoluose "Priešlaikinis gimdymas" (skyriuje "Diagnoz÷"), "Gimdymo
sužadinimas", "Vaisiaus hipoksijos diagnostika gimdymo laikotarpiu" nenustatyti laiko
reikalavimai, atsakingi vykdytojai, akušerinių paslaugų rodikliai, nereiškia, jog Moterų
klinikos medicinos personalui leidžiama naktimis nevykdyti n÷ščiųjų priežiūros. Sutinkamai
su Perinatologijos centro tipiniais nuostatais, patvirtintais Sveikatos apsaugos ministerijos
1992-12-04 įsakymu Nr.448, 3.2 punktu, perinatologijos centro vienas uždavinių - užtikrinti
geriausią įmanomą pacientų priežiūrą maksimaliai panaudojant esamus resursus (b.l. 140143). Ši nuostata buvo pažeista, kadangi nuo 2002-09-11 22 val. iki 2002-09-12 6 val. nei ji,
nei vaisius nebuvo stebimi.
Teismo sprendime nurodoma, kad kolegijos nuomone trečiojo suinteresuoto asmens
darbuotojai pareišk÷jai suteik÷ pakankamą ir kokybišką medicininę pagalbą. Nepaisant šios
teismo išvados, toliau sprendime nurodoma, kad atsakovo ataskaitoje n÷ra įvertintas 2002-0911 į 2002-09-12 naktį bud÷jusios akušer÷s J.Laurišonyt÷s tinkamas pareigų neatlikimas,
pasireiškęs tuo, kad ji nesi÷m÷ skubių veiksmų pranešti budinčiam gydytojui apie prasid÷jusį
pareišk÷jai kraujavimą iš gimdos. Teismo sprendimas yra prieštaringas. Kaip galima laikyti
jai suteiktas medicinos paslaugas kokybiškomis, jei ji tur÷jo du kartus kraujuojanti ieškoti
akušer÷s, kurios nebuvo bud÷jimo poste. Apeliant÷ nurodo, kad pažadino akušerę

J.Laurišonytę, miegančią akušerių kambaryje, kuri nesiteik÷ apie kraujavimą nedelsiant
informuoti budintį gydytoją. Tai, kad 2002-09-12 apie 5 val. ryto ji praneš÷ akušerei, jog jai
pasirod÷ gausingos kraujingos išskyros, pripažino 2003-01-08 teismo pos÷dyje apklausta
liudytoja J.Laurišonytę. Vadovaujantis VUML Moterų klinikos vadov÷s patvirtintu
dokumentu "Būtinosios pagalbos teikimas akušerijos skyriuje" (b.l. 31) d÷l prasid÷jusio
kraujavimo akušer÷ prival÷jo nedelsiant iškviesti budintį gydytoją, kuris prival÷jo suteikti
neatid÷liotina pagalbą. Nuo pranešimo akušerei apie prasid÷jusį kraujavimą iki gydytojo
at÷jimo pra÷jo apie valanda, kuri gal÷jo lemti vaisiaus žūtį. Teismo medicinos ekspertiz÷s
aktu Nr.1729 konstatuota vaisiaus žūties priežastis - asfikcija (uždusimas) (b.l. 136-137).
Sutinkamai su ABTĮ 81 str., nagrin÷dami administracines bylas, teis÷jai privalo
aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai,
objektyviai jas ištirti. Savo skunde teismui ji nurod÷, kad nebuvo užtikrintos kokybiškos
medicinos paslaugos taip pat ir po gimdymo, kadangi ji buvo palikta be medicinin÷s pagalbos
daugiau kaip 6 valandoms (b.l. 3-4). Šį faktą patvirtina įrašai jos medicininiuose
dokumentuose (pagimd÷ 8 val., o gydytoja D.Ramašauskait÷ ją apžiūr÷jo tik apie 14.30 val.
Tai, kad po gimdymo jai nebuvo jokių gydytojo paskyrimų (vaistų, procedūrų ar pan.), 200301-08 teismo pos÷džio metu pripažino liudytoja apklausta gydytoja D.Ramašauskait÷.
Gimdymą pri÷musi gydytoja J.Zakarevičien÷ iš viso nesidom÷jo jos būkle po gimdymo. Po
gimdymo iki 14 val. į palatą nebuvo už÷jęs nei medicinos, nei slaugos personalas (išskyrus
slaugę, pasiūliusią ryte sriubos). Po didelį emocinį stresą suk÷lusio gimdymo nebuvo duota
jokių raminamųjų vaistų, nebuvo pakviestas psichologas. Tai akivaizdžiai rodo nekokybiškų
medicinos paslaugų buvimą taip pat po gimdymo. Sutinkamai su ABTĮ 86 str. 3 dalimi,
teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareišk÷jo pareikštus pagrindinius reikalavimus. Iš
2003-09-24 teismo sprendimo matyti, kad pirmosios instancijos teismas netyr÷ medicinos
paslaugų po gimdymo atitikimo kokyb÷s reikalavimams ir d÷l šių aplinkybių, turinčių
esmin÷s reikšm÷s bylai, sprendime nepasisak÷.
Atsiliepimu į skundą atsakovas prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
Atsiliepime nurodoma, kad apeliant÷s teiginys, jog nuo 2002-09-11 22 val. iki 200209-12 6 val., t. y. 8 val., pacient÷ buvo palikta be jokios medicinin÷s priežiūros ir pagalbos,
n÷ra pagrįstas. V.Jonaityt÷s Makutunovičien÷s medicinin÷je dokumentacijoje yra rezident÷s
gyd. J.Volochovič ir gyd. J.Zakarevičien÷s įrašai, iš kurių matyti, kad pacient÷ buvo vizituota
2002-09-11 23 val. ir 2002-09-12 4 val., be to, visą minimą laikotarpį pacientei buvo lašinami
vaistai - laš÷jo infuzija su ginepraliu, kurio lašinimas baigtas apie 5 val. 30 min. (t.l. b.1.75).
Pažym÷tina, kad akušer÷ J.Laurišonyt÷ savo 2002-10-01 paaiškinime Valstybinei medicininio
audito inspekcijai teig÷, jog nakties metu pas pacientę buvo už÷jusi 3-4 kartus.
Teiginys, kad vaisiaus širdies tonus buvo bandyta išklausyti prasid÷jus kraujavimui
(apeliant÷s nepatikslinta, kur), n÷ra pagrįstas. Pacient÷s medicinin÷je dokumentacijoje nebuvo
nurodyta, kad ligon÷ kraujavo, o atliktų kraujo tyrimų (2003-09-11 8.30 ir 2003-09-13 8.15)
rezultatai taip pat paneigia šį teiginį (Gimdymo istorija Nr. 1635A, psl. 14, 16).
Atsakovas nesutinka su apeliant÷s argumentu, kad pakankamai rūpestingas ir atidus
medicinos personalas naktį bent keletą kartų gal÷jo išklausyti vaisiaus širdies tonus. Pacientei
V.Jonaitytei Makutunovičienei d÷l vaisiaus nebrandumo buvo parinkta priešlaikinio gimdymo
veiklą slopinanti taktika, kuri pasireišk÷ gimdos susitraukimus slopinančių medikamentų
skyrimu bei maksimalios ramyb÷s pacientei suteikimu. Aptariamu klinikiniu atveju miegas
pacientei V.Jonaitytei Makutunovičienei buvo labai veiksminga priemon÷ raumenų, tame
tarpe ir gimdos, atpalaidavimui. Pacient÷s žadinimas jos būsenos metu ir vaisiaus
kardiotokogramų rašymas būtų prieštaringas parinktai gimdymo veiklą slopinančiai taktikai.
Apeliant÷ neteisingai nurodo, kad jai teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kokyb÷ buvo vertinama tik pagal trečiojo suinteresuoto asmens (t.y. Vilniaus universitetin÷s
ligonin÷s Akušerijos ir ginekologijos klinikos) pasitvirtintus vidaus aktus. Valstybin÷
medicininio audito inspekcija atlikdama asmens sveikatos priežiūros tinkamumo kontrolę

vertina teiktų paslaugų atitiktį ne tik tikrinamos įstaigos vidaus dokumentams, bet ir įstatymų
bei kitų teis÷s aktų reikalavimams. Be to, pacientei V.Jonaitytei-Makutunovičienei teiktos
asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo įvertintos ir remiantis Sveikatos apsaugos
ministerijos specialisto konsultanto išvadomis (t.l, b.l. 29-30). Paskirtos medicinos ekspertiz÷s
metu, teismo ekspertai taip pat patvirtino, kad pacientei V.Jonaitytei Makutunovičienei teiktos
asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo tinkamos (t.l, b.l. 181- 188).
Apeliaciniame skunde neteisingai nurodoma, kad pacientei po gimdymo nebuvo jokių
gydytojų paskyrimų (vaistų, procedūrų ar pan.). Po gimdymo ir 2003-09-12, ir 2003-09-13
pacientei V.Jonaitytei Makutunovičienei buvo paskirtas penicilinas, oksitocinas,
bromkriptinas, tarpviet÷s tualetas, skirti laboratoriniai tyrimai (gimdymo istorija Nr.1635,
gydytojų paskyrimai F Nr. 003-4/a psl. 23-24). Pacient÷s gimdymo istorijoje Nr.1635 gyd.
D.Ramašauskait÷ 2002-09-12 14.40 įraš÷: "(.. .) kitas gydymas pagal paskyrimus".
Pareišk÷jos atstov÷, palaikydama apeliacinį skundą, prašo jį patenkinti. Naujų, skunde
nepamin÷tų, pirmosios instancijos teismo sprendimo neteis÷tumo bei nepagrįstumo
argumentų atstov÷ neišd÷st÷.
Atsakovo atstov÷ prašo apeliacinį skundą atmesti d÷l atsiliepime į jį nurodytų
argumentų.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Virginijos Jonaityt÷s Makutunovičien÷s apeliacinis skundas atmetamas.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003-09-24 sprendimas panaikinamas.
Administracin÷ byla pagal Virginijos Jonaityt÷s Makutunovičien÷s skundą Valstybinei
medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos nutraukiama. (ABTĮ 140
str. 1d. 5 p., 101 str. 1 p.)
Byloje nustatyta, jog pareišk÷ja atsakovui 2002-09-20 pateik÷ skundą d÷l naujagimio
žūties ir nurod÷, kad d÷l to yra kalti gydytojai, suteikę nekokybiškas medicinines paslaugas.
Kritin÷je būsenoje iš viso nebuvo suteikta medicinos pagalba, 7 valandoms ji buvo palikta be
priežiūros pavojingoje jai ir vaisiui būkl÷je. Ji praš÷ įvertinti suteiktų paslaugų kokybę
(tinkamumą) ir imtis priemonių, kad kalti asmenys būtų patraukti drausmin÷n atsakomyb÷n
(t.l, b.l. 5-6). Atsakovas, pagal kompetenciją atlikęs asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kontrolę Vilniaus miesto universitetin÷je ligonin÷je, Asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kontrol÷s ataskaitoje padar÷ išvadas, kad galiojančių reikalavimų pažeidimų, neveikimo ar
aplaidumo požymių suteikiant paslaugas pacientei nenustatyta. Ataskaitoje, be to,
konstatuota, kad ligonin÷je yra kokybiškos sveikatos priežiūros trūkumų: kokyb÷s vadybos
dokumentai parengti be kokyb÷s vadybos procedūroms būtinų parametrų, nepakankamai
reglamentuotas darbo organizavimas ir dokumentų tvarkymas teikiant kai kurias paslaugas,
nenustatyti paslaugų saugumo reikalavimai, skirti sumažinti sveikatos priežiūros pavojų
pacientams, neparengta sveikatos priežiūros rezultatų vertinimo bei specialistų įgūdžių
registravimo tvarka.
Šioje byloje Virginija Jonaityt÷ Makutunovičien÷ ginčija Valstybin÷s medicininio
audito inspekcijos 2002-10-17 asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrol÷s ataskaitos dalį,
kuria konstatuojama, kad n÷ra galiojančių reikalavimų pažeidimų suteikiant jai paslaugas, ir
prašo įpareigoti inspekciją nustatyti: 1) kada įvyko jos vaisiaus būkl÷s pablog÷jimas ir ar
Vilniaus miesto universitetin÷s ligonin÷s moterų klinikos gydytojų veiksmai buvo adekvatūs
esant tokiam pablog÷jimui; 2) ar klinikoje 2002-09-11 - 2002-09-12 dienomis jai paslaugos
buvo teikiamos maksimaliai atidžiai, rūpestingai, d÷mesingai bei laikantis atsargumo
reikalavimų; 3) kreiptis į klinikos vadovus d÷l drausminių nuobaudų paskyrimo specialistams,
neužtikrinusiems kokybiškų medicinos paslaugų teikimo, d÷l ko 2002-09-12 jai klinikoje
gim÷ negyvas kūdikis.
Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsniu, administraciniai
teismai sprendžia ginčus d÷l teis÷s viešojo administravimo srityje. Kiekvienas suinteresuotas

subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar
ginčijama teis÷ arba įstatymų saugomas interesas (ABTĮ 5 str. 1 d.).
Valstybinio medicininio audito nuostatų, patvirtintų Vyriausyb÷s 1996-10-07 nutarimu
Nr.1172, 2 p. nustatyta, jog valstybinis medicininis auditas yra oficiali visų nuosavyb÷s formų
juridinių ir fizinių asmenų, akredituotų asmens sveikatos priežiūros veiklai (toliau vadinama asmens sveikatos priežiūros įstaigos), teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo,
tinkamumo (kokyb÷s) bei efektyvumo kontrol÷ ir ekspertiz÷.
Valstybinio medicininio audito tikslai apibr÷žiami nuostatų 4 p.: nustatyti asmens
sveikatos priežiūros prieinamumo ir tinkamumo (kokyb÷s) pl÷tojimo kryptis ir būdus;
rūpintis, kad maž÷tų asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinių klaidų; skatinti asmens
sveikatos priežiūros specialistus bei kartu su jais dirbančius kitus specialistus kelti
kvalifikaciją; didinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros
paslaugų efektyvumą.
Valstybinio medicininio audito turinys yra: asmens sveikatos priežiūros įstaigų
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo (kokyb÷s) kontrol÷ bei
įvertinimas; asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų rūšių,
nurodytų akreditavimo dokumentuose, vykdymo kontrol÷ bei įvertinimas; asmens sveikatos
priežiūros įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo ekonominis įvertinimas;
išvadų apie valstybinio medicininio audito rezultatus pateikimas Sveikatos apsaugos
ministerijai, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos
apsaugos ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurių veiklos auditas buvo
atliktas (nuostatų 5 p.). Valstybinis medicininis auditas vykdomas: analizuojant asmens
sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę; atliekant
standartinių ir faktinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumo, tinkamumo (kokyb÷s) ir efektyvumo rodiklių lyginamąją analizę;
analizuojant pacientų prašymus, pareiškimus ir skundus; atliekant pacientų ir asmens
sveikatos priežiūros specialistų apklausą; analizuojant pacientams padarytos žalos atvejus;
analizuojant asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, atsirandančių teikiant sveikatos
priežiūros paslaugas, dydį ir jų kaštus.
Valstybinį medicininį auditą atlieka Valstybin÷ medicininio audito inspekcija prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (nuostatų 8 p.). Šios inspekcijos nuostatuose nurodomos
tokios inspekcijos funkcijos: pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų
ir kitų teis÷s aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros veiklą; kontroliuoja ir
įvertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą ir kokybę (tinkamumą); įvertina sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų
ekonominį efektyvumą; atlieka standartinių ir faktinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokyb÷s (tinkamumo) ir ekonominio
efektyvumo rodiklių lyginamąją analizę; teikia siūlymus sveikatos apsaugos ministrui,
Valstybinei ligonių kasai, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir jų steig÷jams bei kitoms
kompetentingoms institucijoms d÷l asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s,
prieinamumo ir ekonominio efektyvumo gerinimo; nagrin÷ja pacientų prašymus, pareiškimus
ir skundus; atlieka pacientų ir asmens sveikatos priežiūros specialistų apklausą; analizuoja
pacientams padarytos žalos atvejus; analizuoja ir įvertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų
išlaidų, susidarančių teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dydį ir atskirų paslaugų
kaštus; atlieka kitas įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose nustatytas funkcijas.
Vertinant pamin÷tuose teis÷s aktuose apibr÷žiamas atsakovo funkcijas, galima
padaryti išvadą, jog inspekcijos veiklos tikslas yra sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo, kokyb÷s (tinkamumo) ir efektyvumo priežiūra, analiz÷ bei priemonių ir būdų
priežiūrai gerinti nustatymas teikiant d÷l to pasiūlymus sprendimus priimantiems subjektams.
Kadangi tikslai įgyvendinami atliekant veiksmus pagal teis÷s aktuose institucijai nustatytus
įgalinimus, inspekcijos nuostatuose numatyta funkcija nagrin÷ti pacientų prašymus,
pareiškimus ir skundus turi būti suprantama kaip vienas iš būdų sveikatos priežiūros paslaugų

prieinamumo, kokyb÷s (tinkamumo) ir efektyvumo kontrolei bei priemonių priežiūrai gerinti
nustatymui, tačiau ne konkretaus asmens pažeistos teis÷s gynybai.
Atsižvelgdama į šiuos argumentus kolegija pri÷jo prie išvados, kad asmens sveikatos
priežiūros pasaugų kontrol÷s ataskaita tiesiogiai nesukuria teisių pacientams, teikiantiems
skundus d÷l sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokyb÷s (tinkamumo) ir
efektyvumo. Pagal pobūdį šis dokumentas gal÷tų būti vienu iš įrodymų, kuriuo, esant
pagrindui manyti, jog d÷l netinkamų paslaugų suteikimo atsirado neigiamos pasekm÷s ir yra
teisinis pagrindas reikšti atitinkamus turtinius ar neturtinius reikalavimus administracine
tvarka ar teismui, pagrindžiamos reikšmingos aplinkyb÷s. Kadangi administracinis teismas
sprendžia ginčus d÷l teis÷s viešojo administravimo srityje, o, kaip jau min÷ta, iš ataskaitos
pareišk÷jai tiesiogiai jokių teisių neatsiranda, kolegija konstatuoja, kad pareišk÷jos skundas
d÷l asmens sveikatos priežiūros ataskaitos dalies panaikinimo ir įpareigojimo atsakovą atlikti
papildomą tyrimą nenagrin÷tinas administraciniuose teismuose, tod÷l administracin÷ byla
nutraukiama (ABTĮ 101 str. 1 p.).
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 5 punktu
teis÷jų kolegija
n u t a r i a:
Virginijos Jonaityt÷s Makutunovičien÷s apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003-09-24 sprendimą panaikinti.
Administracinę bylą pagal Virginijos Jonaityt÷s Makutunovičien÷s skundą Valstybinei
medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos nutraukti.
Nutartis neskundžiama.

