Administracinių teismų praktika Nr. 8

nuo 2005-07-01

I. OFICIALIOJI DALIS

1. Nutartys ir sprendimai
1.1. D÷l norminių administracinių aktų teis÷tumo
1.1.1.

D÷l Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimo
Nr. 03-38 „D÷l valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2002 m. spalio 9 d.
nutarimo Nr. 92 „D÷l prašymų d÷l kainų bei tarifų pateikimo ir nagrin÷jimo
komisijoje tvarkos“ pakeitimo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 25, 33
straipsniams, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1
daliai, 7 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu
Nr. 1747 patvirtintų Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos nuostatų 2
bei 6.13. punktams
Administracin÷ byla Nr. I-03/2005
Procesinio sprendimo kategorija 17.1
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. rugs÷jo 12 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Birut÷s
Janavičiūt÷s, Edvardo Sinkevičiaus ir Virgilijaus Valančiaus (pirmininko ir praneš÷jo),
sekretoriaujant Giedrei Telksnienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui Kęstučiui Griniui,
atsakovo atstovei Vilmai Adomavičiūtei,
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo Egidijaus Klumbio
prašymą ištirti, ar Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 0338 „D÷l valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 92 „D÷l
prašymų d÷l kainų bei tarifų pateikimo ir nagrin÷jimo komisijoje tvarkos“ pakeitimo“ neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 25, 33 straipsniams, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 4 straipsnio 1 daliai, 7 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. lapkričio 7 d.
nutarimu Nr. 1747 patvirtintų Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos nuostatų 2 bei 6.13
punktams.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
I.
Pareišk÷jas Lietuvos Respublikos Seimo narys E. K. 2005 m. vasario 22 d. kreip÷si į Lietuvos
vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos
2003 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 03-38 „D÷l valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2002 m.
spalio 9 d. nutarimo Nr. 92 „D÷l prašymų d÷l kainų bei tarifų pateikimo ir nagrin÷jimo komisijoje tvarkos“
pakeitimo“ teis÷tumą.
Nurod÷, kad Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija (toliau – ir Komisija) 2002 m.
spalio 9 d. nutarimu Nr. 92 „D÷l prašymų d÷l kainų bei tarifų pateikimo ir nagrin÷jimo Komisijoje tvarkos“
nustat÷ centralizuotos šilumos, šalto ir karšto vandens bei nuotekų tvarkymo kainų derinimo Komisijoje
tvarką. Ginčijamu 2003 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 03-38 Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija
nutar÷ iš dalies pakeisti Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimą
Nr. 92, Tvarkos pavadinimą išd÷stant taip: „Prašymų d÷l šalto vandens ir nuotekų tvarkymo kainų pateikimo
ir nagrin÷jimo Komisijoje tvarka“, bei atitinkamai pakeičiant Tvarkos 1 ir 3.1. punktus. Tokiu būdu nuo
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ginčijamo nutarimo pri÷mimo min÷ta Tvarka nebetaikoma centralizuotos šilumos bei šilto vandens kainų
derinimui.
Pareišk÷jo manymu, Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d.
nutarimas Nr. 03-38 „D÷l valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimo
Nr. 92 „D÷l prašymų d÷l kainų bei tarifų pateikimo ir nagrin÷jimo komisijoje tvarkos“ prieštarauja
aukštesn÷s galios teis÷s aktams – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 25, 33 straipsniams, Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 daliai, 7 straipsniui, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintų Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s
komisijos nuostatų 2 bei 6.13 punktams. Abejones ginčijamo norminio administracinio akto teis÷tumu
pareišk÷jas grindžia šiais argumentais:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintų
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos nuostatų 6.13 punktu Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷,
be kita ko, įpareigojo Komisiją nustatyti prašymų d÷l centralizuotos šilumos bei šilto vandens kainų
pateikimo nagrin÷jimo tvarką. Tokia tvarka buvo nustatyta Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s
komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 92. Ginčijamu 2003 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 03-38 Komisija
esamą prašymų nagrin÷jimo tvarką panaikino, nenustatydama naujos tvarkos. Tokiu būdu, pareišk÷jo
nuomone, ginčijamas Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimas Nr.
03-38 neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintų
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos nuostatų 6.13 punkto, o taip pat šių nuostatų 2 punkto,
įpareigojančio Komisiją savo veikloje vadovautis Komisijos nuostatais, reikalavimų.
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnis įtvirtina viešojo
administravimo institucijų pareigą d÷l administracinio reglamentavimo sprendimų, susijusių su bendrais
teis÷tais visuomen÷s interesais ir reikšmingais didelei gyventojų bendruomen÷s daliai, konsultuotis su
visuomen÷s interesus atitinkamoje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profsąjungų,
visuomeninių organizacijų, kitų ne vyriausybinių organizacijų atstovais), o įstatymų numatytais atvejais – ir
su gyventojais. Būtent tokios nuostatos buvo įteisintos Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos
2002 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 92, kuriame buvo numatyta, kad visuomen÷ bus informuojama apie
priimamą nutarimą; gal÷s susipažinti su tiek÷jų prašymais ir visa papildoma medžiaga; teikti pasiūlymus ir
pareikšti nuomonę, į kurią Komisija prival÷s atsižvelgti; nustatytos pagrindin÷s prašymų nagrin÷jimo
procedūros; reikalavimai kaip ir kada vykdoma viešoji apklausa. Ginčijamu 2003 m. liepos 7 d. nutarimu Nr.
03-38 panaikinus šią tvarką ir nenustačius kitos, šilumos ir karšto vandens vartotojai bei kiti suinteresuoti
asmenys buvo neteis÷tai nušalinti nuo viešųjų reikalų sprendimo, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio reikalavimus. Tuo pačiu ginčijamas Valstybin÷s kainų ir
energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 03-38 neatitinka ir Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos pareigos viešojo administravimo subjektams
savo veikloje griežtai laikytis įstatymo viršenyb÷s principo.
3. Pri÷mus ginčijamą Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d.
nutarimą Nr. 03-38 susidar÷ teisiškai neapibr÷žta situacija, kai atitinkama tvarka galioja d÷l klausimų,
susijusių su šalto vandens ir nuotekų tvarkymu, tačiau negalioja d÷l iš esm÷s analogiškų klausimų, susijusių
su centralizuota šiluma ir karštu vandeniu, sprendimo. Centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekimo
paslaugų vartotojai yra tie patys, kaip ir šalto vandens. Tod÷l tokia situacija neatitinka konstitucinio teisin÷s
valstyb÷s principo reikalavimų. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas viename savo nutarimų yra
pažym÷jęs, kad „teis÷s aktuose nustatyti reikalavimai turi būti grindžiami bendro pobūdžio nuostatomis
(teis÷s normomis ir principais), kurias įmanoma taikyti visiems numatytiems atitinkamų teisinių santykių
subjektams; diferencijuotas teisinis reguliavimas turi būti grindžiamas tik atitinkamais teis÷s aktais
reguliuojamų visuomeninių santykių subjektų pad÷ties objektyviais skirtumais [...] turi būti užtikrinami
teis÷s sistemos nuoseklumas ir vidin÷ darna, teis÷s aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu skirtingai
reguliuojančių tuos pačius visuomeninius santykius“.
4. Pažeidus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnį, ginčijamas
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 03-38 prieštarauja ir
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatoms, nes Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo paskirtis yra sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos
Konstitucijos nuostatą, kad valdžios įstaigos tarnauja žmon÷ms. Priimant Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymą, įstatymų leid÷jas nuostatą, kad d÷l sprendimų, liečiančių bendrus teis÷tus
visuomen÷s interesus, turi būti konsultuojamasi su visuomen÷s interesus atstovaujančiomis organizacijomis
ir piliečiais, išskyr÷ kaip vieną svarbiausių ketinimų (Įstatymo projekto Nr. P-1760 aiškinamasis raštas).
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5. Ginčijamas Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimas
Nr. 03-38 prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio nuostatoms, nes šiuo nutarimu
panaikinus prašymų d÷l centralizuotos šilumos ir karšto vandens pateikimo ir nagrin÷jimo tvarką buvo
panaikintos prievol÷s, susijusios su privalomu informacijos pateikimu visuomenei, taip pat visuomen÷s narių
galimyb÷, pasinaudojus suteikta informacija, dalyvauti problemų svarstyme, įtakoti priimamus sprendimus,
įsitikinti jų objektyvumu ir pagrįstumu. Valstyb÷s tarnybos viešumo reikalavimas susijęs ir su Konstitucijoje
įtvirtinta piliečių teise kritikuoti valstyb÷s įstaigų ir pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, draudimu
persekioti už kritiką (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 str.), taigi šios Lietuvos Respublikos
Konstitucijos nuostatos ginčijamu nutarimu taip pat yra pažeidžiamos.
6. Ginčijamas 2003 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 03-38 neatitinka tarptautinių teis÷s aktų: Europos
Tarybos ministrų komiteto Rezoliucijos Nr. 77(31) „D÷l individo apsaugos nuo viešojo administravimo
institucijų aktų“ (angl. „On the protection of individual in relation to the acts of administrative authorities“),
kurioje nurodoma, kad asmenims turi būti užtikrinama teis÷ būti išklausytiems, teis÷ į informaciją, teisinę
pagalbą ir atstovavimą administracinių procedūrų metu, teis÷ būti informuotiems apie jų atžvilgiu priimtus
sprendimus ir teis÷ į pažeistų interesų gynybą, bei Europos Tarybos ministrų komiteto Rekomendacijos Nr.
(80) 2 „D÷l viešojo administravimo institucijų diskrecinių galių realizavimo“ (angl. „Concerning the
exercise of discretionary powers by administrative authorities“), kadangi panaikindama atitinkamas
procedūras, Komisija apribojo asmenų teisę į atstovavimą, teisę būti išklausytiems ir kt.
II.
Atsakovas Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija atsiliepime į E. K. prašymą nurod÷,
kad priimdama ginčijamą 2003 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 03-38 nepažeid÷ teis÷s normų reikalavimų, ir šis
nutarimas aukštesn÷s galios teis÷s aktams neprieštarauja. Savo poziciją atsakovas grindžia šiais argumentais:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtino
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos nuostatus, kuriuose numatyti pagrindiniai Komisijos
tikslai ir uždaviniai – prižiūr÷ti elektros energijos, gamtinių dujų, šilumos ir vandens ūkio rinkas įstatymų
nustatyta tvarka. Komisijos funkcijas šilumos ūkio sektoriuje aiškiai apibr÷žia Lietuvos Respublikos šilumos
ūkio įstatymas, įsigaliojęs 2003 m. liepos 1 d. Šio įstatymo 30 straipsnis nustato šilumos kainodarą, t. y.
pagrindinius principus, kuriais remiantis formuojami teisiniai santykiai tarp Komisijos, kaip energetikos
reguliuotojo, šilumos tiek÷jų ir vartotojų. Įstatymas išpl÷t÷ Komisijos funkcijas ir kompetenciją reguliuojant
šilumos ūkį. Komisija, įgyvendindama šio įstatymo nuostatas privalo: 1) nustatyti bazines šilumos ir (ar)
karšto vandens kainas; 2) nustatyti centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo
metodikas; 3) patvirtinti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų
nustatymo metodiką; 4) tikrinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 8 dalyje nustatyta
tvarka šilumos ir karšto vandens tiek÷jų nustatytų kainų ir tarifų pagrindimą bei įpareigoti pašalinti
pažeidimus, o to neatlikus – vienašališkai nustatyti laikinas kainas; 5) derinti investicijų projektus Komisijos
nustatyta tvarka; 6) nagrin÷ti nepriklausomų šilumos gamintojų skundus d÷l atsisakymo supirkti šilumą; 7)
vykdyti kitas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo bei poįstatyminių teis÷s aktų deleguotas funkcijas.
2. Komisija, priimdama pareišk÷jo ginčijamą 2003 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 03-38 vadovavosi
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. lapkričio 7 d.
nutarimu Nr. 1747 patvirtintų Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos nuostatų 16.3 punktas
konkuruoja su Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio nuostata. Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymas nenumato „kainų derinimo“ komisijoje, ši funkcija yra likusi tik šalto vandens
tiekimo, nuotekų tvarkymo bei keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais tolimojo susisiekimo
maršrutais, vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu srityje. Esant normų konkurencijai,
tur÷jo būti vadovaujamasi įstatymo reikalavimais.
3. Pareišk÷jo teiginys, kad 2003 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 03-38 prieštarauja Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 ir 7 straipsniams nepagrįstas, nes Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad nustatant bazines kainas kviečiamos dalyvauti
vartotojų teises ginančios organizacijos. Komisija bendradarbiauja su vartotojų teises ginančiomis
organizacijomis, jos kviečiamos ir aktyviai dalyvauja Komisijos pos÷džiuose, svarstant klausimus,
reikšmingus didelei gyventojų bendruomen÷s daliai.
4. Pareišk÷jo teiginys, kad šilumos vartotojai buvo nušalinti nuo viešųjų reikalų tvarkymo,
neatitinka tikrov÷s, nes kiekvienas suinteresuotas asmuo gali įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į Komisiją,
dalyvauti jos pos÷džiuose, ir gauti visą Komisijos turimą informaciją.
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5. Pareišk÷jo ginčijamas 2003 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 03-38 neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 5, 25 straipsniams, taip pat nepažeidžia pareišk÷jo minimų tarptautinių teis÷s aktų.
Pareišk÷jas nepateik÷ argumentų, kuriais remiantis būtų galima teigti priešingai.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
III.
1. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtino
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos nuostatus. Pagal Nuostatų 5 punktą, pagrindinis
Komisijos uždavinys – prižiūr÷ti elektros energijos, gamtinių dujų, šilumos ir vandens ūkio rinkas įstatymų
nustatyta tvarka. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautin÷mis sutartimis, kitais
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teis÷s aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimais, kitais teis÷s aktais, taip pat šiais nuostatais (Nuostatų 2 p.).
2. Vadovaujantis Nuostatų 16.3 punktu, Komisija, vykdydama savo uždavinius ir funkcijas,
nustato centralizuotos šilumos ir karšto vandens, šalto vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo kainų, keleivių
vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, vietinio susisiekimo
traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių dydžių skaičiavimo metodikas, prašymų suderinti
naujas centralizuotos šilumos ir karšto vandens, šalto vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, keleivių vežimo
kelių transportu reguliariaisiais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, vietinio susisiekimo traukiniais ir
vidaus vandenų transportu kainas ar tarifus pateikimo ir nagrin÷jimo tvarką.
IV.
1. Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija 2002 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 92 „D÷l
Prašymų d÷l kainų bei tarifų pateikimo ir nagrin÷jimo Komisijoje tvarkos“ patvirtino naują Prašymų d÷l
kainų bei tarifų pateikimo ir nagrin÷jimo Komisijoje tvarkos redakciją, reglamentavusią centralizuotos
šilumos, šalto ir karšto vandens bei nuotekų tvarkymo kainų derinimo Valstybin÷je kainų ir energetikos
kontrol÷s komisijoje pagal tiek÷jo prašymą tvarką.
2. 2003 m. liepos 7 d. Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija pri÷m÷ pareišk÷jo
ginčijamą nutarimą Nr. O3-38, kuriuo nutar÷ iš dalies pakeisti Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s
komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 92 „D÷l prašymų d÷l kainų bei tarifų pateikimo ir nagrin÷jimo
Komisijoje tvarkos“.
3. Ginčijamu Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimu
Nr. O3-38 nutarta:
3.1. tvarkos pavadinime po žodžio „d÷l" įrašyti žodžius „šalto vandens ir nuotekų tvarkymo“ ir
visą pavadinimą išd÷styti taip: „Prašymų d÷l šalto vandens ir nuotekų tvarkymo kainų pateikimo ir
nagrin÷jimo Komisijoje tvarka“;
3.2. pakeisti 1 punktą taip: „1. Šalto vandens ir nuotekų tvarkymo kainos derinamos Valstybin÷je
kainų ir energetikos kontrol÷s komisijoje (toliau – Komisija) pagal tiek÷jo pateiktą prašymą.“;
3.3. pakeisti 3.1 punktą taip: „savivaldybių, kurioms tiekiamas šaltas vanduo ir šalinamos
nuotekos, merų arba administracijos direktorių raštais apie tai, jog jie yra informuoti apie šio prašymo
teikimą Komisijai“.
Taigi nuo ginčijamo Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d.
nutarimo Nr. O3-38 įsigaliojimo „Prašymų d÷l šalto vandens ir nuotekų tvarkymo kainų pateikimo ir
nagrin÷jimo Komisijoje tvarka“ (pavadinimas pakeistas ginčijamu nutarimu) reglamentuoja šalto vandens
bei nuotekų tvarkymo kainų derinimo Valstybin÷je kainų ir energetikos kontrol÷s komisijoje pagal tiek÷jo
pateiktą prašymą tvarką. Centralizuotos šilumos ir karšto vandens kainų derinimui šios Tvarkos nuostatos
neb÷ra taikomos.
V.
Prašydamas ištirti Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d.
nutarimo Nr. 03-38 teis÷tumą, pareišk÷jas, be kita ko, prašo teismo ištirti ginčijamo Valstybin÷s kainų ir
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energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. O3-38 atitiktį Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 5, 25 ir 33 straipsniams.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažym÷jęs, kad tiriant poįstatyminių
teis÷s aktų teis÷tumą reik÷tų laikytis norminių teis÷s aktų hierarchijos principo. Konstitucija yra pagrindinis
įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią. Be to, Konstitucija įtvirtina pagrindines teisinio reguliavimo
nuostatas ir sudaro įstatymų leidybos pagrindą. 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. Poįstatyminis teis÷s aktas yra įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka
kompetentingos institucijos priimtas teis÷s aktas, kuriuo realizuojamos įstatymo normos. Taigi poįstatyminių
teis÷s aktų teis÷tumą lemia jų atitiktis įstatymams, kurių normas jie detalizuoja. Tod÷l tiriant poįstatyminių
teis÷s aktų teis÷tumą turi būti tiriamas šių aktų atitikimas įstatymų normoms (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo plenarin÷s sesijos 2003 m. geguž÷s 2 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. A4–
191/2003; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegijos 2004 m. vasario 13 d. sprendimas
administracin÷je byloje Nr. I1-03/2004). Prašyme teismui pareišk÷jas nurodo, kad Konstitucijos 5, 25 ir 33
straipsnių nuostatų pažeidimas priimant ginčijamą Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003
m. liepos 7 d. nutarimą Nr. O3-38 iš esm÷s pasireišk÷ Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo, skirto įgyvendinti šias konstitucines nuostatas, pažeidimu. Taigi teis÷jų kolegija analizuos
ginčijamo 2003 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. O3-38 atitiktį pareišk÷jo nurodytoms Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo nuostatoms.
VI.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsniu,
administracinis teismas yra įgaliotas spręsti, ar norminis administracinis aktas (jo dalis) atitinka įstatymą, ar
Vyriausyb÷s norminį aktą. Norminis teis÷s aktas yra visuotinai privalomas aktas, nustatantis elgesio
taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei (ABTĮ 2 str. 13 d.). Europos Tarybos
ministrų komiteto rezoliucijos ir rekomendacijos yra neprivalomo pobūdžio aktai, teisiškai neįpareigojantys
valstybių Europos Tarybos narių. Tod÷l teis÷jų kolegija d÷l Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s
komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. O3-38 atitikties Europos Tarybos ministrų komiteto Rezoliucijos
Nr. 77(31) „D÷l individo apsaugos nuo viešojo administravimo institucijų aktų“ bei Europos Tarybos
ministrų komiteto Rekomendacijos Nr. (80) 2 „D÷l viešojo administravimo institucijų diskrecinių galių
realizavimo“ nuostatoms nepasisakys.
VII.
Vertinant pareišk÷jo ginčijamo Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m.
liepos 7 d. nutarimo Nr. O3-38 atitiktį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1
daliai, 7 straipsniui, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintų
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos nuostatų 2 bei 6.13 punktams, turi būti atsižvelgiama į
šio norminio administracinio akto pobūdį. Pareišk÷jo ginčijamu nutarimu n÷ra nustatomos naujos visiems
privalomos elgesio taisykl÷s, o tik panaikinamas Tvarkos nuostatų taikymas tam tikriems teisiniams
santykiams. Abejones d÷l ginčijamo Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d.
nutarimo Nr. O3-38 atitikties aukštesn÷s galios teis÷s aktams pareišk÷jas grindžia tuo, kad min÷tu nutarimu
panaikinus Tvarkos taikymą šilumos ir karšto vandens kainų derinimui, nauja šilumos ir karšto vandens
kainų derinimo tvarka nustatyta nebuvo. Taigi pareišk÷jas iš esm÷s ginčija ne konkrečias Valstybin÷s kainų
ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. O3-38 nuostatas, o teisinę situaciją, kuri,
pareišk÷jo teigimu, susidar÷ šį nutarimą pri÷mus, t. y. teisinio reglamentavimo nebuvimą tam tikroje srityje.
Teis÷jų kolegija pažymi, kad teismin÷ norminio administracinio akto teis÷tumo tyrimo procedūra
yra skirta analizuoti konkretaus norminio administracinio akto (ar atskirų jo nuostatų) atitiktį aukštesn÷s
galios teis÷s aktams, o ne vertinti viešojo administravimo subjekto veiklą plačiąja prasme (t. y., be kita ko,
vertinti viešojo administravimo subjekto atsisakymą ar delsimą atlikti tam tikrus veiksmus). Net ir
konstatavus esant norminiuose aktuose įtvirtintą viešojo administravimo subjekto pareigą priimti teis÷s
aktus, reglamentuojančius tam tikrus teisinius santykius, savaime n÷ra pagrindo konstatuoti, kad šio viešojo
administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas, panaikinantis teisinį reguliavimą tam
tikroje srityje, yra neteis÷tas. Jei norminiu administraciniu aktu teisinis reguliavimas tam tikroje srityje yra
panaikinamas, galima būtų konstatuoti šio norminio administracinio akto prieštaravimą aukštesn÷s galios
teis÷s aktams tik tuo atveju, jei aukštesn÷s galios teis÷s aktai reikalautų tokį teisinį reguliavimą numatyti
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konkrečiame norminiame administraciniame akte ir būtent tuo, kad šio konkretaus teis÷s akto nuostatų
taikymas tam tikriems teisiniams santykiams panaikinamas, gal÷tų būti pažeisti aukštesn÷s galios teis÷s
aktai.
Būtent šiose ribose teis÷jų kolegija vertins, ar pareišk÷jo ginčijamas Valstybin÷s kainų ir
energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. O3-38 neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintų Valstybin÷s kainų ir
energetikos kontrol÷s komisijos nuostatų 2 bei 6.13 punktams ir Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 daliai bei 7 straipsniui.
VIII.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnis įtvirtina demokratinio
valstyb÷s administravimo principus, kuriais savo veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo
subjektai: įstatymo viršenyb÷s, objektyvumo, proporcionalumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio
bendradarbiavimo. Iš pareišk÷jo prašymo turinio matyti, kad jis abejoja ginčijamo Valstybin÷s kainų ir
energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. O3-38 atitiktimi įstatymo viršenyb÷s
principui, t. y. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto
nuostatai.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas reikalauja,
kad viešojo administravimo subjektų kompetencija būtų nustatyta įstatymo, jų veikla atitiktų įstatyme
išd÷stytus teisinius pagrindus, o administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu,
visais atvejais būtų pagrįsti įstatymais. Įstatymo viršenyb÷s principas yra bendrasis konstitucinis principas,
taikytinas visoms viešojo administravimo subjektų veiklos sritims, taip pat ir administraciniam
reglamentavimui.
Kadangi įstatymo viršenyb÷s principo turinys yra gana platus, jis gali būti pažeidžiamas įvairiais
viešojo administravimo subjekto veiksmais. Nors tam tikrais atvejais teisinio reglamentavimo nebuvimas
taip pat gali pažeisti įstatymų viršenyb÷s principą, norminio administracinio akto teis÷tumo tyrimo
procedūros objektas visada yra realiai egzistuojantis norminis administracinis aktas. Tod÷l, atsižvelgiant į
norminio administracinio akto teis÷tumo tyrimo procedūros teisinę prigimtį, vertinant viešojo
administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto atitiktį įstatymų viršenyb÷s principui, turi
būti nustatyta, ar priimdamas šį norminį administracinį aktą tai atlikęs subjektas neviršijo savo
kompetencijos, taip pat tai, ar aukštesn÷s galios teis÷s aktams neprieštarauja konkrečios šio norminio
administracinio akto nuostatos.
Pareišk÷jo ginčijamas Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d.
nutarimas Nr. 03-38 iš dalies pakeičia Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2002 m. spalio 9
d. nutarimą Nr. 92 „D÷l prašymų d÷l kainų bei tarifų pateikimo ir nagrin÷jimo Komisijoje tvarkos“. Norminį
administracinį aktą pri÷męs viešojo administravimo subjektas turi teisę pats šį aktą panaikinti ar pakeisti,
taigi iš dalies pakeisdama savo 2002 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 92 Komisija veik÷ jai priskirtos
kompetencijos ribose.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas
principas nedraudžia viešojo administravimo subjektams keisti ar naikinti savo priimtus norminius
administracinius aktus įstatymų nustatyta tvarka. Kadangi Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s
komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 03-38 tik panaikinamas atitinkamų normų taikymas tam tikriems
teisiniams santykiams, o naujos elgesio taisykl÷s nenustatomos, n÷ra pagrindo teigti, kad šiuo nutarimu
pažeidžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto
reikalavimai.
Pareišk÷jo manymu, įstatymo viršenyb÷s principą pažeidžia teisinio reglamentavimo spraga,
atsiradusi pri÷mus Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 0338, kurios Komisija nepašalino, t. y. teigia esant šio principo pažeidimą d÷l Komisijos neveikimo. Tačiau,
kaip jau min÷ta, šis viešojo administravimo subjekto veiklos aspektas n÷ra norminio administracinio akto
teis÷tumo tyrimo procedūros objektas, kadangi bylos nagrin÷jimo metu nenustatyta, kad galiojantys teis÷s
aktai įpareigotų Komisiją reglamentuoti centralizuotos šilumos ir karšto vandens kainų derinimo Komisijoje
tvarką konkrečiame norminiame administraciniame akte. Konkrečių Valstybin÷s kainų ir energetikos
kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 03-38 nuostatų atitikties įstatymų viršenyb÷s principui
pareišk÷jas neginčija.
Atsižvelgdama į išd÷stytus motyvus teis÷jų kolegija konstatuoja, kad Valstybin÷s kainų ir
energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 03-38 Lietuvos Respublikos viešojo
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administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintam įstatymų viršenyb÷s principui
neprieštarauja.
IX.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnyje įtvirtinta viešojo
administravimo subjektų pareiga konsultuotis d÷l administracinio reglamentavimo sprendimų, susijusių su
bendrais teis÷tais visuomen÷s interesais ir reikšmingų didelei gyventojų bendruomen÷s daliai, su visuomen÷s
interesus atitinkamoje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profsąjungų, visuomeninių
organizacijų, kitų ne vyriausybinių organizacijų atstovais), o įstatymų numatytais atvejais – ir su gyventojais.
Pagal šio straipsnio 2 dalį, konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueiga, apklausos, viešai skelbti
susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai) pasirenka pati viešojo administravimo
institucija, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. Taigi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7
straipsnis, įtvirtindamas viešojo administravimo subjektų pareigą konsultuotis, nenumato konkrečių
konsultavimosi būdų, ir neįtvirtina viešojo administravimo subjekto pareigos konsultavimosi būdus numatyti
konkrečiame norminiame administraciniame akte. Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003
m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 03-38, kuriuo panaikinamas Tvarkos taikymas centralizuotos šilumos ir karšto
vandens kainų derinimui, savaime nereiškia pareigos konsultuotis su visuomen÷s interesus atitinkamoje
srityje atstovaujančiomis organizacijomis d÷l administracinio reglamentavimo sprendimų, susijusių su
centralizuotos šilumos ir karšto vandens kainomis, pažeidimo, kadangi neapriboja galimyb÷s konkrečius
konsultavimosi būdus numatyti kituose teis÷s aktuose. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad Valstybin÷s
kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimas Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 7 straipsniui neprieštarauja.
X.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintų
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos nuostatų 2 punkte nustatyta, kad Komisija savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, kitais
įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautin÷mis sutartimis, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais
teis÷s aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimais, kitais teis÷s
aktais, taip pat šiais nuostatais. Ši norma iš esm÷s atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymų viršenyb÷s principą, kadangi reikalauja, kad
Komisijos veikla atitiktų nurodytuose teis÷s aktuose išd÷stytus teisinius pagrindus. Konstatavus, kad
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimas neprieštarauja Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktui, vadovaujantis tais pačiais
argumentais pripažintina, kad šis nutarimas neprieštarauja ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m.
lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintų Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos nuostatų 2
punktui.
XI.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintų
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos nuostatų 16.3 punkte nustatyta, kad Komisija,
vykdydama savo uždavinius ir funkcijas, nustato centralizuotos šilumos ir karšto vandens, šalto vandens
tiekimo, nuotekų tvarkymo kainų, keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais tolimojo
susisiekimo maršrutais, vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių
dydžių skaičiavimo metodikas, prašymų suderinti naujas centralizuotos šilumos ir karšto vandens, šalto
vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais tolimojo
susisiekimo maršrutais, vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu kainas ar tarifus
pateikimo ir nagrin÷jimo tvarką. Ši nuostata, numatydama Komisijos pareigą nustatyti prašymų suderinti
naujas centralizuotos šilumos ir karšto vandens kainas ar tarifus pateikimo ir nagrin÷jimo tvarką,
nedetalizuoja, kokiame akte tokia tvarka privalo būti nustatyta, tod÷l n÷ra pagrindo konstatuoti, kad
konkretaus norminio administracinio akto taikymo šilumos ir karšto vandens kainų derinimui panaikinimas
nesuderinamas su šio punkto reikalavimais. Taigi pareišk÷jo ginčijamas nutarimas, panaikinantis Valstybin÷s
kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 92 patvirtintos „Prašymų d÷l kainų
bei tarifų pateikimo ir nagrin÷jimo Komisijoje tvarkos“ taikymą centralizuotos šilumos ir karšto vandens
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kainų derinimui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747
patvirtintų Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos nuostatų 16.3 punktui.
XII.
Atsižvelgiant į tai, kad pareišk÷jo ginčijamas Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos
2003 m. liepos 7 d. nutarimas pripažintas neprieštaraujančiu pareišk÷jo nurodytų teis÷s aktų nuostatoms,
teis÷jų kolegija plačiau neanalizuoja atsakovo argumentų, susijusių su atitinkamais teisinio reglamentavimo
pasikeitimais.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1
dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimas
Nr. 03-38 „D÷l valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 92 „D÷l
prašymų d÷l kainų bei tarifų pateikimo ir nagrin÷jimo komisijoje tvarkos“ pakeitimo“ neprieštarauja
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir šio įstatymo 7
straipsniui.
Pripažinti, kad Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2003 m. liepos 7 d. nutarimas
Nr. 03-38 „D÷l valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 92 „D÷l
prašymų d÷l kainų bei tarifų pateikimo ir nagrin÷jimo komisijoje tvarkos“ pakeitimo“ neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintų Valstybin÷s kainų ir
energetikos kontrol÷s komisijos nuostatų 2 bei 6.13 punktams.
Sprendimas galutinis ir neskundžiamas.

1.1.2.

D÷l Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432
patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 punkto (šiame punkte įvardytos
vykdymo išlaidų rūšys) atitikimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583
straipsnio 2 daliai, 609 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s
norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai; d÷l Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 patvirtintos
Sprendimų vykdymo instrukcijos 71 punkto 1 lentel÷s, kurioje nustatytos
administravimo išlaidos ir atlyginimo antstoliui dydis, atitikimo Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui
Administracin÷ byla Nr. I-4/2005
Procesinio sprendimo kategorija 17.1
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. spalio 28 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko, Sigitos Rud÷nait÷s, Edvardo Sinkevičiaus ir Virgilijaus Valančiaus
(kolegijos pirmininkas),
teismo pos÷dyje išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Vilniaus apygardos teismo 2005 m.
balandžio 6 d. prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. 432 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 punktas (šiame punkte įvardytos vykdymo išlaidų
rūšys) neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 2 daliai, 609 straipsnio 1
daliai, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2
daliai; ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 patvirtintos
Sprendimų vykdymo instrukcijos 71 punkto 1 lentel÷, kurioje nustatytos administravimo išlaidos ir
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atlyginimo antstoliui dydis, neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1
daliai, 609 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
I.
1. Vilniaus apygardos teismas nagrin÷jo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens D. S.
atskirąjį skundą d÷l Vilniaus miesto 2-ojo apylink÷s teismo 2005 m. sausio 26 d. nutarties civilin÷je
byloje pagal skolininko V.B. skundą suinteresuotiems asmenims antstolių N.Šiugždait÷s ir D.Stakeliūno
kontorai, Vilniaus rajono policijos komisariato viešosios policijos eismo priežiūros tarnybai d÷l
antstolio veiksmų.
2. 2005 m. balandžio 6 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas civilinę bylą sustabd÷ ir
kreip÷si į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos
(toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija, Instrukcija) 67 punktas (šiame punkte įvardytos vykdymo išlaidų
rūšys) neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 2 daliai, 609 straipsnio 1
daliai, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2
daliai; ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 patvirtintos
Sprendimų vykdymo instrukcijos 71 punkto 1-oji lentel÷, kurioje nustatytos administravimo išlaidos ir
atlyginimo antstoliui dydis, neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1
daliai, 609 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Prašymą ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymams Vilniaus apygardos teismas
grind÷ šiais argumentais:
2.1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas, CPK)
609 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodyta, kad vykdymo išlaidas sudaro ne tik CPK 609 straipsnio 1 dalies 1–
7 punktuose išvardytosios, bet ir kitos su sprendimų vykdymu susijusios ar CPK nustatyta tvarka atliekamų
veiksmų atlikimo išlaidos, tod÷l Sprendimų vykdymo instrukcijoje gal÷tų būti nustatytos ir detaliau
reglamentuotos tik kitos išlaidos, kurių įstatymų leid÷jas neišvardija, o nurodo, kad tokios gali būti priskirtos
vykdymo išlaidoms pagal CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punktą. Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 punkte
vykdymo išlaidos suskirstytos į bylos administravimo išlaidas, vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų
vykdymo veiksmų atlikimu, ir atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Šios
vykdymo išlaidų rūšys neatitinka CPK 609 straipsnio 1 dalyje numatytų vykdymo išlaidų rūšių, taip pat CPK
583 straipsnio 2 dalies nuostatos, kurioje, pareišk÷jo teigimu, nustatyta, jog Sprendimų vykdymo instrukcija
nustato CPK nustatyto vykdymo proceso normų taikymo tvarką.
2.2. Sprendimų vykdymo instrukcijos 71 punkte esančioje 1 lentel÷je nustatytas dviejų rūšių
vykdymo išlaidų dydis, reglamentuojant, kad bylos administravimo išlaidos ir atlyginimas antstoliui už
vykdomojo dokumento įvykdymą priklauso nuo išieškotinos sumos dydžio. Administravimo išlaidos ir
atlyginimas antstoliui nustatyti neatsižvelgiant į konkrečioje vykdomojoje byloje būtinas antstolio darbo ir
laiko sąnaudas, o priklauso nuo išieškotinos sumos dydžio. Atlyginimo nustatymas antstoliui – tai
apmok÷jimo už jo atliktą darbą nustatymas, tod÷l jis turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2
straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintą teisingo apmok÷jimo už darbą principą. Nustatant atlyginimo dydį,
neatsižvelgiant į konkrečiam darbui reikalingas darbo ir laiko sąnaudas, šio principo yra nepaisoma.
Privalomumą atsižvelgti į asmenų, dalyvaujančių procese, darbo ir laiko sąnaudas, nustato ir CPK 98
straipsnio 2 dalis, reglamentuojanti išlaidų advokato ar advokato pad÷j÷jo pagalbai apmok÷ti atlyginimą. D÷l
šių priežasčių negali būti nustatytas konkretus atlyginimas už vykdomojo dokumento įvykdymą, o tur÷tų būti
nustatyta maksimali riba, kokį atlyginimą gali siūlyti skolininkui apmok÷ti antstolis už atskirų vykdomųjų
dokumentų įvykdymą.
2.3. CPK 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį nustato Sprendimų vykdymo
instrukcija. Kadangi Instrukcijoje n÷ra nustatytas visų rūšių vykdymo išlaidų dydis, o tik administravimo
išlaidų ir atlyginimo antstoliui dydis, tai ji neatitinka CPK nuostatų.
Sprendimų vykdymo instrukcijos 67.1 ir 67.2 punktuose numatytos bylos administravimo išlaidos
kaip vykdymo išlaidų dalis ir vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, yra neaiški
teis÷s akto dalis, nes Instrukcijoje n÷ra reglamentuota, kas sudaro administravimo išlaidas – ar į jas
nepatenka išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu. Instrukcijoje numatyta nauja vykdymo