SPECIALIOSIOS TEISöJŲ KOLEGIJOS NUTARČIŲ DöL TEISMINGUMO
APŽVALGA
1. D÷l viešojo administravimo subjektų aktų ir veiksmų (neveikimo)

1.1 D÷l žalos atlyginimo

Pareišk÷jas V.S. kreip÷si į Vilniaus apygardos teismą prašydamas panaikinti
atsakovo Valstyb÷s saugumo departamento 1999 m. spalio 27 d. raštą Nr. 02-07-10-1182125T ir v÷liau jo pagrindu priimtus kitus raštus bei priteisti iš atsakovo 3000 Lt materialin÷s
žalos atlyginimui ir atlyginti moralinę žalą. Teismas papraš÷ išspręsti šio ginčo teismingumo
klausimą. Nurod÷, kad iš medžiagos matyti, jog Valstyb÷s saugumo departamento 1999 m.
spalio 27 d. raštas apie Vilniaus baltarusių jaunimo sąjungos veiklą n÷ra administracinis aktas,
d÷l kurio teis÷tumo administracinis teismas gal÷tų spręsti ginčą, o yra operatyvin÷ medžiaga,
skirta tolimesniam tarnybiniam naudojimui. Pareišk÷jas praš÷ panaikinti min÷tuosiuos raštus
ir atlyginti žalą, padarytą šiuo raštu paskleidus tikrov÷s neatitinkančius duomenis ir
pažeminus jo garbę, orumą ir organizacijos vadovo reputaciją. Apygardos teismas konstatavo,
kad V.S. iš esm÷s k÷l÷ klausimą d÷l garb÷s ir orumo gynimo. O kadangi asmens teis÷
reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir
neatitinkančius tikrov÷s, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir
neturtinę žalą, yra numatyta CK 2.24 straipsnyje, bylos d÷l garb÷s ir orumo gynimo bei žalos
atlyginimo yra teismingos bendrosios kompetencijos teismui.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad pareišk÷jas garb÷s ir orumo
pažeminimą skunde nurod÷ tik kaip moralin÷s žalos dydį pagrindžiančią aplinkybę, bet iš
esm÷s ginčijo Valstyb÷s saugumo departamento veiksmus, kaip neteis÷tus ir d÷l to darančius
jam žalą. Nustatyta, kad pareišk÷jo reikalavimą kildinti iš prievolių, kylančių d÷l garb÷s ir
orumo pažeidimo, teisinio pagrindo n÷ra, tad byla spręstina administraciniame teisme. (2003
m. sausio 31 d. nutartis)
***

Pareišk÷jas G.K. praš÷ Kauno apygardos administracinio teismo Kauno
teritorin÷s muitin÷s ir Kauno apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos veiksmus,
sprendžiant mobilaus ryšio telefono Nokia 8210 konfiskavimą, pripažinti neteis÷tais ir
atlyginti padarytą 550 litų turtinę ir 10 000 litų neturtinę žalą. G.K. 2002 m. lapkričio 21 d.
Kauno teritorin÷s muitin÷s nutarimu buvo nubaustas už mobilaus ryšio telefono Nokia
gabenimo tvarkos pažeidimą pagal ATPK 209² straipsnio 5 dalį – 200 litų bauda ir telefono
konfiskavimu. Kauno apygardos administracinis teismas min÷tąjį nutarimą 2003 m. sausio 17
d. panaikino, o Vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. balandžio 8 d. nutartimi
apygardos teismo nutarimo nepakeit÷. Pareišk÷jo teigimu teismui padavus skundą d÷l Kauno
teritorin÷s muitin÷s nutarimo skirti administracinę nuobaudą muitin÷s pareigūnai jos
vykdymo nesustabd÷ ir 2002 m. gruodžio 9 d. telefoną perdav÷ Kauno apskrities mokesčių
inspekcijai realizacijai.
Nustatyta, kad pareišk÷jo reikalavimai n÷ra sietini su ATPK 264 straipsnyje
numatytų administracinių teis÷s pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių panaudojimo
teis÷tumo patikrinimu ATPK 271 straipsnyje nustatyta procesine tvarka. Ginčas buvo
keliamas d÷l Kauno teritorin÷s muitin÷s ir Kauno apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos
pareigūnų veiksmais padarytos turtin÷s ir neturtin÷s žalos priteisimo. Civilinio kodekso 6.271
straipsnio 1 dalis nustato valstyb÷s deliktinę atsakomybę d÷l valdžios institucijų neteis÷tų

aktų, t.y. valstybei tenka prievol÷ atlyginti žalą atsiradusią atliekant valdžios funkcijas.
Kadangi pareišk÷jas kelia ginčą d÷l pareigūnų, atliekančių valdžios funkcijas, veiksmais
padarytos žalos atlyginimo, šis reikalavimas teismingas administraciniam teismui. (2003 m.
gruodžio 12 d. nutartis)

1.2 D÷l socialinių garantijų

Pareišk÷jai (bendrosios kompetencijos teismo teis÷jų grup÷) kreip÷si į teismą
prašydami priteisti iš LR Vyriausyb÷s atlyginimų skirtumą nuo 2000 m. sausio m÷nesio iki
2002 m. lapkričio 1 d. ir įpareigoti Vyriausybę tam skirti l÷šų. Pareišk÷jai nurod÷, kad LR
Vyriausyb÷s 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1494 d÷l atlyginimų sumažinimo teis÷jams
yra neteis÷tas. Reikalavimas buvo grindžiamas 1995 m. gruodžio 6 d. ir 1999 m. gruodžio 24
d. Konstitucinio Teismo nutarimais.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2002 m. gruodžio 10 d. nutartimi
kreip÷si į specialiąją kolegiją prašydamas išspręsti bylos teismingumo klausimą.
Nustatyta, kad siekiant užtikrinti teismų nepriklausomumo ir nešališkumo
principą įgyvendinant teisingumą bylose d÷l teis÷jų atlyginimo ir kitokių socialinių garantijų
bei atsižvelgiant į tai, kad funkcinis – organizacinis bendrosios kompetencijos ir
administracinių teismų savarankiškumas sudaro pagrindą išvengti abejonių d÷l viešųjų
interesų ir toje pačioje sistemoje dirbančių teis÷jų privataus intereso ginant savo socialines
teises nesuderinamumo, bendrosios kompetencijos teismų teis÷jų kreipimaisi į teismą d÷l
darbo užmokesčio priteisimo nagrin÷tini administraciniuose teismuose, o administracinių
teismų teis÷jų - bendrosios kompetencijos teismuose. (2003 m. sausio 6 d. nutartis)
***
B.K. kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti
jam padarytą žalą - nuo 1993 m. spalio 21 d. iki 2001 m. liepos 31 d. neišmok÷tą pensijos
dalį. Pareišk÷jas nurod÷, kad nuo 1978 m. gruodžio 1 d. iki 2001 m. liepos 31 d. dirbo
mokytoju Vilniaus „Minties“ gimnazijoje. Nuo 1993 m. spalio 21 d. paskirta pensija jam, kaip
dirbančiam nebuvo mokama iš viso, o nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1998 m. spalio 21 d., kai
jam sukako 65 metai, buvo mokama tik bazin÷ pensija. Nuo 1998 m. spalio 21 d. iki 2001 m.
sausio 1 d. B.K. gaudavo visą pensiją, o nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2001 m. liepos 31 d. v÷l
tik bazinę pensiją. 2002 m. lapkričio 25 d. Konstitucinio Teismo nutarime buvo konstatuota,
kad Valstybinių socialinių draudimo pensijų įstatymo 23 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
prieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui – asmuo, kuris atitinka įstatymo nustatytas sąlygas
senatv÷s pensijai gauti, ir kuriam ši pensija yra paskirta ir mokama, turi teisę į atitinkamo
dydžio piniginę išmoką, t.y. teisę į nuosavybę, kuri turi būti saugoma ir ginama. Pareišk÷jo
teigimu, kadangi nutraukus pensijos mok÷jimą ar sumažinus mokamos pensijos dydį, yra
pažeidžiama asmens teis÷ į nuosavybę, teis÷tų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio
saugumo principai, tod÷l neteis÷tais Valstybinio socialinio draudimo valdybos teritorinio
skyriaus veiksmais jam buvo padaryta žala, kurią pagal CK 6.271 straipsnio 1 dalį privalo
atlyginti valstyb÷.
Nustatyta, kad šiuo atveju pareišk÷jas reikalauja atlyginti žalą, padarytą
Valstybinio socialinio draudimo valdybos teritoriniam skyriui vykdant Valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatymo nuostatas. Kadangi įstatymų vykdomoji veikla pagal ABTĮ 2
straipsnio 1 dalį yra viešasis administravimas, o bylas d÷l turtin÷s ir neturtin÷s žalos,
padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteis÷tais valstyb÷s ar vietos savivaldos
institucijos, įstaigos, tarnybos bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo
administravimo srityje, atlyginimo pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą nagrin÷ja

administraciniai teismai. Šiuo atveju tai, kad Valstybinio socialinio draudimo valdybos
teritorinio skyriaus, kaip viešojo administravimo subjekto, veiksmais buvo pažeista asmens
teis÷ į nuosavybę, nekeičia teisinių santykių administracinio pobūdžio, tod÷l ginčas
teismingas administraciniam teismui. (2003 m. sausio 16 d. nutartis)
***
Ieškov÷ A. B. Šilut÷s rajono apylink÷s teisme pareišk÷ ieškinį Lietuvos
Respublikos Vyriausybei ir, vadovaudamasi LR Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d.
nutarimu, praš÷ pripažinti neteis÷tais atskaitymus iš jai priklausančios senatv÷s pensijos bei
įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilut÷s rajono skyrių išmok÷ti apie
4200 Lt negautos pensijos.
Specialioji teis÷jų kolegija pabr÷ž÷, kad valstyb÷s ir jos institucijų veikla,
susijusi su valstybiniu socialiniu draudimu, yra viešojo administravimo sritis (ABTĮ 2
straipsnio 1 dalis). Valstybinis socialinis draudimas – tai valstyb÷s nustatytų socialinių
ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiesiems Lietuvos Respublikos gyventojams,
taip pat įstatymų numatytais atvejais apdraustųjų šeimų nariams gyvenimui reikalingų l÷šų ir
paslaugų, jei jie negali d÷l įstatymo numatytų priežasčių apsirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų
ir d÷l įstatymo numatytų svarbių priežasčių turi papildomų išlaidų. Įgyvendinant valstybinį
socialinį draudimą, dalyvauja draud÷jų ir draudžiamųjų interesus ginančios organizacijos.
Pensijų draudimas, kai draudžiama pensijoms, numatytoms Valstybinių socialinio draudimo
pensijų įstatyme, yra viena iš valstybinio socialinio draudimo rūšių (Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) 3 straipsnio 1 punktas). Asmenys, išvardinti VSDĮ 4
straipsnyje, valstybiniu socialiniu draudimu yra draudžiami privalomai.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba yra Valstybinio socialinio
draudimo fondą administruojanti centrin÷ institucija, kurios pagrindinis uždavinys –
operatyvus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto l÷šų tvarkymas ir apskaita,
užtikrinant įmokų surinkimą bei išmokų paskyrimą ir pristatymą gav÷jams (VSDĮ 42
straipsnio 1 dalies 2 punktas). Valstybin÷s socialinio draudimo pensijos mokamos iš LR
valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto (Valstybinių socialinio draudimo pensijų
įstatymo 7 straipsnis).
Nustatyta, kad ginčas d÷l iš pensijos išskaičiuotų l÷šų yra ginčas, kylantis iš
administracinių teisinių santykių – įstatymais ir kitais teis÷s norminiais aktais reglamentuotų
visuomeninių santykių, atsirandančių vykdant viešąjį administravimą (ABTĮ 2 straipsnio 16
dalis). Byla nagrin÷tina administraciniame teisme. (2003 m. sausio 17 d. nutartis)
***
Pareišk÷jas J.U. kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas
įpareigoti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją sumok÷ti jam paskirtą pareigūnų
pensiją ir karių valstybinę pensiją nuo 2001 m. balandžio 1 d. iki 2000 m. lapkričio 30 d.
Pareišk÷jo teigimu, 2000 m. lapkričio 30 d. Vilniaus miesto apylink÷s teismas jį pripažino
kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 132 straipsnio 2 dalyje bei 133 straipsnio 2 dalyje
ir paskyr÷ jam 6 m÷nesių laisv÷s at÷mimo bausmę, nuo kurios pagal LR BK 49 straipsnio 1
dalies 1 ir 2 punktus (su÷jus senaties terminui) jis buvo atleistas. Vis d÷lto, pagal 1994 m.
gruodžio 13 d. LR Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo, krašto
apsaugos, prokuratūros, kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstyb÷s įmonių
pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 13 straipsnio 3 dalį, pareigūnų ir karių
valstybin÷s pensijos mok÷jimas jam nuo 2001 m. balandžio 1 d. buvo nutrauktas.
2003 m. liepos 4 d. LR Konstitucinis Teismas pri÷m÷ nutarimą, kuriuo nustat÷,
kad min÷tojo įstatymo (2000 m. gruodžio 21 d. redakcijos) 13 straipsnio 3 dalis (nuteistam už
tyčinio nusikaltimo padarymą asmeniui nutraukiamas paskirtos pareigūnų ir karių valstybin÷s

pensijos mok÷jimas) prieštarauja LR Konstitucijos 23 straipsniui, 31 straipsnio 5 daliai bei 52
straipsniui, tod÷l pareišk÷jas, patikslindamas savo skundą, pareikalavo atkurti pažeistas jo
nuosavyb÷s teises ir priteisti iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 46 000 Lt
nesumok÷tos pensijos bei teismo išlaidas.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad, reikalaudamas jam priklausančios
pensijos priteisimo, pareišk÷jas reikalavimą kildina iš jo nuosavyb÷s teisių į paskirtą pensiją
pažeidimo. Kolegija nustat÷, kad vertinant teisinių santykių, iš kurių susiformavo pareišk÷jo
teis÷s, pobūdį yra pagrindas konstatuoti, jog jie yra kilę viešosios, o ne privatin÷s teis÷s
reguliavimo sferoje. Kadangi, kaip tvirtina pareišk÷jas, nuosavyb÷s teis÷s pažeistos Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministerijai vykdant įstatymų numatytas viešojo administravimo
funkcijas – įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos,
valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kal÷jimų departamento, jam pavaldžių
įstaigų bei valstyb÷s įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostatas,
Konstitucinio Teismo nutarimu pripažintas prieštaraujančiomis Konstitucijai, tod÷l byla
nagrin÷tina administraciniame teisme. (2003 m. spalio 20 d. nutartis)
***
Pareišk÷jas Ž.A. kreip÷si į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas
Kauno darbo biržos paslaugų nutraukimą pripažinti neteis÷tu ir įpareigoti toliau teikti jam
paslaugas. Ž.A. nurod÷, kad yra bedarbis, Kauno darbo biržoje registruotas nuo 2002 m.
rugs÷jo 12 d. Kadangi 2003 m. liepos 30 d. jis neatvyko į darbo biržą registruotis, nuo 2003
m. liepos 1 d. darbo biržos paslaugos jam buvo nutrauktos, d÷l ko jis neteko teis÷s į valstyb÷s
užimtumo garantijas, numatytas Bedarbių r÷mimo įstatymo 6 straipsnyje (teisę gauti iš
atsakovo informaciją apie laisvas darbo vietas, būti įdarbintam ir kt.). Šias valstybines
užimtumo garantijas, vadovaujantis min÷tu įstatymu bei Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos 1996 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. „D÷l bedarbių registravimo, pašalpų jiems
skyrimo ir mok÷jimo tvarkos patvirtinimo“, teikia darbo birža (valstyb÷s įstaiga).
Darbo biržos veikla, teikiant min÷tąsias paslaugas, pagal savo požymius atitinka
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, ABTĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą
viešojo administravimo sąvoką. Taigi šiuo atveju Kauno darbo birža veik÷ kaip viešojo
administravimo subjektas, pareišk÷jo Ž.A. skundo reikalavimai pagal savo pobūdį yra
reikalavimai kylantys iš viešojo administravimo santykių. Byla nagrin÷tina administraciniame
teisme. (2003 m. gruodžio 12 d. nutartis)

1.3 D÷l mokestinių santykių

Ieškovas Klaip÷dos apskrities valstybin÷ mokesčių inspekcija kreip÷si su
ieškiniu į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo E. Labanausko 205 678,84 Lt nesumok÷tų į
valstyb÷s biudžetą mokesčių ir 42 381,77 Lt šių mokesčių delspinigių. Nurod÷, kad 2001 m.
gruodžio 13 d.
E. Labanausko individualią įmonę išregistravus iš imonių
rejestro kaip likviduotą d÷l bankroto (Klaip÷dos apygardos teismo nutarties pagrindu), šiai
įmonei liko 248 060,61 Lt mokestinių prievolių į valstyb÷s biudžetą.
Administracinis teismas kreip÷si į specialiąją teis÷jų kolegiją, teigdamas, kad
byloje ginčas kyla ne d÷l mokesčių ir delspinigių, o d÷l įmon÷s savininko turtin÷s
atsakomyb÷s pagal teismo sprendimu likviduotos bankrutavusios individualios įmon÷s, kaip
neribotos atsakomyb÷s subjekto, prievoles kreditoriui, kuris nepasinaudojo Įmonių bankroto
įstatymo nustatyta kreditorinių reikalavimų išieškojimo tvarka.
Buvo nustatyta, kad E. Labanausko individuali įmon÷ yra likviduota, ir ieškinys
yra pareikštas fiziniam asmeniui (įmonininkui) tuo pagrindu, jog pastarasis atsako pagal

įmon÷s prievoles visu savo turtu taip pat ir po įmon÷s likvidavimo (Įmonių įstatymo 7
straipsnio 1 dalis). Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad ši aplinkyb÷ nereiškia, jog d÷l
to kinta teisinis santykis, t.y., jis netampa civilinis-teisinis, bet ir toliau išlieka mokestinis
(nepriklausomai nuo to, kad, pvz., šiuo atveju, ieškovas vienu iš savo reikalavimo juridinių
pagrindų nurod÷ ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas). Byla nagrin÷tina
administraciniame teisme. (2003 m. lapkričio 13 d. nutartis)

1.4 D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo

V. B. kreip÷si į teismą prašydamas panaikinti atitinkamus Vilniaus apskrities
viršininko administracijos sprendimus, kuriais 23 asmenims buvo atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į
žemę, perduodant neatlygintinai žem÷s sklypus, esančius Pilait÷je, Vilniuje, individualiai
statybai. Pareišk÷jas taip pat praš÷ panaikinti Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimą
Nr. 528 „D÷l Pilait÷s šiaurin÷s dalies teritorijos detalaus plano tvirtinimo“ dalyje, susijusioje
su jo asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytu 6,27 ha žem÷s sklypu, bei įpareigoti atsakovą
atkurti pareišk÷jui nuosavyb÷s teises į šį žem÷s sklypą grąžinant jį natūra.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad nagrin÷jamu atveju ginčijami
sprendimai, priimti viešojo administravimo subjektų, vykdant LR Piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teis÷s
aktų šiems subjektams priskirtas viešojo administravimo funkcijas ir suteiktus įgaliojimus.
Pareišk÷jas reikalauja panaikinti nurodytus Vilniaus apskrities viršininko spendimus tuo
pagrindu, kad šie sprendimai priimti pažeidžiant LR Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas.
LR Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu byloje
vienas iš pareikštų reikalavimų susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teis÷s aktu,
kurio teis÷tumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrin÷damas
bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teis÷tumo klausimą. Vis d÷lto nagrin÷jamu atveju
pareišk÷jas neginčijo sandorių, kurių pagrindu dalis žem÷s sklypų buvo perleista kitiems
asmenims, ir nepareišk÷ jokių kitų civilinio teisinio pobūdžio reikalavimų. Ginčas yra kilęs
viešojo administravimo srityje, o byla nagrin÷tina administraciniame teisme. (2003 m.
balandžio 28 d. nutartis)
***
Pareišk÷ja A.J. kreip÷si į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydama
panaikinti Radviliškio rajono savivaldyb÷s valdybos 2003 m. vasario 24 d. sprendimą Nr.V31 „D÷l nuosavyb÷s teis÷s į tur÷tus pastatus atstatymo“ dalyje, kurioje nuspręsta atstatyti
pareišk÷jos nuosavyb÷s teises į jos motinos tur÷tus Radviliškio rajono Šniuraičių kaimo dvaro
pastatus, kompensuojant už 7500 Lt vert÷s gyvenamąsias patalpas, kuriose gyvena
nuomininkai ir įpareigoti atsakovą priimti sprendimą gražinti min÷tas patalpas natūra.
Specialioji kolegija konstatavo, kad toks pareišk÷jos reikalavimas panaikinti
savivaldyb÷s valdybos sprendimą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo ir įpareigoti savivaldybę
atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus n÷ra civilinio teisinio pobūdžio, jo pareišk÷ja
negrindžia nuosavyb÷s teisių pažeidimu ar savininko teisių gynimu. Ginčas byloje kilo d÷l
savivaldyb÷s priimto akto teis÷tumo ir pagrįstumo. Nors pareišk÷jos reikalavimų
patenkinimas gali tur÷ti įtakos civiliniams teisiniams santykiams, tačiau civilinio teisinio
pobūdžio reikalavimų pareišk÷ja nekelia, tod÷l byla nagrin÷tina administraciniame teisme.
(2003 m. geguž÷s 8 d. nutartis)

***
Pareišk÷jai P. K. J. ir D. J. J. skundu kreip÷si į teismą prašydami panaikinti 1994
m. lapkričio 23 d. Akmen÷s rajono valdybos sprendimą Nr. 1957, kuriuo M. J. J. buvo
atstatyta nuosavyb÷s teis÷ į 12,20 ha žem÷s, esančios Akmen÷s rajone, Kruopių kaime,
išmokant už 9,10 ha žem÷s piniginę kompensaciją. Paaiškino, kad 1998 m. geguž÷s 27 d. M.
J. J. mir÷, o 1998 m. gruodžio 16 d. Vilniaus notarų biuro notar÷ išdav÷ paveld÷jimo pagal
testamentą teis÷s liudijimą, pagal kurį pareišk÷jai kartu su D. Ž. lygiomis dalimis paveld÷jo
piniginę kompensaciją už valstyb÷s išperkamą 14 382 Lt vert÷s žem÷s sklypą. Pareišk÷jai,
kaip turto paveld÷tojai, pareišk÷ norą vietoj pinigin÷s kompensacijos gauti lygiavertį žem÷s
sklypą mišku, tod÷l kreip÷si į teismą d÷l 1994 m. lapkričio 23 d. Akmen÷s rajono valdybos
sprendimo panaikinimo.
Specialioji teis÷jų kolegija, įvertinusi skundą, padar÷ išvadą, jog ginčijamas
1994 m. lapkričio 23 d. sprendimas priimtas vykdant LR Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo bei jo pagrindu priimtų poįstatyminių teis÷s aktų
reikalavimus. Kadangi ginčijamas viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas, o
ginčas yra kilęs iš administracinių teisinių santykių, byla nagrin÷tina administraciniame
teisme. (2003 m. geguž÷s 14 d. nutartis)

***
Pareišk÷jas F. P. su skundu kreip÷si į teismą, prašydamas: 1) įpareigoti Vilniaus
apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyrių pareišk÷jo 2001 m.
spalio 25 d. prašymą atkurti nuosavyb÷s teises laikyti paduotu 2001 m. spalio 25 d.; 2)
įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyrių
priimti nuosavyb÷s teisę ir giminyst÷s ryšį įrodančius dokumentus nuosavyb÷s teis÷ms į žemę
atkurti. Nurod÷, kad prašymą atkurti nuosavyb÷s teises jis pateik÷ 2001 m. spalio 25 d., tačiau
po to, kai 2003 m. vasario 14 d. pristat÷ žem÷tvarkos skyriaus darbuotojos papildomai
nurodytus dokumentus, jam buvo nurodyta, kad prašymas neužregistruotas ir, kad jis tur÷jo
būti pateiktas iki 2002 m. gruodžio 31 d. Pareišk÷jo teigimu, žem÷tvarkos skyriaus
darbuotoja, neužregistruodama prašymo, pažeid÷ Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, kurio 10 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad piliečiai,
padavę prašymus atkurti nuosavyb÷s teises, bet nepateikę nuosavyb÷s teises ir giminyst÷s ryšį
su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus tur÷jo pateikti iki 2003 m. liepos 1
d., tod÷l min÷ta darbuotoja nevykd÷ įstatymo.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad Apskrities viršininko administracijos
Žem÷tvarkos skyrius yra valstybinio administravimo subjektas (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 2 straipsnio 6 dalis), įgaliotas nagrin÷ti piliečių prašymus d÷l nuosavyb÷s teisių
atkūrimo (Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 17
straipsnio 1 dalis, Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos XIV skyrius). Šiuo atveju, pareišk÷jui paduodant min÷tąjį prašymą,
skundžiami Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žem÷tvarkos
skyriaus veiksmai. Bylos d÷l valstybinio administravimo subjektų priimtų teis÷s aktų ir
veiksmų teis÷tumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus priskirtos
administracinių teismų kompetencijai. (2003 m. geguž÷s 22 d. nutartis)

1.5 D÷l žem÷s teisinių santykių

Pareišk÷jai kreip÷si į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydami
įpareigoti Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybą priimti sprendimą, kuriuo būtų sujungti trys
žem÷s sklypai į vieną sklypą, būtų pakeista jų paskirtis (iš namų valdos į komercin÷s paskirtį)
ir būtų leista įsirengti autotransporto priemonių degalinę.
Specialioji teis÷jų kolegija nustat÷, kad iš esm÷s pareišk÷jai prašo pateikti išvadą
d÷l numatomo rengti detaliojo plano proceso ir procedūrų bei išduoti planavimo sąlygas.
Pagal pareikštą reikalavimą nurodomi veiksmai kildinami iš detaliojo planavimo procedūrų.
Detalusis planavimas yra savivaldyb÷s teritorijų dalių planavimas žem÷s sklypo naudojimo ir
veiklos jame pl÷tojimo sąlygoms, teis÷ms ir prievol÷ms nustatyti, pakeisti ar panaikinti
(Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 5 punktas). Detaliojo planavimo procese
patvirtintas detalusis planas yra dokumentas, kuriuo remiantis nustatomi veiklos sklype
apribojimai, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimai, žem÷s servitutai, žem÷s naudojimo
paskirtis ir kita (Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai,
viešojo administravimo subjektų veikla, nukreipta Teritorijų planavimo įstatyme numatytų
reikalavimų įvykdymui, ir šios veiklos pagrindu kylantys teisiniai santykiai yra
administracinio teisinio pobūdžio. Byla nagrin÷tina administraciniame teisme. (2003 m. spalio
9 d. nutartis)

1.6 D÷l viešųjų paslaugų teikimo

VĮ „Oro navigacija“ kreip÷si į apylink÷s teismą, prašydama priteisti iš atsakovo
Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM 140 Lt už suteiktas navigacines paslaugas.
Ieškinyje nurod÷, kad atsakovui 7 kartus suteik÷ oro uosto navigacines paslaugas, tačiau šis
atsisak÷ sumok÷ti motyvuodamas tuo, kad pagal Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos įstatymo
21 straipsnio 11 dalį atsakovo orlaiviams, saugantiems valstyb÷s sieną, suteikiama teis÷
nemokamai naudotis Lietuvos oro erdve. Apylink÷s teismas bylą perdav÷ Vilniaus apygardos
administraciniam teismui, kuris kreip÷si į specialiąją teis÷jų kolegiją, prašydamas nustatyti, ar
tokio pobūdžio ginčas tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų
nagrin÷tinas administraciniame teime.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad LR Vyriausyb÷s 2000 m. spalio 27 d.
nutarimu valstyb÷s įmon÷ Lietuvos Respublikos civilin÷s aviacijos direkcija buvo
reorganizuota skaidymo būdu į biudžetinę įstaigą Civilin÷s aviacijos administraciją, kuriai
pagal Aviacijos įstatymu nustatytą tvarką pavesta vykdyti aviacijos valstybinį valdymą, ir
tęsiančią veiklą Valstyb÷s įmonę teikiančią oro eismo paslaugas. Min÷tas paslaugas VĮ „Oro
navigacija“ teikia neviršydama LR Vyriausyb÷s nustatytų maksimalių rinkliavų dydžių ir
laikydamasi nustatytos mok÷jimo tvarkos. Oro eismo paslaugos, už kurias fiziniai ir juridiniai
asmenys, valstyb÷s orlaivių naudotojai, moka nustatyto dydžio rinkliavas, teikiančio subjekto
veikla pagal pobūdį yra priskirtina prie viešųjų paslaugų, kurių teikimas pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį patenka į viešojo administravimo
veiksmų sritį, o konfliktai, kylantys iš šios veiklos, yra administraciniai ginčai. Byla
nagrin÷tina administraciniame teisme. (2003 m. balandžio 14 d. nutartis)

1.7 D÷l Valstybin÷s darbo inspekcijos reikalavimų pobūdžio

Pareišk÷ja AB „Drob÷“ kreip÷si į teismą, prašydama panaikinti Valstybin÷s
darbo inspekcijos 2002 m. lapkričio 19 d. reikalavimą Nr. 807-078 bei Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2003 m. sausio 21 d. sprendimą Nr. 06-10-77. Nurod÷, kad
atsakovai netinkamai taik÷ Darbo sutarties įstatymo nuostatas, reikalaudami bendrov÷s

darbuotojui už prastovos laiką mok÷ti du trečdalius jo darbo užmokesčio bei išmok÷ti
delspinigius už pav÷luotą darbo užmokesčio išmok÷jimą.
Kauno apygardos administracinis teismas kreip÷si į specialiąją teis÷jų kolegiją
pažym÷damas, kad ginčas susijęs su darbo teisiniais santykiais, kadangi skundžiami aktai
buvo priimti darbo teisinių santykių srityje, kuriuos reguliuoja LR Darbo kodeksas bei ginčo
kilimo metu galioję LR Darbo sutarties įstatymas, LR Darbo įstatymų kodeksas.
Specialioji teis÷jų kolegija nustat÷, kad pagal Valstybin÷s darbo inspekcijos
įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą Valstybin÷s darbo inspekcijos uždavinys yra tikrinti
kaip įmon÷se laikomasi teis÷s aktų, reglamentuojančių darbų saugą ir darbo santykius.
Vykdydama šį uždavinį Valstybin÷ darbo inspekcija atlieka viešojo administravimo funkciją,
o nustačiusi pažeidimus priima administracinius sprendimus – reikalavimus, nurodymus.
Valstybin÷s darbo inspekcijos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad darbo
inspektoriaus nurodymai bei reikalavimai yra privalomi darbdaviui, jo įgaliotam asmeniui ir
darbuotojams. Taigi santykių tarp darbdavio ir Valstybin÷s darbo inspekcijos pobūdis,
atliekant įmon÷je darbo santykius reglamentuojančių teis÷s aktų laikymosi patikrinimą, yra
administracinis imperatyvinis. Tokie santykiai grindžiami vienos šalies pavaldumu kitai
šaliai.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad pareišk÷jos keliamas ginčas d÷l
Valstybin÷s darbo inspekcijos pareigūno reikalavimo yra administracinio pobūdžio ginčas d÷l
viešojo administravimo subjekto priimto administracinio teis÷s akto, tod÷l yra nagrin÷tinas
administraciniame teisme. (2003 m. birželio 27 d. nutartis)

2. D÷l civilinių teisinių santykių

2.1 D÷l sutartinių teisinių santykių

Pareišk÷jas UAB „Makrokosmas“ kreip÷si į Šialių apygardos administracinį
teismą, prašydamas atstatyti pažeistą teisę, įpareigojant Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos
prie LR vidaus reikalų ministerijos Šiaulių rinktinę netrukdyti UAB „Makrokosmas“ teikti
muitin÷s tarpininkavimo paslaugas Buknaičių pasienio kontrol÷s poste 2001 m. geguž÷s 23 d.
sudarytos sutarties pagrindu, bendrov÷s pastatytoje ir įrengtoje patalpoje. Pareišk÷jas nurod÷,
kad atsakovas 2002 m. birželio 4 d. praneš÷ UAB „Makrokosmas“, jog vykdant LR
Vyriausyb÷s 2001 m. vasario 2 d. nutarimu patvirtintų „Pasienio kontrol÷s punktų veiklos
taisyklių“ reikalavimus, bendrov÷s veiklos sutartis Buknaičių pasienio kontrol÷s punkte
nutraukiama.
Pažym÷tina, kad administracinio ir bendrosios kompetencijos teismo
jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra ne tik vieno iš ginčijamo teisinio santykio subjekto
ypatumai (pvz., tai yra viešojo administravimo subjektas), bet ir teisinio santykio, iš kurio kilo
ginčas, prigimtis ir pobūdis. Teisiniai santykiai d÷l įpareigojimo Valstyb÷s sienos apsaugos
tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos Šiaulių rinktinei netrukdyti UAB
„Makrokosmas“ teikti muitin÷s tarpininkavimo paslaugų Buknaičių pasienio kontrol÷s poste
2001 m. geguž÷s 23 m. sudarytos sutarties pagrindu savo teisine prigimtimi yra civiliniai
teisiniai. Šiuo atveju, nors vienas iš santykių subjektų yra viešojo administravimo institucija,
tačiau santykiai n÷ra pagrįsti jų subjektų pavaldumu ir yra reguliuojami privatin÷s teis÷s
normomis. Kadangi administraciniai teismai nagrin÷ja ginčus d÷l teis÷s viešojo ar vidaus
administravimo srityje, pagrįstus šių santykių subjektų pavaldumu, tod÷l ginčai, kylantys iš

prieš tai nurodytų santykių, nepriskirtini šių teismų kompetencijai. Byla nagrin÷tina
bendrosios kompetencijos teisme. (2003 m. sausio 13 d. nutartis)
***
Pareišk÷jas AB „Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija“ kreip÷si į Klaip÷dos
apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti 2001 m. geguž÷s 31 d. Klaip÷dos
teritorin÷s muitin÷s sprendimą Nr. LM07-01.5-3897 ne ginčo tvarka išieškoti iš pareišk÷jo 2
221 804 Lt muito, 3 894 178 Lt prid÷tin÷s vert÷s mokesčio, viso 7 269 177 Lt. Pareišk÷jas
nurod÷, kad 1996-06-04 su Klaip÷dos teritorine muitine ir Klaip÷dos pasienio policijos
kontrol÷s punkto rinktine pasiraš÷ sutartį d÷l pasienio kontrol÷s, muitinio tikrinimo ir su juo
susijusio procedūrų atlikimo tvarkos užtikrinimo ir sąlygų sudarymo Klaip÷dos valstybinio
jūrų uosto komplekso naudotojo AB „Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija“ muitin÷s priežiūros
zonoje. Skola muitinei nustatyta už komplekso naudotojo (pareišk÷jo) teritorijoje laikyto
krovinio –degtin÷s ir spirito- praradimą.
Be to, pareišk÷jo skunde taip pat buvo nurodyta, kad pagal 1999 m. kovo 5 d.
sudarytą sutartį VĮ „Valstyb÷s turto fondas“ pasiraš÷ valstybei priklausančių AB „Klaip÷dos
jūrų krovinių kompanija“ akcijų pardavimo sutartį, tad už prievoles muitinei, atsiradusias iki
pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, atsako pardav÷jas – valstybę atstovavęs VĮ
„Valstyb÷s turto fondas“. Pareišk÷jo teigimu, atitinkami su privatizavimu susiję klausimai taip
pat reikšmingi sprendžiant d÷l jo atsakomyb÷s prieš Klaip÷dos teritorinę muitinę.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad ginčas iš esm÷s keliamas ne d÷l
atitinkamų mok÷jimų valstybei sumų dydžio, bet d÷l to, ar AB „Klaip÷dos jūrų krovinių
kompanija“ atsakinga už min÷to krovinio praradimą, taigi, visų pirma, d÷l atsakomyb÷s
subjekto ir atsakomyb÷s pobūdžio (t.y., pareišk÷jo nuomone, jo, kaip civilin÷s sutarties šalies
atžvilgiu, nepagrįstai taikyta administracin÷ atsakomyb÷, nes pagal muitin÷s nurodytus teis÷s
aktus jis n÷ra muitin÷s nurodytų mokesčių mok÷tojas). Nors skundu prašoma panaikinti
viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą, tačiau santykiai tarp šalių atsirado d÷l
prekių, atiduotų laikinam saugojimui praradimo, t.y., ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių,
tod÷l byla nagrin÷tina ne administraciniame, bet bendrosios kompetencijos teisme (Teismų
įstatymo 12 straipsnio 3 dalis, CPK 1 straipsnio 1 punktas), kuris, nagrin÷damas civilinę bylą,
kartu turi nuspręsti ir d÷l individualaus administracino akto teis÷tumo. (2003 m. gruodžio 16
d. nutartis)

2.2 D÷l paslaugų teikimo

Pareišk÷jas J.S. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateik÷ skundą,
kurį v÷liau patikslino, ir praš÷ Valstybin÷s medicinin÷s socialin÷s ekspertiz÷s komisijos
atsisakymą ištirti, ar jo susirgimas profesinis ir pavesti pavaldžioms institucijoms ištirti, ar jo
susirgimas yra profesin÷ liga, pripažinti neteis÷tu ir įpareigoti Valstybin÷s medicinin÷s
socialin÷s ekspertiz÷s komisiją ištirti, ar jo liga yra profesin÷, ir nustatyti, kad jo liga yra
profesin÷ ir nustatyti darbingumo netekimo koeficientus.
Specialioji teis÷jų kolegija nurod÷, kad asmens susirgimą profesine liga
reglamentuoja Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, o detalią susirgimų
pripažinimo profesin÷mis ligomis tvarką nustato Vyriausyb÷s nutarimu patvirtinti Profesinių
ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai. Šiuose nuostatuose numatyta, kad susirgimas pripažįstamas
profesine liga specialios viešojo administravimo procedūros metu, specialiai komisijai,
susidedančiai iš Valstybin÷s darbo inspekcijos ir Valstybin÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros
tarnybos pareigūnų bei asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo, nustatyta tvarka

atliekant tyrimą bei surašant profesin÷s ligos patvirtinimo aktą. Nurodytas teisinis
reguliavimas sudaro prielaidas išvadai, kad gydytojas, tirdamas paciento sveikatą bei
kreipdamasis į atitinkamas viešojo administravimo institucijas su pranešimu apie įtartą
profesinę ligą, vertina, ar yra pagrindas prad÷ti atitinkamą viešojo administravimo procedūrą,
t.y. atlieka viešojo administravimo funkcijas, tačiau detaliau analizuojant min÷tų gydytojo
veiksmų pobūdį, matyti, jog tokia išvada n÷ra teisinga.
Pagal Gydytojo medicinos praktikos įstatymo 1 straipsnio 1 dalį gydytojas yra
specialistas, teikiantis asmenims (pacientams) sveikatos priežiūros paslaugas, kurios apima ir
sveikatos būkl÷s nustatymą (ekspertizę). Profesin÷s ligos pripažinimas sukelia svarbias
teisines pasekmes bei yra atliekamas sud÷tingos administracin÷s procedūros išdavoje, tod÷l
profesin÷s ligos pripažinimo procedūra negali būti prad÷ta vien tik pagal suinteresuotojo
asmens pareiškimą, bet yra būtinas ir specialisto (gydytojo) tam tikras patvirtinimas d÷l
profesin÷s ligos (Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų 6, 8, 11 punktai). Suinteresuotas
asmuo, siekdamas prad÷ti profesin÷s ligos pripažinimo procedūrą, kreipiasi į gydytoją d÷l jo
sveikatos būkl÷s nustatymo (ekspertiz÷s) bei kartu d÷l gydytojo tarpininkavimo, inicijuojant
profesin÷s ligos pripažinimo procedūrą, t.y., d÷l paslaugų suteikimo.
Kadangi paslaugų teikimas yra civilin÷s teis÷s reguliavimo dalykas ir negali būti
laikomas nei viešuoju, nei vidaus administravimu, ginčai, kylantys tarp paciento ir asmens
sveikatos priežiūros įstaigos d÷l sveikatos būkl÷s nustatymo (ekspertiz÷s) bei gydytojo
tarpininkavimo, inicijuojant profesin÷s ligos pripažinimo procedūrą, paslaugų teikimo,
būdami civilino teisinio pobūdžio, yra teismingi bendrosios kompetencijos teismui. (2003 m.
kovo 18 d. nutartis)

2.3 D÷l darbo teisinių santykių

Pareišk÷ja R. P. kreip÷si į teismą, prašydama panaikinti Panev÷žio apskrities
viršininko 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 177 k jai, kaip Jotainių pensionato direktorei,
paskirtą nuobaudą – papeikimą ir 2003 05 02 įsakymu Nr. P-73 paskirtą nuobaudą – atleidimą
iš darbo. Pareišk÷ja taip pat praš÷ grąžinti ją į pensionato direktor÷s pareigas ir priteisti darbo
užmokestį už priverstin÷s pravaikštos laikotarpį.
Specialioji teis÷jų kolegija nustat÷, kad pagal LR Administracinių bylų teisenos
įstatymą, administracinių teismų kompetencijai priklauso tarnybiniai ginčai – valstyb÷s
tarnautojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, ginčai su administracija, susiję su
tarnybinio statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio priemonių
taikymu (2 str. 19 p.). Pagal Jotainių pensionato nuostatus, patvirtintus Panev÷žio apskrities
viršininko 2002 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 66 v, šis pensionatas yra iš valstyb÷s biudžeto
išlaikomas viešasis juridinis asmuo, kurio steig÷jas yra Panev÷žio apskrities viršininkas.
Min÷tų nuostatų 6.10 punktas numato, kad su pensionato direktoriumi sudaroma darbo
sutartis, kurią pasirašo apskrities viršininkas. Jokie galiojantys teis÷s aktai nesuteikia viešojo
administravimo įgaliojimų tokios biudžetin÷s įstaigos, kaip pensionatas, vadovui. Nei Jotainių
pensionato nuostatai, nei Jotainių pensionato direktoriaus pareigyb÷s aprašymas, patvirtintas
Panev÷žio apskrities viršininko 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 75 v, nenumato šios
įstaigos vadovo viešojo administravimo įgaliojimų. Be to, LR Valstyb÷s tarnybos įstatymo 4
straipsnio 3 dalies 9 punkte nustatyta, kad šis įstatymas netaikomas darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstyb÷s ir savivaldybių
biudžetų ir valstyb÷s pinigų fondų.
Kadangi pareišk÷ja su apskrities viršininko administracija buvo sudariusi darbo
sutartį, tarnybin÷ nuobauda jai paskirta vadovaujantis tuo metu galiojusiais darbo įstatymais.
Darytina išvada, kad tarp R. P. ir Panev÷žio apskrities viršininko administracijos susiklost÷ ne

tarnybiniai, o darbo santykiai, reglamentuojami Darbo kodekso ir kitų įstatymų. Ginčas
nagrin÷tinas bendrosios kompetencijos teisme. (2003 m. liepos 29 d. nutartis)