9

Administracinių teismų praktika Nr. 8

nuo 2005-07-01

išlaidų rūšis – administravimo išlaidos, tod÷l kyla abejonių, ar CPK 609 straipsnio 1 dalyje nurodytos
išlaidos priskirtinos administravimo išlaidoms, ar tai yra vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo
veiksmų atlikimu. Ši Instrukcijos dalis n÷ra aiški ir neatitinka Įstatymų ir kitų teis÷s norminių aktų rengimo
tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies reikalavimų teis÷s akto turiniui.
II.
Rengiant bylą nagrin÷ti teisme, gautas atsakovo – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos –
rašytinis atsiliepimas. Atsakovas nurodo, kad ginčijamos sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos
neprieštarauja aukštesn÷s galios teis÷s aktams.
1. Teisingumo ministerija nurodo, kad Instrukcijos 67 punkto atitiktis CPK 609 straipsniui jau
buvo tirta, o 2004 m. spalio 6 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu pripažinta, kad
Instrukcijos 67 punkto 3 papunktis neprieštarauja CPK 609 straipsniui.
Instrukcijos 67 punkte nurodytos vykdymo išlaidos pagal prasmę ir turinį nenustato naujų išlaidų,
nenumatytų CPK 609 straipsnio 1 dalyje, o tiesiog jas suskirsto, remiantis kitais kriterijais. Kadangi CPK
609 straipsnio 1 dalis atitinka Instrukcijos 67 punkte išvardytas išlaidas, tai šis punktas neprieštarauja ir CPK
583 straipsniui.
2. Įstatymų ir kitų norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti
reikalavimai teis÷s akto turiniui – šis turi būti logiškas, glaustas ir aiškus. Atsakovo teigimu, pareišk÷jas
prašo vertinti šiuo požiūriu ne visos Instrukcijos, o tik 67 punkto turinį, nors reikalavimai akto tekstui
nustatyti min÷to įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje. Instrukcijos 67 punkte išd÷stomos atskiros išlaidų rūšys.
Vykdymo išlaidų išd÷stymas atskiromis rūšimis papunkčiui yra logiškas, nes yra grindžiamas teis÷s akto
kūr÷jų suvokta ir įtvirtinta vykdymo išlaidų reglamentavimo koncepcija. Vykdymo išlaidų rūšių
detalizavimas ir konkretūs apibr÷žimai n÷ra išd÷styti Instrukcijos 67 punkte, nes šio punkto tikslas – glaustai
įvardyti vykdymo išlaidų rūšis, kurios yra detalizuotos kituose Instrukcijos punktuose.
3. CPK 609 straipsnio 1 dalyje išd÷stytos vykdymo išlaidų rūšys, kurios Instrukcijos 67.2, 85
punktuose ir 3 lentel÷je įvardijamos kaip išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu bei
kitiems asmenims, dalyvaujantiems vykdymo procese ar teikiantiems tam tikras paslaugas, mok÷tinos
sumos. Šių išlaidų ir bylos administravimo mokesčio tikslas yra kompensacinis, t. y. apmok÷ti antstoliui
konkrečių vykdymo veiksmų atlikimo bei trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų išlaidas. Nuo bylos
administravimo mokesčio šios išlaidos skiriasi tuo, kad gali būti kiekvienu atveju konkrečiai nustatytos, tuo
tarpu bylos administravimo mokesčio tikslas – kompensuoti tas išlaidas, kurių dydžio apibr÷žti kiekvienu
atveju n÷ra galimyb÷s. CPK 609 straipsnio 1 dalyje išvardytos, bet Instrukcijoje neapibr÷žtos konkrečiais
dydžiais išlaidos atlygintinos pagal faktiškai tur÷tas išlaidas, kurių iš anksto neįmanoma apibr÷žti.
Instrukcijos 1 lentel÷je nustatyti vykdymo išlaidų, numatytų CPK 609 straipsnio 1 dalies 8 punkte, konkretūs
dydžiai bei kartu įgyvendintas vykdymo proceso normų taikymas, tod÷l ji neprieštarauja CPK 609 straipsnio
1 ir 2 dalims bei 583 straipsnio 1 daliai.
4. Darbo kodekso sąvoka „apmok÷jimas už darbą“ reiškia visokį užmokestį – įprastą, pagrindinį,
papildomą uždarbius, premijas, kuriuos darbdavys išmoka darbuotojui tiesiogiai ar netiesiogiai. Teisingo
apmok÷jimo už darbą principas taikytinas, vertinant darbdavio mokamą atlyginimą už darbuotojo atliktą
darbą. Šio atveju antstolis n÷ra darbuotojas, jo nesieja darbo santykiai su išieškojimo dalyviais. Instrukcijoje
nustatyti antstolio atlyginimo dydžiai yra sud÷tin÷ jo teikiamų paslaugų įkainių dalis. Antstolis – valstyb÷s
įgaliotas asmuo, jo paslaugos įvertintos konkrečiais dydžiais, tačiau jo veikla yra profesin÷ ir privati.
Vykdydamas šią veiklą antstolis veikia įsteigęs kontorą, turi tam tikrą organizacinę struktūrą ir siekia iš savo
veiklos ne tik padengti išlaidas, bet ir uždirbti pelną, kuris priklauso nuo jo veiklos efektyvumo.
III.
1. Lietuvos antstolių rūmai pateik÷ išvadą d÷l Sprendimų vykdymo instrukcijos atitikties teis÷s
aktų nuostatoms. Išvadoje nurodoma, kad ginčijamos Instrukcijos nuostatos neprieštarauja aukštesn÷s
teisin÷s galios teis÷s aktams. Išvados motyvai iš esm÷s atitinka atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos atsiliepime nurodytus motyvus.
2. Mykolo Romerio universiteto Administracin÷s teis÷s ir proceso katedra pateik÷ išvadą d÷l
Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 6 d. prašymo. Išvadoje nurodoma, kad Sprendimų vykdymo
instrukcijos 67 punkte nustatytos trys sprendimų vykdymo išlaidų rūšys, jų nedetalizuojant. Šiame punkte
nustatyta visai kita vykdymo išlaidų struktūra nei CPK 609 straipsnio 1 dalyje. Šioje CPK normoje teismo
sprendimų vykdymo išlaidos į rūšis neklasifikuojamos, o įstatymų leid÷jas band÷ pateikti detalų ir aiškų
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vykdymo išlaidų sąrašą, kurį tur÷jo konkretizuoti Sprendimų vykdymo instrukcija. Tuo tarpu Sprendimų
vykdymo instrukcijos reng÷jas pasielg÷ atvirkščiai, t. y. įtvirtino abstrakčias nuostatas, jų nedetalizuodamas.
D÷l šios priežasties Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 punkte nurodytos vykdymo išlaidų rūšys neatitinka
CPK 609 straipsnio 1 dalies.
Mykolo Romerio universiteto Administracin÷s teis÷s ir proceso katedra taip pat nurodo, kad
Instrukcijos 67 punkte nustatytos vykdymo išlaidų rūšys nedetalizuotos ir nekonkretizuotos, tod÷l jos
prieštarauja Įstatymų ir kitų teis÷s norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai. Sprendimų
vykdymo instrukcijos 71 punkto 1 lentel÷ CPK 583 straipsnio 1 daliai ir 609 straipsnio 1 ir 2 dalims
neprieštarauja, nes šios CPK nuostatos nenustato vykdymo išlaidų apskaičiavimo mechanizmo, kriterijų ir
kitų pagrindų. Mykolo Romerio universiteto Administracin÷s teis÷s ir proceso katedros nuomone, Sprendimų
vykdymo instrukcijos 71 punkto 1 lentel÷ prieštarauja Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punkte
nurodytam teisingo apmok÷jimo už darbą principui, nes administravimo išlaidos ir atlyginimas antstoliui už
vykdomojo dokumento įvykdymą sietini su išieškotina suma, o ne su faktiškai atliktų veiksmų kiekiu arba
darbo sąnaudomis.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
IV.
1. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 „D÷l įgaliojimų
suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir
įgyvendinimo įstatymą“ 1 punkto 3 papunkčiu Teisingumo ministerija įgaliota, suderinus su Finansų
ministerija, parengti ir patvirtinti Sprendimų vykdymo instrukciją.
2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 Lietuvos Respublikos teisingumo ministras patvirtino
Sprendimų vykdymo instrukciją (Žin., 2003, Nr. 3-82). Ši instrukcija buvo keičiama teisingumo ministro
2003 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 47 (Žin., 2003, Nr. 19-833), 2003 m. rugs÷jo 30 d. įsakymu Nr. 242 (Žin.,
2003, Nr. 94-4259), 2004 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1R-37 (Žin., 2004, Nr. 2004-833), 2005 m. sausio 24
d. įsakymu Nr. 1R-21 (Žin., 2005, Nr. 12-402).
2. Sprendimų vykdymo instrukcija yra norminis teis÷s aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas
individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 13 d.).
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas įstatymo
viršenyb÷s principas, reiškiantis, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta
įstatymu, o veikla atitikti įstatyme išd÷stytus teisinius pagrindus; kad administraciniai aktai, susiję su asmenų
teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.
Šiuos reikalavimus privalo atitikti tiek norminių administracinių aktų turinys, tiek ir šių aktų
pri÷mimo procedūra. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinio teisin÷s
valstyb÷s principo įgyvendinimą teis÷kūros procese yra pažym÷jęs, kad „konstitucinis teisin÷s valstyb÷s
principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leid÷jui, kitiems teis÷kūros subjektams: teis÷kūros
subjektai teis÷s aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų <...>“ (Konstitucinio Teismo 2004 m.
gruodžio 13 d. nutarimas). Būtinybę laikytis įstatymų viršenyb÷s principo ne kartą yra akcentavęs Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas, nurodydamas, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi
būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma neperžengiant jiems priskirtos kompetencijos ribų, o bet kokie
viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją,
pripažįstami neteis÷tais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracin÷se
bylose Nr. A1-495/2005; P-98-2003; A3-1143/2002).
Konstitucinis reikalavimas paisyti teis÷s aktų leidybos procedūrų ir teis÷kūros subjektams
aukštesn÷s galios teis÷s aktais suteiktų kompetencijos ribų yra detalizuojamas žemesn÷s teisin÷s galios teis÷s
aktuose, pavyzdžiui, Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje, nustatančioje, kad norminius
administracinius aktus turi teisę priimti tik viešojo administravimo subjektai, turintys įstatymų numatytus
įgaliojimus pagal nustatytą kompetenciją. Nuostata „turintys įstatymų numatytus įgaliojimus“ suponuoja ne
tik draudimą subjektui priimti norminio pobūdžio teis÷s aktus, jeigu tokia teis÷ jam nesuteikta įstatymu, bet
ir pareigą priimant norminio pobūdžio aktus laikytis apibr÷žtų akto pri÷mimo procedūrų.
3. Pabr÷žtina, kad galimas įgaliojimų neturinčio subjekto norminio administracinio akto pri÷mimas
reiškia, jog toks norminis administracinis aktas apskritai negal÷jo būti priimtas. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, nagrin÷damas norminio administracinio akto teis÷tumo bylą, turi nustatyti visas
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bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 81
str., 89 str. 1 d. 2 p., 114 str. 1 d.). Tai reiškia, kad teismas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, turi
teisę patikrinti Sprendimų vykdymo instrukcijos pri÷mimo tvarkos atitiktį aukštesn÷s galios teis÷s aktams.
4. Min÷ta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 816 įgaliojo
Teisingumo ministeriją, suderinus su Finansų ministerija, parengti ir patvirtinti Sprendimų vykdymo
instrukciją. Vyriausyb÷s 2002 m. birželio 4 d. nutarime suformuluotas įpareigojimas reiškia individualų
teisinį reglamentavimą, konkrečiu atveju jo adresatams suponuojantį tokio turinio pareigas:
1) Teisingumo ministerijos pareigą parengti teis÷s akto projektą, pateikti jį derinti Finansų
ministerijai, suderinus su Finansų ministerija šį teis÷s aktą įstatymų nustatyta tvarka priimti;
2) Finansų ministerijos pareigą dalyvauti teis÷s akto rengime ir patvirtinti rengiamo teis÷s akto
projekto suderinimą.
Ginčijamo norminio administracinio akto rengimo ir tvirtinimo metu galioję teis÷s aktai nenumat÷
konkrečios ministro įsakymais tvirtinamų teis÷s aktų derinimo tvarkos. 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr.
728 patvirtinto Vyriausyb÷s darbo reglamento redakcija, galiojusi Sprendimų vykdymo instrukcijos rengimo
ir tvirtinimo metu, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. spalio 1 d. (Žin., 2001, Nr. 84-2946),
detaliai reglamentavo Vyriausyb÷s, o ne atskirų ministrų teis÷s aktų leidybos procedūras (Vyriausyb÷s darbo
reglamento IV dalis „Vyriausyb÷s teis÷s aktų leidybos procedūra“). Vyriausyb÷s darbo reglamento 56 punkte
Vyriausybei teikiamų teis÷s aktų projektų suderinimo klausimu nurodyta: „Teis÷s akto projektas laikomas
suderintu, jeigu suinteresuotas ministras (arba viceministras pagal ministro nustatytą kompetenciją),
Vyriausyb÷s įstaigos, kitos valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucijos vadovas (ar jo pareigas laikinai einantis
asmuo) vizuoja projektą (taip pat projekto priedus, jeigu jų yra) be pastabų arba raštu patvirtina, kad pritaria
projektui be pastabų.“ Pagal Vyriausyb÷s darbo reglamento 57 punktą, jeigu projekto suderinti nepavyksta, jį
rengusi institucija parengia ir kaip projekto priedą Vyriausybei teikia derinimo pažymą. Tokia Vyriausybei
teikiamų teis÷s aktų projektų derinimo tvarka negali būti tiesiogiai taikoma derinant žemesnio lygio
administravimo subjektų rengiamus norminius administracinius aktus. Min÷tu atveju teis÷s akto projektą
rengiantis, teikiantis derinti subjektas (ministerija) ir jį priimantis subjektas (Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷) nesutampa, o visus derinimo metu iškylančius klausimus išsprendžia bei atsakomyb÷s už teis÷s
aktą imasi jį priimanti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷. Tuo tarpu ministerijos teis÷s aktų atveju juos ir
rengia, ir priima tas pats subjektas (ministerija). Ministerijos teis÷s aktų derinimo tvarka su kitomis
institucijomis n÷ra nustatyta ir šiuo metu galiojančiuose teis÷s aktuose. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teis÷s norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad parengtas teis÷s aktas
derinamas, aprobuojamas ir pateikiamas institucijai, įgaliotai jį priimti, šios institucijos nustatyta tvarka.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 271 patvirtintame Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamente nustatytas ministerijos priimtų teis÷s aktų projektų
derinimas tik tuo atveju, kai šie projektai yra teikiami priimti kitoms institucijoms (Vyriausybei), o ne
priimami ministerijoje (Reglamento 129–141 p.). Taigi bylą nagrin÷jančiai Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teis÷jų kolegijai būtina įvertinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. birželio 4
d. nutarime Nr. 816 vartojamo termino „suderinus“ prasmę, taikant lingvistinio, sisteminio ir kitus teis÷s
aiškinimo metodus.
5. Lingvistin÷ termino „suderinti“ analiz÷ („suderinti“ – padaryti darnų, sutaikyti. Dabartin÷s
lietuvių kalbos žodynas / Lietuvių kalbos institutas; redaktorių kolegija: Stasys Keinys (vyr. red.). Vilnius,
2000. 747 p.) suponuoja, kad derinimo metu tur÷tų būti pašalinami nuomonių prieštaravimai bei pasiekiamas
derinantiems subjektams priimtinas rezultatas.
Ministro, kaip Vyriausyb÷s nario ir vykdomosios valdžios atstovo, statusas yra ypatingas.
Atitinkamoms valdymo sritims vadovauja ministrai, kuriems tai yra patik÷ta. Ministras yra atsakingas
Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui. (Konstitucijos 96 str. 2 d.). Ši
nuostata suponuoja ministro atskaitingumą ir atsakomybę priimant sprendimus (Konstitucinio Teismo 1999
m. lapkričio 23 d. nutarimas). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1
punktą ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijos klausimus ir yra tiesiogiai
atsakingas už Vyriausyb÷s programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais.
Ministras leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teis÷s aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Ministro
leidžiami įsakymai ir kiti teis÷s aktai registruojami Vyriausyb÷s darbo reglamento nustatyta tvarka. Įsakymus
ir kitus teis÷s aktus pasirašo ministras. Prireikus keli ministrai gali leisti bendrus įsakymus arba įsakymu
patvirtintus kitus teis÷s aktus (Vyriausyb÷s įstatymo 26 str. 3 d. 5 p.). Vadovaudamas atitinkamai valdymo
sričiai, ministras turi teisinę diskreciją priimti sprendimus, taip pat ir leisti norminius teis÷s aktus. Tačiau
ministro diskreciją riboja teis÷s viršenyb÷s, teisinio apibr÷žtumo ir kiti teisin÷s valstyb÷s principai bei
aukštesn÷s teisin÷s galios teis÷s aktų reikalavimai.
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Teis÷s akto projekto derinimui su kitu viešojo administravimo subjektu, kai šis derinimas
atliekamas konkretaus aukštesniojo administravimo subjekto (šiuo atveju Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s)
įpareigojimo pagrindu, tenka didel÷ teisin÷ reikšm÷. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ individualiu
teis÷s aktu įpareigoja viešojo administravimo subjektus atlikti konkrečius veiksmus teis÷kūros srityje, tai
toks įpareigojimas šiems subjektams yra privalomas ir turi būti vykdomas. Vyriausybei individualiu atveju
įpareigojus vienai ministerijai priimti teis÷s aktą tik suderinus jį su kita ministerija, darytina išvada, kad
norminio administracinio akto išleidimas patenka ne vien į aktą turinčio išleisti subjekto veiklos sritį, bet ir į
administravimo sritį to subjekto, su kuriuo būtina teis÷s aktą suderinti. Suderinimas reiškia ne tik pastangas
pasiekti bendrą poziciją d÷l teis÷s akto turinio, tačiau ir suderinimo fakto patvirtinimą bei atsakomyb÷s už šį
norminį aktą prisi÷mimą. Toks suderinimas, kuris rengiant norminį aktą yra privalomas aukštesn÷s galios
teis÷s aktų pagrindu, skiriasi nuo įprastinio išvadų, pastabų ir pasiūlymų apie teis÷s akto projektą pareiškimo,
kurį teis÷s aktų rengimo procese atlieka įvairūs asmenys ir organizacijos – tiek viešojo administravimo
subjektai, tiek suinteresuotos grup÷s, mokslo institucijos, ekspertai ir kt. Atitinkamos ministerijos
kompetencijai priklausančiais klausimais įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teis÷s aktus gali leisti tik
ministrai, ir niekam kitam tokia teis÷ n÷ra suteikta (Vyriausyb÷s įstatymo 26 str. 3 d. 5 p., Vyriausyb÷s darbo
reglamento 22 p.). Išleisdamas įsakymą, ministras jį pasirašo, taip prisiimdamas ir atsakomybę už
išleidžiamą teis÷s aktą.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷, 2002 m. birželio 4 d. nutarimu įpareigodama Sprendimų
vykdymo instrukciją patvirtinti Teisingumo ministeriją, suderinus su Finansų ministerija, atsakomybę už
priverstinio sprendimų vykdymo sritį patik÷jo ne tik Teisingumo ministerijai, bet ir Finansų ministerijai.
Taip atsakingi už teis÷s akto parengimą ir suderinimą tampa teisingumo ir finansų ministrai. Teisingumo
ministras atsakomybę už parengtą teis÷s aktą prisiima jį pasirašydamas. Tuo tarpu finansų ministro parašu
tur÷tų būti patvirtinamas teisingumo ministro įsakymo suderinimo su Finansų ministerija faktas. Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s įpareigojimas ministerijai priimti teis÷s aktą suderinus su kita ministerija nereiškia,
kad šis teis÷s aktas privalo būti bendras dviejų ministerijų aktas, tvirtinamas bendru dviejų ministrų įsakymu
(Vyriausyb÷s įstatymo 26 str. 3 d. 5 p.). Tačiau suderinimas, kuris šiuo atveju yra būtina sąlyga ginčijamam
norminiam administraciniam aktui priimti, turi būti patvirtintas už atitinkamą valdymo sritį atsakingo
ministro.
7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bylos nagrin÷jimo metu iš Teisingumo ir Finansų
ministerijų išreikalavo įrodymus, susijusius su Sprendimų vykdymo instrukcijos rengimu, derinimu ir
pri÷mimu. Iš bylos medžiagos matyti, kad Teisingumo ministerija 2002 m. lapkričio 5 d. raštu išsiunt÷
Finansų ministerijai derinti ne visą Sprendimų vykdymo instrukcijos projektą, tačiau tik jo dalį, susijusią su
vykdymo išlaidų rūšių bei dydžio nustatymu. Finansų ministerija 2002 m. lapkričio 13 d. raštu pateik÷ savo
pastabas d÷l gautos projekto dalies. Teisingumo ministerija 2002 m. gruodžio 3 d. raštu Finansų ministerijai
antrą kartą išsiunt÷ Sprendimų vykdymo instrukcijos projekto dalį, susijusią su vykdymo išlaidomis. Ši 2002
m. gruodžio 12 d. raštu d÷l atsiųstos projekto dalies pareišk÷ pastabas. Duomenų, patvirtinančių, kad v÷liau
ar papildomai dar vyko Sprendimų vykdymo instrukcijos projekto derinimas, teismui nebuvo pateikta.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat išreikalavo įrodymus, susijusius su
Sprendimų vykdymo instrukcijos pakeitimų, padarytų teisingumo ministro 2003 m. vasario 14 d. įsakymu
Nr. 47 (Žin., 2003, Nr. 19-833), 2003 m. rugs÷jo 30 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2003, Nr. 94-4259), 2004 m.
vasario 10 d. įsakymu Nr. 1R-37 (Žin., 2004, Nr. 2004-833), 2005 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1R-21 (Žin.,
2005, Nr. 12-402) derinimą su Finansų ministerija. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui buvo
pateikti tik dokumentai, patvirtinantys Sprendimų vykdymo instrukcijos pakeitimo projektų išsiuntimą
Finansų ministerijai, tačiau įrodymų apie tai, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos pakeitimai buvo suderinti
su Finansų ministerija ir kad suderinimo faktas yra patvirtintas, nebuvo pateikta.
Sprendimų vykdymo instrukcijoje reglamentuoti ne tik vykdymo išlaidų klausimai, bet ir
vykdomojo dokumento pateikimas ir pri÷mimas vykdyti, pirminiai vykdymo veiksmai, turto areštas, turto
realizavimo tvarka, išieškotų piniginių l÷šų apskaita, paskirstymas ir išmok÷jimas, su antstolio kvitu susiję
klausimai, neturtinio pobūdžio sprendimų vykdymo ypatumai ir kt. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002
m. birželio 4 d. nutarime Nr. 816, suteikiant įgaliojimus parengti ir patvirtinti Sprendimų vykdymo
instrukciją, n÷ra diferencijuota, kokius į jos reglamentavimo sritį patenkančius klausimus Teisingumo
ministerija privalo suderinti su Finansų ministerija. Taip pat nenurodyta, kad Teisingumo ministerija su
Finansų ministerija privalo suderinti tik Sprendimų vykdymo instrukcijos dalį, susijusią su vykdymo
išlaidomis. Taigi darytina išvada, kad Vyriausyb÷ įgaliojo Teisingumo ministeriją suderinti su Finansų
ministerija visą Sprendimų vykdymo instrukcijos tekstą. Norminio teis÷s akto teis÷tumo tyrimo metu
nustatyta, kad Finansų ministerijai nebuvo siunčiamas visas sprendimų vykdymo instrukcijos projekto
tekstas ir nebuvo sudarytos sąlygos pateikti poziciją d÷l šio projekto in corpore. Iš bylos medžiagos matyti,
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kad ne į visas Finansų ministerijos pastabas d÷l derinti pateiktos Sprendimų vykdymo instrukcijos dalies
buvo atsižvelgta, o duomenų, ar vyko tolesnis skirtingų nuomonių derinimas, siekiant rasti tinkamą
problemos sprendimą, nepateikta. Be to, Sprendimų vykdymo instrukcijos suderinimo su Finansų ministerija
faktas n÷ra patvirtintas finansų ministro parašu, tod÷l darytina išvada, kad finansų ministras neprisi÷m÷
atsakomyb÷s už šį teis÷s aktą.
Ginčijamo norminio teis÷s akto teis÷tumo tyrimo metu nustatytos aplinkyb÷s suponuoja išvadą,
kad teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija
nebuvo suderinta su Finansų ministerija, tod÷l pagal pri÷mimo tvarką ji prieštarauja Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 „D÷l įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ 1 punkto 3
papunkčiui. Kadangi priimant Sprendimų vykdymo instrukciją buvo pažeista Vyriausyb÷s nutarimu nustatyta
šio teis÷s akto pri÷mimo tvarka, Sprendimų vykdymo instrukcija prieštarauja ir Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai. Šiems teis÷s aktams prieštarauja ir v÷lesni Sprendimų
vykdymo instrukcijos pakeitimai, nes jie taip pat buvo priimti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m.
birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 pagrindu ir nebuvo suderinti su Finansų ministerija.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija atkreipia d÷mesį į tai, kad norminių
administracinių aktų rengimas patenka į viešosios teis÷s reglamentavimo sritį, o norminiais administraciniais
aktais sprendžiami svarbūs, dažnai tiesiogiai veikiantys asmenų teises ir pareigas klausimai. D÷l to, siekiant
užtikrinti kokybišką, aukštus žmogaus teisių apsaugos standartus atitinkančią teis÷s aktų leidybą, teis÷kūros
subjektai privalo tinkamai ir detaliai reglamentuoti norminių administracinių aktų rengimo ir pri÷mimo
procedūras.
Pripažinus Sprendimų vykdymo instrukciją pagal jos pri÷mimo tvarką prieštaraujančia aukštesn÷s
galios teis÷s aktams, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija toliau iš esm÷s nepasisakys
d÷l Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 6 d. nutartyje ginčijamų Sprendimų vykdymo instrukcijos
nuostatų teis÷tumo. Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pažymi, kad
vykdymo išlaidos patenka į vykdymo proceso, kuris priskirtinas viešajai teisei, reglamentavimą. Antstolio
reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims (CPK 585 str. 1 d.). Kadangi vykdymo
išlaidos turi būti apmokamos vykdymo proceso dalyvių (CPK 610, 611 str.), tai šių išlaidų dydis, jų
apskaičiavimo ir mok÷jimo tvarka tiesiogiai veikia min÷tų asmenų materialines teises ir pareigas. Europos
Žmogaus Teisių Teismas teismo sprendimų vykdymą pripažįsta teis÷s į tinkamą teismo procesą dalimi (žr.,
pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas byloje Jasiūnien÷ prieš Lietuvą, Nr. 41510/98.). Teis÷ į
teisminę gynybą įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, tod÷l svarbu, kad
teisinis reguliavimas, susijęs su konstitucinių žmogaus teisių įgyvendinimu, tarp jų ir vykdymo išlaidų
apmok÷jimu, būtų aiškus ir grindžiamas įstatymu. Teis÷s akto turinio aiškumas suponuoja ne vien
reikalavimą, kad būtų aiškios žodin÷s teis÷s akto formuluot÷s, bet ir reikalavimą, kad remiantis teis÷s akto
turiniu būtų aiškus nurodymas teisinio santykio dalyviams elgtis vienu ar kitu būdu. D÷l to teis÷kūros
subjektams tenka pareiga teis÷s aktuose, reglamentuojančiuose priverstinį teismų ir kitų institucijų
sprendimų vykdymą, vieningai ir aiškiai apibr÷žti, kokios yra vykdymo išlaidų rūšys, kokios konkrečios
išlaidos patenka į vieną ar kitą vykdymo išlaidų grupę, koks yra skirtingų vykdymo išlaidų tarpusavio
santykis bei šių išlaidų paskirtis, taip pat pašalinti bet kokias prielaidas teis÷s normas taikantiems subjektams
pakartotinai reikalauti jau padengtų vykdymo išlaidų apmok÷jimo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1
dalies 2 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų
kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr.
432 „D÷l Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtinta Sprendimų vykdymo
instrukcija (Žin., 2003, Nr. 3-82; 2003, Nr. 19-833; 2003, Nr. 94 -4259; 2004, Nr. 2004-833; 2005, Nr. 12402) prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 „D÷l įgaliojimų
suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir
įgyvendinimo įstatymą“ 1 punkto 3 papunkčiui ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6
straipsnio 2 daliai.
Sprendimas galutinis ir neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Valstyb÷s žiniose.
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1.2. D÷l administracinių teis÷s pažeidimų
1.2.1. D÷l sąvokos „įžeidimas“ turinio (ATPK 2146 str.)
Aiškinant sąvokos „įžeidimas“ turinį ATPK 2146 straipsnio nuostatų prasme, reikia atsižvelgti į
tai, kaip ši sąvoka aiškinama ir suprantama teis÷s sistemoje, tai yra kituose Lietuvos Respublikos teis÷s
aktuose.
Teis÷s aktai sąvoką „įžeidimas“ visų pirma sieja su užgauliu žmogaus, jo garb÷s ir orumo
pažeminimu, t. y. siekiu paniekinti asmenį, pakirsti pasitik÷jimą jo reputacija. Įžeidimu akivaizdžiai
žeminama kito asmens garb÷ ir orumas, vien tik turint tikslą kitą žmogų pažeminti. Tuo įžeidimas, kaip
neteis÷tas veiksmas, skiriasi nuo panašaus pobūdžio teis÷tų veiksmų: valstyb÷s institucijų ar pareigūnų
kritikos (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 str. 2 d.), ar nuomon÷s reiškimo apie asmenį (Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 25 str.). Teis÷tas nuomon÷s reiškimas apie kitą asmenį nesiejamas su tam tikromis
objektyviomis aplinkyb÷mis ar faktais, kurių tikrumą galima patikrinti, taikant tiesos ir netiesos kriterijus.
Administracin÷ byla Nr. N(8) – 1920/2005
Procesinio sprendimo kategorija 37; 65.1
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. gruodžio 22 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Stasio Gudyno
(kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Romano Klišausko (praneš÷jas),
teismo pos÷dyje rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo A. D. apeliacinį skundą d÷l Vilniaus miesto 2-ojo
apylink÷s teismo 2005 m. rugs÷jo 5 d. nutarties A. D. administracinio teis÷s pažeidimo byloje.

Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Žurnalistų etikos inspektorius 2005 m. liepos 4 d. suraš÷ administracinio teis÷s pažeidimo
protokolą A. D., laikraščio „Laisvas žodis“ redaktoriui už Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 2146
straipsnyje numatyto pažeidimo padarymą.
Administracinio teis÷s pažeidimo protokole buvo konstatuota, kad 2005 m. nuo sausio 13 iki
sausio 27 d; nuo balandžio 21 iki geguž÷s 5 d.; nuo geguž÷s 19 d. iki birželio 2 d., laikraščio „Laisvas
laikraštis“ redakcijoje, esančioje adresu Goštauto 12, Vilnius, šio laikraščio žurnalistas J.P. pareng÷, o šio
laikraščio redakcija paskelb÷ publikacijas: „V. Adamkus – KGB agentas „Fermeris“?“ („Laisvas laikraštis"
2005 m. sausio 13-27 Nr.1/78); „Jukos“ krachas atskleis Lietuvos politikų korupciją“ („Laisvas laikraštis“,
2005 m. balandžio 21- geguž÷s 5 d. Nr. 8/85); laikraščio „Laisvas laikraštis redaktorius A. D. pareng÷ ir
paskelb÷ publikacijas: „V.Adamkus dirba A.Zuoko – „Rubicon“ klanui“ („Laisvas laikraštis“, 2005 m.
sausio 13-27 d. Nr. 1/78), „Du banditai“ („Laisvas laikraštis“, 2005 m. geguž÷s 19-birželio 2 d. Nr. 10/87),
kuriuose įžeid÷ Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų šiais teiginiais:
1) „V.Adamkus – KGB agentas „Fermeris“?“ („Laisvas laikraštis“ 2005 m. sausio 13-27 d. Nr.1/78)
(publikacijų pavadinimas);
2) „ <...> KGB perverbavo V.Adamkų, ir jis tapo „Dvigubu agentu“ – dirbo tiek JAV karinei
žvalgybai, tiek ir jos priešams iš Sovietų sąjungos“ („Laisvas laikraštis“, 2005 m. sausio 13-27 d. Nr. 1/78);
3) „ <...> melu ir apgaul÷mis tapęs „prezidentu“, tik Valionio-Paulausko, Pociaus-Laurinkaus ir
Steponavičiaus-Kūrio d÷ka griaudamas Lietuvos nepriklausomos demokratijos pagrindus, nušalinęs
Prezidentą Paksą žmogus – ir dvigubas CŽV-KGB agentas“ („Laisvas laikraštis“, 2005 m. sausio 13-27 d.
Nr. 1/78);
4) „Arba kod÷l V. Adamkus yra mafijos prezidentas?“ (publikacijos V.Adamkus dirba A.Zuoko –
„Rubicon“ klanui“ paantrašt÷) („Laisvas laikraštis“, 2005 m. sausio 13-27 d. Nr. 1/78);
5) „<...> mafijos tarno – V.Adamkaus <...>“ („Laisvas laikraštis“, 2005 m. 2005 m. sausio 13-27 d.
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Nr. 1/78);
6) „ Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus – „Stogas“, siekiantiems išvengti
baudžiamosios atsakomyb÷s už sukčiavimą, vagystes, turto prievartavimą, užsakomąsias žmogžudystes bei
pinigų plovimą, teikiantis antikonstitucines paslaugas“ (užrašas po publikacijos „Jukos“ krachas atskleis
Lietuvos politikų korupciją“ nuotrauka) („Laisvas laikraštis“, 2005 m. balandžio 21- geguž÷s 5 d. Nr. 8/85);
7) „Du banditai“ (publikacijos pavadinimas, apeliuojantis į tame pačiame puslapyje esančią V.
Adamkaus ir A. Zuoko nuotrauką) („Laisvas laikraštis“, 2005 m. geguž÷s 19-birželio 2 d. Nr. 10/87).
Tokiu būdu A. D. įžeid÷ Lietuvos Respublikos Prezidentą ir padar÷ administracin÷s teis÷s
pažeidimą, numatytą ATPK 2146 straipsnio l dalyje.
Vilniaus miesto 2-asis apylink÷s teismas 2005 m. rugs÷jo 5 d. nutarimu pripažino A. D. kaltu
padarius administracinį teis÷s pažeidimą, numatytą ATPK 2146 straipsnio 1 dalyje ir nubaud÷ jį
administracine nuobauda – 2000 Lt bauda.
Teismas pabr÷ž÷, kad pažeidimą įrodo administracinio teis÷s pažeidimo protokolas, prie
medžiagos prid÷tos publikacijų kopijos. Protokole išd÷styti teiginiai, nepriklausomai nuo jų reiškimo formos
(nuomonių skiltyje, klausimo forma) neabejotinai yra įžeidžiantys, nes Lietuvos Respublikos Prezidentui,
kaip asmeniui, priskiria bruožus ar poelgius, neatitinkančius reikalavimų, keliamų jam kaip visuomen÷s
nariui, kadangi žmon÷s vienareikšmiškai neigiamai vertina asmenis, kurie susiję su kriminaliniu nusikalt÷lių
pasauliu. Aptartuose sakiniuose paskleista informacija, kurioje teigiama apie padarytus teis÷s, moral÷s ar
paprotinių normų pažeidimus, netinkamą elgesį, nesąžiningą veiklą ir pan. Tai rodo min÷tų teiginių
žeminantį ir įžeidžiantį pobūdį.
Teismo nuomone, publikacijose išd÷styti teiginiai laikytini paniekinančiais, pažeminančiais
Lietuvos Respublikos Prezidentą. Min÷ti teiginiai menkina pasitik÷jimą šalies vadovu. Pagal teksto turinį ir
esmę, išsakytais teiginiais siekiama paskleisti apie Lietuvos Respublikos Prezidentą įžeidžiančią informaciją.
Teismas konstatavo, kad nors dalis straipsnių yra pasirašyti kitų autorių, tačiau atsižvelgiant į tai, jog A. D.
yra „Laisvo laikraščio“ redaktorius, jis yra atsakingas už laikraštyje spausdinamų straipsnių turinį, juo labiau,
jog A. D. bylos nagrin÷jimo metu pareišk÷, jog su publikacijose išd÷stytais teiginiais jis visiškai sutinka,
tod÷l A. D. baustinas.
Pažeid÷jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių teismas nenustat÷, tod÷l nurod÷, kad
skiria ATPK straipsnio 2146 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos baudos vidurkį.
Apeliaciniu skundu administracin÷n atsakomyb÷n patrauktas asmuo A. D. prašo Vilniaus miesto 2ojo apylink÷s teismo 2005 m. rugs÷jo 5 d. nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti.
Skunde nurodo, kad visi teismo nutarime minimi, taip vadinami, publikacijų teiginiai yra ne kas
kita, kaip publikacijų autorių nuomon÷ apie atitinkamus reiškinius bei įvykius (tai patvirtina ta aplinkyb÷,
kad visos skundžiamame teismo nutarime nurodytos mintys yra išd÷stytos „Laisvo laikraščio“ nuomonių
skiltyje). Atkreiptinas d÷mesys, jog ši nuomon÷, sutinkamai su Visuomen÷s informavimo įstatymo 2
straipsnio 18 dalies reikalavimais, remiasi faktais (pvz., publikacijoje „Du banditai“ („Laisvas laikraštis“
2005 m. geguž÷s 19 d.-birželio 2 d., Nr. 10/87) remiamasi „Rubicon group“ juodosios buhalterijos viena iš
lentelių, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ informaciniu pranešimu spaudai ir kt.), tad nuomon÷s pareiškimas
nepažeidžia jokių įstatymų reikalavimų. Tuo labiau kad, kaip yra nurodyta aukščiau min÷to teis÷s akto 4
straipsnyje, kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, o ši teis÷ apima laisvę tur÷ti
savo nuomonę. Tokiu būdu min÷tų publikacijų autoriai tik laisvai išreišk÷ faktais paremtą savo nuomonę,
jokiu būdu nesiekdami, kaip neteisingai padar÷ išvadą bylą nagrin÷jęs teismas, pakirsti pasitik÷jimą šalies
vadovu, paniekinti ar pažeminti Lietuvos Respublikos Prezidentą, ar paskleisti apie jį žeidžiančią
informaciją. Juk neigiamas asmens ar jo poelgių vertinimas, išreikštas kaip asmenin÷ vieno ar kito asmens
nuomon÷, nelaikytinas to asmens įžeidimu, nors ir yra nemalonus arba sukelia neigiamas emocijas.
Apeliantas pažymi, jog teismas nutarime nurodydamas, kad publikacijų autoriai aukščiau min÷tose
publikacijose Lietuvos Respublikos Prezidentui, kaip asmeniui, priskiria bruožus ar poelgius, neatitinkančius
reikalavimų, keliamų jam kaip visuomen÷s nariui, nes žmon÷s vienareikšmiškai neigiamai vertina asmenis,
kurie susiję su kriminaliniu nusikalt÷lių pasauliu, padar÷ faktinių bylos aplinkybių neatitinkančias išvadas.
Laisvai išreikšta, nors ir neigiama, asmenin÷ nuomon÷ apie Respublikos Prezidentą n÷ra pakankamas
pagrindas pripažinti, jog yra padarytas administracinis teis÷s pažeidimas – Respublikos Prezidento įžeidimas
masin÷s informacijos priemon÷se. Tuo labiau, kad šios bylos nagrin÷jimo metu nebuvo nustatyta apelianto
tyčia paskleisti apie Lietuvos Respublikos Prezidentą įžeidžiančią informaciją. Be to, nuomon÷, priešingai
nei padar÷ išvadą teismas, jokiu būdu nereiškia kategoriško teigimo – priskyrimo asmeniui atitinkamų
neigiamų bruožų ar poelgių. Teismas neatsižvelg÷ į aukščiau nurodytas aplinkybes, netinkamai aiškino
materialin÷s teis÷s normą, reglamentuojančią administracinę atsakomybę už Respublikos Prezidento
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įžeidimą masin÷s informacijos priemon÷se, tod÷l nepagrįstai nutar÷, jog A. D. padar÷ ATPK 2146 straipsnio l
dalyje numatytą administracinį teis÷s pažeidimą.
Apeliaciniame skunde atkreipiamas d÷mesys, jog, kaip konstatavo pats teismas, dalis straipsnių yra
pasirašyti kitų autorių, o ne A. D., pavyzdžiui, publikacija „Jukos krachas atskleis Lietuvos politikų
korupciją“ („Laisvas laikraštis“ 2005 m. balandžio 21 d.-geguž÷s 5 d., Nr. 8/85) yra pasirašyta žurnalisto J.
P. Tačiau nepaisant to, teismas nutar÷, jog A. D. privalo administracine tvarka atsakyti ir už kitų autorių
publikacijose išd÷stytą nuomonę. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog administracin÷ teis÷ priskirtina
viešajai teisei, tad sprendžiant asmens patraukimo administracin÷n atsakomyb÷n ir jo nubaudimo klausimą
turi būti griežtai laikomasi individualios atsakomyb÷s principo (išskyrus kai kurias įstatyme konkrečiai
numatytas išimtis). Tokiu būdu administracin÷n atsakomyb÷n gali būti patrauktas ir administracine nuobauda
nubaustas tik toks asmuo, kuris ir padar÷ administracinį teis÷s pažeidimą. Tad teismo išvada, jog A. D.,
„<...> kaip „Laisvo laikraščio“ redaktorius, yra atsakingas už laikraštyje spausdinamų straipsnių turinį,
juolab kad bylos nagrin÷jimo metu yra pareiškęs, jog su publikacijose išd÷stytais teiginiais visiškai sutinka,
tod÷l yra baustinas“, nepagrįsta jokiomis teis÷s norminių aktų nuostatomis, tod÷l yra neteis÷ta.
Apeliaciniame skunde atkreipiamas d÷mesys į tai, kad ATPK 35 straipsnio l dalyje yra numatyta,
jog administracin÷ nuobauda gali būti skiriama ne v÷liau kaip per šešis m÷nesius nuo teis÷s pažeidimo
padarymo dienos. Atkreipiamas d÷mesys, kad „Laisvo laikraščio“ žurnalisto J. P. publikacija „V.Adamkus –
KGB agentas „Fermeris“?“ bei šio laikraščio redaktoriaus A. D. publikacija „V.Adamkus dirba A.Zuoko„Rubicon“ klanui“ buvo paskelbtos 2005 m. sausio 13 d. („Laisvas laikraštis“ 2005 m. sausio 13-27, Nr.
1/78), taigi beveik prieš 9 (devynis) m÷nesius. Tokiu būdu administracin÷ nuobauda už šiose publikacijose
išsakytas nuomones apskritai negal÷jo būti skiriama, nes nuo aukščiau min÷tų straipsnių publikacijos pra÷jo
jau daugiau nei 6 (šeši) m÷nesiai.
Be to, apeliaciniame skunde pažymima ir tai, kad administracinę bylą nagrin÷jęs pirmosios
instancijos teismas, pripažindamas A. D. kaltą padarius administracinį teis÷s pažeidimą, numatytą ATPK
2146 straipsnio l dalyje, paskyr÷ jam 2 000 Lt dydžio baudą, t. y. baudą, kuri yra dvigubai didesn÷ nei min÷to
straipsnio sankcijoje numatytas baudos maksimumas. Tuo tarpu ATPK 2146 straipsnio l dalyje yra nurodyta,
kad už šį administracinį teis÷s pažeidimą skiriamas įsp÷jimas ar bauda nuo 500 Lt iki 1 000 Lt. Tokiu būdu
teismas, parinkdamas atitinkamos nuobaudos dydį, neteisingai pritaik÷ materialin÷s teis÷s normą.
Administracinio teis÷s pažeidimo protokolą surašiusi institucija – Žurnalistų etikos inspektorius –
prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, Vilniaus 2-ojo apylink÷s teismo 2005 m. rugs÷jo 5 d.
nutarimą palikti nepakeistą.
Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad administracinio teis÷s pažeidimo protokole išvardinti
teiginiai, įžeidžiantys bei šmeižiantys Lietuvos Respublikos prezidentą, n÷ra laikytini nuomon÷mis, nes juose
paskleistų duomenų atitikimą tikrovei galima patikrinti įrodymo priemon÷mis.
Atsiliepime pažymima, kad apelianto argumentas, jog „<...> visi teismo nutarime minimi, taip
vadinami, publikacijų teiginiai yra ne kas kita kaip publikacijų autorių nuomon÷ apie atitinkamus reiškinius
bei įvykius (tai patvirtina ta aplinkyb÷, kad visos skundžiamame teismo nutarime nurodytos mintys yra
išd÷stytos „Laisvo laikraščio“ nuomonių skiltyje)“ n÷ra pagrįstas, kadangi informacijos paskelbimo vieta
visuomen÷s informavimo priemon÷je šiuo atveju nereikšminga sprendžiant, ar buvo paskleista žinia, ar tik
pareikšta nuomon÷. Informacijos išspausdinimas viešosios informacijos reng÷jo nuomonių skyrelyje
faktiškai nereiškia, kad visa skyrelyje esanti informacija bus laikoma nuomone (-÷mis). Be to, apeliantas
apeliaciniame skunde neteisingai nurodo, kad visi teiginiai buvę išd÷styti „Laisvo laikraščio“ nuomonių
skiltyje. Akivaizdu, kad teiginys „Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus – „stogas“,
siekiantiems išvengti baudžiamosios atsakomyb÷s už sukčiavimą, vagystes, turto prievartavimą,
užsakomąsias žmogžudystes bei pinigų plovimą, teikiantis antikonstitucines paslaugas“ (užrašas po
publikacijos „Jukos“ krachas atskleis Lietuvos politikų korupciją" nuotrauka) („Laisvas laikraštis“, 2005 m.
balandžio 21-geguž÷s 5 d., Nr. 8/85) paskelbtas 17-ajame laikraščio puslapyje, turinčiame specialų rubrikos
pavadinimą „Tyrimas".
Atsiliepime nurodoma, kad teiginiai (žodžių junginiai): „KGB agentas“, „dvigubas CŽV-KGB
agentas“, „mafijos prezidentas“, „mafijos tarnas“, „stogas“ <...> teikiantis antikonstitucines paslaugas“,
„banditas“ visuomen÷je suprantami vienareikšmiškai, ir jų paskleidimas protingam, moraliam žmogui
sukelia neigiamą nuomonę apie asmenį, konkrečiu atveju, apie Respublikos Prezidentą V. Adamkų.
Akivaizdu, kad visų aukščiau min÷tų apibūdinimų nebūtų reik÷ję viešosios informacijos reng÷jui siekiant tik
pareikšti nuomonę apie Respublikos Prezidentą. Tod÷l Žurnalistų etikos inspektorius pritaria Vilniaus 2-os
apylink÷s teismo padarytai išvadai, kad nagrin÷jami teiginiai neabejotinai yra įžeidžiantys, o atsižvelgiant į
jų turinį ir esmę, tokiais teiginiais buvo siekiama paskleisti įžeidžiančią informaciją apie Respublikos
Prezidentą.
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Žurnalistų etikos inspektorius nesutinka su A. D. apeliaciniame skunde nurodytu motyvu – esą
teismo išvada, jog jis, kaip „Laisvo laikraščio“ redaktorius, yra atsakingas už laikraštyje spausdinamų
straipsnių turinį, juolab kad bylos nagrin÷jimo metu pareiškęs su publikacijose išd÷stytais teiginiais visiškai
sutinkąs, d÷l to yra baustinas, nepagrįsta jokiomis teis÷s norminių aktų nuostatomis, tod÷l yra neteis÷ta –
kadangi Visuomen÷s informavimo įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jog kiekvienas viešosios
informacijos reng÷jas ar jo dalyvis turi paskirti asmenį (vyriausiąjį redaktorių, redaktorių, laidos ved÷ją),
kuris atsako už visuomen÷s informavimo priemon÷s turinį. Tuo tarpu laikraščio „Laisvas laikraštis“
metrikoje yra aiškiai nurodoma, kad A. D. yra šios visuomen÷s informavimo priemon÷s redaktorius.
Atsiliepime atkreipiamas d÷mesys į tai, kad 2005 m. liepos 4 d. Žurnalistų etikos inspektorius
suraš÷ A. D. administracinio teis÷s pažeidimo protokolą ir jį kartu su visa medžiaga persiunt÷ Vilniaus
miesto 2-osios apylink÷s teismui. Remiantis ATPK 282 straipsnio l dalimi, administracinių teis÷s pažeidimų
byla turi būti nagrin÷jama per penkiolika dienų nuo tos dienos, kai turinti teisę nagrin÷ti bylą institucija
(pareigūnas) gauna administracinio teis÷s pažeidimo protokolą ir kitą bylos medžiagą. Atsiliepime daroma
išvada, kad pagal aukščiau įvardintą teis÷s normą Vilniaus miesto 2-osios apylink÷s teismas administracin÷n
atsakomyb÷n traukiamo asmens A. D. bylą tur÷jo nagrin÷ti liepos m÷nesį, t. y. dar nepra÷jus 6 m÷nesiams po
publikacijų laikraštyje „Laisvas laikraštis“ (2005 m. sausio 13-27 d., Nr. 1/78) paskelbimo. Tiek ATPK 282
straipsnio 3 dalyje, tiek ir ATPK 35 straipsnio 3 dalyje yra išvardintos aplinkyb÷s, d÷l kurių gali būti
atitinkamai pratęsti administracinių teis÷s pažeidimų bylos nagrin÷jimo ir administracin÷s nuobaudos
skyrimo terminai. Teismo, 2005 m. rugs÷jo 5 d. paskyrusio A. D. administracinę nuobaudą, motyvai, kuriais
remiantis buvo atid÷tas A. D. bylos nagrin÷jimas, Žurnalistų etikos inspektoriui n÷ra žinomi.
Atsiliepime pažymima, kad 2005 m. sausio 14 d. d÷l „Laisvo laikraščio“ redaktoriaus A. D.
veiksmų Vilniaus miesto 2-osios apylink÷s teismas pri÷m÷ nutarimą Nr. Al 1-000082-, kuriuo už ATPK
2146 straipsnio l dalies pažeidimą A. D. skyr÷ administracinę nuobaudą – įsp÷jimą. Kadangi terminas,
kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracin÷ nuobauda, Vilniaus miesto 2-osios
apylink÷s teismui 2005 m. rugs÷jo 5 d. pri÷mus nutarimą dar nebuvo pasibaigęs, darytina išvada, kad
teismas, parinkdamas A. D. nuobaudos dydį, konkrečiu atveju atsižvelg÷ į aukščiau aptartą aplinkybę (kad A.
D. už ATPK 2146 str. l d. pažeidimą jau buvo baustas administracine nuobauda – įsp÷jimu), tačiau jos
nelaik÷ atsakomybę už administracinį teis÷s pažeidimą sunkinančia aplinkybe ir pritaik÷ ATPK 2146
straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytą baudos vidurkį. Šiuo atveju Žurnalistų etikos inspektorius nepritaria
apelianto A. D. apeliaciniame skunde išd÷stytam motyvui, jog teismas, parinkdamas jam atitinkamos
nuobaudos dydį, neteisingai pritaik÷ materialin÷s teis÷s normą.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.
ATPK 2146 straipsnio 1 dalis numato, kad už Respublikos Prezidento įžeidimą arba šmeižimą
žiniasklaidos priemon÷se skiriamas įsp÷jimas ar bauda nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Pažym÷tina, jog apeliantui, kaip laikraščio „Laisvas žodis“ redaktoriui, administracinio teis÷s
pažeidimo protokolas buvo surašytas būtent už Respublikos Prezidento įžeidimą (b.l. 5), skundžiamame
Vilniaus m. 2-ojo apylink÷s teismo nutarime, kuriuo apeliantui buvo paskirta 2 000 Lt bauda, taip pat
konstatuota, kad apeliantas skleid÷ Respublikos Prezidentą žeminančią informaciją.
Tod÷l siekiant įvertinti ar apelianto veika pagrįstai ir teis÷tai gal÷jo būti kvalifikuota kaip ATPK
2146 straipsnio pažeidimas, būtina atsižvelgti į ATPK 2146 straipsnyje vartojamos sąvokos „įžeidimas“
turinį.
Pažym÷tina, jog nors sąvoka „įžeidimas“ vartojama ATPK 2146 straipsnyje apibr÷žiant jame
nurodyto teis÷s pažeidimo sud÷tį, tačiau šios sąvokos reikšm÷ ATPK 2146 straipsnio dispozicijoje n÷ra
apibr÷žta.
D÷l šios priežasties, aiškinant sąvokos „įžeidimas“ turinį ATPK 2146 straipsnio nuostatų prasme,
reikia atsižvelgti į tai, kaip ši sąvoka aiškinama ir suprantama teis÷s sistemoje, tai yra kituose Lietuvos
Respublikos teis÷s aktuose. Pavyzdžiui, Baudžiamojo kodekso 155 straipsnis „Įžeidimas“ įžeidimą apibūdina
kaip žmogaus užgaulų pažeminimą veiksmu, žodžiu ar raštu. Civilinio kodekso 2.24 straipsnis analogiškus
veiksmus sieja su asmens garbę ir orumą žeminančių tikrov÷s neatitinkančių duomenų paskleidimu.
Taigi atsižvelgiant į aptartų teis÷s normų turinį galime teigti, jog teis÷s aktai sąvoką „įžeidimas“
visų pirma sieja su užgauliu žmogaus, jo garb÷s ir orumo pažeminimu, tai yra siekiu paniekinti asmenį,
pakirsti pasitik÷jimą jo reputacija. Taigi įžeidimu akivaizdžiai žeminama kito asmens garb÷ ir orumas, vien
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tik turint tikslą kitą žmogų pažeminti. Tuo įžeidimas, kaip neteis÷tas veiksmas, skiriasi nuo panašaus
pobūdžio teis÷tų veiksmų: valstyb÷s institucijų ar pareigūnų kritikos (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33
str. 2 d.) ar nuomon÷s reiškimo apie asmenį (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str.). Be to, teismų
praktikoje teis÷tas nuomon÷s (taip pat ir neigiamos) reiškimas apie kitą asmenį nesiejamas su tam tikromis
objektyviomis aplinkyb÷mis ar faktais, kurių tikrumą galima patikrinti, taikant tiesos ir netiesos kriterijus (žr.
pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. rugs÷jo 5 d. nutartis civilin÷je byloje K.Deltuva prieš
B.Masaitienę, Nr. 3K-3-747/2001) .
Iš bylos medžiagos matyti, kad administracin÷n atsakomyb÷n patraukto asmens A. D. veiksmai
žiniasklaidos priemon÷je (laikraštyje „Laisvas žodis“) publikuojant straipsnius apie Respublikos Prezidentą
atitiko įžeidimo sąvoką – straipsniuose Respublikos Prezidentui, kaip asmeniui, priskiriami bruožai ar
poelgiai, neatitinkantys reikalavimų, keliamų jam kaip visuomen÷s nariui; Respublikos Prezidentas siejamas
su kriminaliniu nusikalt÷lių pasauliu; skleidžiama informacija apie Respublikos Prezidento padarytus teis÷s,
moral÷s ar paprotinių normų pažeidimus, netinkamą elgesį, nesąžiningą veiklą ir pan. (Respublikos
Prezidentas apibūdinamas kaip „KGB agentas“, „dvigubas CŽV-KGB agentas“, „mafijos prezidentas“,
„mafijos tarnas“, „stogas“ <...> teikiantis antikonstitucines paslaugas“, „banditas“, b.l. 11-21). Tai rodo
išsakytų teiginių paniekinantį pobūdį Respublikos Prezidento atžvilgiu, siekį pažeminti, pakirsti pasitik÷jimą
šalies vadovu, kadangi akivaizdu, jog visų nurodytų apibūdinimų nebūtų reik÷ję viešosios informacijos
reng÷jui, siekiant tik pareikšti nuomonę apie Respublikos Prezidentą.
Be to, daugelyje laikraščio „Laisvas žodis“ straipsnių pareikšti nurodyti teiginiai apie Respublikos
Prezidentą siejami su konkrečiais faktais ar aplinkyb÷mis apie Respublikos Prezidento ryšius su
nusikalstamo pasaulio atstovais, užsienio valstybių žvalgybos tarnybomis ir pan., kurių tikrumą, taikant
tiesos ir netiesos kriterijus, galima patikrinti įrodymais. Kaip jau buvo min÷ta, tokie veiksmai negali būti
siejami su nuomon÷s reiškimu, tod÷l apeliacinio skundo argumentai, jog visi straipsnių teiginiai yra ne kas
kita, kaip straipsnių autorių nuomon÷ apie atitinkamus reiškinius bei įvykius, yra nepagrįsti.
Nepagrįsti yra ir apeliacinio skundo teiginiai, jog laikraščio „Laisvas žodis“ redaktorius A. D.
negali būti administracin÷s atsakomyb÷s pagal ATPK 2146 straipsnį subjektu, kadangi dalį straipsnių apie
Respublikos Prezidentą reng÷ kiti autoriai. Visuomen÷s informavimo įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje
nurodyta, jog kiekvienas viešosios informacijos reng÷jas ar jo dalyvis turi paskirti asmenį (vyriausiąjį
redaktorių, redaktorių, laidos ved÷ją), kuris atsako už visuomen÷s informavimo priemon÷s turinį. Tod÷l A.
D., būdamas laikraščio „Laisvas žodis“ redaktoriumi, yra atsakingas už Respublikos Prezidentą įžeidžiančių
straipsnių publikavimą šiame spaudos leidinyje.
Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, jog „Laisvo laikraščio“ žurnalisto J. P. publikacija
„V.Adamkus – KGB agentas „Fermeris“?“ bei šio laikraščio redaktoriaus A. D. publikacija „V.Adamkus
dirba A.Zuoko-„Rubicon“ klanui" buvo paskelbtos 2005 m. sausio 13 d. („Laisvas laikraštis“ 2005 m. sausio
13-27, Nr. 1/78), tai yra beveik prieš 9 m÷nesius iki administracin÷s nuobaudos paskyrimo Vilniaus miesto
2-ojo apylink÷s teismo 2005 m. rugs÷jo 5 d. nutarimu. Teismas pripažįsta, jog ši aplinkyb÷ reiškia, kad
administracin÷ nuobauda už šiuose straipsniuose išd÷stytus įžeidimus Respublikos Prezidento atžvilgiu
negal÷jo būti skiriama, nes ATPK 35 straipsnio 1 dalis numato, kad administracin÷ nuobauda gali būti
skiriama ne v÷liau kaip per šešis m÷nesius nuo teis÷s pažeidimo padarymo dienos. Tačiau nagrin÷jant
administracinio teis÷s pažeidimo bylą Vilniaus miesto 2-ajame apylink÷s teisme, ATPK 35 straipsnio 1
dalyje numatyti senaties terminai d÷l administracin÷s atsakomyb÷s taikymo už straipsnių „Jukos“ krachas
atskleis Lietuvos politikų korupciją“ („Laisvas laikraštis“, 2005 m. balandžio 21-geguž÷s 5 d. Nr. 8/85); „Du
banditai“ („Laisvas laikraštis“, 2005 m. geguž÷s 19-birželio 2 d. Nr. 10/87) turinį dar nebuvo pasibaigę, tod÷l
n÷ra pagrindo konstatuoti, jog ginčijamas Vilniaus miesto 2-ojo apylink÷s teismo nutarimas buvo priimtas
pažeidžiant ATPK 35 straipsnio 1 dalies nuostatas.
Tačiau teis÷jų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog bylą nagrin÷jęs Vilniaus
miesto 2-asis apylink÷s teismas neteisingai pritaik÷ ATPK 2146 straipsnio 1 dalies normą, paskirdamas A. D.
2 000 Lt dydžio baudą, t. y. baudą, kuri yra dvigubai didesn÷ nei min÷to straipsnio sankcijoje numatytas
baudos maksimumas.
ATPK 2146 straipsnio l dalyje, kuri nurodyta apeliantui surašytame administracinio teis÷s
pažeidimo protokole ir kuria vadovautasi nutarime d÷l administracin÷s nuobaudos skyrimo, numatyta, kad už
šį administracinį teis÷s pažeidimą skiriamas įsp÷jimas ar baudą nuo 500 Lt iki 1 000 Lt. Tokiu būdu teismas,
parinkdamas atitinkamos nuobaudos dydį, nenustatęs apelianto atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių
aplinkybių prival÷jo skirti jam ATPK 2146 straipsnio l dalyje numatytos sankcijos vidurkį – 750 Lt baudą.
Teis÷jų kolegija taip pat pažymi, jog nors administracinio teis÷s pažeidimo protokolą surašiusios institucijos
atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, jog A. D. administracin÷ nuobauda tur÷tų būti paskirta pagal
ATPK 2146 straipsnio 2 dalį, esant pakartotiniam pažeidimui, tačiau vadovaujantis teis÷s principu, jog
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asmens pad÷tis d÷l jo paties paduoto skundo teismui negali būti pabloginama (non reformatio in peius),
apeliacin÷s instancijos teismas neturi teis÷s keisti apelianto padaryto teis÷s pažeidimo kvalifikacijos iš
lengvesnio (ATPK 2146 str. 1 d.) į sunkesnį (ATPK 2146 str. 2 d.) pažeidimą, už kurį numatyta griežtesn÷
administracin÷ nuobauda. D÷l šios priežasties Vilniaus miesto 2-ojo apylink÷s teismo 2005 m. rugs÷jo 5 d.
nutarimas yra pakeičiamas ir apeliantui A. D. paskiriama 750 Lt administracin÷ bauda.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies
1 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Vilniaus miesto 2-ojo apylink÷s teismo 2005 m. rugs÷jo 5 d. nutarimą pakeisti – A. D. skirti 750 Lt
baudą.
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 teis÷s atimti turto įsigijimo kainą iš pajamų, gautų pardavus šį turtą
Gyventojo teis÷ iš gautų pardavus turtą pajamų atimti šio turto įsigijimo kainą įtvirtinta įstatyme,
tod÷l šios teis÷s realizavimas negali būti ribojamas.
Aiškinant Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 133 patvirtintų
Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių 10 punktą,
būtina vadovautis principu, kad Vyriausyb÷, vykdydama įstatymą, visų pirma siek÷ nustatyti turto įsigijimo
kainos nustatymo taisykles ir suvokdama, kad galimi atvejai, kai pajamos už gautą turtą gali būti gaunamos
skirtingu mokestiniu laikotarpiu, numat÷ diskrecijos teisę mokesčių mok÷tojui pasinaudoti ne tik Gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje numatyta teise, bet ir teisę laisva valia spręsti, ar iš
skirtingais mokestiniais laikotarpiais gautų pajamų turto įsigijimo kainą atimti iš karto, ar dalimis.
Administracin÷ byla Nr. A15–1496/2005
Procesinio sprendimo kategorija 9.1

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. lapkričio 23 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Ričardo Piličiausko (pirmininkas), Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto, Birut÷s Janavičiūt÷s ir Edvardo
Sinkevičiaus (praneš÷jas),
sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui Laimonui Šileriui,
atsakovo atstovui Astai Martišienei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo A. V.
apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimo
administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo A. V. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie
Finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai
d÷l sprendimų panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:

20

Administracinių teismų praktika Nr. 8

nuo 2005-07-01

Pareišk÷jas A. V. kreip÷si į teismą, prašydamas panaikinti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie
Finansų ministerijos (VMI) 2005 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. 68-118, kuriuo patvirtintas Vilniaus apskrities
valstybin÷s mokesčių inspekcijos (toliau – ir Vilniaus apskrities VMI) 2004 m. gruodžio 28 d. sprendimas
Nr. 17-2-301, įpareigojęs jį sumok÷ti 281 430 Lt gyventojų pajamų mokesčio, 14 521,79 Lt delspinigių ir 28
143 Lt baudą. Mokesčiai ir bauda skirti nustačius, kad pareišk÷jas neteisingai apskaičiavo ir 2003 m. pajamų
deklaracijoje neteisingai nurod÷ mok÷tiną gyventojų pajamų mokestį už 2003 m. parduotas akcijas. Teig÷,
jog buvo nepagrįstai vadovautasi Vyriausyb÷s 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 133 patvirtintų Gyventojo
ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių (Taisykl÷s) 10 punkto
nuostata, nes pasirašant 2003 m. liepos 8 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartį dar nebuvo aišku, ar bus
sumok÷ta visa sandorio suma, tod÷l deklaracijos pildymo metu jam nebuvo žinoma, kad bus sumok÷ta ir
papildoma akcijų kainos dalis, be to, min÷tas 10 punktas prieštarauja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
(toliau – ir GPMĮ) 19 straipsnio 1 dalies 1 punktui, d÷l ko pareišk÷jas praš÷ kreiptis į Konstitucinį teismą.
Taip pat nurod÷, kad ginčijamu sprendimu atmesti jo argumentai d÷l akcijų įsigijimo kainos skaičiavimo
nenurodant jokios konkrečios taisyklių normos. Man÷, kad tokios normos iš viso n÷ra. Be to, pareišk÷jas
nesutiko su atsakov÷s teiginiu, jog n÷ra pagrindų atleisti jį nuo delspinigių, nes aktuose pakankamai aiškiai
išd÷styta pajamų, gautų iš ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavyb÷n
deklaravimo, apskaičiavimo ir apmokestinimo tvarka. Teig÷, kad teis÷s aktai yra netobuli, o mokestinį ginčą
nagrin÷jusių institucijų sprendimuose nurodyti skirtingi teisiniai skundo atmetimo pagrindai įrodo, jog teis÷s
aktai n÷ra pakankamai aiškūs.
Atsakovas VMI su skundu nesutiko. Nurod÷, kad pareišk÷jas ir jo sutuoktin÷ 2002 m. liepos m÷n.
pagal dvi akcijų pasirašymo sutartis įsigijo 95 116 vnt. UAB „Šaltuma“ akcijų už 4 755 800 Lt, o 2003 m.
rugpjūčio m÷n. pagal dvi akcijų pirkimo-pardavimo sutartis įsigijo 56 669 vnt. UAB „Vilniaus m÷sa“ akcijų
už 3 960 985,40 Lt. Pareišk÷jas 40 366 vnt. UAB „Šaltuma“ akcijų pagal mainų sutartį perdav÷ UAB Sampo
bankui mainais į 380 464 vnt. AB „Vilniaus m÷sos kombinatas“ akcijų. Likusią dalį UAB „Vilniaus m÷sa“
akcijų pareišk÷jas pagal 2003 m. liepos 8 d. sutartį už 4 mln. eurų pardav÷ Suomijos bendrovei „Atria
Yhtyma Oyj“. Pateiktose 2003 m. pajamų deklaracijose pareišk÷jas ir jo sutuoktin÷ lygiomis dalimis
deklaravo po 3 452 800 Lt pajamų ir 3 615 691,62 Lt akcijų įsigijimo išlaidų. Pareišk÷jas pateik÷ 2003 m.
deklaraciją FR0462 su priedais. Ginčo d÷l deklaruotų pajamų dydžio n÷ra, tačiau priedo FR0462T II skyriaus
T13 laukelyje turi būti įrašoma vertybinių popierių įsigijimo kainos ir kitų su jų pardavimu ar kitokiu
perleidimu nuosavyb÷n susijusių GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų išlaidų bendra suma, taigi pareišk÷jas tur÷jo
deklaruoti tik l 549 621,25 Lt išlaidų, tenkančių akcijų pardavimo pajamoms. Taip pat nurod÷, kad prašymas
d÷l kreipimosi į Konstitucinį teismą nepagrįstas, nes Taisyklių nustatymas Vyriausyb÷s nutarimu (vykdant
įstatymo normą) yra vertintina kaip deleguotoji įstatymų leidyba.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities VMI palaik÷ VMI atsiliepimą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. birželio 2 d. sprendimu skundą atmet÷ kaip
nepagrįstą. Teismas nurod÷, kad bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, jog mokesčio administratoriaus priimti
sprendimai yra motyvuoti sprendimuose nurodytais įstatymais bei poįstatyminiais aktais. Metin÷s pajamų
mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklių IX skyriaus 93.2 punkte nurodyta, jog priedo
FR0462T II skyriaus T13 laukelyje turi būti įrašoma vertybinių popierių įsigijimo kainos ir kitų su jų
pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavyb÷n susijusių GPMĮ 19 str. nurodytų išlaidų bendra suma. Mokesčių
administratoriaus asmens metin÷s pajamų mokesčio deklaracijoje nurodytų pajamų ir išlaidų sumų
vertinimas yra teisingas ir jo išvada, jog pareišk÷jas tur÷jo deklaruoti tik l 549 621,25 Lt išlaidų, tenkančių
akcijų pardavimo pajamoms, neprieštaraujanti įstatymui. Tod÷l pagrįstai nuo 1 903 178,75 Lt (3 452 800 – l
549 621,25) apmokestinamųjų pajamų patikrinimo metu papildomai apskaičiuota 15 proc. 285 476,81 Lt (l
903 178,75 x 15) gyventojų pajamų mokesčio. Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio
perleidimo nuosavyb÷n pajamoms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas (GPMĮ 6 str. 2 d. 9 p.). GPMĮ
19 straipsnio l dalyje nustatyta, kad pardavus ar kitaip perleidus nuosavyb÷n ne individualios veiklos turtą, iš
gautų pajamų šiame straipsnyje nustatyta tvarka gali būti atimta turto įsigijimo kaina, sumok÷tas komisinis
atlyginimas bei mokesčiai, rinkliavos, susiję su šio turto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavyb÷n.
Pagal min÷to straipsnio 6 dalį Vyriausyb÷ turi teisę nustatyti ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos
nustatymo tam tikrais atvejais taisykles. Vyriausyb÷ 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 133 patvirtino
Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisykles ir nustat÷,
jog pagal Taisykles gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kaina nustatoma mokestiniu
laikotarpiu, prasid÷jusiu nuo 2003 m. sausio 1 d., ir v÷lesniais mokestiniais laikotarpiais. Taisyklių 10 punkte
pažym÷ta, jog tais atvejais, kai per mokestinį laikotarpį gaunama tik dalis ne individualios veiklos turto
pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavyb÷n pajamų, iš jų gali būti atimta to turto įsigijimo kainos dalis,
proporcinga per tą mokestinį laikotarpį gautų pajamų daliai. Tod÷l, nagrin÷jamu atveju, pamin÷to įstatymo
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straipsnių ir Taisyklių nuostatos įpareigojo pareišk÷ją, pateikiant metinę 2003 m. pajamų mokesčio
deklaraciją, į išlaidas įtraukti tik gautoms pajamoms tenkančią akcijų įsigijimo išlaidų dalį. Mokesčių
mok÷tojui delspinigiai ir minimali bauda paskirta įstatymo nustatyta tvarka, skyrimo motyvai pagrįsti.
Prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą teismas netenkino nurodęs, kad Taisyklių 10 punkte ir GPMĮ 19
straipsnio l dalies l punkte tarpusavio prieštaravimo turinio pareišk÷jas nemotyvavo, prašymas nesukelia
abejonių d÷l min÷to įstatymo ir Taisyklių adekvatumo ar prieštaravimo Konstitucijai.
Pareišk÷jas A. V. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują – jo skundą tenkinti ir panaikinti Valstybin÷s
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2005 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. 6811. Teigia, kad mokesčių administratorius nepagrįstai vadovavosi Taisyklių 10 punkto nuostata, kad tais
atvejais, kai apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį per mokestinį laikotarpį gaunama tik dalis ne
individualios veiklos pajamų, iš jų gali būti atimta to turto įsigijimo kainos dalis, proporcinga per tą
mokestinį laikotarpį gautų pajamų daliai. Ši nuostata gal÷tų būti taikoma tais atvejais, kai pardav÷jo teis÷
gauti likusią parduodamo turto kainos dalį n÷ra apribota jokiomis sąlygomis. Tuo tarpu iš 2003 m. liepos 8 d.
sudarytos akcijų pirkimo-pardavimo sutarties n÷ra aišku, kokia bus galutin÷ akcijų pardavimo kaina. Nors
2003 m. liepos 8 d. sutarties 3 (a) straipsnyje yra nurodyta, kad akcijų pardavimo kaina yra 4 000 000 eurų
(13 811 200 Lt), tačiau pagal sutarties sąlygas ši kaina pardav÷jams gali būti sumok÷ta tik įvykus tam tikrom
sąlygoms. Įvykus sutarties 3 (b) (ii) straipsnyje numatytoms sąlygoms, pardav÷jams papildomai tur÷jo būti
sumok÷ta 400 000 eurų (1 381 120 Lt), o įvykus sutarties 3 (b) (iii) straipsnyje numatytoms sąlygoms –1 600
000 eurų (5 524 480 Lt). Tuo metu, kai buvo pasirašoma 2003 m. liepos 8 d. sutartis, dar nebuvo tiksliai
žinoma, ar sutarties 3 (b) (ii) ir 3 (b) (iii) straipsniuose nurodytos sąlygos tikrai įvyks ir jam bus sumok÷ta
visa sandorio suma. Esant šioms aplinkyb÷ms, pajamų deklaracijos pildymo metu jam dar nebuvo žinoma,
kad bus sumok÷ta ir papildoma akcijų kainos dalis. Taip pat nurodo, kad teismo atsisakymas kreiptis į
Konstitucinį teismą prieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsniui. Jo skunde buvo
nurodyti argumentai, pagrindžiantys teiginius d÷l Taisyklių 10 punkto prieštaravimo GPMĮ 19 straipsnio l
dalies 1 punktui. Šiame punkte nustatyta, kad pardavus ar kitaip perleidus nuosavyb÷n ne individualios
veiklos turtą, iš gautų pajamų gali būti atimta turto įsigijimo kaina. Šioje ir kitose įstatymo normose n÷ra
jokių nuorodų apie tai, kad kuriais nors atvejais gali būti atimta tik dalis turto įsigijimo kainos. Nors GPMĮ
19 straipsnio 6 dalies nuostata ir leidžia Vyriausybei nustatyti ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos
nustatymo tam tikrais atvejais taisykles, tačiau šios taisykl÷s netur÷tų prieštarauti įstatymo normoms.
Taisykl÷se netur÷tų būti nuostatų, kurios iš esm÷s keistų įstatyme įtvirtintas nuostatas d÷l mokesčių
apskaičiavimo. Taisyklių 10 punkto nuostata GPMĮ 19 straipsnio l dalies l punkto nuostatai prieštarauja, nes
tam tikrais atvejais (kai negaunama visa turto pardavimo kaina) mokesčių mok÷tojas iš jau gautų pajamų gali
atimti tik dalį įsigijimo kainos. Taikant Taisyklių 10 punktą galimos tokios situacijos, kai mokesčių
mok÷tojas prival÷tų mok÷ti pajamų mokestį ir tais atvejais, kai turto įsigijimui jis yra išleidęs daugiau
piniginių l÷šų, negu jų gavo mokestiniu laikotarpiu už parduotą turtą. Tokiu atveju mokesčių mok÷tojas
kredituotų valstybę, nes būtų priverstas mok÷ti mokesčius nuo dar negauto pelno. Taisyklių 10 punkto
nuostata akivaizdžiai blogina mokesčių mok÷tojo pad÷tį, lyginant su tuo, jei būtų vadovaujamasi tik GPMĮ
19 straipsnio l dalies l punkto nuostata. Nesuprantama, kod÷l mokesčių mok÷tojas iš už parduotą turtą gautų
pajamų įpareigojamas atimti tik dalį šio turto įsigijimui patirtų išlaidų, nors šias išlaidas mokesčių mok÷tojas
jau realiai patyr÷. Pagal GPMĮ 8 straipsnio l dalies nuostatas pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu,
tod÷l ir apskaičiuojant mokesčius iš gautų pajamų tur÷tų būti leidžiama atimti visą turto įsigijimo kainą, kuri
jau buvo sumok÷ta iki pajamų gavimo. Pareišk÷jas prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą d÷l Taisyklių 10
punkto prieštaravimo GPMĮ 19 straipsnio 1 dalies 1 punkto. Taip pat nurodo, kad teismas neatsak÷ į jo
argumentus d÷l akcijų įsigijimo kainos skaičiavimo, kuriuose jis r÷m÷si Civilinio kodekso 6.433 straipsnio l
dalimi. Apskaičiuojant parduotų akcijų įsigijimo vertę jis sud÷jo skunde nurodytų pirkimo-pardavimo
sutarčių ir akcijų pasirašymo sutarčių pagrindu įsigytų akcijų vertę ir at÷m÷ mainų sutartimis perleistų akcijų
vertę. Šiuo atveju jam tenkanti akcijų įsigijimo vert÷ būtų 3 615 691,38 Lt ((422 500 Lt + 4 333 300 Lt + 2
800 000 Lt + 660 985 Lt – 897 859,76 Lt -87 542,00 Lt) :2). Patikrinimo akte bei mokesčių administratoriaus
sprendimuose pateiktas kitoks akcijų įsigijimo kainos skaičiavimas, pagal kurį jam tenkanti akcijų įsigijimo
kainos dalis yra 3 099 242,70 Lt. Skirtumas tarp jo deklaruotos ir mokesčių administratoriaus paskaičiuotos
akcijų įsigijimo kainos atsirado d÷l to, kad mokesčių administratorius vadovavosi ne mainų sutartyse
nurodyta sandorio verte, o vidutine vienos akcijos verte iki mainų sutarties sudarymo. Toks akcijų įsigijimų
kainos skaičiavimas n÷ra paremtas jokiomis teis÷s normomis. Centrinis mokesčių administratorius sprendime
jo argumentus paneig÷ Taisykl÷mis, nenurodydamas konkrečios jų normos, ir CK 432 straipsnio 2 dalimi ir
433 straipsnio l dalimi. Motyvai d÷l pastarųjų CK normų taikymo yra neaiškūs ir prieštarauja paties
mokesčių administratoriaus pozicijai. Taip pat teigia, kad teismas padar÷ nepagrįstą išvadą, jog delspinigiai
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ir bauda jam skirti įstatymo nustatyta tvarka, o jų skyrimo motyvai yra pagrįsti. Mokesčių administratoriaus
teiginį, kad n÷ra įstatymų pagrindų atleisti jį nuo delspinigių, paneigia jo argumentai d÷l neaiškumų teis÷s
aktuose.
Atsakovas VMI atsiliepime į apeliacinį skundą be pirmosios instancijos teismui pateiktų motyvų
teig÷, kad inspekcija konstatavo, jog parduotų akcijų įsigijimo kainos apskaičiavimas nesietinas su pareišk÷jo
išmainytų akcijų verte, nes pareišk÷jas pardav÷ akcijas, įsigytas pagal pirkimo-pardavimo sutartis, kurių
įsigijimo kaina nustatoma pagal jų pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas ir faktiškai sumok÷tas sumas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities VMI palaik÷ VMI atsiliepimą.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
GPMĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pajamos pripažįstamos jų gavimo metu. Šioje byloje
nustatyta, kad už parduotas akcijas dalį pajamų pareišk÷jas gavo vienu mokestiniu laikotarpiu, o likusią
pajamų dalį – jau kitu mokestiniu laikotarpiu.
Įvertinusi byloje esančios akcijų pirkimo-pardavimo sutarties turinį, teis÷jų kolegija mano, jog ši
sutartis kvalifikuotina kaip sąlyginis sandoris (CK 1.66 str.), tod÷l akcijų pirk÷jo prievol÷ sumok÷ti už
akcijas visą kainą laikytina sąlygine (CK 6.30 str.). Iš to seka, kad pajamų dydis, kurias pagal sandorį tur÷jo
gauti pareišk÷jas, priklaus÷ nuo dviejų sąlygų. Vieną dalį akcijų kainos pirk÷jas sumok÷jo iš karto, o kita
dalis tur÷jo būti mokama tik atsiradus sutartyje numatytoms sąlygoms. Šioms sąlygoms neatsiradus, pirk÷jas
likusios sumos už akcijas mok÷ti neprival÷jo, o tai reiškia, kad pareišk÷jo v÷lesnis pajamų gavimas pagal
sandorį gal÷jo įvykti ar neįvykti. Byloje nustatyta, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos sąlygos
atsirado, ir pareišk÷jas likusią akcijų kainos dalį gavo jau kitu mokestiniu laikotarpiu. Tuo tarpu mokesčių
mok÷tojas iš akcijų pirkimo-pardavimo sutarties gautas pajamas deklaravo už 2003 m. ir tuo pat metu iš
gautų pajamų at÷m÷ visą parduotų akcijų įsigijimo kainą. Savo veiksmus ir procesinę poziciją pareišk÷jas
motyvavo GPMĮ 19 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata, pagal kurią „pardavus ar kitaip perleidus
nuosavyb÷n ne individualios veiklos turtą, iš gautų pajamų šiame straipsnyje nustatyta tvarka gali būti atimta
– turto įsigijimo kaina“.
Mokesčių administratorius, nustatydamas mokesčių teis÷s pažeidimą, nurod÷, kad jei pareišk÷jas
už parduotas akcijas 2003 m. gavo tik dalį pajamų, tai jis, remiantis GPMĮ 19 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta
taisykle, kad „Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ turi teisę nustatyti ne individualios veiklos turto įsigijimo
kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisykles“, ir realizuojant šią normą priimtu Vyriausyb÷s 2003 m.
sausio 29 d. nutarimu Nr. 133 patvirtintų Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos
nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių 10 punkte, kuriame nurodyta, jog „tais atvejais, kai per mokestinį
laikotarpį gaunama tik dalis ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavyb÷n
pajamų, iš jų gali būti atimta to turto įsigijimo kainos dalis, proporcinga per tą mokestinį laikotarpį gautų
pajamų daliai“, iš 2003 m. gautų už akcijas pajamų gal÷jo atimti tik dalį akcijų įsigijimo kainos.
Teis÷jų kolegijos nuomone, šioje situacijoje turi būti taikoma GPMĮ 19 straipsnio 1 dalies 1
punkto nuostata, pagal kurią pareišk÷jas iš už akcijas 2003 m. gautų pajamų gal÷jo atimti visą šių akcijų
įsigijimo kainą. Tokia išvada darytina d÷l to, kad pagal GPMĮ 8 straipsnio 1 dalį pajamos gyventojams
pripažįstamos jų realaus gavimo metu, ir priešingai būti negali, kadangi gyventojas nuolat nevykdo ūkin÷skomercin÷s veiklos, siekdamas gauti pelną. Gyventojo teis÷ iš gautų pardavus turtą pajamų atimti šio turto
įsigijimo kainą įtvirtinta įstatyme, tod÷l šios teis÷s realizavimas negali būti ribojamas. Tuo tarpu mokesčių
administratoriaus nurodoma Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais
atvejais taisyklių 10 punkte numatyta taisykl÷ negali paneigti GPMĮ 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintos
nuostatos jau vien tod÷l, kad šie aktai n÷ra vienodi pagal jų teisinę galią. Pagal GPMĮ 19 straipsnio 6 dalį
Vyriausyb÷ tur÷jo teisę nustatyti ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais
taisykles. Tod÷l aiškinant Taisyklių 10 punktą būtina vadovautis principu, kad Vyriausyb÷, vykdydama
įstatymą, visų pirma siek÷ nustatyti turto įsigijimo kainos nustatymo taisykles ir suvokdama, kad galimi
atvejai, kai pajamos už gautą turtą gali būti gaunamos skirtingu mokestiniu laikotarpiu, numat÷ diskrecijos
teisę mokesčių mok÷tojui pasinaudoti ne tik GPMĮ 19 straipsnio 1 dalyje numatyta teise, bet ir teisę laisva
valia spręsti, ar iš skirtingais mokestiniais laikotarpiais gautų pajamų turto įsigijimo kainą atimti iš karto, ar
dalimis. Tokią išvadą suponuoja Taisyklių 10 punkte esantis žodžių junginys „ ... iš ... pajamų, gali būti
atimta to turto įsigijimo kainos dalis“. Šio žodžių junginio prasm÷ leidžia teigti, jog min÷ta norma n÷ra
imperatyvi, o iš tikrųjų yra dispozityvi, ir mokesčių mok÷tojas laisva valia pats gali pasirinkti savo elgesio
variantą, tai yra, ar iš gautų pajamų iš karto atimti visą turto įsigijimo kainą, ar tai daryti proporcingai gautų
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pajamų daliai. D÷l šių priežasčių teis÷jų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai
aiškino ir taik÷ materialin÷s teis÷s normas, tod÷l pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti
panaikintas ir priimtas naujas sprendimas pareišk÷jo skundą tenkinti.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teis÷jų
kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Apeliacinį skundą patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimą panaikinti.
Panaikinti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2005
m. kovo 25 d. sprendimą Nr. 68-11.
Sprendimas neskundžiamas.

1.3.2.

Bylos, kylančios iš konkurencijos teisinių santykių

1.3.2.1. D÷l paprasto vartotojo sąvokos; d÷l lyginamosios reklamos apibr÷žimo; d÷l pagal Reklamos
įstatymą skiriamos baudos pobūdžio; d÷l neproporcingai griežto nubaudimo už Reklamos įstatymo
pažeidimą
Vertinant, ar tam tikrais veiksmais buvo pažeistas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintas draudimas naudoti klaidinančią reklamą, būtina nustatyti bent vieną Reklamos įstatymo 5
straipsnio 2 dalyje nurodytą kriterijų, apibūdinantį klaidinančią reklamą, ir įvertinti tą kriterijų paprasto
reklamos vartotojo požiūriu. Sprendžiant ginčą d÷l reklamos išsamumo Reklamos įstatyme nurodyto
paprasto vartotojo požiūriu, ši sąvoka vartotina kaip vidutinio vartotojo sąvokos sinonimas. Vidutinio
(paprasto) vartotojo ekonominis elgesys siejamas su bendru įspūdžiu apie prekę (jos pakuot÷, prek÷s ženklas,
bendro pobūdžio informacija apie prek÷s savybes, prek÷s kaina), neanalizuojant kiekvienos detal÷s. Šis
principas taikytinas ir prek÷s reklamai.
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas lyginamosios reklamos apibr÷žimas tokiai
reklamai priskiria ne tik tuos atvejus, kai reklamoje tiesiogiai nurodytas reklamos užsakovo konkurentas.
Lyginamosios reklamos faktui konstatuoti n÷ra būtinas reklamos užsakovo konkurento įvardijimas reklamoje
tiesiogiai (lot. expressis Verbis), nurodant jo pavadinimą. Tokiai reklamai priskirtina ir reklama, kurios
turinys leidžia vidutiniam (paprastam) vartotojui identifikuoti reklamos užsakovo konkurentą.
Pagal Reklamos įstatymą skiriama ekonomin÷ sankcija negali būti prilyginama kriminalinei
bausmei, nes baudos dydžio nustatymas konstruojamas taip, kad ūkio subjektas būtų ne formaliai
nubaudžiamas, o būtų atsižvelgiama ir į ūkio subjekto finansinę pad÷tį.
Pakartotinumui, kaip sunkinančiai aplinkybei, konstatuoti pagal Reklamos įstatymą pakanka
formalaus fakto, kad atitinkamam subjektui per metus buvo skirta nuobauda už bet kokį Reklamos įstatymo
pažeidimą.
Jei pagal Reklamos įstatymą paskirtos baudos dydis sudaro labai menką dalį pažeid÷jo metinių
bendrųjų pajamų, toks baudos, kaip atsakomyb÷s už pakartotinį Reklamos įstatymo pažeidimą, dydis
nelaikytinas neproporcingai griežtu nubaudimu. Priešingu atveju, jei baudos dydis leistų pažeid÷jui nepajusti jokių padarinių, gal÷tų būti sudarytos prielaidos nepasiekti teisin÷s atsakomyb÷s tikslų, įskaitant
pažeidimų prevenciją.
Administracin÷ byla Nr. A1-931/2005
Procesinio sprendimo kategorijos: 7.5.1; 7.5.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. lapkričio 17 d.
Vilnius
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Anatolijaus
Baranovo, Artūro Drigoto ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas ir praneš÷jas),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo UAB „Tele 2“ atstovui advokatui Ramūnui Kontrauskui,
atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovei Jurgitai Br÷skytei,
trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Omnitel“ atstovui advokatui Mariui Juoniui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo UAB
„Tele 2“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 4 d. sprendimo
administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB „Tele 2“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Omnitel“ d÷l nutarimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
I. Bylos aplinkyb÷s ir eiga
1. Pareišk÷jas UAB „Tele 2“ (toliau – pareišk÷jas, apeliantas) kreip÷si į Vilniaus apygardos
administracinį teismą skundu prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau –
Konkurencijos taryba) 2004 m. lapkričio 26 d. nutarimą Nr. 2S-15 „D÷l UAB „Tele 2“ veiksmų atitikimo
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnių reikalavimams“.
Skundžiamu nutarimu Konkurencijos taryba pripažino kai kuriuos pareišk÷jo reklamose esančius
teiginius klaidinančia reklama: „SMS nemokamai! 0 ct mažylio tinkle. Pokalbiai mažylio tinkle – tik 7
ct/min“ (pirmasis teiginys); „Tele 2 mobile mažylio vartotojams SMS dabar nemokama, o pokalbio minut÷
tik 7 centai“ (antrasis teiginys); „Tele 2 mobile mažylio vartotojams SMS dabar nemokama, o pokalbio
minut÷ tik 7 centai“ (trečiasis teiginys). Kai kurie reklaminiai teiginiai pripažinti neleidžiama lyginamąja
reklama: „Už Ežio SIM kortelę bet kurioje Tele 2 atstovyb÷je Mažylio pakuotę gausi pigiau“ (ketvirtasis
teiginys); „Už Ežio SIM kortelę Tele 2 atstovyb÷je Mažylio pakuotę gausi tik už 2 litus 99 centus“ (penktasis
teiginys); “<…> atnešusiems Ežio SIM kortelę į Tele 2 atstovybes, Mažylio pakuotę galima nusipirkti
pigiau. Mažylio pakuot÷s kaina, atnešus Ežio SIM kortelę tik 2,99 Lt <…>. Pigesnes Mažylio pakuotes
galima įsigyti atnešus Ežio SIM kortelę į šias Tele 2 atstovybes <…>“ (šeštasis teiginys). Už klaidinančios ir
neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą pareišk÷jui paskirta 60 tūkstančių litų bauda.
Pažym÷tina, kad antrasis ir trečiasis reklaminiai teiginiai yra identiški, tačiau jie buvo skelbiami
skirtingose reklamose. Antrasis reklaminis teiginys buvo vartojamas televizijos reklamose, kurių visas
tekstas buvo toks: „Tele 2 mobile mažylio vartotojams SMS dabar nemokama, o pokalbio minut÷ tik 7
centai. O už Ežio SIM kortelę bet kurioje Tele 2 atstovyb÷je Mažylio pakuotę gausi pigiau“. Trečiasis
reklaminis teiginys buvo skelbiamas radijo transliacijų metu, visas reklamos tekstas buvo toks: „Tele 2
mobile mažylio vartotojams SMS dabar nemokama, o pokalbio minut÷ tik 7 centai. Tarifai galioja visą parą
Mažylio tinkle. Už Ežio SIM kortelę Tele2 atstovyb÷je Mažylio pakuotę gausi tik už 2 litus 99 centus.
Daugiau informacijos www.tele2.lt“. D÷l šių priežasčių min÷ti reklaminiai teiginiai byloje vertinami atskirai.
Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad šioje nutartyje skirtinga forma pateikiamas pareišk÷jo pavadinimas
bei judriojo telefoninio ryšio paslaugų pavadinimai. Teismas, analizuodamas bylos aplinkybes, nurodo
įmon÷s statusą ir išskiria pavadinimą kabut÷mis, t. y. UAB „Tele 2“. Taip pat įvardijamas ir judriojo
telefoninio ryšio paslaugos pavadinimas (pavyzdžiui, „Ežio“ SIM kortel÷; „Mažylio“ SIM kortel÷). Tačiau
ginčijamų reklaminių teiginių citatos yra pateiktos originalia forma, kuria buvo skelbiama atitinkama
reklama (pavyzdžiui, Tele 2; Ežio SIM kortel÷; Mažylio pakuot÷; Mažylio tinklas ir pan.).
2. Pareišk÷jas nurod÷, kad skundžiamas nutarimas yra nepagrįstas ir neteis÷tas, šiurkščiai
pažeidžiantis jo teises ir teis÷tus interesus. UAB „Tele 2“ reklamoje, d÷l kurios priimtas nutarimas, yra
nurodyta, jog „daugiau informacijos www.tele2.lt“. Pareišk÷jo teigimu, akivaizdu, kad reklamos užsakovas
d÷l ekonominių priežasčių nepaj÷gus kiekvienoje reklamoje nurodyti visas sąlygas, kurios yra taikomos
perkant reklamuojamą prekę ar naudojantis siūloma paslauga. Priešingai negu teigiama Konkurencijos
tarybos nutarime, pareišk÷jo nuomone, nuoroda „daugiau informacijos www.tele2.lt“ ir yra pagrindas
nepripažinti reklamos klaidinančia, nes interneto puslapyje buvo pateikta trūkstama informacija apie
reklamoje pateiktų kainų galiojimo trukmę.
2.1. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 4 dalį, kai sprendžiama, ar
reklama yra klaidinanti, laikoma, kad reklamos vartotojai susidaro nuomonę apie reklamoje pateikiamų
teiginių teisingumą, reklamos išsamumą bei reklamos pateikimo būdą ar formą, ir priima tokius sprendimus,
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kurių galima tik÷tis iš paprasto reklamos vartotojo. Skundžiamame nutarime, pareišk÷jo teigimu, nebuvo
tinkamai išaiškintas paprasto reklamos vartotojo sąvokos turinys, tod÷l padarytos nepagrįstos Konkurencijos
tarybos išvados d÷l tariamai klaidinančio reklamos pobūdžio. Kadangi paprasto reklamos vartotojo sąvoka
Reklamos įstatyme n÷ra atskleidžiama, tad, pareišk÷jo nuomone, reikia vadovautis teismų praktikos
pateikiamais išaiškinimais, pagal kuriuos vidutinis vartotojas turi būti laikomas protingai gerai informuotas,
protingai atidus ir apdairus.
2.2. Pareišk÷jo įsitikinimu, laikantis protingai gerai informuoto, protingai atidaus ir apdairaus
vartotojo kriterijaus bei taikant lingvistinį analiz÷s metodą, matyti, kad reklamos nuoroda „daugiau
informacijos www.tele2.lt“, priešingai negu nustat÷ Konkurencijos taryba, implikuoja, kad reklamoje yra
pateikiama ne visa informacija. Šia nuoroda vartotojas yra nukreipiamas ir skatinamas susipažinti su
paslaugos teikimo sąlygomis paslaugos teik÷jo interneto svetain÷je. Iš to išplaukia, kad reklama ir
informacija, pateikiama internete, yra vertintina kaip organiška reklamos vartotojui pateikiamos informacijos
visuma, tod÷l n÷ra jokio pagrindo pripažinti reklamos neišsamia.
2.3. Pareišk÷jas akcentavo, kad vertinant UAB „Tele 2“ reklamos tikslus (tikslinę reklamos
vartotojų grupę, kuriai yra skiriama reklama) bei tai, kad dauguma paslaugos „Mažylis“ vartotojų yra
asmenys iki 20 metų amžiaus, akivaizdu, jog skundžiamo nutarimo teiginiai, vertinantys interneto
pasiekiamumą 17–74 metų amžiaus asmenų grup÷je, yra visiškai nepagrįsti. D÷l to, pareišk÷jo teigimu, buvo
padarytos neteis÷tos ir nepagrįstos išvados apie tariamai nepakankamą interneto pasiekiamumą reklamos
vartotojams, kuriems skiriama reklama.
2.4. Be to, pareišk÷jas pažym÷jo, kad viešojo administravimo subjekto sprendimai negali būti
grindžiami prielaidomis ir sp÷jimais, o Konkurencijos taryba skundžiamame nutarime pažeid÷ šį principą,
nes ne tik neatskleid÷ objektyviųjų teis÷s pažeidimo sud÷ties požymių, bet ir nenurod÷ motyvų,
pagrindžiančių UAB „Tele 2“ kaltę d÷l tariamai padaryto Reklamos įstatymo pažeidimo. Konkurencijos
įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtintas reikalavimas, kad Konkurencijos tarybos nutarime turi būti
pateikti pažeid÷jo kalt÷s įrodymai, t. y. turi būti nustatyti subjektyvieji teis÷s pažeidimo požymiai.
2.5. Pareišk÷jas taip pat ginčijo paskirtąją baudą, teigdamas, kad ji yra itin didel÷, labai suvaržanti
bendrov÷s teises.
3. Atsakovas savo atsiliepime nurod÷, kad pareišk÷jo skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.
3.1. Atsakovo nuomone, net jeigu paprasto reklamos vartotojo sąvoka (vartojama Reklamos
įstatyme) būtų apibr÷žiama taip pat kaip vidutinio vartotojo sąvoka, apibr÷žta teismų praktikoje, t. y. kaip
protingai gerai informuoto, protingai atidaus ir apdairaus vartotojo, tai, priešingai nei teigia pareišk÷jas,
nepakeistų nagrin÷jamos reklamos vertinimo. Protingai gerai informuoto, protingai atidaus ir apdairaus
reklamos vartotojo požiūriu nagrin÷jamoje reklamoje pateiktos informacijos, atsakovo nuomone, nepakanka,
kad būtų išvengta vartotojo suklaidinimo. Nepagrįsta iš paprasto vartotojo tik÷tis, kad nuorodą „daugiau
informacijos“ jis suprastų taip, kad reklamoje pateikta informacija yra netiksli, neišsami, kad trūksta tos
informacijos dalies, kuri lemtų jo apsisprendimą. Nagrin÷jamoje reklamoje kaina yra reklamuojama savyb÷,
t. y. ta savyb÷, kuria siekiama paveikti vartotojo elgesį. Jeigu vartotojas iš reklamos sužino, kokia yra
paslaugos kaina, tai iš reklamos jis gauna visą informaciją, reikalingą jam apsispręsti, tod÷l interneto
pasiekiamumas ar paplitimas nagrin÷jamu atveju nepanaikina reklamos neišsamumo.
3.2. Atsakovas taip pat akcentavo, kad pareišk÷jas savo teiginius d÷l viešojo administravimo
subjektų pareigos sprendimus grįsti įrodymais grindžia teismų praktika, kuri neturi nieko bendra su reklama,
t. y. pareišk÷jas pateik÷ pavyzdžius d÷l prekių ženklo registracijos, tarnybinio nusižengimo, mokesčių,
administracin÷s teis÷s pažeidimo – nelegalaus darbo. Tai yra iš esm÷s skirtingi teisiniai santykiai, kuriuos
reglamentuoja skirtingos teis÷s normos, tod÷l ir įrodin÷jimo dalykas bei apimtys skiriasi.
3.3. Be to, atsakovas pažym÷jo, kad, priešingai nei teigia pareišk÷jas, pareiga įrodyti, jog
Reklamos įstatymas buvo pažeistas ne d÷l reklamos užsakovo kalt÷s, tenka pačiam reklamos užsakovui
(Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies l punktas).
4. Trečiasis suinteresuotas asmuo savo atsiliepime nurod÷, kad nesutinka su pareišk÷jo reikalavimu
ir praš÷ jį atmesti.
5. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrin÷jęs bylą, 2005 m. balandžio 4 d.
sprendimu pareišk÷jo skundą atmet÷.
5.1. Teismas nustat÷, kad tyrimas prad÷tas Konkurencijos tarybos 2004 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.
1S-107 „D÷l UAB „Tele 2“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnių
reikalavimams tyrimo prad÷jimo" (tyrimo bylos 1. 12–13) UAB „Omnitel“ pareiškimo pagrindu (tyrimo
bylos 1. 1–6).
Atlikusi tyrimą Konkurencijos taryba nustat÷, kad UAB „Tele 2“ skirtingais laikotarpiais reklamas
skleid÷ 4 būdais: lauko reklamos priemon÷mis (2005 m. geguž÷s 24 d.–birželio 6 d. 178 plokštumose
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autobusų (troleibusų) stotel÷se bei parduotuvių vitrinose buvo skleidžiama UAB „Tele 2“ judriojo telefono
ryšio išankstinio mok÷jimo paslaugos „Mažylis“ reklama, kurioje nurodoma: „SMS nemokamai! 0 ct
mažylio tinkle. Pokalbiai mažylio tinkle – tik 7 ct/min”); televizijos kanalais (2005 m. geguž÷s 18 d.–birželio
13 d. TV3 (114 kartų), Tango TV (120 kartų), TV4 (141 kartą) buvo skleidžiama 23 sekundžių trukm÷s
UAB „Tele 2“ išankstinio mok÷jimo paslaugos „Mažylis“ reklama, kurioje grafiškai vaizduojamos dvi SIM
kortel÷s, balsu pasakoma: „Tele 2 mobile Mažylio vartotojams SMS dabar nemokama, o pokalbio minut÷ tik
7 centai. O už Ežio SIM kortelę bet kurioje Tele 2 atstovyb÷je Mažylio pakuotę gausi pigiau“ bei parodomas
užrašas: “mažylio tinkle. Daugiau informacijos www.tele2.lt“); radijo stotyse (2005 m. geguž÷s 24 d.–
birželio 4 d. „Radiocentras“ (78 kartus) ir „Power Hit Radio“ (78 kartus) buvo skleidžiama 30 sekundžių
trukm÷s UAB „Tele 2“ išankstinio mok÷jimo paslaugos „Mažylis“ reklama, kurioje nurodoma: „Tele 2
mobile Mažylio vartotojams SMS dabar nemokamai, o pokalbio minut÷ tik 7 centai. Tarifai galioja visą parą
Mažylio tinkle. Už Ežio SIM kortelę Tele 2 atstovyb÷je Mažylio pakuotę gausi tik už 2 litus 99 centus.
Daugiau informacijos www.tele2.lt“); interneto tinklalapyje (2005 m. geguž÷s 18 d.–birželio 27 d. adresu:
www.tele2.lt buvo skleidžiama UAB „Tele 2“ išankstinio mok÷jimo paslaugos „Mažylis“ reklama, kurioje
nurodoma: „Nemokamos SMS žinut÷s. Galioja visą parą Mažylio tinkle nuo 2004-05-17 iki 2004-06-30.
Pokalbiai – tik 7ct/min. Galioja visą parą Mažylio tinkle nuo 2004-05-17 iki 2004-08-31. Be to, atnešusiems
Ežio SIM kortelę į Tele 2 atstovybes, Mažylio pakuotę galima nusipirkti pigiau. Mažylio pakuot÷s kaina,
atnešus Ežio SIM kortelę tik 2,99 Lt <...>. Pigesnes Mažylio pakuotes galima įsigyti atnešus Ežio SIM
kortelę į šias Tele 2 atstovybes <...>“).
5.2. Teismas nurod÷, kad Reklamos įstatymo tikslas – gerinti vartotojų informavimą apie prekes ir
paslaugas, ginti vartotojų interesus, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę bei sudaryti sąlygas reklamin÷s
veiklos pl÷trai. Šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje sąvoka „klaidinanti reklama“ apibr÷žiama kaip reklama,
kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta
arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri d÷l savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri d÷l
šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimyb÷ms konkuruoti.
5.3. Pirmajame, antrajame ir trečiajame reklaminiuose teiginiuose nurodoma, kad SMS
nemokamai, o pokalbio minut÷ – tik 7 ct. Šiuo atveju, teismo teigimu, kaina ir yra patraukli prek÷s savyb÷,
kuri skatina vartotojus. Siekiant reklamos išsamumo, informacija apie prek÷s skatinančią savybę – kainą –
reklamoje tur÷tų būti nurodyta kiek įmanoma išsamiau. Tuo tarpu reklamoje nurodytos kainos buvo
taikomos tik tam tikrą laiką: nemokamas SMS žinutes buvo galima siųsti nuo 2004 m. geguž÷s 17 d. iki 2004
m. birželio 30 d., o pokalbiams 7 ct / min. buvo taikoma nuo 2004 m. geguž÷s 17 d. iki 2004 m. rugpjūčio 31
d., tačiau tokia informacija reklamoje nurodyta nebuvo. Nepateikus šios informacijos reklamoje, teismo
nuomone, vartotojas pagrįstai gal÷jo tik÷tis, kad šie tarifai yra pastovūs ar galiojantys neribotą laiką.
Teismas pažym÷jo, kad reklamos išsamumo trūkumo nepanaikino ir reklamoje vartojama nuoroda
„daugiau informacijos www.tele2.lt“. Min÷tose reklamose n÷ra jokių užuominų, kad nurodyti tarifai yra
taikomi tam tikrą laikotarpį, tod÷l teismas padar÷ išvadą, kad vidutiniam vartotojui reklamoje esančios
informacijos nepakanka sprendimui priimti.
5.4. Teismas akcentavo, kad šiuo atveju taip pat būtina atsižvelgti į būdą, kuriuo galima tapti
judriojo telefono ryšio išankstinio mok÷jimo paslaugos „Mažylis“ vartotoju: „Mažylio“ pakuot÷s
parduodamos prekybos centruose, spaudos kioskuose, kur paprastai nesuteikiama informacija apie paslaugos
teikimo sąlygas. Taigi neišsami informacija apie paslaugos tarifus gal÷jo paveikti vartotojų ekonominį elgesį.
Vartotojas, žinodamas, kad reklamoje nurodytais tarifais gal÷s naudotis tik trumpą laiko tarpą, šios paslaugos
nesirinktų d÷l reklamoje pateiktų jos privalumų (kainos). D÷l to pirmasis, antrasis ir trečiasis reklaminiai
teiginiai teismo pripažinti klaidinančia reklama d÷l juose pateiktos informacijos neišsamumo.
5.5. Teismas nurod÷, kad pagal Reklamos įstatymo 6 straipsnio l dalies 3 punktą lyginamoji
reklama leidžiama, jei reklamoje yra objektyviai lyginamos viena ar daugiau šių prekių ir paslaugų
reikšmingų, svarbių, galimų patikrinti ir būdingų savybių, taip pat gali būti lyginama ir kaina. Teismo
nuomone, ketvirtajame, penktajame ir šeštajame reklaminiuose teiginiuose vartojamos formuluot÷s yra
susijusios su UAB „Omnitel“ teikiama judriojo telefono ryšio išankstinio mok÷jimo paslauga „Ežys“ ir UAB
„Tele 2“ paslauga „Mažylis“, tačiau reklamose n÷ra objektyviai lyginamos šių paslaugų reikšmingos,
svarbios, galimos patikrinti ir būdingos savyb÷s (Reklamos įstatymo 6 straipsnio l dalies 3 punktas). Be to,
teismas konstatavo, kad raginimas atnešti „Ežio“ SIM kortelę traktuotinas kaip skatinimas nepirkti ar
nesinaudoti kitos bendrov÷s paslaugomis. Tai varžo reklamos vartotojo laisvę rinktis atitinkamas paslaugas,
kenkia arba gali pakenkti kito analogiškų paslaugų teik÷jo galimyb÷ms konkuruoti šioje rinkoje. Taip pat
teismas akcentavo, kad nenurodytas pasiūlymo atnešti „Ežio“ SIM kortelę bei su nuolaida įsigyti „Mažylio“
pakuotę galiojimo laikas, nors toks pasiūlymas galiojo nuo 2004 m. geguž÷s 18 d. iki 2004 m. birželio 28 d.
(tyrimo bylos 1. 40). D÷l to teismas padar÷ išvadą, kad buvo pažeista Reklamos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis,
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nustatanti reikalavimą nurodyti pasiūlymo galiojimo pabaigos datą, jei lyginamojoje reklamoje pateikiamas
konkretus pasiūlymas.
5.6. Vertindamas paskirtosios baudos pagrįstumą teismas pažym÷jo, kad skirdama baudą
Konkurencijos taryba atsižvelg÷ į vidutinę pažeidimo trukmę – pažeidimas tęs÷si pakankamai ilgą laiko
tarpą. t. y. nuo 2004 m. geguž÷s 18 d. iki 2004 m. birželio 27 d., į didelį pažeidimo padarymo mastą –
reklama buvo skleista dviejose radijo stotyse (iš viso 156 kartus), trimis televizijos kanalais (iš viso 375
kartus) bei 178 reklamin÷se plokštumose autobusų (troleibusų) stotel÷se ir parduotuvių vitrinose. Skiriant
baudą taip pat atsižvelgta į tai, kad Reklamos įstatymas buvo pažeistas pakartotinai per metus nuo Reklamos
įstatyme numatytos nuobaudos skyrimo (Konkurencijos tarybos 2004 m. kovo 18 d. nutarimas Nr.2S-2). D÷l
to teismas konstatavo, kad pagrįstai paskirta tokio dydžio bauda.
6. Pareišk÷jas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir
priimti naują sprendimą – panaikinti skundžiamą Konkurencijos tarybos nutarimą. Apelianto teigimu,
pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteis÷tas. Apeliacinis skundas grindžiamas
argumentais, iš esm÷s tapačiais pirmosios instancijos teismui pateiktiems teiginiams.
7. Atsakovas Konkurencijos taryba nesutinka su apeliaciniu skundu, prašo jį atmesti, o pirmosios
instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Omnitel“ atsiliepimu prašo atmesti pareišk÷jo apeliacinį
skundą. Atsiliepime akcentuota, kad pareišk÷jas pirmosios instancijos teismui faktiškai ginčijo tik
Konkurencijos tarybos nutarimo dalį d÷l klaidinančios reklamos, o apeliaciniame skunde ginčijama ir
pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis d÷l neleidžiamos lyginamosios reklamos. Šioje dalyje, trečiojo
suinteresuoto asmens nuomone, apelianto argumentai peržengia ginčo ribas.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
II.
1. D÷l ginčo apimties
Ginčo šioje byloje nagrin÷jimo objektas – nuobaudos už klaidinančią ir neleidžiamą lyginamąją
reklamą pagrįstumas ir teis÷tumas.
Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegijos nuomone, esminę reikšmę turi šie aspektai: 1)
pareišk÷jo reklamos priskyrimo klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos kategorijoms
pagrįstumas; 2) atsakomyb÷s už ginčijamą reklamą taikymo sąlygų laikymasis; 3) paskirtosios nuobaudos
proporcingumas padarytam pažeidimui ir atitiktis nuobaudos tikslams. Vyriausiojo administracinio teismo
teis÷jų kolegija ginčijamo atsakovo nutarimo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą analizuos
ir vertins pagal šiuos aspektus.
Teis÷jų kolegija pažymi, kad trečiojo suinteresuoto asmens teiginiai d÷l apeliacinio skundo
argumentų, peržengiančių ginčo ribas, yra nepagrįsti. Pareišk÷jas pirmosios instancijos teismui skund÷ ir
praš÷ panaikinti visą Konkurencijos tarybos 2004 m. lapkričio 26 d. nutarimą. Nepaisant to, kad pareišk÷jo
skunde nebuvo tiesiogiai nurodyta, kuriais motyvais ginčijama nutarimo dalis d÷l pareišk÷jo reklamos
pripažinimo neleidžiama lyginamąja reklama, atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas pri÷m÷ ir
nagrin÷jo visus pareišk÷jo reikalavimus, šio ginčo apimtį sudaro viso Konkurencijos tarybos 2004 m.
lapkričio 26 d. nutarimo pagrįstumo ir teis÷tumo kvestionavimas.
Be to, Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnyje nustatyta, kad apeliacine tvarka
nagrin÷jant bylą tikrinama tiek apskųstoji, tiek neapskųstoji pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis,
tod÷l pareišk÷jo argumentacija nesaisto Vyriausiojo administracinio teismo, tikrinančio pirmosios instancijos
teismo sprendimo, patvirtinančio skundžiamą Konkurencijos tarybos nutarimą, pagrįstumą ir teis÷tumą visa
apimtimi.
2. D÷l ginčijamos reklamos pripažinimo klaidinančia reklama
2.1. Reklamos naudojimo reikalavimus, reklamin÷s veiklos subjektų atsakomybę bei reklamos
naudojimo kontrol÷s Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus nustato Reklamos įstatymas (Įstatymo 1 str. 2
d.).
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Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas naudoti klaidinančią reklamą, o 2 straipsnio
4 dalyje apibr÷žta klaidinančios reklamos sąvoka, t. y. reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos
pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri d÷l
savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri d÷l šių priežasčių pakenkia ar gali
pakenkti kito asmens galimyb÷ms konkuruoti.
2.2. Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar reklama yra klaidinanti, yra įtvirtinti Reklamos
įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje. Šioje teis÷s normoje nurodyta, kad kai sprendžiama, ar reklama yra
klaidinanti, būtina atsižvelgti į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus.
2.2.1. Teisingumo kriterijus. Reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos dav÷jas
negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių
teisingumą pagrindžiančių duomenų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Pateikiamų
teiginių teisingumą pagrindžiančiais duomenimis nepripažįstami liudijimai ir rekomendacijos asmenų, kurių
kompetencija n÷ra susijusi su pateikiamos informacijos turiniu.
2.2.2. Išsamumo kriterijus. Reklamoje pateikiama informacija yra neišsami, jeigu praleista tam
tikra informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateikiamą informaciją, būtinai
reikalingas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti.
2.2.3. Pateikimo kriterijus. Įstatymų leid÷jas nurodo, kad reklamos pateikimo būdas ar forma yra
tokie, kad reklamos vartotojas gali suvokti numanomą neteisingą (klaidinantį) reklamos teiginį (Reklamos
įstatymo 5 str. 2 d. 3 p.). Teis÷jų kolegijos nuomone, šis kriterijus svarbus tais atvejais, kai sprendžiamas
vartotojų galimo, o ne faktinio suklaidinimo klausimas.
Reklamos įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kokia informacija yra ypač svarbi sprendžiant,
ar reklama yra klaidinanti, t. y. informacija apie reklamos užsakovą, veiklą, firmos vardą (1 punktas);
informacija apie prekes ar paslaugas, jų paskirtį, vartojamąsias savybes (2 punktas); informacija apie prekių
įsigijimo ir vartojimo sąlygas – kainą ar jos apskaičiavimo būdą, mok÷jimo sąlygas, garantijas (3 punktas) ir
kt.
Reklamos įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti,
laikoma, jog reklamos vartotojai susidaro nuomonę apie reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą, reklamos
išsamumą bei reklamos pateikimo būdą ar formą, ir priima tokius sprendimus, kurių galima tik÷tis iš
paprasto reklamos vartotojo.
2.3. Šių teis÷s normų analiz÷s pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad,
vertinant, ar tam tikrais veiksmais buvo pažeistas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas
draudimas naudoti klaidinančią reklamą, būtina nustatyti bent vieną Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje
nurodytą kriterijų, apibūdinantį klaidinančią reklamą, ir įvertinti tą kriterijų paprasto reklamos vartotojo
požiūriu.
2.4. Nagrin÷jamoje byloje ginčijamu Konkurencijos tarybos nutarimu buvo konstatuota, kad
pareišk÷jo reklaminiai teiginiai: „SMS nemokamai! 0 ct mažylio tinkle. Pokalbiai mažylio tinkle – tik 7
ct/min“; „Tele 2 mobile mažylio vartotojams SMS dabar nemokama, o pokalbio minut÷ tik 7 centai“ buvo
neišsamūs, tod÷l tokia reklama gal÷jo suklaidinti vartotoją.
Vertinant pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo paliktas galioti skundžiamas
Konkurencijos tarybos nutarimas, dalies d÷l objektyviųjų pareišk÷jo veikos požymių klaidinančios reklamos
aspektu pagrįstumą ir teis÷tumą, tyrimo objektas yra nurodytų pareišk÷jo reklaminių teiginių išsamumo
įvertinimas paprasto vartotojo ekonominio elgesio požiūriu.
2.5. Kadangi objektyviųjų ginčijamo pažeidimo požymių konstatavimas, kaip min÷ta, pagal
Reklamos įstatymą siejamas su terminu „paprastas vartotojas“, šios sąvokos turinio išaiškinimas yra būtina
prielaida ginčijamos reklamos išsamumo vertinimui.
Reklamos įstatyme n÷ra apibr÷žtos „paprasto vartotojo“ sąvokos. Siekiant išsiaiškinti termino
„paprastas vartotojas“ turinį pasitelktini teis÷s aiškinimo metodai. Kadangi vartotojų teisių apsauga yra
reglamentuojama ir Europos Bendrijų teis÷s normomis, tai svarbi ir Europos Teisingumo Teismo praktika.
Europos Teisingumo Teismas, nagrin÷damas bylas, susijusias su vartotojų teisių apsauga ir
konkurencija, suformulavo vidutinio vartotojo (angl. „average consumer“, pranc. „consommateur moyen“)
sampratą kaip protingai gerai informuoto, protingai atidaus ir apdairaus vartotojo (sprendimai bylose Nr. C99/2001 Linhart; C-486/2001 Procter & Gamble vs OHM; C-220/1998 Estee Lauder Cosmetics GmbH; kt.).
Nors Reklamos įstatyme yra vartojama „paprasto vartotojo“, o Europos Teisingumo Teismo
praktikoje – „vidutinio vartotojo“ sąvoka, teis÷jų kolegijos nuomone, savo turiniu jos nesiskiria. Tokia
išvada darytina atsižvelgiant į vidutinio vartotojo sąvokos apibr÷žimą terminais „protingai gerai
informuotas“, „protingai atidus ir apdairus“, kurie paprastai priskiriami socialiai aktyvių, pakankamai
išsilavinusių, tačiau neturinčių specialių žinių atitinkamoje srityje žmonių kategorijai. „Paprasto vartotojo“
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samprata taip pat atitinka tokią vartotojų kategoriją. Šią išvadą pagrindžia ir oficialiame Reklamos įstatymo
vertime į anglų kalbą vartojamas „vidutinio vartotojo“ (angl. „average consumer“) terminas ta įstatymo
norma, kuria lietuvių kalba vartojamas „paprasto vartotojo“ terminas (Įstatymo 5 str. 4 d.).
2.6. Atsižvelgdamas į šią išvadą, Vyriausiasis administracinis teismas konstatuoja, kad sprendžiant
ginčą d÷l pareišk÷jo reklamos išsamumo Reklamos įstatyme nurodyto paprasto vartotojo požiūriu, ši sąvoka
vartotina kaip vidutinio vartotojo sąvokos sinonimas.
2.7. Pažym÷tina, kad Europos Teisingumo Teismas, aiškindamas „vidutinio vartotojo“ sąvokos
turinį byloje C-99/2001 Linhart, kurioje buvo sprendžiamas klausimas d÷l vartotojų galimo suklaidinimo ant
kosmetikos produkto pakuot÷s esančio užrašo „patikrinta dermatologo“ kaip gal būt reiškiančio tam tikras
medicinines produkto savybes, akcentavo, jog „iš tokio užrašo vidutinis vartotojas gali spręsti tik tiek, kad su
atitinkamu produktu buvo atlikti jo poveikio odai testai ir tie testai buvo teigiami, t. y. tas produktas yra gerai
toleruojamas ir nekenkia odai“. Byloje C-486/2001 Procter & Gamble vs OHM Europos Teisingumo
Teismas pažym÷jo, kad „vidutinis vartotojas paprastai suvokia prek÷s ženklą pagal jo bendrą vaizdą,
neanalizuodamas kiekvienos jo detal÷s“.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracin÷je byloje Nr. A2-1023/2003 UAB
„Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ prieš Konkurencijos tarybą, spręsdamas ginčą d÷l reklaminio
teiginio „be žmogaus sveikatai nerekomenduotinų saldiklių“ pripažinimo klaidinančia reklama, konstatavo,
kad „toks teiginys gal÷tų būti pripažintas teisingu tuo atveju, jeigu jame būtų nuorodos, susijusios su
pripažintomis išvadomis apie tam tikros saldiklių koncentracijos kenksmingumą žmogaus sveikatai ar
saldiklių kenksmingumą tam tikrų grupių žmon÷ms. <…> Nagrin÷jamas reklaminis teiginys pagal jo
pateikimą paprastam reklamos vartotojui aiškiai gal÷jo suponuoti klaidingą išvadą, kad visi saldikliai visais
atvejais neigiamai veikia žmogaus sveikatą. Pareišk÷jo pateiktos gramatin÷s reklaminio teiginio žodžių
interpretacijos paprasto reklamos vartotojo požiūriu n÷ra įtikinamos ir nepatvirtina, jog toks vartotojas
negal÷jo suprasti pareišk÷jo reklamos, kaip nurodančios teiginį apie visų saldiklių visais atvejais daromą
neigiamą poveikį sveikatai“.
Panašia kryptimi pl÷tojama ir nacionalinių teismų praktika civilin÷se bylose, sprendžiant ginčus
d÷l patentų ir prekių ženklų apsaugos.
2.8. Nurodytos teismų praktikos analiz÷ leidžia daryti išvadą, kad vidutinio (paprasto) vartotojo
ekonominis elgesys paprastai siejamas su bendru įspūdžiu apie prekę (jos pakuot÷, prek÷s ženklas, bendro
pobūdžio informacija apie prek÷s savybes, prek÷s kaina), neanalizuojant kiekvienos detal÷s. Šis principas
taikytinas ir prek÷s reklamai.
2.9. Nagrin÷jamoje byloje ginčo dalykas reklamos išsamumo prasme yra šie reklaminiai teiginiai:
„SMS nemokamai! 0 ct mažylio tinkle. Pokalbiai mažylio tinkle – tik 7 ct/min“; „Tele 2 mobile mažylio
vartotojams SMS dabar nemokama, o pokalbio minut÷ tik 7 centai“.
2.10. Byloje nenustatyta, kad nurodyti tarifai nebuvo taikomi reklamin÷s akcijos metu reklamoje
nurodytiems paslaugų vartotojams. D÷l to galima daryti išvadą, kad reklaminiuose teiginiuose pateikta
informacija apie adresatą ir paslaugų tarifus yra teisinga.
2.11. Tačiau šiuo atveju ginčas iš esm÷s kyla d÷l reklamos neišsamumo elemento, susijusio su
reklamuojamų tarifų galiojimo laikotarpiu. Konkurencijos taryba, kaip min÷ta, konstatavo, kad ginčijami
reklaminiai teiginiai laikytini neišsamiais d÷l to, kad juose n÷ra informacijos apie reklamuojamų tarifų
taikymo laikotarpį, kuris buvo ribotas, o teiginių formuluot÷ nesudaro prielaidų paprastam reklamos
vartotojui spręsti apie reklamuojamų tarifų laikiną galiojimą. Be to, Konkurencijos taryba pripažino, kad
reklaminiuose teiginiuose esantis prierašas „daugiau informacijos www.tele2.lt“ nepanaikino reklamos
neišsamumo, nes toks prierašas, esant nurodytiems konkretiems tarifams, nesudaro prielaidų vidutiniam
vartotojui svarstyti, jog reklamoje yra nurodytos netikslios kainos ar yra papildomų sąlygų.
2.12. Vertinant tokių išvadų pagrįstumo klausimą, būtina pažym÷ti, kad pripažintų neišsamiais,
tod÷l klaidinančiais, reklaminių teiginių formuluot÷s n÷ra identiškos: teiginyje „SMS nemokamai! 0 ct
mažylio tinkle. Pokalbiai mažylio tinkle – tik 7 ct/min“ n÷ra užuominų apie reklamuojamų tarifo galiojimo
laiką, o teiginyje „Tele 2 mobile mažylio vartotojams SMS dabar nemokama, o pokalbio minut÷ tik 7 centai“
yra žodis „dabar“.
2.13. Reklamos vartotojas iš šio reklaminio teiginio gauna informaciją ne tik apie adresatą
(„Mažylio“ paslaugos vartotoją), SMS ir pokalbių tarifą, bet ir apie tarifo galiojimą „dabar“. Tokia
informacija vidutiniam reklamos vartotojui, teis÷jų kolegijos nuomone, tur÷tų sudaryti prielaidas numanyti
apie reklamuojamų tarifų galiojimo apribojimą tam tikru laikotarpiu, kuris pagal formuluotę „dabar“ gal÷tų
būti siejamas su reklamin÷s akcijos laikotarpiu. Vertinant šias aplinkybes kartu su reklamose esančiu
prierašu „daugiau informacijos www.tele2.lt“ darytina išvada, kad vidutinis reklamos vartotojas iš
reklaminių teiginių „Tele 2 mobile mažylio vartotojams SMS dabar nemokama, o pokalbio minut÷ tik 7
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centai“ yra informuojamas galįs numanyti, jog reklamuojami tarifai nebus taikomi neribotą laiką. Pagal tokią
reklamos formuluotę kartu su prierašu apie papildomos informacijos šaltinį vidutinio (paprasto), t. y.
protingai apdairaus ir atidaus, reklamos vartotojo apsisprendimas įsigyti reklamuojamą paslaugą tur÷tų būti
veikiamas ne tik kainos, bet ir suvokimo apie tam tikras reklamuojamų tarifų vartojimo sąlygas (šiuo atveju –
galiojimo laiką).
2.14. Atsižvelgdama į išd÷stytas aplinkybes Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija
daro išvadą, kad antrasis ir trečiasis ginčijamos reklamos teiginiai „Tele 2 mobile mažylio vartotojams SMS
dabar nemokama, o pokalbio minut÷ tik 7 centai“ pirmosios instancijos teismo buvo nepagrįstai pripažinti
klaidinančiais d÷l neišsamumo, tod÷l pirmosios instancijos teismo sprendimo ir Konkurencijos tarybos
nutarimo dalis d÷l antrojo ir trečiojo reklaminių teiginių pripažinimo klaidinančia reklama naikintinos.
2.15. Min÷ta, kad pirmajame teiginyje „SMS nemokamai! 0 ct mažylio tinkle. Pokalbiai mažylio