2.4 D÷l žem÷s teisinių santykių

Pareišk÷jas (J. R. individuali įmon÷) kreip÷si į teismą, prašydama panaikinti
Vilniaus rajono savivaldyb÷s valdybos 2002 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. 911, kuriuo
savivaldyb÷ nustat÷, kad prie pilietei R.N. priklausančių pastatų ir įrenginių Petešos kaime,
Rudaminos seniūnijoje, Vilniaus rajone, esantys trys naudojami žem÷s sklypai sudaro 1,8 ha
bendro ploto. Skunde buvo nurodyta, kad min÷tasis sprendimas yra nepagrįstas ir naikintinas,
nes priimtas pažeidžiant teis÷s aktų, reglamentuojančių valstybin÷s žem÷s sklypų pardavimo
tvarką, reikalavimus. Pareišk÷jo teigimu, toje pačioje vietoje prie įmonei priklausančio pastato
sklypas nebuvo suprojektuotas, o R. N. parduodamo žem÷s sklypo ribos buvo suformuotos tik
atsižvelgiant į jos pageidavimus, tačiau ignoruojant gretimų pastatų savininkų ir įmon÷s
interesus.
Specialioji teis÷jų kolegija nustat÷, kad pareišk÷jas kelia ginčą d÷l savivaldyb÷s
valdybos priimto sprendimo, kuriuo nustatytos žem÷s sklypo ribos ir dydis. Toks sprendimas
buvo priimtas vadovaujantis LR Vyriausyb÷s 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „D÷l
naudojamų valstybin÷s žem÷s sklypų pardavimo ir nuomos ne žem÷s ūkio paskirčiai
(veiklai)“. Kolegija konstatavo, kad ginčas kyla iš pastatų savininkų faktinių žem÷s
naudojimo tarpusavio santykių, reguliuojamų privatin÷s teis÷s normų. Pareišk÷jo reikalavimo
patenkinimas yra susijęs su žem÷s valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimu, tai yra, su
civiliniais teisiniais santykiais, tod÷l ginčas nagrin÷tinas bendrosios kompetencijos teisme.
(2003 m. balandžio 17 d. nutartis)
***

Pareišk÷jas ŽŪB „Augodara“ pareišk÷ ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities
viršininko administracijai, valstyb÷s įmonei Registrų centrui, trečiajam asmeniui Panerio
žem÷s ūkio bendrovei d÷l įpareigojimo išnuomoti žem÷s sklypą Vilniuje, Oslo g. 1, ne
aukciono būdu 99 metams pagal Vilniaus miesto valdybos ir Vilniaus miesto tarybos
patvirtintą detalųjį planą. Ieškovas nurod÷, kad Vilniaus miesto valdyba savo 1999 m. rugs÷jo
23 d. sprendimu nustat÷ tvarką, pagal kurią Vilniaus apskrities viršininko administracija su
ŽŪB „Augodara“ tur÷jo sudaryti nurodytu adresu esančių sklypų nuomos ar pirkimopardavimo sutartį. Žem÷s sklypo nuomos sutartį, pareišk÷jo teigimu, atsisakyta sudaryti d÷l
to, kad Nekilnojamojo turto kadastre įregistruota Panerio žem÷s ūkio bendrov÷s nuomos teis÷
į ginčo sklypą. ŽŪB „Augodara“ nurod÷, kad min÷tasis įrašas apie nuomos teisę yra
neteis÷tas, nes jo juridinis pagrindas yra negaliojanti 1995 m. spalio 30 d. nuomos sutartis.
Tod÷l pareišk÷jas taip pat pareišk÷ reikalavimus pripažinti Nekilnojamojo turto kadastro įrašą
apie Panerio žem÷s ūkio bendrov÷s teisę į min÷tąjį žem÷s sklypą neteis÷tu ir įpareigoti
valstyb÷s įmonę Registrų centrą išbraukti šį įrašą iš Nekilnojamojo turto kadastro.
Nustatyta, kad reikalavimas įpareigoti išnuomoti žem÷s sklypą nagrin÷tinas
bendrosios kompetencijos teisme, o reikalavimai pripažinti Nekilnojamojo turto kadastro įrašą
neteis÷tu ir įpareigoti valstyb÷s įmonę Registrų centrą išbraukti šį įrašą iš Nekilnojamojo
turto kadastro – administraciniame teisme. Šie reikalavimai susiję, tačiau ieškovas iš esm÷s
siekia įgyti civilines teises ir pareigas, susijusias su sklypo naudojimu, t.y. siekia, kad būtų
sudaryta valstybin÷s žem÷s nuomos sutartis, bei ginčija šio sklypo nuomos teisinę registraciją,
kuri, jo nuomone yra kliūtis pageidaujamiems teisiniams santykiams atsirasti. Ginčas iš esm÷s

yra civilinio teisinio pobūdžio, tod÷l byla nagrin÷tina bendrosios kompetencijos teisme.
(2003 m. grudžio 12 d. nutartis)

2.5 D÷l nuosavyb÷s teisinių santykių

Pareišk÷jas J. B. kreip÷si į teismą prašydamas panaikinti Žem÷s ir kito
nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybin÷s įmon÷s Klaip÷dos filialo sprendimą bei
Centrinio registratoriaus sprendimą, kuriais atsisakyta tenkinti jo prašymą d÷l nekilnojamojo
daikto, gyvenamojo namo, ir daiktinių teisių į jį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, ir
įpareigoti atsakovą panaikinti Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke
esančius įrašus apie G. Š. nuosavyb÷s teises į šį gyvenamąjį namą Palangoje bei šio namo
įkeitimą, taip pat įpareigoti atsakovą įregistruoti jo nuosavyb÷s teises į min÷tąjį namą.
Anot J. B., Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke nurodyta,
kad gyvenamojo namo, esančio Palangoje, Suvalkiečių g. 5, savininkas yra G. Š., tačiau,
pareišk÷jo teigimu, įrašas apie G. Š. daiktines teises į šį namą yra neteisingas, neteis÷tas,
atliktas dokumentų, neturinčių juridin÷s galios, pagrindu (t. y., dokumentų, nenurodytų LR
Vyriausyb÷s 1991 m. liepos 25 d. nutarime Nr. 297 „D÷l pastatų, statinių ir butų teisinio
registravimo“, kuris galiojo įrašo darymo dieną ir kuriuo nustatytas baigtinis sąrašas
dokumentų, suteikiančių fiziniams ir juridiniams asmenims teisę registruoti nuosavyb÷s teises
į statinius, pastatus, butus). Pareišk÷jas taip pat nurod÷, kad šis namas pastatytas jo l÷šomis,
stovi žem÷s sklype, kurio savininku jis yra, o įrašas apie jo namo įkeitimą yra padarytas
neaiškiomis aplinkyb÷mis.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad pareišk÷jas iš esm÷s ginčija G. Š.
nuosavyb÷s teisių į gyvenamąjį namą atsiradimo pagrindus įrodin÷damas savo teises į namą, o
tai yra civilinio pobūdžio ginčas. Byla, vadovaujantis LR Civilinio proceso kodekso 1 ir 35
straipsniais, nagrin÷tina bendrosios kompetencijos teisme. (2003 m. rugs÷jo 5 d. nutartis)
***
Pareišk÷ja A.L. kreip÷si į Klaip÷dos apylink÷s teismą ir praš÷ atnaujinti praleistą
terminą kreiptis į Žem÷s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybin÷s įmon÷s
Klaip÷dos filialą d÷l sutarties, kuria ji nusipirko butą, įregistravimo. Skunde pareišk÷je
nurod÷, kad 1997 m. rugpjūčio 18 d. Klaip÷dos m. 2 notarų biure buvo sudaryta pirkimopardavimo sutartis, pagal kurią ji iš piliet÷s Ž.G. nupirko vieno kambario butą Klaip÷doje.
Sutartis per 3 m÷nesius tur÷jo būti įregistrutota Klaip÷dos teritoriniame valstybiniame
inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure, tačiau pareišk÷ja nurod÷, kad ji įstatymo
nustatytą terminą praleido, nes buvo praradusi inventorizavimo bylą, o v÷liau tur÷jo finansinių
sunkumų, d÷l kurių negal÷jo kreiptis į registro įmonę. D÷l to, kad butas jos vardu n÷ra
registruotas, A.L. negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos.
Lietuvos Respublikos civiliame kodekse, galiojusiame sutarties sudarymo metu
(1997 m. rugpjūčio 18 d.) buvo nustatyta, kad nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis
yra galiojanti tik tada, kai ji yra notariškai patvirtinta ir įregistruota atitinkamoje turto registro
įstaigoje (LR CK 255 str.), o d÷l svarbių priežasčių praleistą terminą gali atstatyti tik teismas.
Nustatyta, kad min÷tos sutarties įregistravimas buvo viena iš būtinų sąlygų, kad ši sutartis
būtų laikoma sudaryta ir pirk÷jui į perkamą daiktą pereitų nuosavyb÷s teis÷s.
Specialioji teis÷jų kolegija konstatavo, kad pareišk÷jos reikalavimas atnaujinti
praleistą terminą kreiptis į Žem÷s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybin÷s
įmon÷s Klaip÷dos filialą d÷l sutarties, kuria ji nusipirko butą, įregistravimo, susijęs su

nuosavyb÷s teisių į šį butą pripažinimu, o kadangi nuosavyb÷s teis÷s įgijimo pagrindų
nustatymas yra civilin÷s teis÷s reguliavimo dalykas, byla nagrin÷tina bendrosios
kompetencijos teisme. (2003 m. grudžio 12 d. nutartis)
2.6 D÷l visuomeninių organizacijų individualaus pobūdžio teis÷s aktų
Pareišk÷jos D. B. ir I. G. kreip÷si į teismą, prašydamos pripažinti 2002-12-14
įvykusį Lietuvos katalikių moterų suvažiavimą neteis÷tu, o juo metu priimtus nutarimus,
kuriais patvirtintos valdybos pirminink÷s ir revizijos komisijos ataskaitos, pakeisti įstatai,
išrinkta taryba, valdyba ir pirminink÷, pripažinti negaliojančiais ir panaikinti.
ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 11 punkte įtvirtinta, kad administraciniai teismai
sprendžia bylas d÷l visuomeninių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio teis÷s
aktų teis÷tumo. Vis d÷lto, specialioji kolegija pažym÷jo, kad nevyriausybinių organizacijų
priimtais bendro pobūdžio teis÷s aktais laikytini tik tokie teis÷s aktai, kurie liečia ne vien
konkrečios organizacijos narius bei yra priimti šioms organizacijoms vykdant joms suteiktus
viešojo administravimo įgaliojimus.
Pagal LR Visuomeninių organizacijų įstatymo 20 straipsnio 1 dalį visuomenin÷s
organizacijos nuo įstatų įregistravimo dienos yra juridiniai asmenys. Specialioji kolegija
nustat÷, kad šiuo atveju skundžiami juridinio asmens organo priimti nutarimai nelaikytini
bendro pobūdžio teis÷s aktais, kadangi jie susiję tik su pačios visuomenin÷s organizacijos
vidine veikla, o ne su įstatymo suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų įgyvendinimu.
Juridinio asmens organų sprendimų pripažinimą negaliojančiais, jei jie prieštarauja
imperatyviosioms įstatymų teis÷s normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba
protingumo, sąžiningumo principams, reglamentuoja LR Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4
dalies nuostatos, taigi ginčas d÷l visuomenin÷s organizacijos suvažiavimo pripažinimo
neteis÷tu ir jo metu priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir panaikinimo kilęs iš
civilinių teisinių santykių. Ginčas nagrin÷tinas bendrosios kompetencijos teisme. (2003 m.
vasario 5 d. nutartis)

Konsultacijos
D÷l teis÷s normų taikymo administracinių teis÷s pažeidimo bylose

2003 m. sausio 10 d. Nr. 28-K
D÷l ATPK 127 straipsnio ir 1302 straipsnio taikymo
Klausimas: Ar Lietuvos Respublikos Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso
(toliau ATPK) 127 straipsnyje vartojama sąvoka „asmenims, neturintiems teis÷s vairuoti
transporto priemones", apima ir asmenis, neturinčius teis÷s vairuoti tos kategorijos
priemones? ATPK 128 ir 129 straipsniuose šios sąvokos išskirtos.
Konsultacija: Tarp ATPK 20 straipsnyje numatytų administracin÷s nuobaudos tikslų
yra siekis, kad pats teis÷s pažeid÷jas nepadarytų naujų teis÷s pažeidimų. ATPK 27
straipsnyje numatyta nuobaudos rūšis - teis÷s vairuoti transporto priemones at÷mimas skirta tam, kad teis÷s pažeid÷jas nebegal÷tų padaryti naujų teis÷s pažeidimų, susijusių su
transporto priemonių vairavimu. Siame straipsnyje neišskiriamos transporto priemonių,
kurias gali būti uždrausta vairuoti, kategorijos. Tod÷l darytina išvada, kad sąvoka „asmenims,
neturintiems teis÷s vairuoti transporto priemones" apima asmenis, kurie neturi teis÷s vairuoti
bet kokios rūšies transporto priemones. Jei Lietuvos Respublikos ATPK 127 straipsnyje
numatytą administracinio teis÷s pažeidimą padaro asmuo, turintis teisę vairuoti kitos
kategorijos transporto priemonę negu tą, kurią vairuodamas padar÷ teis÷s pažeidimą, jam gali
būti skiriama administracin÷ nuobauda -at÷mimas teis÷s vairuoti transporto priemones.
Klausimas: Ar paskyrus nuobaudą pagal ATPK 1302 straipsnį, tie balai, kuriais buvo
įvertinti pažeidimai ir už kurių surinkimą buvo paskirta nuobauda, išnyksta, ar jie gali būti
įskaičiuojami iš naujo, jei asmuo, pasibaigus nuobaudos terminui (pavyzdžiui, 9 m÷nesiams), bet
nepra÷jus vieneriems metams, v÷l padaro pažeidimus, už kuriuos skiriami baudos balai? Ar tokiu
atveju nebūtų pažeidžiamas principas non bis in idem?
Konsultacija: Paskyrus nuobaudą pagal ATPK 1302 straipsnį, iš naujo pagal šį straipsnį
asmenys gali būti baudžiami tuo atveju, jei per vienerius metus yra padar÷ du ir daugiau
pažeidimų, numatytų šio kodekso 124 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje
dalyse, 124(1) straipsnio pirmojoje, trečiojoje ir penktojoje dalyse, 125 straipsnyje, už kuriuos
skiriamų balų suma yra dešimt ir daugiau. Baudos balai, kurie jau buvo įskaityti paskiriant
ankstesne, nuobaudą, nebeskaičiuojami
Klausimas: Pagal kokį ATPK straipsnį tur÷tų būti kvalifikuojami asmens veiksmai,
kai jis neblaivus valdo transporto priemonę, pažym÷tą ženklu „M" ir šalia s÷di blaivus asmuo,
kuris moko vairuoti? Ar atsakomyb÷ už bet kokius Kelių eismo taisyklių pažeidimus
tenka tik mokytojui (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 14 straipsnio 5 dalis), ar ir
mokiniui?
Konsultacija: Kelių eismo taisyklių 27.1. punktas nustato, kad mokyti vairuoti
leidžiama, jeigu mokinys moka šias taisykles ir laikosi jų reikalavimų. Tod÷l atsakomyb÷
už Kelių eismo taisyklių pažeidimus tenka ne tik mokytojui, bet ir mokiniui. Klausime
nurodytu atveju neblaivus transporto priemonę vairavęs asmuo (mokinys) gali būti
patrauktas administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 126 straipsnį.

2003 m. sausio 22 d. Nr. 25-K
D÷l Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 181 straipsnio taikymo

Klausimai: pagal administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 181
straipsnį administracinę atsakomybę t÷vų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas
priešingai vaiko interesams. Ar konfliktai šeimoje, darantys žalą vaiko psichikai (kai vaikas,
išsigandęs muštynių, klyksmų ar apskritai t÷vų rūstyb÷s, nežino, kur pasisl÷pti ar lieka be
priežiūros iki t÷vai išsiblaivys) patenka į šiame straipsnyje aprašyto teis÷s pažeidimo sud÷tį?
Ar galima juos traktuoti kaip t÷vų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai
vaiko interesais?
Konsultacija: 1989 metų Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 19 straipsnyje
numatyta, kad, siekiant apginti vaiką nuo įvairiausio pobūdžio fizinio ar psichologinio
smurto, įžeidimų ar piktnaudžiavimo, priežiūros nebuvimo ar nerūpestingo elgesio, grubaus
elgesio ar išnaudojimo, kuriuos jis gali patirti iš t÷vų, teis÷tų glob÷jų ar kurio nors kito jį
globojančio asmens, turi būti imtasi visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir
švietimo priemonių. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje
įtvirtintas draudimas vaiką kankinti, žaloti, žeminti jo garbę ir orumą, žiauriai su juo elgtis.
Šio įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad už fizinio ar psichinio smurto
demonstravimą vaikams, jų įtraukimą į nusikalstamą ar kitą neteis÷tą veiklą taikoma įstatymų
nustatyta administracin÷ arba baudžiamoji atsakomyb÷.
T÷vų valdžios turinys apibr÷žtas Civilinio kodekso 3.155 straipsnyje, kuriame
įtvirtinta nuostata, kad t÷vai turi teisę ir pareigą dorai aukl÷ti ir prižiūr÷ti savo vaikus, rūpintis
jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas
visapusiškai ir harmoningai vystytis. T÷vų valdžia negali būti naudojamasi priešingai
vaiko interesams. Civilinio kodekso 3.159 straipsnio 4 dalis numato, kad už t÷vų valdžios
nepanaudojimą taikoma teisin÷ atsakomyb÷, numatyta įstatymuose.
Tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose teis÷s aktuose įtvirtintas ypatingos vaiko
apsaugos principas - visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teis÷tus vaiko
interesus. Tinkamas valdžios panaudojimas vaiko atžvilgiu siejamas su tuo, kad vaikui būtų
užtikrinta teis÷ į visapusišką ir harmoningą vystymąsi fiziškai ir protiškai, siekiama vaiką
apsaugoti nuo jo vystymuisi žalingo socialin÷s aplinkos poveikio. Draudžiamas bet koks
valdžios panaudojimas priešingai vaiko interesams, tame tarpe ir fizinio ar psichologinio
smurto demonstravimas vaiko akivaizdoje. Pastarieji veiksmai, kurie gali pasireikšti ir t÷vų
piktnaudžiavimu savo valdžia, jų amoraliu elgesiu (muštyn÷s, klyksmai šeimoje, keliantys
vaikui baimę), taip pat laikytini priešingais vaiko interesams. T÷vų palikimas vaiko be
priežiūros (nesugeb÷jimas juo tinkamai rūpintis, aukl÷ti) traktuotinas kaip t÷vų valdžios
nepanaudojimas.
Tokiu būdu, konfliktai šeimoje, darantys žalą vaiko psichikai, bei atvejai, kai t÷vai
d÷l savo būsenos nepaj÷gūs pasirūpinti vaikais, patenka į ATPK 181 straipsnyje aprašyto
teis÷s pažeidimo sud÷tį.