tinkle – tik 7 ct/min“ n÷ra užuominų apie reklamuojamų tarifų galiojimo laikotarpį, tod÷l, priešingai nei
antrojo ir trečiojo reklaminių teiginių atveju, vidutinis reklamos vartotojas neturi galimyb÷s numanyti
galimas papildomas reklamuojamų tarifų taikymo sąlygas (ribotą galiojimo laiką). Šiuo atveju teis÷jų
kolegija sutinka su Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teismo išvada, kad prierašas „daugiau
informacijos www.tele2.lt“ negali koreguoti vidutinio vartotojo ekonominio elgesio, kurį lemia nuorodos
apie UAB „Tele 2“ „Mažylio“ paslaugų vartotojams taikomus konkrečius tarifus be jokių užuominų apie
papildomas sąlygas, d÷l kurių reik÷tų ieškoti papildomos informacijos nurodytame informacijos šaltinyje.
2.16. Tokią teis÷jų kolegijos išvadą inter alia padeda padaryti ir tai, kad reklamuojamoji paslauga
įsigyjama be jokių sutarčių pasirašymo ir dažnai ne specializuotose judriojo ryšio telefonų ir jų paslaugų
prekybos vietose, o prekybos centruose, spaudos kioskuose, kuriuose darbuotojai paprastai neturi
informacijos apie papildomas sąlygas, reklaminių akcijų galiojimą, specialių tarifų taikymo laikotarpį ir pan.
D÷l to šiuo atveju vidutinis vartotojas, gavęs iš ginčijamo reklaminio teiginio neišsamią informaciją,
paprastai neturi galimybių, atsižvelgiant į šios paslaugos supaprastintą įsigijimo būdą, suabejoti ir
pasitikslinti d÷l galimų papildomų sąlygų, nenurodytų toje informacijoje. Taigi vidutinis vartotojas gali
priimti sprendimą įsigyti reklamuojamą paslaugą, būdamas suklaidintas arba net nesuvokdamas, kad gali būti
suklaidintas.
2.17. Šios aplinkyb÷s vertintinos ne tik Reklamos įstatymo, bet ir specialiųjų vartotojų teises
reglamentuojančių teis÷s normų prasme. Vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 straipsnyje nustatyta vartotojų
teis÷ gauti, o prekių ir paslaugų teik÷jo pareiga suteikti išsamią informaciją apie prekes ir paslaugas.
Atsižvelgiant į išd÷stytus argumentus darytina išvada, kad min÷ta neišsami informacija „SMS
nemokamai! 0 ct mažylio tinkle. Pokalbiai mažylio tinkle – tik 7 ct/min“ kartu su akcentuojama maža
paslaugų kaina, nepateikiant išsamios informacijos apie reklamuojamų tarifų galiojimo laiką, nesudarant
realių galimybių vidutiniam vartotojui spręsti apie galimas papildomas sąlygas, apie kurias reik÷tų ieškoti
papildomos informacijos, ir dažniausiai nesant galimybių gauti papildomą informaciją įsigyjant paslaugą,
gal÷jo suformuoti klaidingą vidutinio vartotojo nuomonę apie paslaugą, atitinkamai paveikiant jo
apsisprendimą. D÷l to min÷tas reklaminis teiginys pagrįstai pripažintas klaidingu pagal išsamumo kriterijų
Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Be to, akcentuotina, kad toks reklamos užsakovo
elgesys prieštarauja nurodytoms vartotojų teises reglamentuojančioms teis÷s normoms.
2.18. Pažym÷tina, kad Reklamos įstatymo 1 straipsnyje, apibr÷žiant šio įstatymo paskirtį, yra
įvardytas ne tik vartotojų informavimo apie prekes ir paslaugas gerinimo bei vartotojų teisių gynimo tikslas,
bet ir sąžiningos konkurencijos laisv÷s apsauga. Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje draudžiama
ūkio subjektams atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkin÷s veiklos sąžiningai praktikai ir geriems
papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimyb÷ms konkuruoti. Prie tokių
draudžiamų veiksmų priskiriamas ir reklamos, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikoma
klaidinančia, naudojimas (Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d. 7 p.). D÷l to, vertinant ginčijamų reklaminių
teiginių atitiktį Reklamos įstatymo nuostatoms, svarbus yra ir reklamos užsakovo elgsenos konkurencin÷je
erdv÷je teisinis įvertinimas.
Pripažinti klaidinančiais pareišk÷jo reklamos teiginiai, galintys klaidingai veikti vidutinio vartotojo
elgseną, jam apsisprendžiant įsigyti reklamuojamą paslaugą neturint informacijos apie papildomas sąlygas,
kartu sukuria pareišk÷jui sąlygas aktyviau skverbtis į rinką, išvengiant papildomų sąnaudų. Tokios
papildomos sąnaudos, pateikus visą informaciją apie tarifų galiojimo laiką arba tarifų galiojimo laiką
pratęsus protingam laikotarpiui, kuris gal÷tų būti vertinamas reklamos prasme kaip pastovūs tarifai, būtų
neišvengiamos. Taigi pareišk÷jas savo paslaugų vartojimą bando aktyvinti išvengdamas papildomų sąnaudų,
būtinų esant min÷tam sąžiningam konkurencin÷s rinkos dalyvio elgesiui. D÷l to tokia pareišk÷jo pasirinkta
elgsena rinkoje veikia ir vieną esminių laisvosios rinkos elementų – sąžiningą konkurenciją. Ši aplinkyb÷ yra
svarbi vertinant pareišk÷jui paskirtos nuobaudos pagrįstumą.
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3. D÷l reklaminių teiginių pripažinimo neleidžiama lyginamąja reklama
3.1. Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje lyginamoji reklama apibr÷žiama kaip reklama,
kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos užsakovo konkurentas, jo prek÷s ar paslaugos.
Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad lyginamoji reklama yra leidžiama, jei laikomasi šioje dalyje
nurodytų reikalavimų. Už neleidžiamą lyginamąją reklamą Reklamos įstatyme numatyta atsakomyb÷ kaip ir
už klaidinančią reklamą (Įstatymo 21 str.).
3.2. Ginčijamu Konkurencijos tarybos nutarimu pareišk÷jo reklaminiai teiginiai: „Už Ežio SIM
kortelę bet kurioje Tele 2 atstovyb÷je Mažylio pakuotę gausi pigiau“; „Už Ežio SIM kortelę Tele 2
atstovyb÷je Mažylio pakuotę gausi tik už 2 litus 99 centus“; „<…> atnešusiems Ežio SIM kortelę į Tele 2
atstovybes, Mažylio pakuotę galima nusipirkti pigiau. Mažylio pakuot÷s kaina, atnešus Ežio SIM kortelę tik
2,99 Lt <…>. Pigesnes Mažylio pakuotes galima įsigyti atnešus Ežio SIM kortelę į šias Tele 2 atstovybes
<…>“, pripažinti neleidžiama lyginamąja reklama. Buvo nustatytas Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
3 punkto, kuriame nustatyta leidžiamos lyginamosios reklamos sąlyga – jei reklamoje yra objektyviai
lyginamos viena ar daugiau šių prekių ir paslaugų reikšmingų, svarbių, galimų patikrinti ir būdingų savybių,
taip pat gali būti lyginama ir kaina, pažeidimas.
3.3. Byloje konstatuota, kad šiuose reklaminiuose teiginiuose nurodoma „Ežio“ SIM kortel÷ yra
susijusi su UAB „Omnitel“ teikiama judriojo telefono ryšio išankstinio mok÷jimo paslauga. Nors
apeliaciniame skunde pareišk÷jas pažym÷jo, kad byloje neįrodyta, jog „Ežio“ SIM kortel÷s min÷jimas
reklamoje reiškia UAB „Omnitel“ paslaugą, šis teiginys nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis ar
argumentais.
Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pažymi, kad Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5
dalyje įtvirtintas lyginamosios reklamos apibr÷žimas tokiai reklamai priskiria ne tik tuos atvejus, kai
reklamoje tiesiogiai nurodytas reklamos užsakovo konkurentas. Lyginamosios reklamos faktui konstatuoti
n÷ra būtinas reklamos užsakovo konkurento įvardijimas reklamoje tiesiogiai (lot. expressis verbis) nurodant
jo pavadinimą. Tokiai reklamai priskirtina ir reklama, kurios turinys leidžia vidutiniam (paprastam)
vartotojui identifikuoti reklamos užsakovo konkurentą.
Nagrin÷jamoje byloje pripažintoje lyginamąja reklamoje yra tiesiogiai įvardyta judriojo telefono
ryšio paslauga („Ežio“ SIM kortel÷). UAB „Tele 2“ Konkurencijos tarybos atliekamo tyrimo metu savo rašte
paaiškino, kad „reklamos pagrindiniai herojai – dvi SIM kortel÷s – savo grafiniu pateikimu reklamoje
atitinka tikrov÷je egzistuojančias mobiliojo ryšio SIM korteles“ (tyrimo bylos l. 19). Byloje n÷ra duomenų ir
įrodymų, kad tokiu pavadinimu šią paslaugą Lietuvoje teiktų ne viena judriojo ryšio telefoninių paslaugų
įmon÷ – UAB „Omnitel“. Pareišk÷jas nepaaiškino, kokia gal÷tų būti kita „Ežio“ SIM kortel÷s reikšm÷
reklaminiame teiginyje. D÷l to aplinkyb÷, kad reklamoje yra nurodyta UAB „Omnitel“ konkreti paslauga,
laikytina įrodyta.
UAB „Tele 2“ ir UAB „Omnitel“ veikia vienoje – judriojo telefono ryšio – rinkoje, šios bendrov÷s
yra konkurentai. Taigi ginčijamoje reklamoje yra nurodoma reklamos užsakovo (UAB „Tele 2“) konkurento
(UAB „Omnitel“) paslauga – „Ežio“ SIM kortel÷. D÷l to Vyriausiasis administracinis teismas daro išvadą,
kad nagrin÷jami reklaminiai teiginiai yra lyginamoji reklama Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalies
prasme.
3.4. Vertinant, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritar÷ Konkurencijos tarybos išvadoms
d÷l min÷tų reklaminių teiginių pripažinimo neleidžiama lyginamąja reklama Reklamos įstatymo 6 straipsnio
1 dalies 3 punkto pagrindu, būtina nustatyti, ar ginčijama lyginamoji reklama atitiko Reklamos įstatymo 6
straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlygas.
3.5. Ginčijamuose reklaminiuose teiginiuose pareišk÷jo ir jo konkurento paslaugos – SIM kortel÷s
– n÷ra objektyviai lyginamos, t. y. objektyviai nelyginamos jokios šių paslaugų savyb÷s ar kaina, o tik yra
nurodoma galimyb÷ įsigyti pigiau pareišk÷jo reklamuojamą paslaugą pateikus jo konkurento SIM kortelę.
D÷l to šie reklaminiai teiginiai, kurie yra priskirti lyginamosios reklamos kategorijai, neatitinka Reklamos 6
straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų objektyvaus konkuruojančių paslaugų savybių ar kainų lyginimo
kriterijų.
3.6. Europos Teisingumo Teismo praktikoje taip pat pabr÷žiamas leidžiamai lyginamajai reklamai
taikytinas objektyvaus konkuruojančių prekių ar paslaugų savybių ir kainų lyginimo principas. Byloje Nr. C44/01 Pippig Augenoptik, nagrin÷damas ginčą d÷l lyginamosios reklamos leistinumo, Europos Teisingumo
Teismas nurod÷, kad kainų lyginimas savaime n÷ra pagrindas konstatuoti, jog tokia reklama diskredituoja ar
menkina konkurentą, kurio kainos didesn÷s, ir savaime n÷ra neteis÷ta, jeigu joje yra objektyviai lyginamos
kainos ir atitinkamų prekių savyb÷s. Taip pat Europos Teisingumo Teismas pažym÷jo, kad lyginamojoje
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reklamoje leidžiamas konkurentų prek÷s ženklo, firmos vardo panaudojimas, jei pati lyginamoji reklama
atitinka teis÷s aktų reikalavimus.
Taigi Europos teismin÷s institucijos lyginamosios reklamos leidžiamumo sąlygų įvykdymą sieja su
tokios reklamos daromu poveikiu sąžiningai konkurencijai. Objektyvus konkuruojančių ūkio subjektų prekių
ar paslaugų (jų savybių ar kainos) lyginimas reklamoje yra leidžiamas ir nelaikytinas konkurento menkinimu
(ar diskreditavimu), ir, priešingai, – neatitinkanti leistinos lyginamosios reklamos kriterijų reklama gali būti
pripažįstama daranti neigiamą poveikį sąžiningai konkurencijai, menkinant konkurentų, veikiančių toje
pačioje rinkoje, teikiamas prekes ar paslaugas.
3.7. Teis÷jų kolegijos nuomone, šioje byloje svarbu pažym÷ti, kad ginčijamų pareišk÷jo reklaminių
teiginių formuluot÷s gali sudaryti tam tikrą pareišk÷jo konkurento siūlomos paslaugos menkinimo įspūdį, nes
reklamos vartotojo ekonominį elgesį bandoma paveikti siūlant atsisakyti konkurento SIM kortelių, už tai
gaunant pareišk÷jo siūlomos SIM kortel÷s kainos nuolaidą. Toks paslaugos reklamos pateikimo būdas ne tik
d÷l jau min÷tų objektyvaus paslaugų lyginimo kriterijaus neatitikimo priežasčių yra neleistinas, bet ir nedera
su sąžiningos konkurencijos principu.
3.8. Atsižvelgdama į išd÷stytas aplinkybes teis÷jų kolegija konstatuoja, kad ginčijami reklaminiai
teiginiai Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teismo pagrįstai pripažinti neleidžiama lyginamąja
reklama. Be to, ši reklama, atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo jurisprudenciją ir šioje nutartyje
Vyriausiojo administracinio teismo padarytas išvadas, vertinant klaidinančios reklamos įtaką konkurencinei
rinkai, pripažintina nesąžiningos konkurencijos forma.
4. D÷l atsakomyb÷s už klaidinančią reklamą taikymo sąlygų ir įrodin÷jimo
4.1. Nagrin÷jamoje byloje svarbu tinkamai nustatyti ir įvertinti teisin÷s atsakomyb÷s už
klaidinančią reklamą taikymo sąlygas. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažym÷jęs, kad atsakomyb÷
už Tabako ir alkoholio įstatymo pažeidimus siejama su administracine atsakomybe, o ekonomin÷s sankcijos,
skiriamos už tokius pažeidimus, pagal savo prigimtį prilyginamos nuobaudoms už administracinius teis÷s
pažeidimus (Vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷s teis÷jų kolegijos 2005 m. kovo 23 d. sprendimas
administracin÷je byloje Nr. A-15-39/2005 I. Žukovskio PĮ prieš VTAKT).
Šis principas taikytinas ir sankcijoms, skiriamoms ūkio subjektams už Reklamos įstatymo
pažeidimus. Tokią išvadą pagrindžia ir Reklamos įstatyme vartojamos sąvokos bei atsakomyb÷s taikymo
tvarka. Reklamos įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, kad reklamin÷s veiklos subjektai, pažeidę šio įstatymo
reikalavimus, atsako šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka, o fiziniams asmenims už šio įstatymo pažeidimus
taikoma įstatymų nustatyta administracin÷ atsakomyb÷. Reklamos įstatymo 22 straipsnis, reglamentuojantis
sankcijas už šio įstatymo pažeidimus, skiria „baudas ir kitas administracines nuobaudas“.
4.2. Šių teis÷s normų ir administracinių teismų praktikos analiz÷s pagrindu darytina išvada, kad už
Reklamos įstatymo pažeidimus kyla administracin÷ atsakomyb÷, kuri paprastai taikoma reklamos užsakovui.
4.3. Apelianto nuomone, taikant sankcijas už Reklamos įstatymo pažeidimus, kaip ir kitas
administracines nuobaudas, turi būti įrodyta pažeid÷jo kalt÷. Tai sietina su baudžiamuoju tokių sankcijų
pobūdžiu. Šie teiginiai iš esm÷s yra kertiniai apelianto pozicijoje, nes su jais siejamas ginčijamo
Konkurencijos tarybos nutarimo nepagrįstumo įrodin÷jimas. Jų analiz÷ ir vertinimas turi didelę reikšmę
ginčo sprendimui.
Šiuo aspektu, teis÷jų kolegijos įsitikinimu, svarbu išaiškinti pareišk÷jui taikytos atsakomyb÷s rūšį
ir pobūdį, nes nuo to priklauso atsakomyb÷s taikymo procedūra, įskaitant ir įrodin÷jimo naštos paskirstymą
bei atsakomyb÷s subjekto nustatymą.
4.4. Administracinių teismų praktikoje administraciniai pažeidimai (taip pat ir tie nusižengimai, už
kuriuos taikomos Tabako kontrol÷s įstatyme, Alkoholio kontrol÷s įstatyme, Reklamos įstatyme,
Konkurencijos įstatyme ir kituose įstatymuose numatytos ekonomin÷s sankcijos), nepriklausomai nuo
sankcijų dydžio, baudžiamosios atsakomyb÷s prasme laikomi savaime nepriskirtinais baudžiamiesiems
nusikaltimams. Kadangi administracinių teis÷s pažeidimų atvejais dažnai kyla klausimas d÷l Europos
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio taikymo
„baudžiamųjų kaltinimų“ prasme, sprendžiant pažeidimų priskyrimo baudžiamiesiems klausimą,
vadovaujamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika (Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m.
rugs÷jo 16 d. nutarimas administracin÷je byloje Nr. N3-1603/2005).
4.5. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pažym÷jęs, kad, sprendžiant, ar Konvencijos prasme
teis÷s pažeidimas kvalifikuotinas kaip nusikalstama veika, pirmiausia būtina išsiaiškinti, ar tam tikrą veiką
apibr÷žianti norma valstyb÷s teisin÷je sistemoje priklauso baudžiamajai teisei. Kai asmens padaryta veika
pagal valstyb÷s baudžiamąjį kodeksą n÷ra nusikalstama, ją būtina išnagrin÷ti taikant kitus (papildomus)
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kriterijus, būtent: 1) teis÷s pažeidimo pobūdį; 2) gresiančios bausm÷s pobūdį ir griežtumo laipsnį.
Konvencijos 6 straipsnio taikymui baudžiamojo kaltinimo aspektu pakanka, kad vertinamas teis÷s
pažeidimas pagal savo pobūdį būtų baudžiamasis, arba jį padariusiam asmeniui gr÷stų pagal savo pobūdį ir
griežtumo laipsnį baudžiamajai sferai priskirtina sankcija. Teis÷s pažeidimai, už kuriuos pažeid÷jas yra
baudžiamas bausm÷mis, kuriomis siekiama, be kita ko, įbauginti, ir kurios (bausm÷s) paprastai yra baudos
arba priemon÷s, atimančios asmeniui laisvę, Konvencijos prasme dažniausiai patenka į baudžiamojo
persekiojimo sferą. Kai bausm÷ yra bauda, turi būti atsižvelgiama į tai, ar ja siekiama kompensuoti
nuostolius, ar nubausti. Taip pat reikia atsižvelgti į baudos dydį (Öztürk v. the Federal Republic of Germany,
1984; E.g/ Bendenoun v. France, 1994; kt.).
Taigi tais atvejais, kai nacionaliniuose įstatymuose pažeidimas n÷ra priskirtas baudžiamųjų
kategorijai, tačiau d÷l to kyla abejonių, kiekvienu konkrečiu atveju taikant atsakomybę už tą pažeidimą
būtina pagal min÷tuosius kriterijus nustatyti jo pobūdį.
4.6. Pareišk÷jo nuomone, pagal jam paskirtos baudos dydį taikant atsakomybę nagrin÷jamoje
byloje tur÷jo būti laikomasi pagrindinių baudžiamojo kaltinimo principų.
4.7. Teis÷jų kolegija pažymi, kad vien tik baudos dydis, neatsižvelgiant į kitas aplinkybes, savaime
negali suponuoti išvados apie atitinkamo pažeidimo priskyrimą baudžiamiesiems.
Šiuo atveju, teis÷jų kolegijos nuomone, būtina įvertinti Reklamos įstatyme numatytos sankcijos už
šio įstatymo pažeidimus taikymo principus ir dydžius. Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad už klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą reklamin÷s veiklos subjektams gali
būti skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki trisdešimties tūkstančių litų, o tais atvejais, kai šioje dalyje
išvardyti pažeidimai buvo padaryti sunkinančiomis aplinkyb÷mis, ūkio subjektams gali būti skiriama ir
didesn÷ bauda, tačiau neviršijanti 3 procentų bendrųjų metinių pajamų. Nurodyto dydžio baudos, jas
vertinant baudžiamųjų ir administracinių sankcijų sistemos požiūriu, laikytinos pakankamai griežtomis
sankcijomis. Tačiau pažym÷tina, kad jos paprastai taikomos ūkio subjektams. Be to, jų dydžio nustatymas
priklauso nuo ūkio subjekto bendrųjų pajamų, t. y. net ir viršijanti nustatytą 30 tūkstančių litų dydį bauda
pagal Įstatymą negali viršyti 3 procentų ūkio subjekto bendrųjų metinių pajamų. Šis kriterijus leidžia atskirti
Reklamos įstatyme numatytas baudas nuo baudžiamųjų sankcijų, nes baudos dydžio nustatymas
konstruojamas taip, kad ūkio subjektas būtų ne formaliai nubaudžiamas, o būtų atsižvelgiama ir į ūkio
subjekto finansinę pad÷tį.
4.8. Nurodytos teismų praktikos ir teis÷s normų analiz÷s pagrindu teis÷jų kolegija daro išvadą, kad
nagrin÷jamu atveju pareišk÷jui paskirta ekonomin÷ sankcija neturi būti prilyginama kriminalinei bausmei.
Taigi ir teisin÷s atsakomyb÷s pareišk÷jui taikymas tiesiogiai nesietinas su baudžiamojo proceso taisykl÷mis.
Tokiu atveju turi būti taikomos bendrosios atsakomyb÷s už administracinius teis÷s pažeidimus taikymą
reglamentuojančios normos arba specialusis įstatymas, šiuo atveju – Reklamos įstatymas.
4.9. Min÷ta, kad pagal Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį reklamos užsakovas atsako už
klaidinančios reklamos naudojimą, jei neįrodo, kad įstatymas buvo pažeistas ne d÷l jo kalt÷s.
Taigi pagal šį įstatymą reklamos užsakovo veiksmai, pažeidžiantys įstatymo reikalavimus, laikomi
reklamos užsakovo kalta veika, kuri gali reikštis ne tik tyčios forma. Šios taisykl÷s išimtis gali sudaryti
situacijos, kai reklamos užsakovas įrodo, jog jo veika nebuvo pažeisti Reklamos įstatymo reikalavimai, o
pažeidimai radosi d÷l kitų subjektų kalt÷s. Įrodin÷jimo našta įstatymo nustatyta būtent reklamos užsakovui.
4.10. Šioje byloje nustatyta, kad konstatuoti Reklamos įstatymo pažeidimai atsirado ne d÷l kitų
subjektų kalt÷s. Pareišk÷jas nepateik÷ įrodymų, paneigiančių byloje nustatytas aplinkybes. Jis teig÷, kad tiek
Konkurencijos tarybos nutarimas, tiek pirmosios instancijos teismo sprendimas yra grindžiamas ne
įrodymais, o prielaidomis ir samprotavimais. Apelianto teigimu, nebuvo pateikta jokių įrodymų,
pagrindžiančių reklamos neišsamumą ar lyginamosios reklamos neleistiną pobūdį. Tokiais įrodymais
apeliantas laiko, pavyzdžiui, vartotojų nuomonių tyrimo išvadas.
4.11. Teis÷jų kolegija pažymi, kad su vartotojų apsauga, konkurencija, prekių ženklais susijusių
ginčų sprendimui esminę reikšmę turi rinkos situacijos analiz÷, esamų ir potencialių vartotojų pozicijos bei
galimos elgsenos vertinimas. D÷l to tokios bylos ne visada gali ir turi būti sprendžiamos remiantis vien tik
materialiais įrodymais (empiriniais tyrimais, specialistų išvadomis, ekspertiz÷mis ir pan.). Tokiais atvejais ne
mažiau svarbus pagrįstų galimybių ir apibendrintų tikimybių kartu su nustatytomis konkrečiomis
aplinkyb÷mis visumos vertinimas.
Tokią išvadą suponuoja ir Europos Teisingumo Teismo praktika tokio pobūdžio bylose. Europos
Teisingumo Teismas papildomų įrodymų rinkimo ir vertinimo būtinybę sieja su bylos sud÷tingumu ir
atvejais, kai teismui nepakanka duomenų spręsti apie klaidinantį reklamos pobūdį. Europos Teisingumo
Teismas yra konstatavęs, kad „Bendrijos teis÷ nacionaliniam teismui neužkerta galimyb÷s tais atvejais, kai
sud÷tinga įvertinti ginčijamo teiginio ar aprašymo klaidinantį pobūdį, nacionalinių įstatymų nustatyta tvarka
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remtis vartotojų apklausų ir tyrimų duomenimis, ekspertų išvada“ (bylos: Nr. C-210/96 Springenheide and
Tusky; Nr. C-220/98 Estee Lauder Cosmetics).
4.12. Nagrin÷jamoje byloje, teis÷jų kolegijos įsitikinimu, yra pakankamai duomenų išvadoms apie
ginčijamos reklamos pobūdį ir atitiktį Reklamos įstatymo reikalavimams daryti, tod÷l bylai teisingai išspręsti
apelianto nurodytų papildomų įrodymų nereikia rinkti.
Atsižvelgdama į išd÷stytus argumentus Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija
konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad Konkurencijos taryba, konstatavusi
pažeidimą ir už jį atsakomyb÷n patraukusi pareišk÷ją, visapusiškai ištyr÷ ir įvertino bylos aplinkybes,
teisingai taik÷ Reklamos įstatymo 21 straipsnio nuostatas.
5. D÷l paskirtosios nuobaudos pagrįstumo
5.1. Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už klaidinančios ar neleidžiamos
lyginamosios reklamos naudojimą reklamin÷s veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo vieno
tūkstančio iki trisdešimties tūkstančių litų, o tais atvejais, kai šioje dalyje išvardyti pažeidimai buvo padaryti
sunkinančiomis aplinkyb÷mis, ūkio subjektams gali būti skiriama ir didesn÷ bauda, tačiau neviršijanti 3
procentų bendrųjų metinių pajamų.
5.2. Pareišk÷jui buvo paskirta 60 tūkstančių litų bauda, konstatavus sunkinančią aplinkybę
(pažeidimas padarytas pakartotinai per vienerius metus), be to, atsižvelgiant į ilgą pažeidimo trukmę, didelį
mastą: reklama skleista radijo transliacijose (iš viso 156 kartus), televizijos kanalais (iš viso 375 kartus), 178
plokštumose autobusų (troleibusų) stotel÷se bei parduotuvių vitrinose. Byloje nebuvo ginčo d÷l tokio baudos
dydžio viršijimo įstatyme numatytos bendrųjų metinių pajamų dalies.
5.3. Apeliantas ginčija sunkinančios aplinkyb÷s buvimą, motyvuodamas tuo, kad pažeidimas, už
kurį pareišk÷jas jau buvo baustas per vienerius metus, yra ne to paties pobūdžio, be to, pareišk÷jo veiksmai
nesuk÷l÷ žalos ir paskirta švelniausia įstatyme numatyta nuobauda – įsp÷jimas.
5.4. Reklamos įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad atsakomybę sunkinančiomis
aplinkyb÷mis laikoma tai, kad reklamin÷s veiklos subjektas kliud÷ vykdyti tyrimą, tęs÷ pažeidimą,
nepaisydamas įpareigojimo jį nutraukti, jei reklamos vartotojams ar kitiems asmenims buvo padaryta žala,
arba pažeidimas padarytas pakartotinai per metus nuo šiame Įstatyme numatytos administracin÷s nuobaudos
paskyrimo.
Ši įstatymo norma sunkinančios aplinkyb÷s buvimą sieja su pažeidimo, už kurį atitinkamam
subjektui per metus jau skirta nuobauda pagal Reklamos įstatymą, padarymu; nepriklausomai nuo to, kokia
įstatymo norma yra pažeista. Įstatyme n÷ra nuorodų į skirtingo pažeidimo pobūdžio ar pavojingumo
vertinimą sprendžiant pakartotinumo klausimą. Pakartotinumui, kaip sunkinančiai aplinkybei, konstatuoti
pagal Reklamos įstatymą pakanka formalaus fakto, kad atitinkamam subjektui per metus buvo skirta
nuobauda už bet kokį Reklamos įstatymo pažeidimą. Taigi teis÷jų kolegija pripažįsta nepagrįstu apelianto
teiginį, kad pakartotinumas turi būti siejamas su pažeidimo pobūdžiu, pavojingumu ar už jį paskirtos
nuobaudos rūšimi.
5.5. Atsižvelgiant į tai, kad pareišk÷jui per metus iki šioje byloje ginčijamo pažeidimo padarymo
buvo skirta nuobauda už Reklamos įstatymo pažeidimą (Konkurencijos tarybos 2004 m. kovo 18 d.
nutarimas Nr. 2S-2), ši aplinkyb÷ n÷ra ginčijama, teis÷jų kolegija pripažįsta, kad Konkurencijos taryba ir
pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustat÷ sunkinančios aplinkyb÷s buvimą.
5.6. D÷l to šiuo atveju taikytina Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies nuostata, leidžianti skirti
didesnę nei trisdešimties tūkstančių litų baudą. Sprendžiant baudos dydžio klausimą, būtina vadovautis
Reklamos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje nustatytais kriterijais (reklamos naudojimo reikalavimų
pažeidimo pobūdis, pažeidimo trukm÷ ir mastas, atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkyb÷s).
Pareišk÷jui bauda buvo paskirta konstatavus, kad pripažintos klaidinančia ir neleidžiama
lyginamąja reklamos skleidimo trukm÷ buvo ilga, o mastas – didelis.
5.7. Teis÷jų kolegija sutinka, kad, atsižvelgiant į sunkinančią aplinkybę bei į klaidinančios
reklamos skleidimo didelį mastą – skelbta ne viena klaidinanti ar neleidžiama lyginamoji reklama, bet
vykdyta visa reklamin÷ akcija per radiją, televiziją ir vizualines priemones viešose vietose, pareišk÷jui
skirtina didesn÷ nei trisdešimties tūkstančių litų bauda.
5.8. Be to, būtina atsižvelgti į teis÷jų kolegijos padarytas išvadas d÷l pareišk÷jo – reklamos
užsakovo – neteis÷tos Reklamos įstatymo prasme elgsenos. Tokia pareišk÷jo elgsena, teis÷jų kolegijos
nuomone, daro tiesioginę neigiamą įtaką sąžiningai konkurencijai ir įstatymais ginamoms vartotojų teis÷ms.
Šios aplinkyb÷s sudaro prielaidas griežčiau vertinti konstatuotus Reklamos įstatymo pažeidimus.
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5.9. Pareišk÷jo įsitikinimu, paskirtoji 60 tūkstančių litų bauda yra itin griežta ir d÷l dydžio ypač
suvaržo įmon÷s teises. Teis÷jų kolegija su šiais pareišk÷jo teiginiais nesutinka, nes tokio dydžio bauda pagal
trečiojo suinteresuoto asmens pateiktus skaičiavimus, kurių pareišk÷jas nepaneig÷, sudaro labai menką dalį
pareišk÷jo metinių bendrųjų pajamų. Toks baudos, kaip atsakomyb÷s už pakartotinį Reklamos įstatymo
pažeidimą, dydis, teis÷jų kolegijos nuomone, nelaikytinas neproporcingai griežtu pareišk÷jo nubaudimu.
Priešingu atveju, jei baudos dydis neleistų pareišk÷jui pajusti jokių padarinių, gal÷tų būti sudarytos prielaidos
nepasiekti teisin÷s atsakomyb÷s tikslų, įskaitant pažeidimų prevenciją.
5.10. Tačiau konstatavus, kad reklaminiai teiginiai „Tele 2 mobile mažylio vartotojams SMS dabar
nemokama, o pokalbio minut÷ tik 7 centai“ buvo nepagrįstai pripažinti klaidinančia reklama, į tai turi būti
atsižvelgiama sprendžiant pareišk÷jo atsakomyb÷s klausimą, atitinkamai sumažinant baudą. Kadangi
pažeidimo pobūdis ir jo mastas d÷l nurodytosios aplinkyb÷s labai nekinta, tai bauda mažintina iki 55
tūkstančių litų.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teis÷jų
kolegija
nutaria:
Pareišk÷jo UAB „Tele 2“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 4 d. sprendimą: panaikinti
Konkurencijos tarybos 2004 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 2S-15 dalį d÷l reklaminių teiginių „Tele 2
mobile mažylio vartotojams SMS dabar nemokama, o pokalbio minut÷ tik 7 centai“ pripažinimo klaidinančia
reklama; pakeisti Konkurencijos tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 2S-16 paskirtą 60 tūkstančių
litų baudą ir paskirti 55 tūkstančių litų baudą.
Nutartis galutin÷ ir neskundžiama.
1.3.2.2. D÷l lyginamajai reklamai keliamų reikalavimų
Lyginamosios reklamos leidimas sietinas su reklama, kuri nediskredituoja ir nemenkina
konkurento prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų skiriamųjų žymenų, jo prekių, paslaugų, veiklos,
finansin÷s ar kitokios pad÷ties. Reklamos įstatyme įtvirtinti reklamos principai reikalauja, kad reklama būtų
padori ir teisinga, joje draudžiamas šmeižimas, diskriminacija, dezinformacija ir kitokie faktoriai, galintys
tur÷ti neigiamos įtakos visuomenei, jos moralei, saugumui ir pan. Konkurencija taip pat turi būti grindžiama
ūkin÷s veiklos sąžiningumu, gerais papročiais ir nekenkti kito ūkio subjekto galimyb÷ms konkuruoti. Yra
svarbu nustatyti, ar konkretus reklaminis teiginys iš tikrųjų menkina ir diskredituoja konkurentą.
Lyginamojoje reklamoje panaudotas neigiamas pasisakymas apie konkurentą, teigiant, kad jis klaidina
vartotoją, yra akivaizdus konkurento vardo ir jo veiklos (teikiamų paslaugų) menkinimas ir diskreditavimas.
Tokiu atveju n÷ra svarbu, ar reklamoje teisingai ar neteisingai nurodytos konkurento paslaugų kainos. Jei
reklamoje skleidžiamas neigiamas požiūris į konkurentą kaip klaidinantį vartotoją, tokia reklama
pripažintina neteis÷ta lyginamąja reklama.
Administracin÷ byla Nr. A4-825/2005
Procesinio sprendimo kategorija: 7.5.1
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. lapkričio 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų: Gintaro
Kryževičiaus, Nijol÷s Piškinait÷s (praneš÷ja) ir Sigitos Rud÷nait÷s (kolegijos pirminink÷),
sekretoriaujant G. Telksnienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui A. Krušnai,
atsakovo atstovei J. Breskytei,
trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Omnitel“ atstovui advokatui M. Juoniui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo UAB
,,Eurocom“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimo
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administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB ,,Eurocom“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos
Konkurencijos tarybai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB ,,Omnitel“, d÷l nutarimo
panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Konkurencijos taryba 2004-12-16 nutarimo Nr. 2S-18 „D÷l UAB „Eurocom“ veiksmų atitikimo
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams“ 1 punktu pripažino UAB „Eurocom“
pažeidus Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 punktus: skelbtą reklamą – grafine išraiška
pateiktą informaciją: Eurocom - 0,36 Lt; Omnitel - 0,51 Lt; Bit÷ - 0,56 Lt; Tele2 - 0,65 Lt ir teiginius:
„Omnitel jus klaidina! Remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
duomenimis, apskaičiavus operatorių teikiamas mobiliojo ryšio kainas, Eurocom kaina – geriausia!“ –
neleidžiama lyginamąja reklama, ir paskyr÷ UAB ,,Eurocom“ 16 tūkstančių litų baudą.
Konstatuota, kad UAB ,,Eurocom“ reklama yra klaidinanti d÷l joje pateiktų neteisingų teiginių
apie mobiliojo ryšio kainas ir tai, kad mobilusis ryšys n÷ra konkreti paslauga su iš anksto žinoma kaina, o
apskaičiavus konkuruojančių ūkio subjektų teikiamų paslaugų kainas neteisingai, šių kainų neįmanoma
palyginti objektyviai (Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai). Taip pat konstatuota, kad
naudodamas teiginį ,,Omnitel Jus klaidina“, pareišk÷jas menkino ir diskreditavo konkurentą, tuo
pažeisdamas Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą, reikalaujantį lyginamojoje reklamoje
nediskredituoti ir nemenkinti konkurento prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų skiriamųjų žymenų,
jo prekių, paslaugų, veiklos, finansin÷s ar kitokios pad÷ties.
Skiriant pareišk÷jui baudą, atsakovas atsižvelg÷ į pažeidimo trukmę (pažeidimas tęs÷si nuo 2004
m. balandžio 24 d. iki 2004 m. geguž÷s 19 d.), pažeidimo padarymo mastą (reklama buvo skleista 5
dienraščiuose (viso 14 kartų), transliuota 4 nacionaliniais televizijos kanalais (viso 24 kartus), į tai, kad
reklamos užsakovas pripažino padaręs Reklamos įstatymo pažeidimą bei savo noru nutrauk÷ neleidžiamos
lyginamosios reklamos skleidimą.
Pareišk÷jas UAB ,,Eurocom“ nesutiko su pažeidimu, numatytu Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1
dalies 5 punkte d÷l pareišk÷jo reklamoje panaudoto teiginio ,,Omnitel jus klaidina“ ir kreip÷si į teismą,
prašydamas panaikinti Konkurencijos tarybos 2004 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 2S-18 „D÷l UAB
„Eurocom“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams“ dalį,
kuria teigiama, jog „UAB „Eurocom“, naudodama teiginį „Omnitel Jus klaidina“, pažeid÷ Reklamos
įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą bei to paties nutarimo dalį, kuria UAB „Eurocom“ už neleidžiamos
lyginamosios reklamos naudojimą skirta 16 tūkst. Lt bauda. Taip pat praš÷ įpareigoti Konkurencijos tarybą iš
naujo išnagrin÷ti UAB „Eurocom“ už neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą sankcijos skyrimo
klausimą ir priteisti iš atsakovo bylin÷jimosi teisme išlaidas. Pareišk÷jas paaiškino: kadangi UAB
,,Eurocom“ reklamos teiginys ,,Omnitel Jus klaidina“ yra teisingas, n÷ra pagrindo teigti, kad tai diskredituoja
ir menkina UAB ,,Omnitel“ vardą, smukdo bendrov÷s įvaizdį ir reputaciją rinkoje bei pažeidžia Reklamos
įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Pats atsakovas 2004 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr.2S-14 „D÷l UAB
„Omnitel“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams“ pripažino, jog UAB „Omnitel“
reklamos teiginys „Omnitel kaina – geriausia! Operatorių teikiama mobiliojo ryšio kaina apskaičiuota
remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s duomenimis“ yra neteisingas.
Už tokios neleistinos lyginamojo pobūdžio klaidinančios reklamos naudojimą UAB „Omnitel“ skirta 30
tūkstančių litų bauda ir įpareigojimas paskelbti neteis÷tos reklamos paneigimą. UAB ,,Eurocom“ reklama
paskelbta kaip atsakas į šią reklamą. UAB ,,Eurocom“ reklamoje mobiliojo ryšio kainų skaičiavimai atlikti
UAB „Omnitel“ pasirinktu metodu, palyginant gautus rezultatus. Gautas rezultatas įrodo, kad UAB
„Omnitel“ klaidina vartotojus. Reklamos paskelbimo metu UAB „Eurocom“ įvertino, kad UAB „Omnitel“
paskelbti apskaičiavimai, atlikti remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita, neteisingi – UAB
„Eurocom“ išvestinis koeficientas, apskaičiuotas remiantis analogiška metodika, yra mažesnis. Taigi,
nepriklausomai nuo to, kokiu būdu padaryta išvada, jog UAB „Omnitel“ reklamos teiginiai yra klaidingi,
UAB ,,Eurocom“ reklamoje pagristai nurod÷, kad UAB ,,Omnitel“ klaidina vartotojus.
Pareišk÷jui abejonių d÷l skundžiamo nutarimo pagrįstumo kelia ir tai, kad buvo pateiktos dvi
Konkurencijos tarybos tyrimo išvados – 2004 m. rugs÷jo 13 d. pranešimas ,,D÷l UAB ,,Eurocom“ veiksmų
atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams“ bei 2004 m. lapkričio 2 d. pranešimas ,,D÷l UAB
,,Eurocom“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams“. V÷lesniame pranešime,