2003 m. sausio 22 d. Nr. 26.1-K
D÷l nutarimo skirti baudą vykdymo senaties termino
Klausimas: koks yra administracin÷s nuobaudos baudos vykdymo senaties terminas,
kai nutarimas perduotas vykdymui laikantis Administracinių teis÷s pažeidimo kodekso
(toliau -ATPK) 308 straipsnio l dalyje nustatytų terminų?
Konsultacija: ATPK 308 straipsnio l dalis nustato, kad negali būti vykdomas
nutarimas skirti administracinę, nuobaudą, jeigu jis nebuvo perduotas vykdyti per tris
m÷nesius nuo pri÷mimo dienos. ATPK 308 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nutarimo d÷l
administracinio arešto vykdymo senatis - vieneri metai. ATPK nenustato kitokių nutarimo
skirti administracinę nuobaudą vykdymo senaties terminų. Tod÷l nutarimas skirti baudą,
perduotas vykdyti nepažeidžiant ATPK 308 straipsnio l dalyje nustatyto termino, turi būti

vykdomas vadovaujantis ATPK 312-316 straipsniais, reglamentuojančiais nutarimų skirti
baudą vykdymo procesą. Tačiau administracin÷n atsakomyb÷n patraukto asmens teisin÷
pad÷tis negali būti blogesn÷ už pad÷tį asmens, kurio atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis
nuosprendis baudžiamojoje byloje. 2003 m. geguž÷s l d. įsigaliojančio Baudžiamojo kodekso
96 straipsnio l dalis nustato, kad apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jei jis nebuvo
įvykdytas per dvejus metus, kai paskirta bausm÷ už baudžiamąjį nusižengimą. Baudžiamojo
kodekso 96 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu nuteistasis po nuosprendžio įsiteisčjimo
vengia atlikti bausmę, senaties eiga sustoja. Šiuo atveju senaties eiga atsinaujina nuo tos
dienos, kurią nuteistasis pats atvyko atlikti bausm÷s ar buvo sulaikytas. Analogiškų taisyklių
turi būti laikomasi ir vykdant nutarimą d÷l administracin÷s nuobaudos paskyrimo.

2003 m. sausio 22 d. Nr. 26.2-K
D÷l nutarimo skirti baudą vykdymo asmens, neturinčio nuolatin÷s gyvenamosios
vietos, atžvilgiu
Klausimas: kuri antstolių kontora turi vykdyti nutarimą skirti baudą asmeniui,
neturinčiam nuolatin÷s gyvenamosios vietos?
Konsultacija: Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 314 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad jeigu asmuo, kuriam paskirta bauda, nedirba arba jeigu baudos išieškoti iš
pažeid÷jo darbo užmokesčio ar kitokio uždarbio, pensijos ar stipendijos negalima d÷l kitų
priežasčių, baudą pagal organo (pareigūno) nutarimą skirti baudą išieško teismo antstolis,
nukreipdamas išieškojimą į pažeid÷jo asmeninį turtą, taip pat į jo dalį bendrojoje nuosavyb÷je
sutinkamai su Civilinio proceso kodekse nustatytomis taisykl÷mis. Vykdymo vietą nustato 2003
m. sausio l d. įsigaliojusio Civilinio proceso kodekso 590 straipsnis bei 2002 m. gruodžio 31d.
Teisingumo ministro įsakymu patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija.

2003 m. sausio 22 d. Nr. 26.3-K
D÷l baudos keitimo administraciniu areštu
Klausimas: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. lapkričio 5 d.
konsultacijoje Nr.l4K nurodyta, kad keičiant baudą administraciniu areštu
Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 314 straipsnio 4 dalyje numatytu
pagrindu, privaloma gauti atitinkamus pažeid÷jo paaiškinimus d÷l jo noro atlikti areštą ar
viešuosius darbus. Ką turi daryti teismas, jeigu pažeid÷jui sistemingai neįteikiami teismo
šaukimai ir jis n÷ra nubaustas už pažeidimo, numatyto ATPK 272 straipsnio 2 dalyje,
padarymą, kad galima būtų jį atvesdinti, arba jis neatvesdinamas? Ką turi daryti teismas,
jeigu pažeid÷jas gauna šaukimus, bet neatvyksta į teismą, nepraneša savo apsisprendimo d÷l
viešųjų darbų atlikimo, nutarimai d÷l jo atvesdinimo neįvykdomi?
Konsultacija: vadovaujantis ATPK 314 straipsnio, reglamentuojančio priverstinį
nutarimo skirti baudą vykdymą, 4 dalimi, tuo atveju, kai n÷ra turto, į kurį gali būti nukreiptas
baudos išieškojimas, bauda pažeid÷jui sutikus gali būti pakeista nemokamais viešaisiais
darbais. Pažeid÷jui nesutikus, bauda gali būti pakeista administraciniu areštu. Nesant
galimybių išsiaiškinti pažeid÷jo valią d÷l nemokamų viešųjų darbų atlikimo, tuo atveju,
kai teismo šaukimas, kuriame nurodyta d÷l ko asmuo yra šaukiamas, įteiktas įstatymo
nustatyta tvarka, tačiau pažeid÷jas neatvyko į teismo pos÷dį, bauda gali būti pakeista
administraciniu areštu, jeigu pagal ATPK 29 straipsnio 2 dalį pažeid÷jui gali būti skiriamas
areštas. Tokiu atveju turi būti laikoma, kad pažeid÷jui buvo sudaryta galimyb÷ išsakyti savo
nuomonę nuobaudos pakeitimo klausimu. Neatvykimas pagal šaukimą traktuotinas kaip

atsisakymas atlikti viešuosius darbus. Jeigu teismo šaukimas pažeid÷jui neįteiktas, baudos
pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais ar administraciniu areštu klausimas negali būti
sprendžiamas.
Klausimas: ar gali teismas, pri÷męs nutarimą d÷l baudos pakeitimo
administraciniu areštu ATPK 314 straipsnio 4 dalyje numatytu pagrindu, keisti savo
nutarimą, jeigu nubaustasis prieš min÷to nutarimo pri÷mimą ar po jo pri÷mimo sumok÷jo
paskirtą baudą ir prašo netaikyti jam administracinio arešto?
Konsultacija: klausime suformuluotoje situacijoje teismas, pri÷męs nutarimą d÷l
baudos pakeitimo administraciniu areštu, vadovaudamasis ATPK 309 straipsniu gali
nagrin÷ti nubausto asmens prašymą ir, priklausomai nuo nustatytų aplinkybių, tokį
prašymą patenkinti arba jį atmesti.

2003 m. sausio 22 d. Nr. 02-04-01
D÷l nutarimo administracinio teis÷s pažeidimo byloje prejudicin÷s reikšm÷s kitoje
administracinio teis÷s pažeidimo byloje
Klausimas: Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 413 straipsnyje numatyta
administracin÷ atsakomyb÷ už nelegalų darbą. Abiejų šio administracinio pažeidimo subjektų tiek darbdavio (jo įgalioto asmens), tiek nelegalaus darbuotojo atžvilgiu surašomi
administracinio teis÷s pažeidimo protokolai, suformuojamos atskiros bylos, kurios perduodamos
į teismą. Bylos atsiunčiamos ne vienu metu, ir paskiriamos nagrin÷ti skirtingiems teis÷jams,
kurie nutarimus priima taip pat ne vienu metu. Kokią prejudicinę reikšmę turi ankstesnis vienoje
byloje priimtas nutarimas v÷liau nagrin÷jamoje kitos pažeidimo šalies byloje.
Konsultacija: kiekvienoje atskirai nagrin÷jamoje byloje d÷l administracinio teis÷s
pažeidimo padarymo sprendimas turi būti priimamas savarankiškai, išsiaiškinus visas
reikšmingas bylos aplinkybes ir įvertinus toje byloje surinktus įrodymus. Kiekvieno
administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens kalt÷s klausimas turi būti sprendžiamas
individualiai ir tod÷l yra įmanoma situacija, kad nelegalaus darbdavio ir darbuotojo bylose bus
priimami skirtingi sprendimai, pavyzdžiui, vieno atžvilgiu byla bus nutraukiama, o kitas
pripažįstamas kaltu. Vienoje byloje priimtas nutarimas ir tos bylos teismo pos÷džio protokolas,
nagrin÷jant kitą bylą, laikytini dokumentais, atitinkančiais Administracinių teis÷s pažeidimų
kodekso 256 straipsnyje nustatytus įrodymų požymius.

2003 m. vasario 11 d., Nr. 02-04-03
D÷l Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 621 straipsnio taikymo
Klausimas: Dažni atvejai, kai savininko užsakymu mišką neteis÷tai iškerta asmenys,
neturintys nuosavyb÷s teisių į patį mišką ar iškirstą medieną. Administracinių teis÷s
pažeidimų kodekso (toliau ATPK) 26 straipsnis tokiu atveju nenumato, kad būtų galima
konfiskuoti iškirstą medieną. ATPK bendrininkavimo institutas nenumatytas. Ar tais atvejais,
kai mišką savininko pavedimu iškerta asmenys, neturintys nuosavyb÷s teisių nei į mišką,
nei į iškirstą medieną, galima taikyti Lietuvos Respublikos ATPK 621 straipsnyje numatytą
sankciją - savavališkai iškirstos medienos konfiskavimą?
Konsultacija: ATPK 26 straipsnio l dalis nustato, kad konfiskuota gali būti tik
daiktas ir pajamos, kurie yra pažeid÷jo nuosavyb÷. Įstatymas numato ir išimtis iš šios
taisykl÷s, tačiau ATPK 621 straipsnis tarp išimčių nepamin÷tas, tod÷l klausime pateiktu
atveju savavališkai iškirsta mediena negali būti konfiskuojama. Šią nuobaudą būtų galima

skirti tuo atveju, kai už savavališką miško kirtimą administracin÷n atsakomyb÷n būtų
patrauktas miško savininkas. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. liepos 12 d.
nutarimu Nr.905 patvirtintų Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 16 punktas
numato, kad už pažeidimus, padarytus vykdant kirtimus, atsako miško savininkai, tod÷l
nustačius, kad tokie asmenys organizavo savavališką miško kirtimą, jie gali būti traukiami
administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 621 straipsnį, nors patys ir neatliko miško kirtimo
darbų.

2003 m. geguž÷s 21 d. Nr. 02-04-08
D÷l teikimo pakeisti nemokamus viešuosius darbus administraciniu areštu
pateikimo senaties termino
Klausimas: Koks senaties terminas taikytinas pateikti teikimą d÷l nemokamų viešųjų
darbų, kuriuos nubaustasis atsisako atlikti, pakeitimo administraciniu areštu Lietuvos
Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 314 straipsnio 5 dalies
pagrindu. Ar pažeid÷jo buvimas laisv÷s at÷mimo vietoje ar ligonin÷je sustabdo senaties
termino eigą?
Konsultacija: ATPK 308 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad negali būti vykdomas
nutarimas skirti administracinę nuobaudą, jeigu jis nebuvo perduotas vykdyti per tris
m÷nesius nuo pri÷mimo dienos. Šia norma yra nustatytas bendras nutarimų skirti
administracinę nuobaudą perdavimo vykdyti terminas. ATPK 314 straipsnyje,
reglamentuojančiame priverstinį nutarimo skirti baudą vykdymą, n÷ra nustatytas terminas, per
kurį galima kreiptis d÷l skirtų nemokamų viešųjų darbų pakeitimo administraciniu areštu
ATPK 314 straipsnio 5 dalyje nustatytu pagrindu. Tod÷l šiuo atveju taikytinas ATPK 308
straipsnio 1 dalyje nustatytas bendras nutarimų skirti administracinę nuobaudą perdavimo
vykdyti terminas, tai yra, trijų m÷nesių terminas perduoti nutarimą vykdyti laikytinas ir
teikimo d÷l nemokamų viešųjų darbų pakeitimo administraciniu areštu ATPK 314 straipsnio 5
dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais padavimo terminu. Šio termino eigos pradžia yra sietina
su momentu, kai nutarimo vykdymą prižiūrinčiai institucijai tapo žinoma, kad yra ATPK 314
straipsnio 5 dalyje numatytos sąlygos pakeisti asmeniui skirtus nemokamus viešuosius darbus
administraciniu areštu.
Asmens, kuriam paskirti nemokami viešieji darbai, buvimas laisv÷s at÷mimo vietose,
ligonin÷je ar panašiai įtakos nustatyto trijų m÷nesių termino pateikti teikimą d÷l viešųjų darbų
pakeitimo administraciniu areštu ATPK 314 straipsnio 5 dalyje nustatytu pagrindu eigai
neturi. Šios aplinkyb÷s laikytinos reikšmingomis tik sprendžiant ar šis asmuo piktybiškai
vengia atlikti nemokamus viešuosius darbus.

2003 m. geguž÷s 21 d. Nr. 02-04-14
D÷l ATPK 292 straipsnio taikymo
Klausimas: Jeigu administracin÷n atsakomyb÷n patrauktas asmuo apskundžia
apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos skyriaus viršininko priimtą nutarimą, tai pagal
kieno buvein÷s vietą tur÷tų būti nagrin÷jamas šis skundas: institucijos - apskrities valstybin÷s
mokesčių inspekcijos, ar pareigūno - skyriaus viršininko, pri÷musio skundžiamą nutarimą?
Konsultacija: Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso (toliau
- ATPK) 292 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nutarimas administracinio teis÷s pažeidimo
byloje, priimtas šio kodekso 216 straipsnio 1, 2 ir 5 punktuose nurodytų institucijų

(pareigūnų), gali būti apskųstas apygardos administraciniam teismui pagal nutarimą
pri÷musios institucijos (jos pareigūno) buvimo vietą. ATPK 216 straipsnio 5 punkte
numatyta, kad administracinių teis÷s pažeidimų bylas nagrin÷ja policija, valstybin÷s
inspekcijos ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymų tam įgalioti organai (pareigūnai).
Vadovaujantis ATPK 220 straipsnio nuostatomis, ATPK 216 straipsnio 5 punkte nurodytų
institucijų vardu administracinių teis÷s pažeidimų bylas nagrin÷ja atitinkami pareigūnų, kurių
sąrašą nustato šis kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Atsižvelgus į šias
įstatymų nuostatas darytina išvada, kad šių pareigūnų administracinių teis÷s pažeidimų bylose
priimti nutarimai turi būti skundžiami pagal jų buvimo vietą.
Klausime nurodytu atveju nutarimą administracinio teis÷s pažeidimo byloje pri÷m÷
apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos skyriaus pareigūnas, tad skundai d÷l šio nutarimo
tur÷tų būti nagrin÷jami apygardos administraciniame teisme, kurio veiklos teritorijoje yra šis
apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos skyrius.

2003 m. rugs÷jo 22 d. Nr. 02-04-17
D÷l Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 1874 straipsnio taikymo
Klausimas: Prašome išaiškinti, ar gali būti baudžiamas pagal Administracinių teis÷s
pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 1874 straipsnį asmuo, kuris nevykd÷ teismo
įpareigojimų, jam paskirtų pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą, nes
pri÷mus naująjį Baudžiamąjį kodeksą (toliau – BK), buvo panaikintas 2121 straipsnis,
numatantis baudžiamąją atsakomybę už tokių įpareigojimų nevykdymą, o ATPK 1874
straipsnis numato administracinę atsakomybę tik už įgalioto policijos pareigūno teis÷tų
nurodymų ar reikalavimų nevykdymą pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo
įstatymą.
Konsultacija: ATPK 1874 straipsnis numato administracinę atsakomybę už „Į
policijos operatyvinę - prevencinę įskaitą Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo
nustatyta tvarka įrašyto asmens nevykdymą įgalioto policijos pareigūno teis÷tų nurodymų ar
reikalavimų".
2001 m. birželio 26 d. priimtas Lietuvos Respublikos organizuoto
nusikalstamumo užkardymo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-392 pakeit÷
Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnį. Galiojantis įstatymas
numato tik šias prevencines poveikio priemones:
1) oficialų persp÷jimą;
2) teismo įpareigojimus.
Tokios prevencinio poveikio priemon÷s kaip „įrašymas į policijos operatyvinęprevencinę įskaitą" po šio įstatymo pri÷mimo Organizuoto nusikalstamumo užkardymo
įstatyme nebeliko. Tuo pačiu neb÷ra subjektų grup÷s, kuri gal÷tų būti patraukta
administracin÷n atsakomyb÷n pagal ATPK 1874 straipsnį. Tod÷l klausime pateiktu atveju
administracin÷ atsakomyb÷ negalima.
Lietuvos Respublikos BK 245 straipsnis numato baudžiamąją atsakomybę už teismo
sprendimo, nesusijusio su bausm÷mis, nevykdymą. Tod÷l klausime pateiktu atveju spręstina
ar n÷ra pagrindo asmenį, kuriam paskirti teismo įpareigojimai, patraukti baudžiamojon
atsakomyb÷n.

D÷l teis÷s normų taikymo kitų kategorijų administracin÷se bylose

2003 m. sausio 10 d. Nr. 30-K
D÷l dokumentų įteikimo administracin÷se bylose asmenims, gyvenantiems
užsienyje
Klausimas: Kokia tvarka tur÷tų būti pranešta apie administracin÷s bylos nagrin÷jimą
užsienio piliečiui, gyvenančiam kitoje valstyb÷je?
Konsultacija: Jeigu asmuo, kuriam reikia įteikti teismo šaukimą, pranešimą ar
kitą teismo dokumentą, t. y. adresatas, yra užsienio valstyb÷je, tai valstyb÷s suvereniteto
principas šio veiksmo teismui pačiam atlikti neleidžia. Tačiau aplinkyb÷, kad adresatas
yra užsienio valstyb÷je, neatleidžia teismo nuo pareigos tinkamai įteikti asmeniui teismo
dokumentus.
Svarbiausias tarptautin÷s teis÷s dokumentas, reglamentuojantis teismo šaukimų,
pranešimų ir kitų teismo dokumentų įteikimo tvarką yra 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos
konvencija d÷l teisminių ir neteisminių dokumentų civilin÷se ir komercin÷se bylose įteikimo
užsienyje (toliau tekste - Konvencija), kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 2000
m. geguž÷s 9 d. įstatymu Nr. VIII - 1670. Tačiau Konvencija taikoma išimtinai tik
nagrin÷jant civilines ir komercines bylas, kadangi tokią jos taikymo apimtį nustato
Konvencijos l straipsnis.
Įrodymų surinkimui ar dokumentų įteikimui valstyb÷je, su kuria Lietuva yra
sudariusi teisin÷s pagalbos sutartį, gali būti taikomos teisin÷s pagalbos sutarties nuostatos.
Praktiškai visos galiojančios bei rengiamos Lietuvos Respublikos teisin÷s pagalbos ir teisinių
santykių sutartys reglamentuoja bendradarbiavimą civilin÷se, šeimos ir baudžiamosiose
bylose, tačiau n÷ viena iš jų neapima teisinio bendradarbiavimo administracin÷se bylose,
tod÷l ir šiuo atveju sutartimis reglamentuojamų teisinių santykių apimtis netur÷tų būti
aiškinama plečiamai.
Kadangi nei Konvencija, nei teisin÷s pagalbos ir teisinių santykių sutartys, jei jose
nesusitarta d÷l teisin÷s pagalbos administracin÷se bylose, nesuformuoja teisinio pagrindo
kreiptis į kompetentingas užsienio valstybių institucijas, teismo dokumentai
administracin÷se bylose užsienio valstyb÷se gyvenantiems asmenims tur÷tų būti siunčiami tik
diplomatiniais kanalais. Teismas ar kita institucija, nagrin÷janti administracinę bylą, turi
siųsti prašymą suteikti teisinę pagalbą ir visus reikiamus dokumentus Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijai, ji -Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai,
o ši per Lietuvos diplomatines ar konsulines įstaigas atitinkamoje užsienio valstyb÷je
perduoda juos atitinkamai užsienio valstyb÷s institucijai vykdyti abipusiškumo principu.

2003 m. sausio 15 d. Nr. 31-K
D÷l pirmosios instancijos teisme nagrin÷jamos administracinio teis÷s
pažeidimo bylos perdavimo nagrin÷ti apylink÷s teismui ir d÷l prašymo
priteisti teismo išlaidas, tur÷tas apeliacin÷s instancijos teisme, padavimo tvarkos
Klausimas: Jeigu pirmosios instancijos teisme nagrin÷jant administracinio teis÷s
pažeidimo bylą nustatoma, kad pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teis÷s pažeidimų
kodekso 224 straipsnį tokia byla priskirtina rajonų (miestų) apylinkių teismams, tai koks
teismas tur÷tų nagrin÷ti tokią administracinio teis÷s pažeidimo bylą?
Konsultacija: Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 2 dalis numato
pirmosios instancijos teismo pareigą panaikinti skundžiamą nutarimą ir pačiam išspręsti bylą
tuo atveju, kai nutarimą pri÷m÷ institucija (pareigūnas), neturintis teis÷s spręsti tokios
bylos. Apylinkių teismai (teis÷jai) šioje teis÷s normoje nenurodyti, tod÷l klausime pateiktu
atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad byla priskirtina apylink÷s teismui, tur÷tų
panaikinti skundžiamą nutarimą ir šią bylą perduoti nagrin÷ti apylink÷s teismui.

Klausimas: Kuriam teismui, pirmosios instancijos ar apeliacin÷s instancijos, per
14 dienų nuo sprendimo įsiteis÷jimo suinteresuota šalis gali paduoti prašymą d÷l išlaidų,
tur÷tų nagrin÷jant bylą apeliacin÷s instancijos teisme atlyginimo?
Konsultacija: Prašymas d÷l išlaidų, tur÷tų nagrin÷jant bylą apeliacin÷s instancijos
teisme, atlyginimo nagrin÷tinas apeliacin÷s instancijos teisme. Jei toks prašymas paduotas ne
tiesiogiai apeliacin÷s instancijos, o pirmosios instancijos teismui, šis teismas prašymą tur÷tų
persiųsti apeliacin÷s instancijos teismui.

2003 m. sausio 15 d. Nr. 02-04-02
D÷l muitin÷s bylų priskyrimo atitinkamiems administraciniams teismams
Klausimas:
Kaip
spręsti
muitin÷s
bylų
priskirtinumo
atitinkamiems
administraciniams teismams klausimą įsigaliojus Muitin÷s kodekso pakeitimams, kuriais
nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne teismo tvarka ?
Konsultacija: Muitin÷s kodekso 226 straipsnyje. yra nustatyta, jog asmuo turi teisę
apskųsti jam taikomą muitin÷s ar jos pareigūno sprendimą, susijusį su šio kodekso, taip pat
kitų muitin÷s kompetencijai priskirtų įstatymų ir kitų teis÷s aktų taikymu, o taip pat muitin÷s
sprendimo nepri÷mimą, jeigu jis pateik÷ prašymą muitinei priimti sprendimą, susijusį su šio
kodekso, taip pat kitų muitin÷s kompetencijai priskirtų įstatymų ir kitų teis÷s aktų taikymu, ir
per šio kodekso 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį negavo atsakymo arba jeigu toks
sprendimas be asmens prašymo tur÷jo būti priimtas vadovaujantis šiuo kodeksu arba kitais
muitin÷s kompetencijai priskirtais teis÷s aktais.
Šio kodekso 226 straipsnyje nurodyti skundai, remiantis Muitin÷s kodekso (toliau – MK)
228 straipsniu, pateikiami:
1) d÷l teritorinių muitinių ir jų pareigūnų sprendimų ir jų nepri÷mimo - teritorinei muitinei,
pri÷musiai (arba nepri÷musiai) atitinkamą sprendimą arba kurios pareigūno sprendimas (arba
sprendimo nepri÷mimas) skundžiamas;
2) d÷l Muitin÷s departamento, kitų juridinio asmens teises turinčių muitin÷s įstaigų ir jų
pareigūnų sprendimų ir jų nepri÷mimo - Muitin÷s departamentui.
Asmuo, pateikęs teritorinei muitinei skundą, kuris per šio kodekso 4 straipsnio 2
dalyje
nustatytą laikotarpį nebuvo išnagrin÷tas arba buvo nepatenkintas, turi teisę ne v÷liau kaip per
1 m÷nesį nuo min÷to laikotarpio pabaigos (jeigu skundas nebuvo išnagrin÷tas) arba asmens
informavimo apie atitinkamą teritorin÷s muitin÷s sprendimą (jeigu skundas buvo
nepatenkintas arba patenkintas iš dalies) apskųsti teritorin÷s muitin÷s sprendimą arba
sprendimo nepri÷mimą Muitin÷s departamentui (MK 229 straipsnio 2 dalis).
Muitin÷s departamento sprendimas d÷l asmens skundo arba tokio sprendimo
nepri÷mimas gali būti per 1 m÷nesį nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos
(jeigu skundas nebuvo išnagrin÷tas) arba asmens informavimo apie atitinkamą Muitin÷s
departamento sprendimą (jeigu skundas buvo nepatenkintas arba patenkintas iš dalies)
apskųstas teismui (MK 229 straipsnio 3 dalis).
Administracinių bylų teisenos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog Vilniaus
apygardos administracinis teismas pirmąja instancija nagrin÷ja skundus (prašymus) d÷l
Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos, Mokestinių ginčų komisijos, o įstatymų
numatytais atvejais ir d÷l kitų išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne teismo tvarka institucijų
priimtų sprendimų.
Vertinant pamin÷tas Muitin÷s kodekso nuostatas, kurios išimtinio muitin÷s bylų
priskirtinumo Vilniaus apygardos administraciniam teismui nenumato, bei šio kodekso 12
straipsnyje apibr÷žiamas Muitin÷s departamento funkcijas ir muitin÷s bylų priskirtinumo

atitinkamiems administraciniams teismams procesinį reguliavimą, įtvirtintą Administracinių
bylų teisenos įstatyme, pažym÷tina, jog pagal Muitin÷s kodekso 12 straipsnį, 228 straipsnį ir
229 straipsnį Muitin÷s departamentas yra ir išankstinio ginčų d÷l teritorinių muitinių priimtų
sprendimų ar sprendimų nepri÷mimo nagrin÷jimo ne teismo tvarka institucija, ir muitin÷s
veiklai vadovaujanti valstyb÷s institucija, be kitų funkcijų organizuojanti bei kontroliuojanti
importo ir eksporto muitų bei mokesčių surinkimą, taikanti priemones pažeidimams šalinti.
Tod÷l sprendžiant muitin÷s bylų priskirtinumo atitinkamiems apygardų administraciniams
teismams klausimą, turi būti laikomasi taisykl÷s, jog Vilniaus apygardos administraciniame
teisme nagrin÷jami skundai tik d÷l Muitin÷s departamento sprendimų, priimtų šio centrinio
viešojo administravimo subjekto remiantis MK 228 straipsnio 2 punktu, o taip pat sprendimų,
kurie skundą paduodančiam asmeniui sukelia tiesiogines teisines pasekmes. Tais atvejais, kai
Muitin÷s departamentas, veikdamas kaip išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne teismo tvarka
institucija d÷l teritorinių muitinių ir jų pareigūnų sprendimų ar šių sprendimų nepri÷mimo,
pareišk÷jo skundo netenkina ar tenkina iš dalies ir pareišk÷jas nesutinka su ta skųsto
sprendimo dalimi, kuri Muitin÷s departamento sprendimu palikta galioti, skundo į teismą
dalyku turi būti sprendimai (jų nepri÷mimas), sukeliantys pareišk÷jui tiesiogines teisines
pasekmes, o atsakovu tokiose bylose yra teritorin÷s muitin÷s įstaigos ir bylos nagrin÷tinos
administraciniuose teismuose pagal šių teritorinių viešojo administravimo subjektų buvein÷s
vietų paskirstytą teismams. Atvejais, kai tiesiogines teisines pasekmes sukelia ir skundžiami
teismui tiek teritorinio, tiek centrinio viešojo administravimo subjekto sprendimai, taikytina
taisykl÷, nustatyta Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje.

2003 m. vasario 3 d. Nr. 02-04-04
D÷l bylų priskyrimo
Klausimas: Kokiam administraciniam teismui priskirtinos spręsti bylos d÷l žalos
atlyginimo valstybinių socialinio draudimo senatv÷s pensijų gav÷jams, tur÷jusiems iki 200211 -26 draudžiamųjų pajamų?
Konsultacija: Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio l dalies 3 punkte
nustatyta, jog administraciniai teismai sprendžia bylas d÷l žalos atlyginimo, padarytos
fiziniam asmeniui ar organizacijai neteis÷tais valstyb÷s ar vietos savivaldos institucijos,
įstaigos, tarnybos bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje,
atlyginimo. Materialinis teisinis pagrindas nurodomas Civilinio kodekso, galiojusio iki
2001m. liepos l d., 485 straipsnyje.
Įsigaliojus naujajam Civiliniam kodeksui, anksčiau pamin÷ta procesin÷ norma,
nustatanti viešojo administravimo subjektų veiksmais bei neveikimu padarytos žalos
atlyginimo bylų priskirtinumo administraciniams teismams taisykles, nebuvo pakeista. Tačiau
iš esm÷s tapatus Civilinio kodekso, galiojusio iki 2001 m. liepos l d., 485 straipsnyje
įtvirtintam viešojo administravimo subjektų veiksmais bei neveikimu padarytos žalos
atlyginimo teisinių santykių reglamentavimas nustatytas naujojo Civilinio kodekso 6.271
straipsnyje, tod÷l vertinant Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau ABTĮ) 15
straipsnio l dalies 3 punkte įtvirtintą procesinę taisyklę teisinio reguliavimo tikslų ir ketinimų
aspektu akivaizdu, jog ne materialin÷s normos nuoroda, o teisinių santykių, iš kurių kyla
žalos atlyginimo prievol÷s, turinys lemia, ar byla priskirtina administracinių teismų
jurisdikcijai. D÷l to bylos d÷l deliktin÷s atsakomyb÷s, kylančios iš administracinių teisinių
santykių (ABTĮ 2 straipsnio 16 dalis), reglamentuojamos CK 6.271 straipsnyje, nagrin÷tinos
administraciniuose teismuose.
Civilinio kodekso 6.271 straipsnio l dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią d÷l
valstyb÷s valdžios institucijų neteis÷tų aktų, privalo atlyginti valstyb÷ iš valstyb÷s biudžeto
nepaisydama konkretaus valstyb÷s tarnautojo ar kito valstyb÷s valdžios institucijos

darbuotojo kalt÷s. Žalą, atsiradusią d÷l savivaldyb÷s valdžios institucijų neteis÷tų aktų,
privalo atlyginti savivaldyb÷ iš savivaldyb÷s biudžeto nepaisydama savo darbuotojų kalt÷s.
Šio kodekso 6.273 straipsnyje apibr÷žiami atstovavimo pagal įstatymą žalos atlyginimo
prievoliniuose santykiuose subjektai:
1. Bylose d÷l žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti valstyb÷, valstybei
atstovauja
Vyriausyb÷ arba jos įgaliota institucija.
2. Bylose d÷l žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti savivaldyb÷,
savivaldybei
atstovauja savivaldyb÷s institucija, d÷l kurios neteis÷tų veiksmų atsirado žala.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.273 straipsnio l dalimi, 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr.932
atstovauti valstybei bylose d÷l žalos atlyginimo, kai pagal įstatymus žalą privalo atlyginti
valstyb÷, įgaliojo valstyb÷s institucijas (valstybinio administravimo subjektus), d÷l kurių
arba d÷l kurių pareigūnų, valstyb÷s tarnautojų ar kitų darbuotojų neteis÷tų aktų atsirado
žala.
Valstybinio administravimo subjektai pagal Administracinių bylų teisenos
įstatymo 2 straipsnio 7 ir 8 dalis skirstomi į centrinius ir teritorinius. Taigi, valstyb÷s
atstovavimo pagal įstatymą teis÷s bylose d÷l žalos atlyginimo, kai pagal įstatymus žalą
privalo atlyginti valstyb÷, suteiktos tiek centriniams, tiek teritoriniams viešojo
administravimo subjektams.
Valstybinio socialinio draudimo teisiniuose santykiuose veikiančius valstybinio
administravimo subjektus apibr÷žia Valstybinio socialinio draudimo įstatymas, kurio
42 straipsnyje nurodyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba yra
Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojanti centrin÷ institucija. Įstatymo
43 straipsnyje nustatoma, jog rajonuose ir miestuose steigiami Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos skyriai, kurie yra tiesiogiai atsakingi už valstybinio
socialinio draudimo įmokų surinkimą; pensijų išmok÷jimą teisingai ir laiku; kitų
Valstybinio socialinio draudimo įstaigų nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai yra juridiniai
asmenys.
Tod÷l bylose d÷l valstybinio socialinio draudimo institucijų (valstybinio
administravimo subjektų), jų pareigūnų, valstyb÷s tarnautojų ar kitų darbuotojų neteis÷tų
aktų atsiradusios žalos atlyginimo, kai pagal įstatymus tokią žalą privalo atlyginti
valstyb÷, valstybę turi teisę atstovauti tiek Fondo valdyba, tiek Fondo valdybos
teritoriniai skyriai, priklausomai nuo to, iš kurio valstybinio administravimo subjekto
aktų pareišk÷jas kildina savo teises į žalos atlyginimą.
Pažym÷tina, jog Vyriausyb÷, naudodamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.273 straipsnio l dalyje numatytais įgalinimais, valstyb÷s atstovavimo tam tikrų
kategorijų bylose klausimą sprendžia specialiai. Pavyzdžiui: Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷ 2003 m. sausio 23 d. nutarimu Nr.95 Lietuvos Respublikos teismų
nagrin÷jamose bylose d÷l žalos atlyginimo valstybinių socialinio draudimo senatv÷s
pensijų gav÷jams, tur÷jusiems iki 2002m. lapkričio 26 d. draudžiamųjų pajamų,
atstovauti valstybei įgaliojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą.
Atkreiptinas d÷mesys į tai, jog aptartasis teisinis reguliavimas apibr÷žia
deliktin÷s atsakomyb÷s d÷l valstyb÷s valdžios institucijų neteis÷tų aktų subjektą bei
atstovavimo šiam subjektui taisykles, tačiau neįtakoja procesinių šios kategorijos bylų
priskirtinumo atitinkamiems administraciniams teismams taisyklių.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog
skundas yra paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra
viešojo administravimo subjekto, kurio teis÷s aktai ar veiksmai (neveikimas) yra
skundžiami, buvein÷. Administracinių teismų kompetenciją nustatančio Administracinių
bylų teisenos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodoma, jog administraciniai

teismai nagrin÷ja bylas d÷l turtin÷s ir moralin÷s žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar
organizacijai teritorinių valstyb÷s ar vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų bei jų
tarnautojų, einančių tarnybines pareigas, neteis÷tais veiksmais ar neveikimu viešojo
administravimo srityje, atlyginimo, įstatymo 19 straipsnio, apibr÷žiančio Vilniaus
apygardos administracinio teismo papildomąją kompetenciją, 2 dalies 3 punkte
nustatyta, jog tik Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrin÷ja bylas d÷l turtin÷s
ir moralin÷s žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai centrin÷s
administravimo institucijos, įstaigos, tarnybos ar jos tarnautojo, einančio tarnybines
pareigas, neteis÷tais veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo.
Bylų d÷l žalos atlyginimo priskirtinumo administraciniams teismams taisykl÷s, kai
reikalavimas kildinamas iš atitinkamų viešojo administravimo subjektų neteis÷tų veiksmų
ar neveikimo, remiantis pamin÷tomis procesin÷mis normomis, yra aiškios.
Tačiau sud÷tingiau yra tais atvejais, kai žalos atlyginimo prievol÷s kildinamos ne iš
viešojo administravimo subjektų įstatymais ir kitais teis÷s aktais reglamentuotos
vykdomosios veiklos, skirtos įstatymams, kitiems teis÷s aktams, įgyvendinti, neteis÷tumo, o iš
prieštaraujančio Konstitucijai įstatymo, pažeidžiančio asmenų teises ar teis÷tus interesus,
vykdymo, t.y. kai vykdomoji veikla atitiko įstatymo reikalavimus, o pats vykdomas
įstatymas pažeid÷ Konstitucijos saugomas bei ginamas teises. Tokios teisin÷s situacijos
bylų priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykl÷s, nustatytos ABTĮ, nereglamentuoja.
Tokia teisin÷ situacija susidaro nustatant bylų d÷l žalos atlyginimo valstybinių
socialinio draudimo senatv÷s pensijų gav÷jams, tur÷jusiems iki 2002-11-26 draudžiamųjų
pajamų, priskirtinumą atitinkamiems administraciniams teismams.
Sprendžiant šių bylų priskirtinumo klausimą būtina atsižvelgti į pareišk÷jų socialin÷s
pad÷ties ypatumus. Šie asmenys priklauso vienai iš labiausiai socialiai pažeidžiamų
visuomen÷s grupių, yra pensininkai. Tod÷l jų teisių ir interesų tinkamo gynimo
administraciniame teisme užtikrinimas turi apimti visas įmanomas procesines priemones,
įskaitant realią galimybę pareišk÷jams įstatymų nustatyta tvarka dalyvauti bylos
nagrin÷jime. Ši garantija gali būti tinkamai įgyvendinta min÷tas bylas nagrin÷jant apygardų
administraciniuose teismuose, kurių veikimo teritorijoje gyvena pareišk÷jai.
Be to, atsižvelgiant į galimą didelį tokių bylų kiekį, būtina įvertinti galimybes
užtikrinti vieną iš pagrindinių bylų nagrin÷jimo teismuose principų, t.y. proceso
operatyvumą (Teismų įstatymo 34 straipsnio l dalis). Visų tokio pobūdžio bylų perdavimas
vienam apygardos administraciniam teismui (Vilniaus apygardos administraciniam teismui)
min÷to principo įgyvendinimą neabejotinai apsunkintų.
Išd÷stytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad bylos d÷l žalos atlyginimo
valstybinių socialinio draudimo senatv÷s pensijų gav÷jams, tur÷jusiems iki 2002-11-26
draudžiamųjų pajamų, nagrin÷tinos apygardų administraciniuose teismuose, kurių veikimo
teritorijoje yra pareišk÷jo gyvenamoji vieta. Iš esm÷s analogiška nuostata yra įtvirtinta ir
civilinių bylų priskirtinumo taisykles reglamentuojančiame Civilinio proceso kodekso 30
straipsnyje, kurio 6 dalyje nustatyta, kad ieškinys d÷l žalos, padarytos asmenų turtui, gali būti
pareiškiamas pagal ieškovo gyvenamąją vietą arba žalos padarymo vietą.
Kaip jau min÷ta anksčiau, bylose d÷l žalos atlyginimo valstybinių socialinio draudimo
senatv÷s pensijų gav÷jams, tur÷jusiems iki 2002m. lapkričio 26 d. draudžiamųjų pajamų,
atsakovą valstybę atstovauti Vyriausyb÷s 2003 m. sausio 23 d. nutarimu Nr.95 įgaliota
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, tod÷l spręsdami šių asmenų skundų pri÷mimo
klausimą bei nagrin÷dami bylas iš esm÷s teismai turi imtis procesinių priemonių nustatant
tinkamas ginčo šalis bei proceso dalyvius.