37

Administracinių teismų praktika Nr. 8

nuo 2005-07-01

nepaaiškinant tyr÷jų nuomon÷s pasikeitimo priežasčių, padaryta priešinga pirmajam pranešimui išvada, jog
UAB ,,Eurocom“ teiginys ,,Omnitel“ Jus klaidina“ yra neteisingas.
Pareišk÷jas nesutiko ir su paskirtos baudos dydžiu ir nurod÷, kad, vadovaujantis Reklamos
įstatymo 22 straipsnio 10 dalimi, kurioje numatyta, į kokias aplinkybes atsižvelgiama skiriant baudą, teismui,
atsižvelgiant į skunde teismui išd÷stytus argumentus, nusprendus, jog pareišk÷jo reklamos teiginys „Omnitel
Jus klaidina“ yra teisingas, ir, atitinkamai, jog pareišk÷jas nepažeid÷ Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
5 punkto, tur÷tų būti peržiūr÷ta ir sumažinta UAB „Eurocom“ paskirta neatitinkanti pažeidimo sunkumo 16
tūkstančių litų bauda.
Atsakovas Konkurencijos taryba UAB ,,Eurocom“ skundą praš÷ atmesti. Nurod÷, kad,
vadovaujantis Reklamos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis,
reklamos teiginius pripažinti teisingais neužtenka to, kad po tam tikro laiko nuo reklamos paskelbimo
vienokiu ar kitokiu būdu paaišk÷ja teiginių teisingumas arba juos įrodo kompetentinga valstyb÷s institucija.
Reklamos užsakovas tokius įrodymus turi tur÷ti reklamos skelbimo metu. UAB „Eurocom“ reklamos
skelbimo metu teiginio „Omnitel Jus klaidina“ teisingumą pagrindžiančių įrodymų netur÷jo, ir
Konkurencijos tarybai nepateik÷. Tyrimo metu nustatyta, kad tiek UAB „Omnitel“, tiek v÷liau ir UAB
„Eurocom“ naudoti apskaičiavimo būdai neparodo tikros mobiliojo ryšio kainos, t. y. pasirinkta skaičiavimo
formul÷ yra netinkama norimam išvestiniam dydžiui gauti; tod÷l konstatuota, kad tiek UAB „Omnitel“, tiek
ir UAB „Eurocom“ reklamos yra klaidinančios. Šios išvados pareišk÷jas neginčijo. Pripažinus, kad gautas
dydis „mobiliojo ryšio kaina“ buvo apskaičiuotas netinkamai, neteisingas ir tokių dydžių palyginimas.
Laikytina, kad UAB „Eurocom“ iš viso nepri÷jo prie tokios išvados, kad „Omnitel Jus klaidina“. Atsakovas
taip pat pažym÷jo, kad reklama nagrin÷jama kaip visuma, tai yra atskiri jos teiginiai negali būti atskirti nuo
visos reklamos. Įvertinus nagrin÷jamą reklamą, galima spręsti, kad išvados: „Omnitel Jus klaidina“ ir
„Eurocom kaina – geriausia“ padarytos remiantis pačioje reklamoje pateiktais dydžiais, o ne tai, kad,
reklamos teiginys „Omnitel jus klaidina“ reiškia, jog ankstesn÷ UAB „Omnitel“ reklama yra neteisinga d÷l
blogai apskaičiuotų išvestinių dydžių, naudojant netinkamą formulę. Duomenų, kad pareišk÷jo mobiliojo
ryšio kaina yra mažesn÷ už UAB „Omnitel“ mobiliojo ryšio kainą, pareišk÷jas reklamos skelbimo metu
netur÷jo.
D÷l pareišk÷jo skundo argumento, jog buvo pateiktos dvi skirtingos tyrimo išvados, atsakovas
nurod÷, kad tokiu būdu UAB ,,Eurocom“ buvo informuojama apie atliekamo tyrimo eigą, sudarant galimybę
susipažinti su pareigūnų išvadomis, pateikti nuomonę d÷l jų. Apie galutinius tyrimo rezultatus pareišk÷jas
buvo tinkamai informuotas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Omnitel“ praš÷ UAB ,,Eurocom“ skundą atmesti. Trečiojo
suinteresuotojo asmens nuomone, UAB „Omnitel“ naudotos reklamos teis÷tumo klausimas neturi įtakos
UAB „Eurocom“ veiksmų kvalifikavimui ir skundžiamo 2004 m. gruodžio 16 d. Konkurencijos tarybos
nutarimo Nr. 2S-18 „D÷l UAB „Eurocom“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 str.
reikalavimams“ teis÷tumo įvertinimui, kadangi UAB „Eurocom“ neginčija, jog skundžiamame
Konkurencijos tarybos nutarime minima reklama yra lyginamoji reklama. Pareišk÷jo lyginamojoje reklamoje
esantys tokio pobūdžio teiginiai nagrin÷tini ir vertintini atsižvelgiant į Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1
dalies 2 ir 3 punktų reikalavimus. Konkurento veiklos vertinimas negali būti lyginamosios reklamos objektu.
Lyginamoji reklama, kurios teiginiai n÷ra susiję su prekių ar paslaugų objektyviu lyginimu, visais atvejais
laikytina neleistina lyginamąja reklama. Reklamos įstatymas nenumato galimyb÷s ūkio subjektams skelbti
konkurentų reklamą neteis÷ta ar neteisinga. Trečiasis suinteresuotas asmuo sutinka su skundžiamame
Konkurencijos tarybos nutarime išreikšta pozicija, jog bet koks viešas paskelbimas lyginamoje reklamoje,
kad konkurentas vartotojus klaidina, ypač kai net n÷ra įsiteis÷jusio įgaliotos institucijos ar teismo atitinkamo
sprendimo, turi būti laikytinas neleistina lyginamąja reklama.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. kovo 14 d. sprendimu UAB ,,Eurocom“
skundą atmet÷.
Teismas nustat÷, kad nagrin÷jamoje UAB ,,Eurocom“ reklamoje pateikiamas ir lyginamas
išvestinis dydis – mobiliojo ryšio kaina, kuris apskaičiuotas kiekvieno iš operatorių vidutines pajamas, gautas
iš vieno abonento per m÷nesį teikiant viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas, padalinus iš pokalbių,
inicijuotų atitinkamo operatoriaus tinkle, trukm÷s, tenkančios vienam abonentui per m÷nesį. Ryšių
reguliavimo tarnybos 2004 m. geguž÷s 12 d. rašte Nr. (25.1)-1B-1572, pateiktame Konkurencijos tarybai
atliekant tyrimą, nurodyta, kad rodiklis „operatorių teikiama mobiliojo ryšio kaina“ yra nenaudotinas, nes
neaišku, kaip toks rodiklis apskaičiuojamas.
Teismo nuomone, vartotojas mobiliojo ryšio kainą sieja su mobiliojo ryšio operatorių teikiamų
paslaugų: pokalbių, trumpųjų žinučių (SMS), vaizdo žinučių (MMS) siuntimu, balso paštu, interneto telefonu
paslauga (WAP) bei kt. kainos vidurkiu, kadangi šiomis paslaugomis jis įgyja teisę naudotis, tapęs mobiliojo
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ryšio abonentu. UAB „Eurocom“, apskaičiuodama mobiliojo ryšio kainą, vidutines m÷nesines sąskaitas
dalino tik iš vienos paslaugos – telefoninių pokalbių. UAB „Eurocom“ nepagrind÷, kaip, skaičiuojant
„mobiliojo ryšio kainą“, buvo įvertintos visos vartotojų naudojamos judriojo telefono ryšio paslaugos.
Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta reklamos užsakovo pareiga pagrįsti reklamos
teiginių teisingumą. UAB „Eurocom“ pateikti argumentai ir išvestinio dydžio apskaičiavimai neįrodo
reklamoje pateiktų teiginių teisingumo. Darytina išvada, kad reklamoje pateiktos operatorių mobiliojo ryšio
kainos ir teiginiai – „Faktas juodu ant balto Omnitel Jus klaidina! Remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s duomenimis, apskaičiavus operatorių teikiamas mobiliojo ryšio kainas,
Eurocom kaina – geriausia! Geriausiai informuoti vartotojai renkasi Eurocom, nes jie žino visus faktus.“ –
yra neteisingi. Vartotojui renkantis prekes ar paslaugas, kaina yra vienas svarbiausių kriterijų. Judriojo ryšio
paslaugų rinkoje paslaugų kiekis didelis, jų kaina labai diferencijuota – kainos priklauso nuo daugelio
aplinkybių (tinklas, kuriame kalbama; paros laikas, kada kalbama (piko ir ne piko laikas); taikomos įvairios
nuolaidos ir pan.). Paprastam reklamos vartotojui sud÷tinga palyginti ir įvertinti, kurio mobiliojo ryšio
paslaugų teik÷jo kainos yra geriausios. UAB ,,Eurocom“ reklamoje pateikta informacija grindžiama
kompetentingos valstyb÷s institucijos, atsakingos už judriojo ryšio paslaugų teik÷jų priežiūrą – Ryšių
reguliavimo tarnybos duomenimis. Ši nuoroda sustiprina paprasto reklamos vartotojo pasitik÷jimą reklamoje
skelbiamos informacijos teisingumu. Taigi Konkurencijos tarybos nutarime pagrįstai konstatuota, jog UAB
,,Eurocom“ reklamoje pateikti neteisingi teiginiai gali paveikti reklamos vartotojų ekonominį elgesį, tod÷l
reklama laikytina pažeidžiančia Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą, nustatantį, kad lyginamoji
reklama neturi būti klaidinanti.
UAB „Eurocom“ reklamoje mobiliojo ryšio kaina nurodoma 0,36 Lt – pati mažiausia, lyginant su
kitais konkurentais: UAB „Omnitel“ – 0,51 Lt, UAB „Bit÷ GSM“ – 0,56 Lt ir UAB „Tele2“ – 0,65 Lt, tačiau,
kaip jau min÷ta, pareišk÷jo apskaičiuoti išvestiniai dydžiai neatspindi realios paslaugų kainos. Šių dydžių
palyginimas n÷ra objektyvus konkurentų mobiliojo ryšio kainos palyginimas, pateikti dydžiai neatitinka
tikrov÷s. Taigi Konkurencijos tarybos nutarime pagrįstai konstatuota, kad reklama neatitinka Reklamos
įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos, jog lyginamoji reklama leidžiama, jei reklamoje yra
objektyviai lyginamos viena ar daugiau šių prekių ir paslaugų reikšmingų, svarbių, galimų patikrinti ir
būdingų savybių. UAB ,,Eurocom“, kurios reklama pripažintina mažinančia vartotojų pasitik÷jimą UAB
,,Omnitel“, pažeid÷ ir min÷to įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą, reikalaujantį lyginamojoje reklamoje
nediskredituoti ir nemenkinti konkurento firmos vardo, jo paslaugų, veiklos. Teismas pareišk÷jo teiginį, jog
UAB ,,Eurocom“ reklama buvo atsakas į UAB „Omnitel“ skelbtą reklamą pripažino nepagrįstu,
pažym÷damas, kad UAB „Eurocom“ nepateik÷ objektyvių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima teigti, jog
pareišk÷jo skelbtoje reklamoje kainos nurodytos teisingai, be to, vienai bendrovei panaudojus klaidinančią
lyginamąją reklamą, kitai įmonei, į ją reaguojant, teis÷ skelbti klaidinančią reklamą nesuteikiama.
Remdamasis išd÷stytu, teismas konstatavo, kad Konkurencijos taryba tinkamai vertino ginčo
faktines aplinkybes, teisingai taik÷ ir aiškino teis÷s aktus, reglamentuojančius ginčo santykius ir skundžiamą
nutarimą pripažino teis÷tu bei pagrįstu.
Apeliaciniu skundu UAB ,,Eurocom“ prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą
panaikinti ir priimti naują – panaikinti Konkurencijos tarybos 2004 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 2S-18
„D÷l UAB „Eurocom“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio
reikalavimams“ dalį, kuria teigiama, jog „UAB „Eurocom“, naudodama teiginį „Omnitel Jus klaidina“,
pažeid÷ Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą bei to paties nutarimo dalį, kuria UAB „Eurocom“
už neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą skirta 16 tūkst. Lt bauda, priteisti iš atsakovo sumok÷tą
žyminį mokestį, išlaidas, susijusias su bylos nagrin÷jimu, bei atstovavimo išlaidas. Mano, kad teismas,
neatsižvelgdamas į UAB „Eurocom“ pateiktus argumentus ir neteisingai taikydamas Reklamos įstatymo 6
straipsnio 1 dalies 5 punktą, nepagrįstai konstatavo, jog UAB „Eurocom“ skelbtoje reklamoje panaudotas
teiginys „Omnitel Jus klaidina“ yra neteisingas. Teismas neįvertino fakto, kad reklama, skelbta UAB
„Eurocom“ kaip atsakas į UAB „Omnitel“ paskelbtą reklamą, nurod÷, jog konkretus subjektas – UAB
„Omnitel“ – klaidingai informuoja vartotojus ir kitus telekomunikacijų rinkos dalyvius apie
telekomunikacijos paslaugas teikiančių rinkos dalyvių paslaugų kainas. Kainos buvo apskaičiuotos UAB
„Omnitel“ skelbtoje reklamoje pasirinktu metodu ir palyginus šiuo pagrindu gautus skaičiavimų rezultatus.
Apskaičiavus tapo akivaizdu, jog UAB „Omnitel“ klaidino vartotojus teigdama, kad jos kaina yra geriausia.
Konkurencijos taryba UAB ,,Omnitel“ reklamos teiginį „Omnitel kaina – geriausia! [...]“ neteisingu
pripažino 2004 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 2S-14. UAB „Omnitel“ reklamos neteisingumą patvirtino ir
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. vasario 21 d. sprendimu administracin÷je byloje Nr. I 549-18/05. Šiuo metu skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas neatsižvelg÷ ir į UAB
„Eurocom“ argumentą, kad tyrimo, kurį atliko Konkurencijos tarybos pareigūnai, pirmin÷se išvadose (2004
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m. rugs÷jo 13 d. pranešimas „D÷l UAB „Eurocom" veiksmų atitikimo LR Reklamos įstatymo 6 str.
reikalavimus“) konstatuota, jog UAB ,,Eurocom“ teiginys ,,Omnitel“ Jus klaidina“ yra teisingas, taigi UAB
,,Eurocom“ reklama UAB ,,Omnitel“ vardo, reputacijos ir įvaizdžio rinkoje nediskreditavo bei nemenkino.
Min÷tos Konkurencijos tarybos išvados v÷liau – 2004 m. lapkričio 2 d. pranešimu – buvo nepagrįstai
pakeistos, nepaaiškinant tyr÷jų nuomon÷s pasikeitimo motyvų arba tai nul÷musių faktinių aplinkybių,
pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Teismas nepasisak÷ d÷l to,
ar UAB „Eurocom“ reklama kiek nors diskreditavo ar sumenkino konkurento firmos vardą, jo paslaugas,
veiklą. Atsakovas, nutarime konstatuodamas, kad UAB „Eurocom“ diskreditavo ar sumenkino UAB
„Omnitel“ reputaciją, šios išvados jokiais įrodymais taip pat nepagrind÷, tuo pažeisdamas Konkurencijos
įstatymo 36 straipsnio 2 dalies reikalavimą nurodyti nutarime įstatymo pažeidimo aplinkybes, pažeid÷jo
kalt÷s įrodymus, priimamo nutarimo motyvus ir teisinį pagrindą.
Apeliantas nurodo, kad jam neaišku, kaip tur÷tų būti paneigta, atsakovo teigimu, klaidinanti UAB
,,Eurocom“ reklama. Teigiant, kad UAB ,,Omnitel“ reklama buvo teisinga, būtų prieštaraujama pačios
Konkurencijos tarybos 2004 m. lapkričio 26 d. nutarimui Nr. 2S-14 ,,D÷l UAB ,,Omnitel“ veiksmų atitikimo
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams“ bei Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2005 m. vasario 21 d. sprendimui administracin÷je byloje Nr. I - 549-18-05.
Apelianto teigimu, palikdamas galioti paskirtą 16 tūkstančių litų baudą, teismas neįvertino fakto,
jog, nesant UAB „Eurocom“ atsakomybę sunkinančių aplinkybių, paskirta bauda netur÷jo būti didesn÷ nei
pagal įstatymą galimos minimalios (1 000 Lt) ir maksimalios (30 000 Lt) baudų vidurkis, t. y. 15 500 Lt
(Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalis), o esant atsakomybę lengvinančioms aplinkyb÷ms (reklamos
užsakovas pripažino padaręs Reklamos įstatymo pažeidimą bei savo noru nutrauk÷ neleidžiamos
lyginamosios reklamos skelbimą) tur÷jo būti paskirta mažesn÷ bauda nei galimos minimalios ir maksimalios
baudų vidurkis.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Konkurencijos taryba prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apelianto
argumentai, jog ne tik UAB „Eurocom“, bet ir pati Konkurencijos taryba padar÷ išvadą, jog UAB „Omnitel“
teiginys „Omnitel kaina – geriausia“ yra neteisingas, o reklama klaidinanti, ką patvirtino ir Vilniaus
apygardos administracinis teismas 2005 m. vasario 21 d. sprendimu administracin÷je byloje Nr. 1-549-18/05,
nepagrindžia apelianto reklamoje naudoto teigimo „Omnitel jus klaidina“ teisingumo. Konkurencijos taryba,
ištyrusi UAB „Omnitel“ reklamą, 2004 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 2S-14 konstatavo, kad UAB
„Omnitel“ negal÷jo pagrįsti reklamoje naudotų teiginių teisingumo, tačiau tikslios „mobiliojo ryšio kainos“
tyrimo metu nebuvo nustatin÷jamos. Taigi ir tai, kurios iš mobiliojo ryšio bendrovių teikiamų paslaugų kaina
yra mažiausia, n÷ vienu iš Konkurencijos tarybos atliktų tyrimų nebuvo nustatyta. Pats apeliantas taip pat
neturi jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad UAB „Omnitel“ „mobiliojo ryšio kaina“ n÷ra mažiausia, ar kad
UAB „Eurocom“ kaina yra mažiausia. Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą reklamos
teiginiai pripažįstami neteisingais, jeigu reklamos užsakovas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos
naudojimo metu. Atsakovo teigimu, teismas pateik÷ pakankamai argumentų, pagrindžiančių sprendimo
išvadą, jog UAB ,,Eurocom“ reklama buvo pažeistas lyginamosios reklamos leidžiamumo reikalavimas
nediskredituoti ir nemenkinti konkurento prekių, firmos vardo, t. y. teismas konstatavo, kad mobiliojo ryšio
kaina yra apskaičiuota neteisingai, tod÷l neįrodyta, kad UAB „Eurocom“ paslaugų kainos yra mažiausios, be
to, UAB „Eurocom“ nepateik÷ objektyvių įrodymų, kuriais remiantis būtų teisingai apskaičiuotos reklamoje
nurodytos kainos. Konkurencijos taryba pabr÷žia, kad teiginiu „Omnitel jus klaidina“ vartotojams
pateikiamas neigiamas bendrov÷s UAB „Omnitel“ vertinimas, tokiu būdu menkinant, diskredituojant UAB
„Omnitel“ vardą visuomen÷je ir, kaip teisingai įvertino Vilniaus apygardos administracinis teismas,
mažinamas vartotojų pasitik÷jimas bendrove. Atsakovas teigia, kad nepagrįstas ir apelianto teiginys, jog,
esant dviems Konkurencijos tarybos išvadoms d÷l UAB ,,Eurocom“ reklamos, pažeista Viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio l dalis, reikalaujanti, kad individualus administracinis sprendimas būtų
pagrįstas nustatytais faktais ir teis÷s aktų normomis. Atsakovas nurodo, kad galutin÷se tyrimo išvadose yra
pateikti įrodymai bei argumentai, kod÷l siūloma konstatuoti Reklamos įstatymo 6 straipsnio l dalies 5 punkto
pažeidimą, o tyr÷jų nuomon÷s pasikeitimas neturi įtakos priimamam sprendimui. Tod÷l pranešime, kuris
adresuojamas įtariamam Reklamos įstatymo pažeid÷jui, neprivalo būti lyginami ar kaip nors vertinami kiti
dokumentai, kuriuos apeliantas jau yra gavęs iš Konkurencijos tarybos. D÷l pareišk÷jo ginčijamo baudos
dydžio atsakovas nurodo, kad ji paskirta įvertinus visas pažeidimo aplinkybes. Pažymi, kad buvo pažeistos
net trys lyginamosios reklamos leistinumo sąlygos, t. y. lyginamoji reklama buvo pripažinta klaidinančia,
neobjektyviai lyginančia paslaugų kainas ir diskredituojančia, menkinančia konkurento firmos vardą bei
veiklą.
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Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Omnitel“ prašo UAB
,,Eurocom“ apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi iš esm÷s tie patys argumentai, kaip ir
paaiškinimuose pirmosios instancijos teismui.
Apeliacin÷s instancijos teisme šalių atstovai palaik÷ savo pozicijas.
Teis÷jų kolegija
ko nstatuoja:
Pirmosios instancijos teismas išnagrin÷jo bylą teisingai ir pri÷m÷ teis÷tą ir pagrįstą sprendimą,
tod÷l jį keisti ar naikinti n÷ra pagrindo (ABTĮ 81,82 str.).
Reklamos įstatymo 6 straipsnis nustato reikalavimus, leidžiančius vartoti tokią reklamą.
Pareišk÷jas pripažintas pažeidęs šio straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 punktus, tačiau skundžia Konkurencijos
tarybos nutarimo dalį, kuria nustatytas Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punkto pažeidimas. Šioje
normoje lyginamosios reklamos leidimas sietinas su tokia reklama, kuri nediskredituoja ir nemenkina
konkurento prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų skiriamųjų žymenų, jo prekių, paslaugų, veiklos,
finansin÷s ar kitokios pad÷ties. Atsakovas pripažino pareišk÷jo reklamos teiginį ,,Omnitel Jus klaidina“
neigiamai vaizduojantį UAB ,,Omnitel“ kaip klaidinantį vartotoją, ir tai susiejo su konkurento menkinimu
bei diskreditavimu. Byloje svarbu nustatyti, ar toks teiginys iš tikrųjų menkina ir diskredituoja trečiąjį
suinteresuotą asmenį – UAB ,,Omnitel“. Pirmosios instancijos teismas nustat÷, kad pareišk÷jo reklama yra
lyginamoji ir ji turi atitikti lyginamajai reklamai keliamus reikalavimus. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes
teismas padar÷ išvadą, kad pareišk÷jo neigiamas pasisakymas apie konkurentą mažina vartotojų pasitik÷jimą
UAB ,,Omnitel“. Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija su šiuo teiginiu sutinka. Reklamos
įstatyme įtvirtinti reklamos principai reikalauja, kad reklama būtų padori ir teisinga, joje draudžiamas
šmeižimas, diskriminacija, dezinformacija ir kitokie faktoriai, galintys tur÷ti neigiamos įtakos visuomenei,
jos moralei, saugumui ir pan. Pareišk÷jas reklamoje panaudojo konkurentų veiklos atitinkamus kriterijus,
tačiau konkurencija taip pat turi būti grindžiama ūkin÷s veiklos sąžiningumu bei gerais papročiais, ir
nekenkti kito ūkio subjekto galimyb÷ms konkuruoti. Pareišk÷jo lyginamojoje reklamoje panaudotas
neigiamas pasisakymas apie konkurentą UAB ,,Omitel“, teigiant, kad jis klaidina vartotoją, kolegijos
nuomone, yra akivaizdus šios Bendrov÷s vardo ir jos veiklos (teikiamų paslaugų) menkinimas bei
diskreditavimas. Šioje reklamoje n÷ra svarbu, teisingai ar neteisingai nurodytos paslaugų kainos, čia esminis
yra neigiamas požiūris į patį konkurentą, kaip klaidinantį vartotoją. Pareišk÷jas padar÷ nustatytą Reklamos
įstatymo pažeidimą ir atsakovo nutarimas laikytinas teis÷tu ir pagrįstu.
Teis÷jų kolegija nesutinka su teismo išvada, kad pažeidimas, nustatytas Reklamos įstatymo 6
straipsnio 1 dalies 5 punkte, apima ir šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktą. Visų šių nuostatų
pažeidimai laikytini savarankiškais ir kiekvieno jų sud÷tis turi būti vertinama savarankiškai. Konkurencijos
taryba išskyr÷ kiekvieną pažeidimą ir jį įvertino. Pareišk÷jas neskund÷ Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1
dalies 1 ir 3 punktų pažeidimų ir teismas neprival÷jo jų nagrin÷ti ir vertinti. Nagrin÷damas neapskųstą
Konkurencijos tarybos nutarimo dalį pirmosios instancijos teismas viršijo reikalavimo ribas. Kolegija šalina
iš teismo sprendimo motyvus d÷l Konkurencijos tarybos nutarimo dalies apie Reklamos įstatymo 6 straipsnio
1 dalies 1 ir 3 punktų pažeidimus.
D÷l paskirtos nuobaudos dydžio
Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalis nustato, kad ,,Už klaidinančios ar neleidžiamos
lyginamosios reklamos naudojimą reklamin÷s veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo vieno
tūkstančio iki trisdešimties tūkstančių litų, o tais atvejais, kai šioje dalyje išvardyti pažeidimai buvo padaryti
sunkinančiomis aplinkyb÷mis, ūkio subjektams gali būti skiriama ir didesn÷ bauda, tačiau neviršijanti 3 proc.
bendrųjų metinių pajamų. Tais atvejais, kai pažeidimas yra mažareikšmis, pažeidimu nepadaroma esmin÷s
žalos šio įstatymo saugomiems asmenų interesams, Konkurencijos taryba, vadovaudamasi teisingumo ir
protingumo kriterijais, už klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą gali taikyti
administracinę nuobaudą – įsp÷jimą, neskirdama reklamin÷s veiklos subjektams baudos“. Šio straipsnio 10
dalis šiame straipsnyje numatytų baudų dydį sieja su reklamos naudojimo reikalavimų pažeidimo pobūdžiu,
pažeidimo trukme ir mastu, atsakomybę lengvinančiomis ir sunkinančiomis aplinkyb÷mis. Atsakovas
paskyr÷ pareišk÷jui 16 tūkstančių litų baudą už tris Reklamos įstatymo pažeidimus, įvertinęs pažeidimo
pobūdį, trukmę, mastą, o taip pat tai, kad pareišk÷jas pripažino Reklamos įstatymo pažeidimą bei savo noru

41

Administracinių teismų praktika Nr. 8

nuo 2005-07-01

nutrauk÷ neleidžiamos reklamos skleidimą. Kolegijos nuomone, atsakovas, skirdamas baudą, nepažeid÷ jos
skyrimo taisyklių, ir baudos dydis adekvatus padarytiems pažeidimams.
Apelianto teiginys, kad bauda netur÷jo būti didesn÷ nei galimos minimalios ir maksimalios baudos
vidurkis (15 500 Lt) – nepagrįstas. Įstatymo leid÷jas, nustatydamas baudos ribas (maksimalią ir minimalią) ir
apibr÷ždamas aplinkybes, į kurias būtina atsižvelgti skiriant baudą, tuo suteik÷ Konkurencijos tarybai teisę
veikti savo nuožiūra ir pačiai parinkti baudos, atitinkančios pažeidimus, dydį.
Apeliaciniame skunde apeliantas nesutinka su atsakovo nutarimo 2 punktu, t. y. įpareigojimu
paneigti neleidžiamą lyginamąją reklamą, tačiau toks reikalavimas pirmosios instancijos teismui nebuvo
pareikštas, o apeliaciniame skunde reikšti naujus reikalavimus draudžiama (ABTĮ 130 str. 5 d.), tod÷l šios
apeliacinio skundo dalies kolegija nenagrin÷ja.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esm÷s teisingas, tod÷l jis paliekamas galioti.
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.
UAB ,,Eurocom“ apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.
1.3.2.3. D÷l keleivių vežimo vietinio susisiekimo reguliariaisiais reisais maršrutų keitimo
Nei Kelių transporto kodeksas, nei Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto
maršrutais išdavimo ir naudojimo taisykl÷s nenumato konkrečių principų ir kriterijų, pagal kuriuos
įdiegiami ir naikinami keleivių vežimo vietinio susisiekimo reguliariaisiais reisais maršrutai, keičiami jau
veikiantys ir kt. Atskirų vež÷jų tam tikros veiklos sąlygos gali būti nevienodos d÷l šios veiklos teisinio
reglamentavimo ypatumų (nustatytos maršruto trasos, važiavimo laiko, tarifų ir pan.). Savivaldybių
institucijų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio
susisiekimo maršrutais atitinkamoje rinkoje reiškia, kad organizuojant ir valdant keleivių vežimą, visų
esančių lygiavert÷je teisin÷je pad÷tyje vež÷jų atžvilgiu būtų taikomi vienodi reguliavimo principai ir tikslai.
Atliekamų administravimo veiksmų tikslai negali diskriminuoti atskirų vež÷jų ar jų grupių. Turi būti taikomi
vienodi patekimo į rinką principai, keleivių vežimo kainodara proporcinga bei ekonomiškai pagrįsta ir pan.
Administracin÷ byla Nr. A5-1662/2005
Procesinio sprendimo kategorija: 7.1