2003 m. vasario 27 d. Nr. 02-04-07
D÷l bylų d÷l teritorinių registratorių ir centrinio registratoriaus priimtų
sprendimų priskyrimo atitinkamiems administraciniams teismams

Klausimas: Kokiam administraciniam teismui priskirtinos spręsti bylos d÷l ginčų,
kylančių iš nekilnojamojo turto registro tvarkymo, nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į
juos, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo?
Konsultacija: Remiantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsniu
nekilnojamojo turto registras steigiamas nekilnojamiesiems daiktams, nuosavyb÷s bei kitoms
daiktin÷ms teis÷ms į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymams, įstatymų nustatytiems juridiniams
faktams registruoti, oficialiai informacijai apie registre sukauptus duomenis teikti.
Nekilnojamojo turto registrą tvarko Vyriausyb÷s įsteigta valstyb÷s įmon÷
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas (įstatymo 5 straipsnio 1 dalis).
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, jog:
1. Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją sudaro:
1) centrinis padalinys - Centrinis registratorius;
2) teritoriniai padaliniai - teritoriniai registratoriai.
2. Visi teritoriniai registratoriai pavaldūs ir atskaitingi Centriniam registratoriui.
Centrinio registratoriaus funkcijos yra administruoti nekilnojamojo turto registrą,
projektuoti, diegti ir naudoti nekilnojamojo turto registro informacinę sistemą, vadovauti
teritoriniams registratoriams, kontroliuoti jų veiklą bei atlikti kitas šiame įstatyme bei
Nekilnojamojo turto registro nuostatuose numatytas funkcijas (įstatymo 7 straipsnis).
Įstatymo 8 straipsnyje apibr÷žiama teritorinio registratoriaus teisin÷ pad÷tis:
1. Teritorinis registratorius yra Centrinio registratoriaus įsteigtas Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojo padalinys, veikiantis Centrinio registratoriaus nustatytoje teritorijoje.
2. Teritoriniai registratoriai tvarko nekilnojamojo turto registrą, įregistruoja
nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus. Tai
atlieka teritorinių registratorių darbuotojai, turintys Nekilnojamojo turto registro nuostatų
nustatyta tvarka suteiktą kvalifikaciją.
Nors teritoriniai registratoriai yra Centrinio registratoriaus teritoriniai padaliniai,
tačiau įstatymu jiems suteikta teis÷ tvarkyti nekilnojamojo turto registrą, įregistruoti
nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, t.y
priimti sprendimus viešojo administravimo srityje, tod÷l pagal kompetenciją teritoriniai
registratoriai atitinka teritorinių valstybinio administravimo subjektų sampratą
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 str. nustato, kad teritorinio registratoriaus
priimtas sprendimas skundžiamas centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne
teismo tvarka, o Centrinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Centrinis registratorius išnagrin÷jęs skundą, priima vieną iš Nekilnojamojo turto
registro įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje nurodytų sprendimų:
1) palieka galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą;
2) panaikina (visą ar iš dalies) teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą ir priima
naują sprendimą;
3) pakeičia teritorinio registratoriaus sprendimą.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog Vilniaus
apygardos administracinis teismas pirmąja instancija nagrin÷ja skundus (prašymus) d÷l
Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos, Mokestinių ginčų komisijos, o įstatymų
numatytais atvejais ir d÷l kitų išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne teismo tvarka institucijų
priimtų sprendimų.
Vertinant pamin÷tas Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas, pažym÷tina, jog
jos nenumato išimtinio bylų d÷l Centrinio registratoriaus sprendimų priskirtinumo Vilniaus
apygardos administraciniam teismui. Tod÷l sprendžiant bylų d÷l registratorių priimtų
sprendimų priskirtinumo atitinkamiems apygardų administraciniams teismams klausimą, turi
būti laikomasi taisykl÷s, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrin÷jami

skundai tik d÷l tų Centrinio registratoriaus priimtų sprendimų, kurie skundą paduodančiam
asmeniui sukelia tiesiogines teisines pasekmes. Tais atvejais, kai Centrinis registratorius
išankstine ginčų nagrin÷jimo ne teismo tvarka išnagrin÷jęs skundą d÷l teritorinio
registratoriaus sprendimo pareišk÷jo skundo netenkina ar tenkina iš dalies ir pareišk÷jas
nesutinka su palikta galioti sprendimo dalimi, skundo į teismą dalyku laikomi sprendimai
sukeliantys pareišk÷jui tiesiogines pasekmes, o atsakovu tokiose bylose yra teritoriniai
registratoriai ir šios bylos nagrin÷tinos administraciniuose teismuose pagal šių teritorinių
viešojo administravimo subjektų buvein÷s vietų paskirstytą teismams. Atvejais, kai
tiesiogines teisines pasekmes sukelia ir skundžiami teismui tiek teritorinio, tiek Centrinio
registratoriaus sprendimai, taikytina taisykl÷, nustatyta Administracinių bylų teisenos
įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje – byloje esant keliems tarpusavyje susijusiems reikalavimams,
iš kurių vieni priskiriami Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o kiti – kitų apygardų
administraciniams teismams, byla turi būti nagrin÷jama Vilniaus apygardos
administraciniame teisme.

2003 m. spalio 15 d. Nr. 02-04-09
D÷l daiktinių įrodymų (tabako gaminių ir alkoholinių g÷rimų) administracin÷s
bylose sunaikinimo tvarkos
Klausimas: kaip tur÷tų būti sunaikinami daiktiniai įrodymai administracin÷se bylose tabako gaminiai ir alkoholiniai g÷rimai, jeigu: šiuo metu galiojantys ir specialią sunaikinimo
tvarką nustatantys norminiai aktai yra 1998 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 178 „D÷l areštuoto (paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei
perduoto etilo alkoholio bei alkoholinių g÷rimų (išskyrus alų) sunaikinimo“ ir 1999 m. spalio
5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1116 „D÷l konfiskuotų ir valstyb÷s
naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo laikinosios tvarkos patvirtinimo“, kuriuose
numatyta, kad jeigu sprendimą sunaikinti produktus priima teismas, tai sunaikinimą
organizuoja teismo antstolis; nuo 2003 m. sausio l d. įsigaliojus naujajam Civilinio proceso
kodeksui ir reformavus antstolių sistemą, teismas vykdomąjį raštą išrašo išieškotojo prašymu,
ir pats išieškotojas pasirenka antstolį, kuriam apmoka administravimo ir vykdymo išlaidas,
išskyrus atvejus, numatytus Civilinio proceso kodekso 646 straipsnio l dalyje; konfiskacijos
dalyje išieškotojui - valstybei atstovauja teritorinis mokesčio administratorius (Teritorin÷s
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos nuostatų, patvirtintų 1997 m. rugs÷jo 5 d. VMI prie Finansų
ministerijos įsakymu Nr. 75, 7.3 punktas (Žin., 1997, Nr. 87-2215), tačiau daiktinių įrodymų
(nusikaltimo įrankių, priemonių ar objekto) sunaikinimo atveju n÷ra išieškotojo; Klaip÷dos
apskrities Valstybin÷ mokesčių inspekcija jau kreip÷si į apylink÷s teismą su rašytiniu prašymu
vadovautis min÷tų 1998 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 178 ir 1999 m. spalio 5 d. nutarimo Nr.
1116 bendrosiomis nuostatomis, kad tabako ir alkoholio naikinimo darbus turi organizuoti
institucija, pri÷musi sprendimą juos sunaikinti; nutarimuose esanti specialioji norma apie
teismo antstolių vaidmenį šiame procese negali būti pritaikyta, nes neb÷ra teismo antstolių;
susidaro įstatymų spraga, nes iki 2003 m. sausio l d. tarp institucijos, pri÷musios sprendimą
sunaikinti tabako ar alkoholio produktus, šiuo atveju - apylink÷s teismo, ir kito Vyriausyb÷s
nustatyto subjekto, dalyvaujančio ir galinčio organizuoti minimų produktų naikinimą, t.y.,
Valstybin÷s mokesčių inspekcijos,- neliko vienos grandies - teismo antstolio. Neaišku, kaip
elgtis su vykdymo eil÷s laukiančiais teismo priimtais procesiniais sprendžiamaisiais
dokumentais.
Konsultacija: Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2003 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu
Nr. 1086 „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 1116

"D÷l konfiskuotų ir valstyb÷s naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo laikinosios
tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1998 m. sausio 14 d. nutarimo Nr.
36 "D÷l 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alkoholiniams g÷rimams
ženklinti įvedimo" 4 punkto pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo“ patvirtino naują
konfiskuotų ir valstyb÷s naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo tvarką. Šios tvarkos 3
punktas nustato: „Ikiteisminį tyrimą atlikusi institucija, o administracinių teis÷s pažeidimų
bylose - sprendimą sunaikinti tabako gaminius pri÷musi ar administracinio teis÷s pažeidimo
protokolą surašiusi institucija (jeigu sprendimą pri÷m÷ teismas), prieš prad÷dama vykdyti
sprendimą sunaikinti tabako gaminius, nedelsdama nustato ir raštu praneša kitoms
institucijoms, kurių atstovai pagal šios tvarkos 5 punktą turi dalyvauti naikinimo procedūroje,
tabako gaminių naikinimo vietą ir laiką“.
Šios tvarkos 4 punktas nustato: „Tabako gaminių gabenimo iki naikinimo vietos ir
naikinimo darbus organizuoja ikiteisminį tyrimą atlikusi institucija, o administracinių teis÷s
pažeidimų bylose - sprendimą sunaikinti tabako gaminius pri÷musi ar administracinio teis÷s
pažeidimo protokolą surašiusi institucija (jeigu sprendimą pri÷m÷ teismas). Išlaidos,
susijusios su tabako gaminių saugojimu ir sunaikinimu, padengiamos iš biudžeto asignavimų,
kurie pagal patvirtintą sąmatą skirti ikiteisminį tyrimą atlikusiai institucijai, o administracinių
teis÷s pažeidimų bylose - sprendimą sunaikinti tabako gaminius pri÷musiai ar administracinio
teis÷s pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai (jeigu sprendimą pri÷m÷ teismas)“.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1087 „D÷l
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1998 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 178 "D÷l areštuoto
(paimto), konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio bei alkoholinių g÷rimų
(išskyrus alų) sunaikinimo" pakeitimo“ analogiškai išspręstas ir areštuoto (paimto),
konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio bei alkoholinių g÷rimų sunaikinimo
klausimas.
Tod÷l klausime pateiktu atveju reikia vadovautis šių Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimų nuostatomis.

2003 m. geguž÷s 15 d. Nr. 02-04-10
D÷l atstovų pagal pavedimą administracin÷se bylose
Klausimas: Ar gali būti proceso šalių atstovais pagal pavedimą administracin÷se
bylose Administracinių bylų teisenos įstatymo 49 straipsnio 3 dalyje įvardinti kiti asmenys,
nenurodyti Civilinio proceso kodekso 56 straipsnio l dalyje (pvz., fiziniai asmenys,
turintys įstatymo nustatyta tvarka išduotą ir notarine tvarka įformintą įgaliojimą)?
Konsultacija: Administracinių bylų teisenos įstatymo l straipsnio 2 dalis numato,
kad, nagrin÷damas bylas, administracinis teismas vadovaujasi šio įstatymo normomis,
taip pat Civilinio proceso kodekso normomis, kai šis įstatymas jas tiesiogiai nurodo.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 49 straipsnio 3 dalis nustato, jog įgaliotais
atstovais (pagal pavedimą) teisme paprastai būna advokatai. Advokato arba advokato
pad÷j÷jo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato pad÷j÷jo orderiu arba su klientu
pasirašyta sutartimi. Kitų atstovų įgaliojimai turi būti nurodyti įgaliojime, išduotame ir
įformintame Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
Administracinių bylų teisenos įstatymas tiesiogiai nukreipia į Civilinio proceso kodeksą tik
d÷l kitų atstovų įgaliojimo išdavimo ir įforminimo tvarkos. Tiesiogin÷s nuorodos į šį teis÷s
aktą sprendžiant, kas yra kiti atstovai pagal pavedimą administracin÷se bylose,
Administracinių bylų teisenos įstatyme n÷ra. Pastarasis įstatymas nenumato jokių ribojimų
atstovui pagal pavedimą, tod÷l kitais atstovais, be advokatų ar advokatų pad÷j÷jų,

administracin÷se bylose gali būti visi asmenys, kurių įgaliojimai nurodyti įgaliojime,
išduotame ir įformintame Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
Civilinio proceso kodekso normos, reglamentuojančios atstovavimą pagal pavedimą,
administraciniame procese netaikytinos.

2003 m. balandžio 16 d. Nr. 02-04-13
D÷l nutarties apskundimo
Klausimas: ar gali būti duodamas atskirasis skundas d÷l apygardos
administracinio teismo nutarties sustabdyti administracinę bylą d÷l neišmok÷tos pensijos
dalies priteisimo, kol Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrin÷s Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo prašymą d÷l Valstybinių socialinio draudimo pensijų
įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai?
Konsultacija: Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio l dalies 4
punkte nustatyta, kad teismas sustabdo bylą, kai kreipiasi į Konstitucinį Teismą
prašydamas spręsti, ar įstatymas arba kitas teis÷s aktas, kuris tur÷tų būti taikomas
byloje, atitinka Konstituciją. To paties straipsnio 2 dalyje numatytas teismo nutarčių
sustabdyti bylą apskundimas, išskyrus nutartį sustabdyti bylą d÷l kreipimosi į
Konstitucinį Teismą.
Ši įstatymo nuostata tiesiogiai neįvardina, kad nutarties sustabdyti bylą
Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio l dalies 4 punkte numatytu
pagrindu apskundimas negalimas tik tuo atveju, kai į Konstitucinį Teismą kreipiamasi
toje byloje. Tod÷l manytina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 2
dalies nuostata taikytina ir nutartims, priimtoms analogiškose bylose, kuriose turi būti
taikomos įstatymo nuostatos, d÷l kurių kreiptasi į Konstitucinį Teismą.

2003 m. spalio 21 d. Nr. 02-04-18
D÷l Kal÷jimų departamento, jam pavaldžios įstaigos ar valstyb÷s įmon÷s
pareigūnui paskirtos tarnybin÷s nuobaudos apskundimo tvarkos
Klausimas. Ar yra nustatyta privaloma išankstinio neteisminio ginčų nagrin÷jimo
tvarka ginčams d÷l Kal÷jimų departamento, jam pavaldžios įstaigos ar valstyb÷s įmon÷s
pareigūnui paskirtos tarnybin÷s nuobaudos?
Konsultacija. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 3 dalį,
25 straipsnio 1 dalį, prieš kreipiantis į administracinį teismą, skundas (prašymas) išankstinio
neteisminio ginčų nagrin÷jimo tvarka turi būti nagrin÷jamas įstatymų numatytais atvejais.
Kal÷jimų departamento, jam pavaldžios įstaigos ar valstyb÷s įmon÷s pareigūnui
paskirtos tarnybin÷s nuobaudos apskundimo tvarką reglamentuoja Tarnybos Kal÷jimų
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 26 straipsnio 6 dalis,
kurioje nustatyta, kad pareigūnas, nesutinkantis su paskirta tarnybine nuobauda, ją gali skųsti
Kal÷jimų departamento direktoriui, Teisingumo ministerijos vadovybei bei teismui. Kaip
matyti iš šios įstatymo nuostatos, joje yra išvardintos institucijos, į kurias turi teisę kreiptis
pareigūnas, nesutinkantis su paskirta tarnybine nuobauda, tačiau reikalavimas privalomai

kreiptis į
neteismines institucijas, prieš paduodant skundą teismui, nenumatytas.
Pažym÷tina, jog toks Kal÷jimų departamento, jam pavaldžios įstaigos ar valstyb÷s įmon÷s
pareigūnui paskirtos tarnybin÷s nuobaudos apskundimo tvarkos reglamentavimas atitinka
esamą statutiniam valstyb÷s tarnautojui paskirtos tarnybin÷s nuobaudos apskundimo tvarkos
reglamentavimo praktiką, pagal kurią privaloma išankstinio neteisminio ginčų nagrin÷jimo
tvarka ginčams d÷l statutiniam valstyb÷s tarnautojui paskirtos tarnybin÷s nuobaudos n÷ra
numatoma (Valstyb÷s saugumo departamento statuto 33 straipsnio 3 dalis, Specialiųjų tyrimų
tarnybos statuto 22 straipsnio 3 dalis, Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 11 dalis,
Tarnybos Lietuvos Respublikos muitin÷je statuto 39 straipsnis).
Tokiu būdu Kal÷jimų departamento, jam pavaldžios įstaigos ar valstyb÷s įmon÷s pareigūnas
d÷l jam paskirtos tarnybin÷s nuobaudos, prieš kreipdamasis į teismą, neprivalo pasinaudoti
išankstinio neteisminio ginčų nagrin÷jimo tvarka ir gali jam paskirtą tarnybinę nuobaudą
skųsti tiesiogiai teismui.
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LVAT Pirmininko pranešimas

Gerbiamieji,
Demokratin÷je visuomen÷je teismui tenka išskirtinis vaidmuo saugant žmogaus teises ir laisves
nuo galimų pažeidimų. Ypač jautriai reaguojama, kai su tuo susiduriama valstyb÷s valdžios ir
valdymo institucijose. Įkūrusi administracinių teismų sistemą, Lietuva pademonstravo siekį
stiprinti viešosios administracijos kontrolę, įgyvendinti konstitucinę nuostatą, jog valdžios įstaigos
turi tarnauti žmon÷ms. Administraciniams teismams tenka aiškinti ir taikyti nacionalinę, o
netrukus ir Europos sąjungos teisę taip, kad viešosios valdžios institucijos priimtų teis÷tus ir
pagrįstus sprendimus, sudarančius sąlygas pl÷totis sąžiningai konkurencijai, asmens iniciatyvai,
kitoms laisvosios rinkos vertyb÷ms.
Mums malonu pristatyti 2003-ųjų metų Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo veiklos
pranešimą, atspindintį tai, kad teismas, nors ir būdamas nepriklausomas, turi būti atviras
visuomenei. Pabr÷žtina, kad tai pirmas viešas pranešimas, tačiau ateityje ketinama reguliariai
pateikti visuomenei informaciją apie nuveiktus teisme darbus. Tikime, kad bet kuris visuomen÷s
narys pranešime ras sau naudingos informacijos.
Šiandien Lietuvos valstyb÷ mina Europos Sąjungos slenkstį. Tapę sąjungos dalimi, prival÷sime ne
tik sustiprinti visokeriopus ryšius su Vakarų valstyb÷mis, bet ir labiau įsigilinti bei perprasti
bendrijos įstatymus. Pastebime, kad tinkamai įsisavinti ES teisyną viešojo administravimo srityje
be griežtos specializacijos yra labai sunku. Pakanka pamin÷ti mokesčius, muitus, konkurenciją,
sveikatos apsaugą, aplinkosaugą, žem÷s ūkį, t.y. sritis, kurias Europos Bendrijų teis÷
reglamentuoja itin detaliai. Taigi neabejojame, kad Lietuvos administraciniai teismai tur÷s aiškintis
ir taikyti ne vieną direktyvą ar reglamentą, bet ištisą viešojo administravimo teisinį reguliavimą.
Tam intensyviai ruošiamasi. Vyksta nuolatinis administracinių teismų teis÷jų ir teismo darbuotojų
kvalifikacijos k÷limas Lietuvoje ir užsienyje.
Žvelgiant į pra÷jusių metų Vyriausiojo administracinio teismo bylų statistiką, ryškus nuolatinis
bylų skaičiaus ir darbo krūvio did÷jimas. 2003 metais teisme gauta 4299 bylų, išnagrin÷ta - 3693.
Dvylikai Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų, kurie formuoja vieningą administracinių
teismų praktiką, toks krūvis yra pernelyg didelis.
Tikime, kad labiau atsiverdamas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sudarys palankesnes
sąlygas žiniasklaidai išsamiau reguliariai informuoti visuomenę apie administracinių teismų veiklą.

Pagarbiai,
Teismo Pirmininkas

Virgilijus Valančius

Tikslai
Administracinių teismų sistema Lietuvos Respublikoje prad÷jo veikti prieš ketverius metus. 1997
m. Europos Komisijai pareiškus nuomonę, jog Lietuvos administraciniai geb÷jimai gerokai
atsilieka nuo reikiamų standartų - Lietuvos valstyb÷ buvo paskatinta rimtai susimąstyti kaip
užtikrinti, jog valdymo institucijos - tiek centrin÷s, tiek savivaldos - teisiškai tvarkingai ir tinkamai
atliktų joms pavestas funkcijas.
1999 m. Lietuvoje prad÷jo veikti administracinių teismų sistema, kuri galutinai baigta formuoti
2001 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prad÷jo veikti nuo 2001 metų sausio 1
dienos.
Lietuvai pasukus kontinentin÷s Europos valstybių įprastu keliu, įsteigus administracinius
teismus, pasteb÷ta, jog pastarieji geba veiksmingiau atlikti valdymo institucijų kontrol÷s
funkcijas. Administracinių teismų paskirtis ir tikslai yra:
užtikrinti, kad būtų realizuojama konstitucin÷ nuostata - valdžios įstaigos tarnauja

•

žmon÷ms;
•

spręsti ginčus tarp valstyb÷s ir privataus asmens;

•

priimamais sprendimais skatinti valdymo institucijų administracinių geb÷jimų pažangą;

•

nagrin÷ti administracinių teis÷s pažeidimų bylas.