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. lapkričio 4 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Artūro Drigoto
(praneš÷jo), Stasio Gudyno ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininko),
sekretoriaujant Laurai Aksijonaitienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovei advokatei Miglei Čirbaitei,
atsakovo atstovams Vaivai Gustaitei, Rimantui Vaštakui,
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo pareišk÷jo UAB „Danita“ apeliacinį skundą d÷l Kauno
apygardos administracinio teismo 2005 m. birželio 20 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo
UAB „Danita“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybei d÷l įsakymo dalies panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
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Pareišk÷jas kreip÷si į administracinį teismą prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus 2005 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. A-448 7 punktą, kuriuo buvo pakeista UAB
„Danitos“ 57-ojo maršrutinio taksi maršruto trasa. Pareišk÷jas nurod÷, kad skundžiamo įsakymo dalimi buvo
pakeista 57-ojo maršrutinio taksi maršruto trasa, nukreipiant maršrutą keleiviams nepatogia bei pareišk÷jui
finansiškai nuostolinga trasos dalimi, nemotyvuojant tokio sprendimo pri÷mimo, pažeidžiant sąžiningą
konkurenciją, diskriminuojant pareišk÷ją kitų vež÷jų atžvilgiu.
Atsakovas su skundu nesutiko, nurod÷, kad skundžiamas įsakymas pagrįstas ir teis÷tas, priimtas
nepažeidžiant norminių teis÷s aktų reikalavimų. Ginčijamo 57-ojo maršrutinio taksi maršruto trasos keitimo
priežastis buvo eismo sustabdymas d÷l Aleksoto tilto remonto. Kauno miesto savivaldyb÷ yra vienintel÷
kompetentinga institucija, turinti įstatymų suteiktą teisę ir pareigą organizuoti keleivių vežimą vietiniais
maršrutais Kauno mieste.
Kauno apygardos administracinis teismas 2005 m. birželio 20 d. sprendimu skundą atmet÷.
Teismas nustat÷, kad skundžiamo įsakymo dalimi buvo keičiama veikiančio 57-ojo maršrutinio taksi
maršruto „LŽŪU – Dainavos poliklinika“ trasa, ir šio maršruto maršrutiniai taksi, anksčiau važiavę per
Aleksoto tiltą, buvo nukreipti per M.K. Čiurliono tiltą kitomis gatv÷mis: Prietilčio g., Kaunakiemio g., H. ir
O. Minkovskių g., M.K. Čiurlionio g. ir Karaliaus Mindaugo pr. atkarpa, kuriomis anksčiau nevažiavo.
Teismas pažym÷jo, kad min÷to maršruto keitimą sąlygojo Kauno miesto Aleksoto tilto remonto darbai, d÷l
kurių eismas tiltu buvo uždarytas. Teismo teigimu, skundžiama įsakymo dalis priimta teis÷tai, nepažeidžiant
savivaldos institucijos kompetencijai priskirtų funkcijų (Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 22
punktas, Kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 ir 4 dalys). Vietinio susisiekimo maršrutai pradedami ir
nutraukiami savivaldybių iniciatyva (susisiekimo ministro 1997 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130
patvirtintų Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo
taisyklių 5.1 punktas). Kelių transporto veikla yra valstyb÷s ir savivaldybių institucijų reglamentuojama ir
administruojama veikla. Kauno miesto savivaldyb÷s tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-l03
savivaldyb÷s administracijos direktorius įpareigotas keisti maršrutų trasas Keleivinio transporto komisijos
teikimu. Teismas nustat÷, kad administracijos direktorius, priimdamas skundžiamo įsakymo dalį, atsižvelg÷ į
Keleivinio transporto komisijos 2005 m. sausio 11 d. protokolo Nr. TR -l 11.1 punkto nutarimą. Teismas
laik÷ nepagrįstais pareišk÷jo teiginius, kad atsakovas, priimdamas skundžiamo įsakymo dalį, ignoravo
pareišk÷jo 2005 m. sausio 18 d. prašymą leisti šiuo maršrutu važiuoti per centrą. Keleivinio transporto
komisija 2005 m. vasario 3 d. pos÷dyje svarst÷ pareišk÷jo 2005 m. sausio 18 d. prašymą ir nutar÷ palikti
galioti ankstesnį Keleivinio transporto komisijos 2005 m. sausio 11 d. pos÷džio Nr. TR -l nutarimą. Teismas
nesutiko su pareišk÷jo argumentais, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą įsakymo dalį, nustat÷
nepalankias, diskriminacinio pobūdžio sąlygas bei pažeid÷ Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalį, Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnį. Teismo nuomone, ginčijamo
įsakymo dalimi sąžininga konkurencijos laisv÷ neribojama. Skundžiamu įsakymu buvo siekiama visuomenei
reikšmingų tikslų, maršruto keitimą sąlygojo objektyvi ir reikšminga priežastis. Konkurencijos įstatymo 4
straipsnyje ir Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinta valstybinio valdymo ir
savivaldyb÷s institucijų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir vež÷jų (operatorių) patekimo į
transporto paslaugų rinką nediskriminacinių sąlygų nustatymą. Taip pat šioms institucijoms draudžiama
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. Kelių transporto kodekso 171 straipsnio 1 dalis
įpareigoja savivaldybių institucijas užtikrinti būtiną keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą visuomenei,
nors ir vež÷jams komerciškai nenaudingomis sąlygomis. Teismas laik÷, kad esant tokiam teisiniam
reguliavimui, skirtingų konkurencijos sąlygų transporto paslaugų rinkoje neįmanoma išvengti d÷l šių
paslaugų specifiškumo, tačiau tai nereiškia nesąžiningos konkurencijos sąlygų nustatymo vež÷jams.
Pareišk÷jo prašyme pasiūlyta maršruto trasa nusidriektų centrin÷mis miesto gatv÷mis, kuriomis, pareišk÷jo
teigimu, patogu važiuoti keleiviams, tačiau pareišk÷jo pasiūlyta trasa 57-ojo maršrutinio taksi maršrutas
nevažiuotų anksčiau nustatyto maršruto gatv÷mis, būtent: Marvel÷s g. ir Veiverių g., o keleiviai netektų
transporto paslaugų teikimo šioje miesto dalyje. Taigi, teismo teigimu, dalis maršruto būtų nukreipta visai
kitomis gatv÷mis, sutriktų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimas min÷toje miesto dalyje, kurioje
anksčiau buvo nustatyta šio maršruto trasa. Pareišk÷jo nurodyti argumentai d÷l galimų finansinių nuostolių,
važiuojant nepalankia maršruto trasos atkarpa, susiję su ekonominiu vertinimu, tačiau teismas nurod÷, kad jis
neturi teis÷s vertinti ginčijamo administracinio akto ekonominio tikslingumo ir tuo pagrindu pripažinti
ginčijamą įsakymą neteis÷tu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis). Teismas
pareišk÷jo argumentų d÷l keleivių teisių pažeidimo nesvarst÷, nes nurod÷, kad pareišk÷jas neturi teis÷s ginti
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kitų asmenų teisių. Teismas akcentavo, kad skundžiamo įsakymo turinyje nurodyti teis÷s aktų pagrindai bei
tai, kad priimant įsakymą, buvo atsižvelgta į Keleivinio transporto komisijos 2005 m. sausio 11 d. protokolą
Nr. TR-1.
Pareišk÷jas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m.
birželio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Kauno m. savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2005 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. A-448 septintą punktą. Pareišk÷jas nurodo, kad Kelių
transporto kodekso 171 straipsnio 1 dalis įpareigoja savivaldybių institucijas užtikrinti būtinų keleivinio kelių
transporto paslaugų teikimą visuomenei, nors ir vež÷jams komerciškai nenaudingomis sąlygomis. Tačiau
teismas neteisingai pritaik÷ šias įstatymo nuostatas, nes pagal jas d÷l šių paslaugų teikimo vež÷jų patiriamus
nuostolius jiems kompensuoja Vyriausyb÷ arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Pareišk÷jas nurodo,
kad jam n÷ra kompensuojami patiriami nuostoliai, Kauno m. savivaldyb÷ n÷ra skelbusi konkurso d÷l
visuomen÷s aptarnavimo įsipareigojimų vykdymo pagal šią įstatymo nuostatą, tod÷l akivaizdu, jog ši
įstatymo nuostata negal÷jo būti taikoma. Pareišk÷jas nurodo, kad yra pateikti įrodymai, pagrindžiantys, jog
skundžiamu administracijos direktoriaus įsakymu Kauno m. savivaldyb÷ tik pareišk÷jo atžvilgiu nustat÷
nepalankias, diskriminacinio pobūdžio sąlygas vežti keleivius. 2005 m. vasario 7 d. Kauno m. savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-448 ir kitiems vež÷jams, vežantiems keleivius 48-ojo, 51-ojo,
68-ojo maršrutiniais taksi buvo nustatyta apylankos trasa, uždarius Aleksoto tiltą tomis pačiomis finansiškai
nuostolingomis, nepatogiomis gatv÷mis kaip ir pareišk÷jui; tačiau po trijų dienų, t. y. 2005 m. vasario 10 d.
Kauno m. savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-504 visų šių maršrutinių taksi trasos
buvo pakoreguotos, t.y. prieš tris dienas nustatytos nepatogios jų apylankos trasos buvo pakeistos, ir jie
nukreipti važiuoti per centrą. Be to, apeliantas nurodo, kad 2005 m. vasario 10 d. Kauno m. savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus įsakymas buvo neteis÷tas, nes priimtas pažeidžiant teis÷s aktų nustatytą tvarką.
2003 m. sausio 23 d. Kauno m. savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T-13 patvirtintos Leidimų vežti keleivius
reguliariais reisais vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir anuliavimo tvarkos 2 punkte
yra įtvirtinta, jog vietinio susisiekimo maršrutus leidžia įdiegti, nutraukia, keičia maršrutų trasas, išduoda ir
anuliuoja leidimus Kauno m. savivaldyb÷s administracijos direktorius Keleivinio transporto komisijos
teikimu. Klausimas d÷l šių maršrutų koregavimo nebuvo svarstytas Kauno m. savivaldyb÷s Keleivinio
transporto komisijos pos÷dyje, to nepaneig÷ ir Kauno m. savivaldyb÷s atstov÷. Tod÷l apeliantui akivaizdu,
kad šių įrodymų visuma patvirtina, jog atsakovas pareišk÷jo atžvilgiu nustat÷ nepalankias, diskriminacinio
pobūdžio sąlygas vežti keleivius. Keleivių prašymai buvo pateikti kaip įrodymas, pagrindžiantis aplinkybes,
kad Kauno m. savivaldyb÷, svarstydama prašymą d÷l 57-ojo maršruto apylankos trasos koregavimo,
neatsižvelg÷ ir į keleivių prašymus. Teismas nepagrįstai atsisak÷ iškviesti liudytoju Akademijos gyvenviet÷s
seniūną Juozą Padalevičių, kuris gal÷jo patvirtinti aplinkybes, kad Kauno raj. Akademijos gyvenviet÷s
gyventojai pageidauja, kad būtų pakoreguotas 57-ojo maršrutinio taksi apvažiavimo maršrutas, nukreipiant jį
per Raudondvario pl. bei tai, kad Kauno m. savivaldyb÷s nustatyta apįlanka yra labai nepatogi 57-ojo
maršrutinio taksi maršruto keleiviams, kurių dauguma yra Akademijos gyvenviet÷s gyventojai. Teismas
neatsižvelg÷ į įrodymus, kad pareišk÷jas, veždamas keleivius nustatytuoju maršrutu, per m÷nesį patiria 11
000 Lt nuostolių.
Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti
galioti Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą. Atsakovo nuomone, teismas pagrįstai
konstatavo, kad finansiniai nuostoliai n÷ra ta priežastis, d÷l kurios ginčijama įsakymo dalis gal÷tų būti
pripažinta prieštaraujančia konkurenciją reglamentuojantiems teis÷s aktams, pasir÷męs Kelių transporto
kodekso 171 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kuri įpareigoja savivaldybių institucijas užtikrinti
keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą visuomenei, nors ir vež÷jams komerciškai nenaudingomis
sąlygomis. Teismas keleivių prašymus d÷l 57-ojo maršrutinio taksi maršruto teisingai įvertino kaip siekį ginti
kitų asmenų teises. Pareišk÷jo siekį ginti kitų asmenų teises patvirtina ir apeliacinio skundo teiginys, kad
teismas, nagrin÷damas bylą, nepagrįstai atsisak÷ iškviesti liudytoju Akademijos gyvenviet÷s seniūną Juozą
Padalevičių, kuris gal÷jo patvirtinti aplinkybes, kad Kauno rajono Akademijos gyvenviet÷s gyventojai
pageidauja, jog būtų pakoreguotas 57-ojo maršrutinio taksi maršrutas.
Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dyje pareišk÷jo atstov÷ apeliacinio skundo argumentus palaik÷,
praš÷ skundą tenkinti, pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti. Atsakovo atstovai su apeliaciniu
skundu nesutiko, praš÷ pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Proceso dalyviai bylos
nagrin÷jimo metu r÷m÷si jau išd÷stytais argumentais.