Administraciniai teismai kontroliuoja vykdomosios valdžios priimamų norminių aktų teis÷tumą.
Šiuo požiūriu administracinių teismų kompetencija panaši į tą, kurią vykdo Konstitucinis Teismas.
Privačiam asmeniui administracinis teismas – tai pirmiausia jo ir valdžios institucijų (pareigūnų)
konfliktus sprendžianti institucija. Į administracinį teismą kreipiamasi tais atvejais, jei valdžios
institucija ar pareigūnas, vykdydami jiems pavestas funkcijas arba neteis÷tai jų nevykdydamas,
pažeidžia privataus asmens ar asmenų grup÷s teises. Jie atlieka ne tik konfliktų sprendimo bet ir
tam tikrą prevencinę funkciją – valdžios institucijos, žinodamos, jog jų veiksmus gali tikrinti
teismas, yra priverstos „pasitempti“.
Vyriausiojo Administracinio Teismo kompetencija:
•

LVAT yra pirmoji ir galutin÷ instancija administracin÷ms byloms, įstatymų priskirtoms
jo kompetencijai;

•

apeliacin÷ instancija byloms d÷l apygardų administracinių teismų sprendimų, nutarimų ir
nutarčių;

•

apeliacin÷ instancija administracinių teis÷s pažeidimų byloms;

•

įstatymų nustatytais atvejais nagrin÷janti prašymus d÷l proceso atnaujinimo užbaigtose
administracin÷se bylose, įskaitant administracinių teis÷s pažeidimų bylas.

Taip pat Vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką
aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teis÷s aktus.
Vykdydamas šią funkciją Vyriausiasis administracinis teismas:
•

skelbia šio teismo plenarin÷s sesijos priimtus sprendimus, nutarimus ir nutartis, trijų
teis÷jų kolegijų ir išpl÷stinių penkių teis÷jų kolegijų priimtus sprendimus, nutarimus ir
nutartis, d÷l kurių paskelbimo pritar÷ dauguma šio teismo teis÷jų, taip pat visus
sprendimus d÷l norminių administracinių aktų teis÷tumo. Į Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenyje paskelbtuose sprendimuose, nutarimuose ir nutartyse esančius įstatymų
ir kitų teis÷s aktų taikymo išaiškinimus atsižvelgia teismai, valstyb÷s ir kitos institucijos,
taip pat kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teis÷s aktus;

•

analizuoja administracinių teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teis÷s aktus ir teikia
rekomendacinius išaiškinimus

•

gali konsultuoti administracinių teismų teis÷jus įstatymų ir kitų teis÷s aktų aiškinimo ir
taikymo klausimais.

Lietuvos administracin÷s justicijos veikla vis labiau pastebima. Pavyzdžiui, Jungtinių Tautų
ekspertas Daniel Bilak vizito metu Lietuvoje Lietuvos Radijui kalb÷damas apie Lietuvos teismų
būklę, pažym÷jo, kad administracinių teismų reforma Lietuvoje gali būti pavyzdys kitoms šalims
kandidat÷ms į Europos sąjungą. Jo teigimu, „tai viena radikaliausių ir progresyviausių reformų
visoje rytų Europoje, negaliu kalb÷ti apie viso viešojo administravimo reformą, tačiau pasikeitimai
teisin÷je sistemoje yra esminiai ir labai gerai apgalvoti, turiu omenyje kontrolierių, institucijų,
specialių komisijų sukūrimą, apygardų administracinių teismų sistemą ir visa tai prižiūrintį
Vyriausiąjį administracinį teismą“.

Bylų Statistika
Iš tiesų, administracinių teismų darbo krūvis nuolat did÷ja. Pranešime pateikta Vyriausiojo
administracinio teismo statistika. Vyriausiajame administraciniame teisme bylų nagrin÷jimas
apeliacine tvarka paprastai trunka 1-2 m÷nesius. Bendras administracin÷s bylos nagrin÷jimo
terminas pirmosios instancijos ir apeliacin÷s instancijos teismuose yra apie 3-4 m÷nesius,
pavieniais atvejais – iki 6 m÷nesių. Tokie bylų nagrin÷jimo tempai Lietuvos administraciniuose
teismuose atkreipia ir užsienio steb÷tojų d÷mesį.
Pra÷jusiais metais Vyriausiasis administracinis teismas viso gavo 4299 bylas iš kurių išnagrin÷jo
3693.
Viso per metus:
Viso gauta bylų 4299
Išnagrin÷ta 3693
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Bylų pasiskirstymas pagal kategorijas (apeliaciniai skundai)

D÷l norminių aktų teis÷tumo – 10
D÷l administravimo subjektų priimtų individualių teis÷s aktų ir veiksmų teis÷tumo – 408
D÷l administravimo subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti veiksmus – 74
D÷l turtin÷s ir moralin÷s žalos atlyginimo – 309
D÷l mokesčių, privalomų mok÷jimų ir rinkliavų – 306
D÷l tarnybos santykių – 127
D÷l ginčų tarp nepavaldžių viešojo administravimo subjektų – 1
D÷l žem÷s santykių, statybos, aplinkos apsaugos - 340
D÷l administracinių teis÷s pažeidimų – 1840
D÷l administracinių ginčų komisijų sprendimų – 4
D÷l rinkimų ir referendumo – 6
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Vienas LVAT teis÷jas per metus vidutiniškai išnagrin÷jo 622 bylas, kaip teis÷jų kolegijos
praneš÷jas - 307 bylas.

Pagal atskiruosius skundus
Gauta 693
Išnagrin÷ta 633
Nebaigta.60
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Gauta 3410
Išnagrin÷ta 2891
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Pagal prašymus d÷l proceso atnaujinimo
Gauta 181
Išnagrin÷ta 157
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Išimtine kompetencija nagrin÷jamos bylos
Gauta 15
Išnagrin÷ta 12
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Teis÷jų bei teismo darbuotojų kvalifikacijos k÷limas
Teis÷jų ir teismo personalo kvalifikacijos k÷limo poreikis susijęs ne tik su naujų Lietuvos kodeksų
bei kitų įstatymų pri÷mimu, bet ir su art÷jančia Lietuvos naryste Europos Sąjungoje. Integracija į
ES reikalauja iš teis÷jų ne tik nacionalinių teis÷s aktų, bet ir tarptautin÷s, ES teis÷s žinojimo ir
pasirengimo ją taikyti. Kitų valstybių patirtis liudija, jog su Europos Sąjungos teis÷s aktų taikymu

pirmieji susiduria būtent administraciniai teismai. Mes tikime, jog tik nepriklausoma ir kvalifikuota
teismin÷ valdžia gali sulaukti tarptautinių organizacijų, kurių nare yra Lietuva, užsienio
investuotojų ir visos visuomen÷s pasitik÷jimo.
Atsižvelgiant į tai, 2003 metais buvo skiriamas itin didelis d÷mesys Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teis÷jų ir teismo personalo (teis÷jų pad÷j÷jų, patar÷jų) mokymams ir
kvalifikacijos k÷limui. Teisme formuojama biblioteka, prad÷jo veikti Teismų praktikos
departamentas, kurio funkcijos apima ne tik nacionalinių teismų, bet ir tarptautinių teismų
praktikos analizę ir apibendrinimus. Teis÷jai ir teismo darbuotojai skatinami dalyvauti
konferencijose ir seminaruose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pavyko užmegzti draugiškus ryšius su Švedijos bei
Suomijos administraciniais teismais. 2003 m. kovą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
bei Švedijos Aukščiausiasis Administracinis Teismas organizavo seminarą Europos Bendrijų
teis÷s taikymo tema. Seminaras vyko Teisingumo ministerijos Konferencijų sal÷je, Vilniuje.
Dalyvavo LVAT bei apygardų administracinių teismų teis÷jai ir teismo personalas. Panašus
seminaras vyko ir 2003 metų spalį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sal÷je. Švedijos
kolegų nuomone, Lietuvos administracinių teismų teis÷jų ir teismo personalo žinios Europos
Sąjungos teis÷s srityje yra smarkiai pažengusios į priekį. Panašūs seminarai su Švedijos kolegomis
planuojami ir 2004 metais.
Šeši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo darbuotojai (teismo pirmininko patar÷ja ir 5
teis÷jų pad÷j÷jai) 2003 metais stažavosi Švedijos Aukščiausiajame Administraciniame Teisme
Stokholme.
2003 metų gruodį Lietuvos penki vyriausiojo administracinio teismo teis÷jai su studijų vizitu
lank÷si Suomijos Aukščiausiajame Administraciniame Teisme, Helsinkio administraciniame
teisme bei Suomijos Teisingumo ministerijoje.
Pagrindinis d÷mesys bendraujant su Švedijos ir Suomijos kolegomis skiriamas administracinių
teismų vaidmens, jų veiklos veiksmingumo, įtakos ginant žmogaus teises, taip pat Europos
Sąjungos teis÷s aktų taikymo nacionaliniuose teismuose klausimų aptarimui.
Atsižvelgiant į art÷jančią Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, 2003 metais buvo užmegzti
kontaktai su Europos Bendrijų Teisingumo Teismu. Su darbo vizitais šiame teisme apsilank÷
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jai bei dalis teisinio teismo personalo narių. Buvo
aptariami klausimai, susiję su Europos bendrijų Teisingumo Teismo veikla, jo santykiais su
nacionaliniais teismais, prašymų d÷l preliminarių nutarimų procedūra. Europos Bendrijų
Teisingumo Teismas teiks teismo rengiamas sprendimų apžvalgas Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo bibliotekai.
Vienas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas 2003 metų lapkritį dalyvavo 20 dienų
trukm÷s Vokietijos teis÷jų asociacijos, Vokietijos žemių teisingumo ministerijų bei Tarptautinio

teisinio bendradarbiavimo fondo organizuotoje stažuot÷je teis÷jams, 2 teis÷jų pad÷j÷jos –
Suomijos Žmogaus teisių instituto organizuotuose kursuose „Žmogaus teisių apsauga“ (Turku,
Suomija).
Taip pat pamin÷tini šie seminarai ir konferencijos, kuriuose 2003 metais dalyvavo Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teis÷jai ir teismo personalas: seminaras „Teisminiai aspektai,
kovojant su organizuotu nusikalstamumu“ (Italija, Roma), konferencija „Europos Sąjungos
sutarties 81 ir 82 str. modernizavimas ir taikymas“ (Liuksemburgas), konferencija „Įdarbinimas,
socialin÷ apsauga, imigracija ir jų teismin÷ apsauga“ (Graikija, At÷nai), seminaras bendrais su
Acquis susijusiais klausimais bei seminaras “Teisinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose”
pagal Phare Dvynių projektą “Lietuvos teismų geb÷jimų stiprinimas” (Vilnius), The Lord Slynn
of Hadley fondo remiamos mokymo programos organizuotas seminaras “Europos Teisingumo
Teismo praktika ir žmogaus teis÷s civilin÷se bylose” (Vilnius), LVAT kartu su Ryšių reguliavimo
tarnyba organizuotas seminaras „Telekomunikacijų reguliavimo ES teisiniai aspektai“ (Vilnius),
Lietuvos teis÷jų mokymo centro organizuoti mokymai teis÷jams, ir kt.

LVAT naryst÷s Europos Sąjungoje plotm÷je
Nuo 2004 metų geguž÷s 1 dienos Lietuva taps visateise Europos Sąjungos nare. Visi Lietuvos
piliečiai pagal Europos Bendrijos Steigimo sutartį taps Sąjungos piliečiais, atsivers bendroji rinka,
Lietuva prisijungs prie muitų sąjungos, beveik neabejojama, kad padaug÷s prieglobsčio prašytojų.
Neišvengiamai daug÷s teisinių ginčų. Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teisimui, kaip
aukščiausiajai teisminei instancijai viešojo administravimo srityje, teks didelis krūvis taikant bei
aiškinant Europos Sąjungos teisę. Jau dabar yra prad÷ti pasiruošiamieji darbai – įkurtas Teismų
praktikos departamentas su tarptautinių teismų praktikos apibendrinimo skyriumi, teismas,
priimdamas nutartis ir sprendimus, atsižvelgia į Europos Sąjungos teis÷s aktus bei Europos
Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką.
Europos Sąjungos politikos struktūrą sudaro trys ramsčiai:
•

bendroji rinka;

•

bendra užsienio ir saugumo politika;

•

policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose (Europos Sąjungos
sutarties 1 str. 3 d.).

Pagrindinis ramstis yra bendroji rinka, kuria grindžiama visa Europos Sąjungos ekonomika.
Atsiv÷rusi rinka pritrauks nemažai užsienio įmonių, kurios neišvengiamai prad÷s konkuruoti su
Lietuvos įmon÷mis. Neabejojama, kad daug÷s nesutarimų tarp įmonių ir konkurenciją prižiūrinčių
institucijų. Vyriausiais administracinis teismas, kaip galutin÷ instancija konkurencijos bylose, jas
tur÷s spręsti remdamasis ne vien tik nacionaliniais įstatymais, bet ir Europos Sąjungos teis÷s
aktais. Išsipl÷tusios teisin÷s baz÷s ribos apsunkins teismo darbą. Tod÷l jau šiuo metu teismo
priimamos nutartys ir sprendimai yra motyvuojami atsižvelgiant į Europos Sąjungos teis÷s aktus
bei Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką. Nuo mūsų šalies naryst÷s Europos Sąjungoje
pradžios bylose, susijusiose su konkurencija bendrojoje rinkoje, didel÷ reikšm÷ teks
bendradarbiavimui tarp nacionalinių teismų ir Europos Komisijos. Siekiant užtikrinti veiksmingą
konkurenciją bendrojoje rinkoje, nacionaliniai teismai gal÷s gauti iš Europos Komisijos turimą
informaciją ar nuomonę Bendrijos konkurencijos taisyklių taikymo klausimais, o nacionaliniai
teismai savo ruožtu prival÷s vengti priimti sprendimus, galinčius prieštarauti Komisijos priimtam
ar ketinamam priimti sprendimui.
Viena iš pagrindinių Europos Bendrijos laisvių yra laisvas prekių jud÷jimas, grindžiamas visą
prekybą apimančia muitų sąjunga. Prisijungusi prie muitų sąjungos, Lietuva taps vieno bendro
vieneto – Europos Sąjungos – dalimi, kuriame tarp valstybių narių uždraudžiami bet kokie muitai,
o santykiams su trečiosiomis šalimis nustatomas bendras muitų tarifas. Mūsų šalyje įsigaliojus
bendrojo muitų tarifo taisykl÷ms, jų taikymą prižiūr÷s administraciniai teismai, atsižvelgdami į
galiojančius Europos Sąjungos teis÷s aktus ir gausią Europos Bendrijų Teisingumo Teismo

praktiką. Kadangi laisvam prekių jud÷jimui tarp valstybių narių užtikrinti yra uždraudžiami bet
kokie kiekybiniai importo ir eksporto apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemon÷s,
Vyriausiajam administraciniam teismui taip pat teks vertinti Lietuvos viešojo administravimo
institucijų veiksmus jų suderinamumo su laisvu prekių jud÷jimu požiūriu.
Dar viena sritis labai svarbi Europos Sąjungos teis÷s požiūriu ir priskirta administracinių teismų
kompetencijai – mokesčiai. Visi ginčai, kylantys tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių
mok÷tojų, sprendžiami administraciniuose teismuose. Šiose bylose galutin÷ instancija yra
Vyriausias administracinis teismas.
Lietuvai tapus visateise Europos šeimos nare, padaug÷s ir imigrantų iš trečiųjų valstybių. Išaugs su
tuo susijusių bylų skaičius Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir Lietuvos Vyriausiame
administraciniame teisme. Tai viena opiausių problemų, kurias sprendžiant tenka ypač stengtis
nepažeisti žmogaus teisių, tačiau tuo pačiu ir siekti apsidrausti nuo nelegalių imigrantų antplūdžio.
Lietuvos piliečiams tapus ir Europos Sąjungos piliečiais, jie gal÷s naudotis visomis ne tik
ekonomin÷mis, bet ir politin÷mis teis÷mis. Viena iš pagrindinių ES piliečių teisių, kurią teks
įgyvendinti jau šiais metais – rinkimai į Europos Parlamentą. Vyriausiajam administraciniame
teismui v÷lgi tenka svarbus vaidmuo, nagrin÷jant skundus d÷l rinkimų įstatymų pažeidimo.
Atsiv÷rus sienoms vis daugiau Lietuvos piliečių, panorusių išvažiuoti dirbti, studijuoti į kitą
valstybę narę, grįžę kreipsis į valdžios institucijas ir administracinius teismus d÷l diplomų ir
profesin÷s kvalifikacijos pripažinimo. Analogiškai į Lietuvą atvyks ir daugiau kitų valstybių narių
piliečių, kurie čia sieks pasinaudoti Bendrijų laisv÷mis bei Europos Sąjungos pilietyb÷s teikiamais
privalumais. Jų ginčai su viešąja administracija bus nagrin÷jami administraciniuose teismuose.
Tai tik keletas sričių, kuriose Vyriausias administracinis teismas susidurs su Europos Sąjungos:
pagal EUROSTAT statistiką 80 procentų visų ekonomin÷s teis÷s normų ir apie 50 procentų visų
likusių vidaus teis÷s normų valstyb÷se nar÷se yra susijusios su Europos Sąjungos teise.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, įsigalios keletas LR Teismų įstatymo papildymų. Pagal vieną iš
jų Vyriausias administracinis teismas, būdamas galutine instancija viešojo administravimo srityje,
iškilus Europos Sąjungos teis÷s akto aiškinimo ar galiojimo klausimui, prival÷s kreiptis į Europos
bendrijų teisingumo teismą d÷l preliminaraus nutarimo. Tokiu būdu nacionalinių teismų ir
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo bendradarbiavimas užtikrins Europos Sąjungos teis÷s
vieningą taikymą. Kadangi d÷l preliminaraus nutarimo bus galima kreiptis tik tuo atveju, kai
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas dar n÷ra pasisakęs tuo pačiu klausimu, Vyriausiajam
administraciniam teismui teks didelis krūvis analizuojant gausią Europos Bendrijų Teisingumo
Teismo jurisprudenciją, siekiant nustatyti, ar šio teismo praktika iškilusiu klausimu dar n÷ra
suformuota.
Kitas Teismų įstatymo papildymas, įsigaliosiantis nuo 2004 metų geguž÷s 1 dienos, numato
pareigą Vyriausiam administraciniam teismui, vadovaujantis Europos Sąjungos teisminių

institucijų išaiškinimais, analizuoti ir apibendrinti nacionalinių administracinių teismų praktiką
taikant Europos Sąjungos teis÷s normas ir teikti rekomendacijas d÷l Lietuvos administracinių
teismų ir Europos Sąjungos teisminių institucijų bendradarbiavimo užtikrinant vienodą Europos
Sąjungos teis÷s aktų aiškinimą ir taikymą Lietuvos Respublikoje.

Projektai, tarptautinis bendradarbiavimas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aktyviai bendradarbiauja su užsienio teismais ir
kitomis institucijomis. Artimiausiu metu ketinama užmegzti bendradarbiavimą su Prancūzijos
valstyb÷s taryba – aukščiausia Prancūzijos administracinių teismų institucija (Conseil d’Etat).
Prancūzijos Conseil d’Etat (Valstyb÷s taryba) yra Prancūzijos Aukščiausiasis teismas
administracinių teismų sistemoje. Manome, kad bendradarbiavimas su Conseil d’Etat,
susipažinimas su šios institucijos praktika ir patirtimi būtų dar vienas iš būdų Lietuvos
administraciniams teismams tinkamai pasiruošti narystei ES.
Šiais metais ketinama įstoti į Europos Sąjungos Valstyb÷s Tarybų ir Aukščiausių
Administracinių Jurisdikcijų Asociaciją (Association of the Councils of State and Supreme
Administrative Jurisdictions of the European Union), kurios nariai yra Europos Bendrijų
Teisingumo Teismas ir kiekvienos iš Europos Sąjungos valstybių narių Valstyb÷s taryba arba
aukščiausiasis administracinis teismas. Valstybių kandidačių aukščiausieji administraciniai
teismai gali tapti šios organizacijos steb÷tojais. Asociacijos tikslas yra skatinti pasikeitimą
nuomon÷mis ir patirtimi, susijusia su jos narių organizacija ir veikla, jų vykdomomis
teismin÷mis ir/arba patariamosiomis funkcijomis, ypatingai Bendrijų teis÷s taikymo srityje.
Asociacija skatina bendradarbiavimą tarp savo narių, taip pat savo narių ir Europos Sąjungos
institucijų.