Teis÷jų kolegija
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konstatuoja:
Apeliacinis skundas atmestinas.
Byloje sprendžiamas administracinis ginčas d÷l savivaldyb÷s administravimo subjekto – Kauno
miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus – akto dalies, kuria pakeista 57-ojo maršrutinių taksi
maršruto trasa ir nustatyta, kokiomis Kauno miesto gatv÷mis driekiasi pakeista šio maršruto trasa,
pagrįstumo ir teis÷tumo. Aktas priimtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu,
Kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi bei miesto savivaldyb÷s tarybos 2003 m. sausio 23 d.
sprendimu Nr. T-13 „D÷l leidimų vežti keleivius reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo kelių transporto
maršrutais išdavimo ir anuliavimo tvarkos patvirtinimo“, atsižvelgiant į savivaldyb÷s tarybos Keleivinio
transporto komisijos 2004 m. gruodžio 14 d. ir 2005 m. sausio 11 d. protokolus. Iš skundžiamo akto 9
punkto, Keleivinio transporto komisijos protokolų ir kitos bylos medžiagos matyti, kad maršruto pakeitimas
yra laikinas, atliktas atsižvelgiant į faktinę aplinkybę – numatytą eismo Aleksoto tiltu sustabdymą.
Kelių transporto veikla yra valstyb÷s ir savivaldyb÷s institucijų reglamentuojama ir
administruojama veikla. Savivaldybių administravimo subjektų kompetencijos ribos šioje srityje apibūdintos
Kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalyje, kuria remiantis ir buvo priimtas ginčijamas aktas:
savivaldybių institucijos valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais, leidžia
vež÷jams privalomus teis÷s aktus. Kaip matyti iš kodekso ir kitų įstatymų nuostatų, savivaldybių institucijų
kompetencija organizuojant ir valdant keleivių vežimą vietiniais maršrutais yra labai plati. Pirmiausia,
savivaldybių taryboms suteikti įgaliojimai nustatyti keleivių vežimo fiksuotą kainą – tarifus (Kelių transporto
kodekso 16 straipsnio 2 dalis, Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 21 punktas). Savivaldybių institucijos
arba jų įgaliotos įstaigos išduoda leidimus keleiviams vežti vietiniais maršrutais (Kelių transporto kodekso
18 str. 11 d.). Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir
naudojimo taisykl÷se, patvirtintose Susisiekimo ministerijos 1997 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130,
detalizuojama maršrutų nustatymo tvarka, kuri aktuali nagrin÷jamai bylai. Taisyklių 2.3 punkte apibr÷žiama,
kad reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutas – tai nustatyta gatv÷s arba kelio trasa, kuria keleiviai
vežami keleivinio transporto priemone nustatytu dažnumu, įlaipinant arba išlaipinant keleivius kelion÷s metu
tuo tikslu nustatytose stotel÷se, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų; reguliaraus susisiekimo
kelių transporto maršrutais laikomi ir maršrutinių taksi maršrutai. Nurodoma, kad savivaldyb÷s turi teisę
leisti prad÷ti keleivių vežimo reguliarius vietinio susisiekimo maršrutus pagal pageidaujančio vežti keleivius
vež÷jo paraišką (2.6, 5.2 punktai), taip pat įdiegti ir nutraukti vietinio susisiekimo maršrutus savo iniciatyva
(5.1 punktas). Pagal taisykles, savivaldyb÷ms suteikti įgaliojimai derinti (tvirtinti) eismo tvarkaraštį (5.4
punktas). Įdiegus maršrutą, vež÷jui atsisakius aptarnauti maršrutą, nesutikus aptarnauti maršruto su
pakeitimais ir kitais taisykl÷se nustatytais atvejais, savivaldyb÷s organizuoja konkursą pagal nustatytas
konkurso sąlygas vež÷jams maršrutų aptarnavimui parinkti, išduoda leidimus vežti keleivius konkrečiu
maršrutu (5.5, 6.2 punktai).
Aptartas teisinis reglamentavimas nagrin÷jamai bylai svarbus keletu aspektų.
Pirma, savivaldybių administravimo institucijoms suteikti ne tik įgaliojimai, bet ir pareiga valdyti
ir organizuoti keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais.
Antra, savivaldybių administravimo institucijos, valdydamos ir organizuodamos keleivių vežimą
vietinio susisiekimo maršrutais, naudojasi plačios apimties įgaliojimais.
Trečia, savivaldybių administravimo institucijų veikla, valdant ir organizuojant keleivių vežimą,
inter alia pasireiškia nustatant maršrutus, tvirtinant eismo tvarkaraščius juose, taip pat reguliuojant
veikiančius maršrutus (keičiant jų trasas, eismo dažnumą ir pan.), savo iniciatyva nutraukiant maršrutus.
Kadangi savivaldybių administravimo institucijoms realizuojant įgaliojimus įvairiomis apimtimis
reguliuojama ūkin÷ veikla, be to, tarp savivaldybių ir vež÷jų susiklosto civilinio teisinio pobūdžio santykiai,
tai lemia, kad savivaldyb÷s, naudodamosi aptartais plačios apimties įgaliojimais, turi paisyti bendrųjų teis÷s,
konstitucinių, viešojo administravimo principų, įstatymų imperatyvų, prisiimtų sutartinių civilinių teisinių
įsipareigojimų. Šioje byloje administraciniam teismui sprendžiant d÷l savivaldyb÷s administravimo subjekto
akto dalies, kuria pakeista veikiančio maršrutinių taksi maršruto trasa, pagrįstumo ir teis÷tumo, buvo būtina
įvertinti, ar priimant aktą nebuvo pažeisti teis÷s principai, įstatymų reikalavimai. Kartu pažym÷tina, kad
administracinis teismas pagal savo kompetenciją byloje nevertina tarp savivaldyb÷s ir pareišk÷jo
susiklosčiusių sutartinių santykių, tuo pareišk÷jo skundas ir n÷ra grindžiamas: pareišk÷jas nurodo apie
atsakovo pažeistus sąžiningą konkurenciją ginančius principus ir teis÷s normas, t. y. viešosios teis÷s
imperatyvus.
Nei Kelių transporto kodeksas, nei Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių
transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisykl÷s nenumato konkrečių principų ir kriterijų, pagal kuriuos
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įdiegiami ir naikinami keleivių vežimo vietinio susisiekimo reguliariaisiais reisais maršrutai, keičiami jau
veikiantys ir kt. Tai, kaip jau buvo min÷ta, turi būti atliekama paisant įvairių teis÷s principų, įstatymų, kitų
teis÷s aktų nuostatų. Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas – priskirtoji (ribotai savarankiška)
savivaldybių funkcija (Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 22 p.), tod÷l tai reiškia, kad maršrutų
reglamentavimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes (Vietos savivaldos įstatymo
5 str. 1 d. 2 p.).
Įvertinus Transporto veiklos pagrindų įstatymo 3 straipsnio nuostatą, 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, darytina išvada, kad atsakovas, priimdamas ginčijamą
sprendimą, buvo saistomas ir Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintų sąžiningos konkurencijos laisv÷s
saugojimo nuostatų, kurios detalizuotos Konkurencijos įstatyme ir sudaro viso Konkurencijos įstatymo
pagrindą. Valstyb÷s valdymo ir savivaldos institucijų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę
įtvirtinta Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje, kurio 2 dalis numato draudimą 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.
Keleivių vež÷jai reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais atitinkamoje savivaldyb÷je
konkuruoja tarpusavyje d÷l keleivių vežimo rinkos, tod÷l jų verslo aplinka turi būti konkurencinga (teismų
procesiniai sprendimai administracin÷je byloje pagal Seimo nario E. Skarbaliaus prašymą ištirti norminio
akto teis÷tumą, Administracinių teismų praktika 4, 46-55 pusl.). Tačiau akivaizdu, kad kai kurių vež÷jų tam
tikros veiklos sąlygos gali būti nevienodos d÷l šios veiklos teisinio reglamentavimo ypatumų (nustatytos
maršruto trasos, važiavimo laiko, tarifų ir pan.). Tod÷l savivaldybių institucijų pareiga užtikrinti sąžiningos
konkurencijos laisvę keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais atitinkamoje
rinkoje reiškia, kad organizuojant ir valdant keleivių vežimą, visų vež÷jų, esančių lygiavert÷je teisin÷je
pad÷tyje, atžvilgiu būtų taikomi vienodi reguliavimo principai ir tikslai. Atliekamų administravimo veiksmų
tikslai negali diskriminuoti kai kurių vež÷jų ar jų grupių. Turi būti taikomi vienodi patekimo į rinką
principai, keleivių vežimo kainodara proporcinga, ekonomiškai pagrįsta ir pan.
Kaip min÷ta, ginčijama akto dalis priimta atsižvelgiant į faktinę aplinkybę – numatytą eismo
Aleksoto tiltu sustabdymą. Šiuo tiltu driek÷si veikiančių vietinio susisiekimo maršrutų trasos, tod÷l
atsakovas, tur÷damas ne tik plačią diskreciją, bet ir pareigą valdyti bei organizuoti keleivių vežimą vietinio
susisiekimo maršrutais, esant tokiai faktinei aplinkybei, prival÷jo spręsti keleivių vežimo tais maršrutais
organizavimo klausimą. Taigi ginčijamas sprendimas, ką teisingai pasteb÷jo ir pirmosios instancijos teismas,
buvo įtakotas objektyvios faktin÷s aplinkyb÷s ir buvo priimtas siekiant užtikrinti ne privačius kieno nors
interesus, bet viešuosius su laikinu susisiekimo organizavimu susijusius interesus. Esant šiai situacijai,
savivaldyb÷s administravimo subjektas sprendimus laikinai pertvarkyti veikiančių maršrutų, kurios driekiasi
Aleksoto tiltu, trasas tur÷jo priimti atsižvelgdamas į vietos sąlygas ir aplinkybes, derindamas komercinius
vež÷jų tikslus su viešaisiais susisiekimo poreikiais, visų vež÷jų, dirbančių šiuose veikiančiuose maršrutuose,
atžvilgiu taikydamas bendrus principus.
Kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas, d÷l tilto
remonto pakeisdamas 57-ojo maršrutinių taksi maršruto trasą ir neatsižvelgęs į pareišk÷jo pageidavimą,
nepažeid÷ sąžiningos konkurencijos laisv÷s. Iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad maršruto trasa
pakeista taip, kad maršrutas driektųsi kiek įmanoma ilgesne buvusio maršruto dalimi. Pareišk÷jo siūlomas
variantas, nors, pareišk÷jo teigimu, būtų trumpesnis ir ekonomiškai naudingesnis, driektųsi trumpesne
buvusio maršruto dalimi, d÷l to 57-ojo maršrutinių taksi maršrutas nebevažiuotų Marvel÷s g. ir Veiverių g.,
kuriomis važiuodavo anksčiau, d÷l to nukent÷tų šios miesto dalies keleivių interesai, ką įrodo ir Aleksoto
seniūnijos 2005 m. kovo 29 d. raštas Nr. 01-2-64, 2005 m. balandžio 6 d. raštas Nr. 01-2-69, gyventojų
kreipimaisi (b.l. 146-150). Maršrutų pakeitimo principas, pagal kurį siekiama, kad maršrutai driektųsi kiek
įmanomai ilgesne buvusių maršrutų dalimi, ir kad d÷l tilto remonto kuo mažiau nukent÷tų buvusiu maršrutu
važiavusių keleivių interesai, kolegijos vertinimu, pagrįstas ir gal÷jo būti taikomas, net jei d÷l to sumaž÷tų
vež÷jų (pareišk÷jo) pajamos. Svarbu atsižvelgti, kad d÷l gatvių tinklo ypatumų nebuvo pasiūlyta ir jokios
kitos maršruto keitimo alternatyvos, d÷l to atsakovo galimyb÷s derinti komercinius pareišk÷jo tikslus su
viešaisiais susisiekimo poreikiais buvo ribotos. Kaip min÷ta, konkretūs maršrutų reglamentavimo principai
įstatymuose ir kituose valstyb÷s valdžios teis÷s aktuose nenurodyti. Pagal teisinį reglamentavimą, pats
vež÷jas pasirenka maršrutą, kuriame nori teikti keleivių vežimo paslaugą, dalyvauja konkurse. Vež÷jas, prieš
prad÷damas veiklą, gali įvertinti jos sąlygas, reglamentavimo ypatumus. Jei paslauga ekonomiškai
nenaudinga, vež÷jas gali jos teikimą nustatytomis sąlygomis nutraukti. Apeliantas pagrįstai teigia, kad
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pirmosios instancijos teismas byloje neteisingai r÷m÷si Kelių transporto kodekso 171 straipsniu. Šis straipsnis
reglamentuoja būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą visuomenei – nors ir vež÷jams
komerciškai nenaudingomis sąlygomis. Šiuo atveju buvo keičiama komerciškai naudingo maršruto trasa.
Pareišk÷jas, kolegijos manymu, neįrod÷ jo diskriminavimo lyginant su kitais vež÷jais, esančiais tokioje pat
pad÷tyje. Vien tai, kad dalis kitų maršrutų buvo nukreipti, kaip nurodo pareišk÷jas, važiuoti per miesto
centrą, savaime neįgalina teigti, kad tuo pareišk÷jas diskriminuojamas, ir kad kitų vež÷jų atžvilgiu buvo
taikomi kiti maršrutų trasų pakeitimo principai bei tikslai. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai
nurod÷, kad skirtingų maršrutinių taksi maršrutai driekiasi skirtingomis gatv÷mis ir skirtingų maršrutų
trasomis. Taigi darytina išvada, kad pareišk÷jas neįrod÷, jog atsakovas pažeid÷ sąžiningą konkurenciją
ginančius principus ir teis÷s normas ar netinkamai atsižvelg÷ į vietos sąlygas ir aplinkybes, neišnaudojo
galimybių derinti komercinių pareišk÷jo tikslų su viešaisiais susisiekimo poreikiais ar nesilaik÷ kitų teisinių
imperatyvų.
Apeliacinio skundo argumentai nepagrįsti. Tai, kad Kauno miesto savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2005 m. vasario 10 d. įsakymas pagal jo pri÷mimo tvarką yra galimai neteis÷tas, neturi įtakos
ginčijamo sprendimo pagrįstumui, tod÷l šie apelianto argumentai teisiškai nereikšmingi. Pirmosios
instancijos teismo nustatytas savivaldyb÷s tarybos Keleivinio transporto komisijos 2004 m. gruodžio 14 d. ir
2005 m. sausio 11 d. protokolų neatitikimas Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykl÷ms pagrįstai laikytas
formaliu pažeidimu, neturinčiu įtakos ginčijamo akto dalies pagrįstumui ir teis÷tumui. Aplinkyb÷, kad Kauno
raj. Akademijos gyvenviet÷s gyventojai ir Akademijos seniūnijos seniūnas pageidauja, kad būtų
pakoreguotas 57-ojo maršrutinių taksi maršrutas, matyti iš bylos medžiagos (b. l. 39-45), tod÷l teismas
pagrįstai neapklaus÷ liudytoju min÷tos seniūnijos seniūno, be to, Akademijos gyvenviet÷s gyventojų
pageidavimas maršrutą nukreipti pareišk÷jo nurodomu būdu, nekeičia byloje padarytų išvadų, nes prašomas
nustatyti maršrutas iš esm÷s yra naujas maršrutas, tad kaip min÷ta, jį nustačius, nukent÷tų kitų keleivių
interesai. Taigi apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo priimtas
neįvertinus visų byloje esančių įrodymų, nepagrįstai atsisakius juos tirti. Nors d÷l jau nurodytų argumentų
pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taik÷ Kelių transporto kodekso 171 straipsnį, šis
pažeidimas teismo sprendimo nedaro nepagrįstu ir neteis÷tu.
Kadangi pirmosios instancijos teismas surinko visus bylai svarbius įrodymus, juos tinkamai ištyr÷
ir įvertino, laik÷si kitų proceso reikalavimų, iš esm÷s teisingai aiškino ir taik÷ teisę, pagrindo keisti ar
naikinti apskųstojo teismo sprendimo n÷ra. Apeliacinis skundas atmestinas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1
dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
nutaria:
Pareišk÷jo UAB „Danita“ apeliacinį skundą atmesti, Kauno apygardos administracinio teismo
2005 m. birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
1.3.2.4. D÷l Vyriausyb÷s atstovo kompetencijos konkurencijos srityje
Vyriausyb÷s atstovo teisin÷ pad÷tis kompetencijos požiūriu, atliekant Konkurencijos įstatymo
laikymosi kontrol÷s savivaldyb÷s institucijų lygmenyje funkcijas, yra ribojama ir leidžiama tiek, kiek jos
neperduota specialiai Konkurencijos įstatymo kontrolę atliekančiam viešojo administravimo subjektui.
Vyriausyb÷s atstovas, įgyvendindamas savivaldos institucijų veiklos teis÷tumo kontrol÷s funkciją, privalo
reaguoti ir į Konkurencijos įstatymo pažeidimus (įtarimus d÷l tokių pažeidimų), tačiau atsižvelgiant į
Konkurencijos tarybos funkcijas (kompetenciją), Vyriausyb÷s atstovo įgalinimai baigiasi pranešimu apie
galimą pažeidimą Konkurencijos tarybai (pagal teis÷tumo kontrol÷s ir bendradarbiavimo principus), kuri,
vykdydama jai priskirtas specialiąsias kontrol÷s funkcijas, atlieka įstatymu nustatytas administravimo
procedūras.
Administracin÷ byla Nr. A7-1061/2005
Procesinio sprendimo kategorijos: 4; 7.1; 13.4
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
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2005 m. rugs÷jo 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Gintaro
Kryževičiaus (praneš÷jas), Nijol÷s Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷) ir Algirdo Taminsko,
sekretoriaujant G.Telksnienei,
teismo pos÷dyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal trečiųjų
suinteresuotų asmenų J. P. ir VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“ apeliacinį skundą d÷l Klaip÷dos apygardos
administracinio teismo 2005 m. balandžio 15 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo
Vyriausyb÷s atstovo Klaip÷dos apskrityje institucijos prašymą atsakovui Palangos m. savivaldyb÷s tarybai,
tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. P. ir VšĮ „Palangos pliažo tinklinio bazei“ d÷l sprendimo punktų
panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas Vyriausyb÷s atstovo Klaip÷dos apskrityje institucija kreip÷si į administracinį teismą,
prašydamas panaikinti Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.101 3
punktu patvirtinto Vietin÷s rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto
savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų 6 punkto priedo 22 skyriaus „Paplūdimyje"
10,13,14 eilutes.
Paaiškino, kad atliekant savivaldybių administracinę priežiūrą, buvo nustatyta, jog Palangos
miesto savivaldyb÷s taryba 2004 m. balandžio 28 d. pri÷m÷ sprendimą Nr. 101 „D÷l vietin÷s rinkliavos už
leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose
išdavimą“. Šio sprendimo 3 punktu patvirtino Vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas
Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą į nuostatus (toliau –
Nuostatai). Pagal Nuostatų 6 punkto priedą savivaldyb÷s taryba tam tikras viešąsias vietas, nustatytas
savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 101 l punktu patvirtintoje viešųjų vietų
išd÷stymo schemoje. ne konkurso tvarka skyr÷ konkretiems asmenims:
– 11 vietą J. P., ne konkurso tvarka 3 metams užsiimti prekyba (teikti paslaugas) pagal Valstybin÷s maisto ir
veterinarijos tarnybos suderintą asortimentą iš numatyto statyti laikinojo statinio bei nustatant vietinę
rinkliavą sezono laikotarpiui 12 000 Lt ir 1 200 Lt ne sezono laikotarpiu (Nuostatų 6 punkto priedo 22
skyriaus „Paplūdimyje“ 10 eilut÷);
– 14 vietą VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“, neterminuotai, ne konkurso tvarka iš numatyto statyti
laikinojo statinio teikti aktyvaus poilsio organizavimo paslaugas (Nuostatų 6 punkto priedo 22 skyriaus
„Paplūdimyje“ 13 eilut÷);
– 14a vietą VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“, ne konkurso tvarka 3 metams užsiimti prekyba (teikti
paslaugas) pagal Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos suderintą asortimentą iš numatyto statyti
laikinojo statinio bei nustatant vietinę rinkliavą sezono laikotarpiui 15 000 Lt (Nuostatų 6 punkto priedo 22
skyriaus „Paplūdimyje“ 14 eilut÷).
Pareišk÷jas teig÷, kad savivaldyb÷s tarybos sprendimu patvirtintų Nuostatų 6 punkto priedo 22
skyriaus „Paplūdimyje“ 10, 13, 14 eilut÷se nustatytų vietų suteikimas nurodytiems asmenims ne konkurso
tvarka prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies l punktui,
Naujų valstybin÷s žem÷s sklypų pardavimo ir nuomos ne žem÷s ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkai, patvirtintai
Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692.
Norintiems prekiauti (teikti paslaugas) ūkio subjektams tur÷jo būti sudarytos vienodos sąlygos
konkuruoti d÷l galimyb÷s įgyti teisę vykdyti šią veiklą visose savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose
vietose (išskyrus tas vietas, kurios nustatomos asmenų nuosavyb÷s, nuomos, panaudos teise valdomuose
žem÷s sklypuose bei vietas, kur prekeivių (paslaugų teik÷jų) skaičius konkrečiose viešosiose vietose
neribotas). D÷l teis÷s prekiauti viešojoje vietoje Nr. 14, be šią vietą gavusio VšĮ „Palangos pliažo tinklinio
baz÷“, pretendavo I. Ž. firma. Tai, kad savivaldyb÷s taryba gal÷jo suteikti vienodas sąlygas sąžiningai
konkurencijai, įrodo teiktas savivaldyb÷s tarybos pos÷džiui sprendimo projektas „D÷l vietin÷s rinkliavos už
leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose
išdavimą“ bei jo rengimo medžiaga. Pagal tarybos sprendimo projekto 3 punktu teikiamų tvirtinti Nuostatų 6
punkto priedo 22 skyrių „Paplūdimyje“, buvo numatyta viešąją vietą Nr.11 suteikti konkurso tvarka 3 metų
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laikotarpiui, viešąją vietą Nr.14 – konkurso tvarka 3 metų laikotarpiui, pateikus aktyvaus sporto
organizavimo programą, o viešosios vietos Nr. 14a savivaldyb÷s taryba visai nebuvo numačiusi. Įstatymai
suteikia savivaldybių taryboms teisę savarankiškai nustatyti viešąsias vietas, rinkliavų dydį, šių vietų
suteikimo tvarką ir kitus reikalavimus, tačiau konkurencijos sąlygų skirtumai, kurie įtvirtinti savivaldyb÷s
tarybos sprendimu, nebuvo sąlygoti įstatymų reikalavimais. Tretiesiems suinteresuotiems asmenims ne
konkurso tvarka suteikiant teisę prekiauti viešosiose vietose ir leidžiant juose statyti laikinus bei kitus
nesud÷tingus statinius, nebuvo sprendžiamas valstybin÷s žem÷s nuomos klausimas teis÷s aktų nustatyta
tvarka.
Atsakovas praš÷ prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Nurod÷, kad Rinkliavų įstatymo 11 straipsnis
suteikia savivaldyb÷s tarybai teisę savivaldyb÷s teritorijoje nustatyti viešąsias vietas, kuriose galima
prekiauti ir teikti paslaugas bei išduoti leidimą tokioje vietoje vykdyti ūkinę veiklą, t. y. prekiauti ir teikti
paslaugas. Teikiamos paslaugos ir prekyba viešojoje vietoje negali būti vykdoma nesinaudojant žeme.
„Viešosios vietos“ terminas negali būti sutapatinamas su „žem÷s sklypo“ terminu, tod÷l viešosios vietos
suteikimui prekybai ar paslaugų teikimui negali būti taikoma pareišk÷jo nurodyta Naujų valstybin÷s žem÷s
sklypų pardavimo ir nuomos ne žem÷s ūkio paskirčiai (veiklai) tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692. Pareišk÷jas nenurod÷, kokioms konkrečioms Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 692 normoms prieštarauja ginčijamas sprendimas. Mano, kad
savivaldyb÷s taryba Konkurencijos įstatymo nepažeid÷, o argumentai, d÷l ko savivaldyb÷s taryba nutar÷
trijose viešosiose vietose rinkliavą už leidimo prekiauti išdavimą nustatyti ne konkurso tvarka, išd÷styti
tarybos narių pasisakymuose (b.1.203-205).
Trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“ atstovas praš÷ prašymą
atmesti. Nurod÷, kad VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“ 10 metų propaguoja pliažo tinklinį, garsina
Palangos vardą Lietuvoje, tod÷l viešoji vieta Nr. 14 buvo paskirta ne konkurso tvarka nemokamai, o 14a
vieta suteikta teikti viešojo maitinimo paslaugas, nustatant 15 000 Lt rinkliavą. Šioje viešojoje vietoje VšĮ
„Palangos pliažo tinklinio baz÷“ veiklą vykdo pagal jungtin÷s veiklos sutartį su A. M. personaline įmone.
Pareišk÷jo prašyme minima I. Ž. firma pretendavo į kitą viešąją vietą, esančią dešin÷je tilto pus÷je, o pliažo
tinklinio baz÷ yra įsikūrusi kair÷je tilto pus÷je. Ši firma užsiima prekyba alkoholiniais g÷rimais ir vykdo
nesusijusią su sportu veiklą (b.l. 205-206).
Klaip÷dos apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 15 d. sprendimu pareišk÷jo
skundą patenkino iš dalies: panaikino Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d.
sprendimo Nr.101 3 punktu patvirtinto Vietin÷s rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar (ir) teikti
paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose Nuostatų 6 punkto priedo 22
skyriaus „Paplūdimyje“ 10, 14 eilutes; kitą skundo dalį atmet÷ kaip nepagrįstą.
Teismas nustat÷, jog Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendime
Nr.101 nurodoma, jog jis priimtas vadovaujantis Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio l dalies 2 punktu, 12 ir 13
straipsniais. Be to, min÷to sprendimo pirmuoju punktu nustatytos viešosios vietos, kuriose galima prekiauti
ar (ir) teikti viešąsias paslaugas, ir patvirtinta jų išd÷stymo schema pagal 1-38 priedus; sprendimo antruoju
punktu nustatyta Vietin÷ rinkliava už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s
tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą; o ketvirtuoju punktu patvirtinti Vietin÷s rinkliavos dydžio,
kuris nustatomas konkurso metu, už leidimo prekiauti ar (ir) teikti viešąsias paslaugas Palangos miesto
savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai.
Vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s
tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato vietinę rinkliavą už
leidimo prekiauti ar (ir) teikti viešąsias paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose
viešosiose vietose išdavimą, jos mok÷tojus, dydžius, mok÷jimo ir grąžinimo tvarką, rinkimo kontrolę ir
atsakomybę (l punktas). Nuostatų 2 punkte apibr÷žiamos sąvokos, kur savivaldyb÷s tarybos nustatyta viešoji
vieta – tai tarybos sprendimu nustatyta viešoji vieta, įskaitant savivaldyb÷s įsteigtų biudžetinių įstaigų
panaudos pagrindais valdomuose žem÷s sklypuose pažym÷tas viešąsias vietas. Nuostatų 6 punkte nurodyti
rinkliavos už leidimo išdavimą nustatytose viešosiose vietose dydžiai nurodomi priede (b.1.18-19).
Pareišk÷jas prašo panaikinti Nuostatų 6 punkto priedo 22 skyriaus „Paplūdimyje“ 10, 13 ir 14 eilutes, kur
Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.101 l punktu patvirtintoje
viešųjų vietų išd÷stymo schemoje ne konkurso tvarka nustatant rinkliavos mokestį už leidimo prekiauti
išdavimą skirtos vietos tretiesiems suinteresuotiems asmenims (b.1.20-23).
Iš Nuostatų 6 punkto priedo 22 skyriaus „Paplūdimyje“ teismas nustat÷, kad 11 vieta ne konkurso
tvarka 3 metams užsiimti prekyba (teikti paslaugas) pagal Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos
suderintą asortimentą iš numatyto statyti laikinojo statinio bei nustatant vietinę rinkliavą sezono laikotarpiui
12 000 Lt ir 1 200 Lt ne sezono laikotarpiu buvo paskirta J. P. (10 eilut÷); 14 vieta – VšĮ „Palangos pliažo
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tinklinio baz÷“, neterminuotai, ne konkurso tvarka iš numatyto statyti laikinojo statinio teikti aktyvaus
poilsio organizavimo paslaugas nemokamai (13 eilut÷); 14a vieta – VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“, ne
konkurso tvarka 3 metams užsiimti prekyba (teikti paslaugas) pagal Valstybin÷s maisto ir veterinarijos
tarnybos suderintą asortimentą iš numatyto statyti laikinojo statinio bei nustatant vietinę rinkliavą sezono
laikotarpiui 15 000 Lt (14 eilut÷) (b.l.21,22). Teismas nustat÷, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims
vietin÷s rinkliavos dydis už leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje paplūdimyje buvo nustatyta
ne konkurso metu, be to 14-oji viešoji vieta neapmokestinta jokia rinkliava.
Teismas pažym÷jo, kad nuostatų 6 punkto priedo dalyje „Pastaba“ nurodyta, kad leidimai prekybai
ar (ir) paslaugų teikimui nustatytose viešosiose vietose ne konkurso tvarka l metams išduodami: 1) prekybai
ir (ar) paslaugų teikimui viešosiose vietose, iš laikinųjų statinių ar (ir) įrenginių prie stacionarių pastatų, šių
pastatų savininkams ar įmon÷ms, vykdančioms komercinę veiklą šiuose pastatuose; 2) prekybai ar (ir)
paslaugos teikimui iš laikinųjų statinių ir nuo įrenginių – jų savininkams (b. 1.23).
Pagrindinis principas, kuriuo grindžiama vietos savivalda, įtvirtintas Vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnyje – savivaldyb÷s veiklos ir savivaldyb÷s institucijų priimamų sprendimų teis÷tumas. Savivaldyb÷s
institucijų ir kitų savivaldyb÷s viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veikos klausimais
priimami sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teis÷s aktų reikalavimus. Savivaldybių funkcijos pagal
veiklos pobūdį skirstomos į viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo, o pagal sprendimų
pri÷mimo laisvę – į savarankiškas, priskirtąsias (ribotai savarankiškas), valstybines (perduotas
savivaldyb÷ms) bei sutartines (VSĮ 5 straipsnis). Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 26 punktas numato,
kad priskirtoji (ribotai savarankiška) savivaldyb÷s funkcija yra prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos
turgaviet÷se bei viešosiose vietose nustatymas.
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio l dalies 2 punktas numato, kad savivaldyb÷s taryba turi teisę
savivaldyb÷s teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldyb÷s
tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (išskyrus prekybą prekyviet÷se, kur mokamas prekyviečių
mokestis pagal Prekyviečių įstatymą). Pagal šio įstatymo 12 straipsnį savivaldyb÷s taryba savo sprendimu
nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietin÷s rinkliavos nuostatus bei nustato lengvatas vietinių rinkliavų
mok÷tojams. Vietin÷ rinkliava – savivaldyb÷s tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, įgaliojanti tos
savivaldyb÷s teritorijoje (2 straipsnio 3 dalis). Įstatymo 13 straipsnio l dalis numato, jog vietin÷s rinkliavos
dydis nustatomas vietin÷s rinkliavos nuostatuose.
Palangos miesto savivaldyb÷s administracijos Verslo skyriaus parengtame 2004 m. balandžio 21 d.
teikime prie tarybos sprendimo projekto „D÷l vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas
Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ nurodoma, kad šiuo
sprendimu siūloma nustatyti viešąsias vietas, kuriose galima prekiauti ar (ir) teikti viešąsias paslaugas ir
patvirtinti jų išd÷stymo schemą pagal gatves, patvirtinti vietin÷s rinkliavos dydžio, kuris nustatomas
konkurso metu, už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose
viešosiose vietose išdavimą, nuostatus. Teikime pabr÷žiama, kad pagal sprendimo projektą konkursai bus
skelbiami ne tik paklausiose, bet visose tarybos nustatytose viešosiose vietose (b.1.9). Ginčijamo sprendimo
projekte 3 punktu teikiamų tvirtinti nuostatų 6 punkto priedo 22 skyriuje „Paplūdimyje“ buvo numatyta
viešąją vietą Nr. 11 suteikti konkurso tvarka 3 metų laikotarpiui (rinkliavos dydis sezono metu 12 000 Lt, ne
sezono – 1 200 Lt), viešąją vietą Nr. 14 suteikti konkurso tvarka 3 metų laikotarpiui, pateikus aktyvaus
sporto organizavimo programą (rinkliavos dydis sezono metu 5 000 Lt, ne sezono – 500 Lt), o viešosios
vietos prekybai (paslaugų teikimui) Nr. 14a savivaldyb÷s taryba šiuo projektu nebuvo nustačiusi (b.1.10-11).
Teismas pripažino, kad Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d. protokolas
Nr. 27 (b.1.12-14), Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos Verslo skyriaus teikimas d÷l tarybos sprendimo
projekto „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s atstovo Klaip÷dos apskrityje 2004-09-29 teikimo“ Nr.TR50 (5.1.) (b.l.31), Palangos miesto savivaldyb÷s administracijos 2004 m. rugs÷jo 10 d. raštas Nr.D3-4.11-32685 pareišk÷jui (b.1.39-40) nurodo motyvus, kuriais vadovaudamasi savivaldyb÷s taryba padar÷ pakeitimus
parengtame projekte ir pri÷m÷ ginčijamą sprendimą. Min÷tuose rašytiniuose įrodymuose nurodoma, kad
vadovaudamiesi Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2003 m. lapkričio 10 d. sprendimu patvirtinto
Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos darbo reglamento 105.2 punktu, tarybos nariai 2004 m. balandžio 28
d. pos÷džio metu pasiūl÷ viešąją vietą Nr. 14 paplūdimyje ne konkurso tvarka nemokamai suteikti VšĮ
„Palangos pliažo tinklinio baz÷“ aktyvaus poilsio organizavimui. Buvo pasiūlyta įvertinti tai, kad VšĮ
„Palangos pliažo tinklinio baz÷“ 10 metų propaguoja pliažo tinklinį, garsina Palangos vardą Lietuvoje ir už
jos ribų. Kadangi min÷toje vietoje bus organizuojamos varžybos, Palangos miesto centrin÷s dalies
detaliajame plane numatytoje vietoje laikinam maitinimo taškui papildomai pažym÷ti viešąją vietą 14a
laikinajam statiniui – teikti viešojo maitinimo paslaugą pagal Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos
suderintą asortimentą, nustatant 15 000 Lt rinkliavą, ir ne konkurso tvarka suteikti VšĮ „Palangos pliažo
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tinklinio baz÷“. Panaikinus Jūrat÷s ir Kastyčio skvere pažym÷tą viešąją vietą Nr. 7, kurioje iki šio skvero
rekonstrukcijos stov÷jo J. P. priklausęs laikinasis statinys, suteik÷ jai ne konkurso tvarka 3 metams viešąją
vietą Nr. 11 ir numat÷ 12 000 Lt rinkliavą už leidimo prekiauti išdavimą.
Teismas nurod÷, jog rašytiniai įrodymai leidžia daryti išvadą, kad Palangos miesto savivaldyb÷s
tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr.101 nustatytose viešosiose vietose, kuriose galima prekiauti
ar (ir) teikti paslaugas ir patvirtinus jų išd÷stymo schemą (sprendimo 1 punktas), vietin÷s rinkliavos už
leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas šiose viešosiose vietose dydis tur÷jo būti formuojamas konkurso
būdu. Pažym÷jo, kad šio sprendimo 4 punktu buvo patvirtinti Vietin÷s rinkliavos dydžio, kuris nustatomas
konkurso metu, už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos viešosiose
vietose išdavimą, nuostatai. Apie numatomą rengti konkursą leidimų prekiauti šiose vietose išdavimui
Palangos miesto savivaldyb÷s administracija informavo I. Ž. firmą (b.1.35-37). Iš šios firmos savininko rašto
Valstyb÷s kontrol÷s Klaip÷dos skyriui matyti, jog firmos savininkas 2004 m. vasario 27 d. kreip÷si į
Palangos miesto savivaldyb÷s administraciją prašydamas išnuomoti pliažo teritorijos dalį šalia jūros tilto
dešin÷je pus÷je (buvusią tinklinio aikštelę su kavine) (b.l.34).
Sąžiningos konkurencijos laisv÷ yra konstitucin÷ vertyb÷. Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalies
norma įteisina draudimo monopolizuoti gamybą bei rinką principą ir kartu nustato pagrindinį šio draudimo
tikslą – saugoti sąžiningos konkurencijos laivę. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis įpareigoja valstyb÷s
valdymo ir savivaldos institucijas, vykdant uždavinius, susijusius su ūkin÷s veiklos reguliavimu, užtikrinti
sąžiningos konkurencijos laisvę. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis konkretizuoja sąžiningos
konkurencijos laisv÷s įgyvendinimo 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 skirtumai atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems
ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti, vykdant Lietuvos
Respublikos įstatymų reikalavimus. Teismas pripažino, kad nustatant, ar Palangos miesto savivaldyb÷s
tarybos ginčijamas sprendimas neatitiko nesuderinamų su sąžiningos konkurencijos laisve veiksnių, būtina
įvertinti: 1) ar sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes; 2) ar d÷l
sprendimo atsirado ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumai atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems
ūkio subjektams; 3) ar skirtingas konkurencijos sąlygas nul÷m÷ Lietuvos Respublikos įstatymų vykdymas.
Sąžiningos konkurencijos laisv÷s užtikrinimas pažeidžiamas tik tuo atveju, jei nustatoma šių aplinkybių
visuma.
Ginčijamu sprendimu reguliuojama rinka – prekybos ar (ir) paslaugų teikimas Palangos miesto
viešojoje vietoje – paplūdimyje. D÷l teis÷s prekiauti bei teikti paslaugas varžomasi, tod÷l ši verslo aplinka
turi būti konkurencinga.
Pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 9 punktą savarankiškai savivaldyb÷s funkcijai
priskirtinas kūno kultūros ir sporto pl÷tojimas. Pareišk÷jas nepateik÷ duomenų, kad aktyvaus poilsio
organizavimu Palangos paplūdimyje verstųsi ne tik VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“, bet ir kiti ūkio
subjektai, ar kad šioje rinkoje yra konkuruojančių ūkio subjektų. Esant šioms faktin÷ms ir teisin÷ms
aplinkyb÷ms teismas pripažino, kad n÷ra pagrindo teigti, jog viešoji vieta Nr.14 (ginčijamo teis÷s akto 13
eilut÷) trečiajam suinteresuotam asmeniui VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“ neterminuotai, ne konkurso
tvarka iš numatyto statyti laikino statinio aktyvaus poilsio organizavimo paslaugoms teikti skirta pažeidžiant
teis÷s aktų reikalavimus. Šiai viešajai vietai už leidimo išdavimą paslaugų teikimui nenustatyta vietin÷
rinkliava, kas neprieštarauja Vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto
savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo nuostatų 14 punktui bei Rinkliavų įstatymo 12
ir 13 straipsnių nuostatoms.
Rašytin÷ bylos medžiaga įrodo, kad verstis prekyba pagal Valstybin÷s maisto ir veterinarijos
tarnybos (VMVT) suderintą asortimentą Palangos paplūdimyje siek÷ ir kiti ūkio subjektai. Tod÷l teismas
nusprend÷, kad viešosios vietos Nr. 14a (ginčijamo teis÷s akto 14 eilut÷) paskyrimas trečiajam
suinteresuotam asmeniui VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“ ne konkurso tvarka, nustatant vietin÷s
rinkliavos dydį už leidimą prekiauti pagal VMVT suderintą asortimentą, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4
straipsnio 2 dalies nuostatas, nes šiai viešajai įstaigai suteikta privilegija nustatant vietin÷s rinkliavos dydį, ir
kiti ūkio subjektai negal÷jo konkuruoti d÷l galimyb÷s verstis prekyba pagal VMVT suderintą asortimentą
šioje viešojoje vietoje, nesant skirtingas konkurencijos sąlygas sąlygojančių įstatymų reikalavimų.
Teismas pripažino, jog nors atsakovas teigia, kad viešoji vieta Nr. 11 (ginčijamo teis÷s akto 10
eilut÷) Palangos paplūdimyje trečiajam suinteresuotam asmeniui J. P. buvo suteikta kaip kompensacija už tai,
jog buvo panaikinta viešoji vieta Nr.7 Jūrat÷s ir Kastyčio skvere, kurioje iki skvero rekonstrukcijos stov÷jo J.
P. priklausęs laikinasis statinys, tačiau šio teiginio nepagrind÷ jokiais įrodymais. Nuosavyb÷s teis÷s
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liudijimas patvirtina, kad 1992 m. birželio 12 d. J. P. bendrosios dalin÷s nuosavyb÷s teise aukciono metu
įsigijo ledų kioską Palangoje, Taikos a. l (b.1.194). 1995 m. gruodžio 7 d. pirkimo-pardavimo sutarties 5
punktu ji įgijo nuosavyb÷s teises į visą ledų kioską be konkrečios vietos, skirtą nuk÷limui (b.1.195).
Nusprend÷, kad nei atsakovas, nei trečiasis suinteresuotas asmuo J. P. nepateik÷ įrodymų patvirtinančių
faktą, jog jai buvo suteikta viešoji vieta Nr.7 Jūrat÷s ir Kastyčio skvere, kur iki skvero rekonstrukcijos
stov÷jo J. P. priklausęs laikinas statinys, ir kad šios teis÷s tur÷jimas transformavosi į viešosios vietos Nr. 11
Palangos paplūdimyje suteikimą, tod÷l prašymą šioje dalyje pripažino pagrįstu. Ne konkurso būdu
nustatydama vietin÷s rinkliavos dydį už leidimą prekiauti viešojoje vietoje Nr. 11, Palangos miesto
savivaldyb÷s taryba pažeid÷ Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr.
101 patvirtintą nuostatą, jog vietin÷s rinkliavos dydis už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas sprendimu
nustatytose viešosiose vietose susiformuoja konkurso metu.
Teismas neanalizavo pareišk÷jo argumentų d÷l ginčijamos sprendimo dalies neatitikimo Statybos
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies l punktui, Naujų valstybin÷s žem÷s sklypų pardavimo ir nuomos ne žem÷s ūkio
paskirčiai (veiklai) tvarkai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr.
692. Ginčijamu teis÷s aktu Palangos miesto paplūdimyje buvo nustatyta 19 viešųjų vietų prekybai ar
paslaugų teikimui iš laikinųjų statinių ir įrenginių. Atsakovo atstov÷s paaiškinimu nustatyta, kad valstybin÷s
žem÷s nuomos sutartys su šiose viešosiose vietose prekiaujančiais asmenimis nesudarytos. Teismui
analizuojant ir pasisakant d÷l teisinio reglamentavimo, susijusio su pareišk÷jo argumentu, jog suteikiant teisę
prekiauti viešosiose vietose ir leidžiant juose statyti laikinus bei kitus nesud÷tingus statinius, nebuvo
sprendžiamas valstybin÷s žem÷s nuomos klausimas teis÷s aktų nustatyta tvarka, būtų pasisakyta d÷l šių
asmenų teisių ir pareigų. Pareišk÷jo atstov÷ nurod÷, jog teismui konstatavus min÷tus pažeidimus, būtų
kreipiamasi d÷l šių pažeidimų pašalinimo.
Apeliaciniais skundais tretieji suinteresuoti asmenys J. P. ir VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“
prašo panaikinti 2005 m. balandžio 15 d. Klaip÷dos apygardos administracinio teismo sprendimo dalį, kuria
panaikinta atsakovo Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo „D÷l vietin÷s
rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose
viešosiose vietose išdavimą“ 3 punktu patvirtinto Vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti
paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų 6 punkto priedo 22
skyriaus „Paplūdimyje“ 10 ir 14 eilut÷s, ir priimti naują sprendimą – pareišk÷jo skundą šioje dalyje atmesti.
Apeliantai teigia, kad Vyriausyb÷s atstovas n÷ra įgaliotas tikrinti, ar individualus teis÷s taikymo
aktas atitinka aukštesn÷s juridin÷s galios dokumentus. Pažymi, kad Vyriausyb÷s atstovas nenagrin÷ja fizinių
ir juridinių asmenų skundų d÷l savivaldyb÷s administravimo subjektų priimamų individualių teis÷s aktų,
kurių apskundimo specialią tvarką nustato konkrečią sritį reglamentuojantys įstatymai (Savivaldybių
administracin÷s priežiūros statymo 4 str. 7 d.). Nagrin÷jamu atveju pareišk÷jas gavo ir nagrin÷jo I. Ž. firmos
savininko pareiškimą.
Sprendimu patvirtintos nuostatų 6 punkto priedo 22 skyriaus „Paplūdimyje“ 10 ir 14 eilut÷s yra
individualūs teis÷s taikymo aktai, nes yra skirti konkretiems subjektams, o ne neapibr÷žtam asmenų ratui. Tai
pripažino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. kovo 3 d. nutartyje administracin÷je
byloje Nr. AS7-65/2005. Konkurencijos tarybai suteikti įgaliojimai kontroliuoti, kaip ūkio subjektai,
valstyb÷s valdymo ir savivaldos institucijos laikosi Konkurencijos įstatymo nustatytų reikalavimų
(Konkurencijos įstatymo 19 str. l d. l p.) ir nagrin÷ti, ar valstyb÷s valdymo bei savivaldos institucijų priimti
teis÷s aktai ar kiti sprendiniai atitinka šio įstatymo 4 straipsnio reikalavimus (Konkurencijos įstatymo 19 str.
l d. 4 p.). Konkurencijos taryba tur÷jo kreiptis į atsakovą reikalaudama pakeisti ar panaikinti konkurenciją
ribojantį sprendimą, jei Konkurencijos taryba manytų, kad ginčijamo akto 10 eilut÷ (viešosios vietos Nr. 11
paskyrimas) ir 14 eilut÷ neatitinka Konkurencijos įstatymo, ir tik savivaldybei nepanaikinus šio sprendimo,
Konkurencijos taryba gal÷jo kreiptis į teismą. Teismo sprendimas laikytinas nepagrįstu vien d÷l to, kad
nebuvo laikytasi procedūros, kuria turi būti kreipiamasi į teismą, esant Konkurencijos įstatymo pažeidimui.
Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio l dalies 26 punktas numato, kad viena iš savivaldyb÷s
funkcijų – prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgaviet÷se bei viešosiose vietose nustatymas. Jokiame
įstatyme ar jį lydinčiame teis÷s akte nenustatyta vietų priskyrimo viešosioms vietoms, viešųjų vietų
skirstymo tvarka, imperatyvus įstatymo reikalavimas organizuoti konkursą skirstant viešąsias vietas, šie
klausimai yra išimtinai savivaldyb÷s tarybos kompetencija. Pati savivaldyb÷s taryba nusprend÷, kad
viešosios vietos bus skirstomos atviro konkurso tvarka, remiantis Civilinio kodekso nuostatomis, tačiau
numat÷ ir galimybę savo nuožiūra taikyti lengvatas (Palangos m. savivaldyb÷s tarybos sprendimo „D÷l
vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos
nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ 4 p. ir Vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti
paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų 14 p.).
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Pagal 2000 m. birželio 13 d. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio l dalies 2 punktą savivaldyb÷s taryba
turi teisę savivaldyb÷s teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas
savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą. Rinkliavų dydžių nustatymo tvarka taip pat
n÷ra įstatymiškai reglamentuota; kokie rinkliavų dydžiai – sprendžia išimtinai savivaldyb÷.
Mano, kad laikantis pareišk÷jo ir Klaip÷dos apygardos administracinio teismo pozicijos išeitų, jog
savivaldyb÷, parduodama bet kokį turtą ar suteikdama teisę juo naudotis, negal÷tų vadovautis Civiliniu
kodeksu, o prival÷tų organizuoti konkursus. Tod÷l viešosios vietos Nr. 11(10 eilut÷) vietos Nr.14a (14 eilut÷)
ir paskyrimas apeliantams visiškai atitiko Palangos m. savivaldyb÷s tarybos kompetenciją.
Be to, pagal Vietos savivaldos įstatymą, prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos (viešosiose
vietose) nustatymas yra savivaldyb÷s priskirtoji (ribotai savarankiška) funkcija (5 str. l d. 2 p. ir 7 str. l d. 26
p.). Savivaldyb÷s priskirtąsias (ribotai savarankiškas) funkcijas atlieka atsižvelgdamos į vietos sąlygas ir
aplinkybes.
Savivaldyb÷s taryba ginčijamame sprendime vietą apeliantei J. P. skyr÷ atsižvelgdama į sąlygas ir
aplinkybes, kurios yra nurodytos Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d. protokole
Nr. 27: vieta Nr. 11 (ginčijamo akto 10 eilut÷) suteikta J. P., panaikinus Jūrat÷s ir Kastyčio skvere pažym÷tą
viešąją vietą Nr. 7, kurioje iki šio skvero rekonstrukcijos stov÷jo J. P. priklausęs laikinasis statinys. Pagal
Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio l dalies 3 punktą savivaldyb÷s taryba savo sprendimu turi teisę nustatyti
lengvatas vietinių rinkliavų mok÷tojams. Jokie teis÷s aktai nedetalizuoja lengvatų nustatymo tvarkos, tod÷l
šioje srityje savivaldyb÷s tarybai suteikta diskrecijos teis÷ spręsti klausimą, kuriam asmeniui ir d÷l kokių
priežasčių padaryti išimtį iš bendros taisykl÷s.
Skirdama vietą VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“ taryba atsižvelg÷ į tai, kad šalia vietos, skirtos
pliažo tinkliniui, turi būti vieta tinklinio r÷m÷jų reklamai, kuri geriausiai matoma ant šalia esančių statinių,
skirtų prekybai; būtina įrengti persirengimo vietas sportininkams; būtina prekiauti specialiai sportininkams
skirtais maisto produktais ir g÷rimais; numatyti vietą žiūrovams ir sporto r÷m÷jams; vietą sportininkams
pails÷ti; rengti renginius varžybų atidarymo ir uždarymo proga ir pan. Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos
2004 m. balandžio 28 d. protokole Nr. 27 nurodyta pagrindin÷ priežastis, d÷l ko buvo nuspręsta numatyti 14a
vietą (14 eilut÷): pasiūlyta įvertinti tai, kad VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“ 10 metų propaguoja pliažo
tinklinį, garsina Palangos miesto vardą Lietuvoje ir už jos ribų. Sprendime numatyta 14a vieta (14 eilut÷) yra
tiesiogiai susijusi su 14 vieta (13 eilute), kuri, kaip pripažino teismas, yra pagrįstai skirta VšĮ „Palangos
pliažo tinklinio baz÷“ aktyvaus poilsio paslaugoms teikti.
Tod÷l savivaldyb÷s taryba tur÷jo teisę, atsižvelgdama į vietos sąlygas ir aplinkybes, skirti
ginčijamame sprendime 11 vietą (10 eilut÷) J. P., o 14a vietą (14 eilut÷) VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“.
Mano, kad teismas nepagrįstai remiasi Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos sprendinio „D÷l
vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos
nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ projektu, nes šis dokumentas neturi galios ir negali būti laikomas
įrodymu, kad ginčijamame sprendime skiriant 11 vietą (10 eilut÷) ir 14a vietą (14 eilut÷) apeliantams, buvo
pažeisti teis÷s aktų reikalavimai.
Atsiliepimu į apeliantų skundą pareišk÷jas prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Kaip pripažįsta patys apeliantai, Vyriausyb÷s atstovas, sutinkamai su Lietuvos Respublikos administracin÷s
priežiūros įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, yra įgaliotas tikrinti, ar savivaldyb÷s kolegialių ir nekolegialių
administravimo subjektų teis÷s aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausyb÷s nutarimams ir kitiems su
įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teis÷s aktams.
Tod÷l Vyriausyb÷s atstovas nustatęs, kad Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d.
sprendinio Nr. 101 „D÷l vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto
savivaldyb÷s tarybos nuostatytose viešosiose vietose išdavimą“ 3 punktu patvirtintų Vietin÷s rinkliavos už
leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose
išdavimą nuostatų 6 punkto priedo 22 skyriaus „Paplūdimyje“ 10, 13 ir 14 eilut÷se nustatytų vietų (11, 14,
14a) suteikimas nurodytiems asmenims ne konkurso tvarka prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio
nuostatoms, bei Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies l punkto nuostatoms, pagrįstai ir teis÷tai teik÷
Palangos miesto savivaldybei teikimą, o v÷liau ir teismui prašymą d÷l min÷tų eilučių panaikinimo.
Šiuo atveju Vyriausyb÷s atstovas tyr÷ Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28
d. sprendimo Nr. 101 „D÷l vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto
savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ teis÷tumą, o ne I. Ž. firmos skundą, kaip kad
teigia apeliantai. Nei pateiktu teikimu, nei prašymu teismui, nebuvo ginami min÷to piliečio interesai, nes nei
teikime, nei prašyme teismui Vyriausyb÷s atstovas nereišk÷ reikalavimų, naudingų tik I. Ž. firrmai, kaip kad,
pavyzdžiui, reikalavimas min÷to priedo 22 skyriaus „Paplūdimyje“ 10, 13 ir 14 eilut÷se nustatytų vietų (11,
14, 14a) suteikimas ne konkurso tvarka I. Ž. firmai.
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Šioje administracin÷je byloje Vyriausyb÷s atstovas neginčija, jog Palangos miesto savivaldyb÷s
tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 101 „D÷l vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti
paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ 3 punktu
patvirtintų Vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s
tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų 6 punkto priedo 22 skyriaus „Paplūdimyje“ 10, 13
ir 14 eilut÷s yra norminis ar individualus teis÷s aktas, tačiau atkreipia d÷mesį, kad pagal Lietuvos
Respublikos administracin÷s priežiūros įstatymo 4 straipsnį, Vyriausyb÷s atstovas tikrina visus teis÷s aktus
(neskirstant į norminius ir individualius), kuriuos priima savivaldyb÷s kolegialūs ir nekolegialūs
administravimo subjektai.
Apeliantai nepagrįstai analizuoja Konkurencijos tarybos kompetenciją ir jos įgaliojimus. Šiuo
atveju ne Konkurencijos taryba tikrino Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d.
sprendimo Nr. 101 „D÷l vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto
savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ atitikimą Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymui bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymui, o Vyriausyb÷s atstovas – pagal jam priskirtą
kompetenciją.
Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 101 tikrinimas, ar šis
sprendimas neprieštarauja Konkurencijos įstatymui buvo pagrįstas, nes ginčijamu sprendimu yra
reguliuojama rinka – prekybos ar (ir ) paslaugų teikimas Palangos miesto viešojoje vietoje – paplūdimyje.
D÷l teis÷s prekiauti bei teikti paslaugas šiose vietose yra varžomasi, yra daug pageidaujančių jas (paslaugas)
teikti. Tod÷l ši verslo aplinka yra ir turi būti konkurencinga.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
J. P. ir VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“ apeliacinis skundas patenkinamas iš dalies.
Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 15 d. sprendimo dalis, kuria
panaikintos Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo „D÷l vietin÷s
rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose
viešosiose vietose išdavimo“ 3 punktu patvirtintų Vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti
paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų 6 punkto priedo 22
skyriaus „Paplūdimyje“ 10 ir 14 eilut÷s, konstatavus Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimą, ir sprendimo
dalis, kuria atmestas reikalavimas d÷l tų pačių Nuostatų 6 punkto priedo 22 skyriaus „Paplūdimyje“ 13
eilut÷s panaikinimo, kaip nepažeidžiančios Konkurencijos įstatymo 4 str., panaikinama, ir nauju sprendimu
ši pareišk÷jo skundo dalis atmetama.
Byla d÷l reikalavimų, grindžiamų Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies l punkto, Naujų
valstybin÷s žem÷s sklypų pardavimo ir nuomos ne žem÷s ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr.692, pažeidimais, grąžinama pirmosios
instancijos teismui nagrin÷ti iš naujo. (ABTĮ 140 str. 1 d. 3 p.)
D÷l Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 15 d. sprendimo dalies, kuria
panaikintos Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo „D÷l vietin÷s
rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose
viešosiose vietose išdavimo“ 3 punktu patvirtintų Vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti
paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų 6 punkto priedo 22
skyriaus „Paplūdimyje“ 10 ir 14 eilut÷s, konstatavus Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimą, ir sprendimo
dalies, kuria atmestas reikalavimas d÷l tų pačių Nuostatų 6 punkto priedo 22 skyriaus „Paplūdimyje“ 13
eilut÷s panaikinimo, kaip nepažeidžiančios Konkurencijos įstatymo 4 str., panaikinimo ir šios pareišk÷jo
skundo dalies atmetimo argumentų
Pareišk÷jo reikalavimas panaikinti Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d.
sprendimo „D÷l vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s
tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo“ 3 punktu patvirtintų Vietin÷s rinkliavos už leidimo
prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų
6 punkto priedo 22 skyriaus „Paplūdimyje“ 10, 13 ir 14 eilutes, tarp kitų faktinių bei teisinių pagrindų,
grindžiamas Konkurencijos įstatymo 4 str. reikalavimų pažeidimu.
Šie pareišk÷jo reikalavimai atsakovui atmetami konstatavus, jog viešojo administravimo subjektas
veik÷ peržengdamas jam suteiktų įgalinimų (kompetencijos) ribas (ultra vires).
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Savivaldybių administracin÷s priežiūros įstatymo 1 straipsnyje nustatyta, jog šiuo įstatymu
įgyvendinami Konstitucijos 123 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyto savivaldybių veiklos administracin÷s
priežiūros instituto tikslai – suteikti Vyriausybei teisę, kad jų skiriami atstovai prižiūr÷tų savivaldybių veiklą,
nustatytų savivaldybių administracin÷s priežiūros sritį, šią priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimus ir jų
įgyvendinimo tvarką.
Savivaldybių administracinę priežiūrą atlieka, tai yra prižiūri, ar savivaldyb÷s laikosi Konstitucijos
ir įstatymų, ar vykdo Vyriausyb÷s sprendimus, Vyriausyb÷s skiriami Vyriausyb÷s atstovai (Įstatymo 2 str.).
„Prižiūr÷damas, ar savivaldyb÷s laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausyb÷s
sprendimus, Vyriausyb÷s atstovas:
1) tikrina, ar savivaldyb÷s kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų teis÷s aktai
neprieštarauja įstatymams, Vyriausyb÷s nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems
centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teis÷s aktams (toliau – įstatymai ir Vyriausyb÷s
sprendimai);
2) kai savivaldyb÷s administravimo subjektai nesilaiko Konstitucijos ir įstatymų, nevykdo
Vyriausyb÷s sprendimų, šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka reikalauja, kad Konstitucijos būtų
laikomasi, įstatymai būtų įgyvendinti, o Vyriausyb÷s sprendimai įvykdyti;
3) neteis÷tus savivaldyb÷s administravimo subjektų teis÷s aktus šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje
nustatyta tvarka siūlo panaikinti arba pakeisti;
4) kai savivaldyb÷s administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teis÷s aktą,
atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausyb÷s sprendimą, kreipiasi į teismą“ (Įstatymo 4 str.).
Vertinant pamin÷tą teisinį reguliavimą, pažym÷tina, jog Įstatymas, nustatydamas savivaldybių
administracin÷s priežiūros sritis, neapibr÷žia administravimo procedūrų tais atvejais, kai tam tikrų įstatymų
vykdymo kontrolei užtikrinti ir valstyb÷s politikos tam tikrose srityse įgyvendinimui sukurti, veikia specialūs
centriniai valstybinio administravimo subjektai. Sprendžiant, ar Vyriausyb÷s atstovas, reikalaudamas
pašalinti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje numatytus savivaldos institucijų daromus pažeidimus, veikia
jam suteiktų įgalinimų ribose, svarbu nustatyti viešojo administravimo subjektų bendrosios ir specialiosios
kompetencijos santykį, pripažįstant specialiosios kompetencijos prioritetą.
Remiantis Konkurencijos įstatymo 18 straipsniu, Konkurencijos taryba yra Lietuvos Respublikos
valstyb÷s įstaiga, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką bei kontroliuojanti, kaip laikomasi šio įstatymo.
Konkurencijos taryba nagrin÷ja, ar valstyb÷s valdymo ir savivaldos institucijų priimti teis÷s aktai
ar kiti sprendimai atitinka šio įstatymo 4 straipsnio reikalavimus ir, jei yra būtina, kreipiasi į valstyb÷s
valdymo ir savivaldos institucijas reikalaudama pakeisti ar panaikinti teis÷s aktus, ar kitus konkurenciją
ribojančius sprendimus. Jeigu reikalavimas neįvykdytas, Taryba turi teisę valstyb÷s valdymo institucijų
sprendimus, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s norminius teis÷s aktus, apskųsti Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui, savivaldos institucijų sprendimus – apygardos administraciniam
teismui (Konkurencijos įstatymo 19 str.)
Taigi Konkurencijos taryba, būdama viešasis juridinis asmuo (Konkurencijos tarybos nuostatų 3
p.), vykdo jai priskirtas specialiąsias viešojo administravimo funkcijas Konkurencijos įstatymo laikymosi
kontrol÷s srityje (ABTĮ 2 str. 6, 7 dalys), tod÷l Vyriausyb÷s atstovo teisin÷ pad÷tis kompetencijos požiūriu,
atliekant Konkurencijos įstatymo laikymosi kontrol÷s savivaldyb÷s institucijų lygmenyje funkcijas, yra
ribojama ir leidžiama tiek, kiek jos neperduota specialiai Konkurencijos įstatymo kontrolę atliekančiam
viešojo administravimo subjektui. Šiuo atveju Vyriausyb÷s atstovas, įgyvendindamas savivaldos institucijų
veiklos teis÷tumo kontrol÷s funkciją, privalo reaguoti ir į Konkurencijos įstatymo pažeidimus (įtarimus d÷l
tokių pažeidimų), tačiau atsižvelgiant į pamin÷tas Konkurencijos tarybos funkcijas (kompetenciją),
Vyriausyb÷s atstovo įgalinimai baigiasi panešimu apie galimą pažeidimą Konkurencijos tarybai (pagal
teis÷tumo kontrol÷s ir bedradarbiavimo principus), kuri, vykdydama jai priskirtas specialiąsias kontrol÷s
funkcijas, atlieka įstatymu nustatytas administravimo procedūras. Toks teis÷s aiškinimas atspindi viešojo
administravimo subjektų veiklai taikomų vientisumo ir koncentracijos principų laikymąsi.
D÷l šių motyvų, Vyriausyb÷s atstovas, reikalaudamas atsakovo pašalinti Konkurencijos įstatymo
pažeidimus, viršijo savo kompetenciją, tod÷l skundas šioje dalyje atmestinas.
Nors sprendimo dalis, kuria atmestas reikalavimas d÷l priedo 13 eilut÷s panaikinimo, apeliaciniu
skundu neskųsta, kolegija ją naikina ir skundą atmeta d÷l anksčiau pamin÷tų motyvų remdamasi ABTĮ 136
straipsniu.
D÷l bylos grąžinimo iš naujo nagrin÷ti reikalavimų, grindžiamų Statybos įstatymo 3 straipsnio 2
dalies 1 punkto, Naujų valstybin÷s žem÷s sklypų pardavimo ir nuomos ne žem÷s ūkio paskirčiai (veiklai)
tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr.692, pažeidimais,
dalyje
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Teismas neanalizavo pareišk÷jo argumentų d÷l ginčijamos sprendimo dalies neatitikimo Statybos
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies l punktui, Naujų valstybin÷s žem÷s sklypų pardavimo ir nuomos ne žem÷s ūkio
paskirčiai (veiklai) tvarkai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr.
692, nurodydamas, jog ginčijamu teis÷s aktu Palangos miesto paplūdimyje buvo nustatyta 19 viešųjų vietų
prekybai ar paslaugų teikimui iš laikinųjų statinių ir įrenginių. Atsakovo atstov÷s paaiškinimu nustatyta, kad
valstybin÷s žem÷s nuomos sutartys su šiose viešosiose vietose prekiaujančiais asmenimis nesudarytos.
Teismui analizuojant ir pasisakant d÷l teisinio reglamentavimo, susijusio su pareišk÷jo argumentu, jog
suteikiant teisę prekiauti viešosiose vietose ir leidžiant juose statyti laikinus bei kitus nesud÷tingus statinius,
nebuvo sprendžiamas valstybin÷s žem÷s nuomos klausimas teis÷s aktų nustatyta tvarka, būtų pasisakyta d÷l
šių asmenų teisių ir pareigų.
Tokia teismo pozicija nepagrįsta.
Šio ginčo ribos apibr÷žiamos reikalavimo apimtimi, kuri nustatoma pagal skundo pagrindą ir
dalyką. Iš prašymo matyti, jog reikalavimai keliami tik d÷l Vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir)
teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų 6 punkto
priedo 22 skyriaus „Paplūdimyje“ 10, 13 ir 14 eilučių panaikinimo d÷l Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies
1 punkto, Naujų valstybin÷s žem÷s sklypų pardavimo ir nuomos ne žem÷s ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr.692, pažeidimų. Teismas,
nagrin÷damas šio akto dalies teis÷tumą pamin÷tais pagrindais, turi pasisakyti tik d÷l trečiųjų asmenų teisių ir
pareigų. Procesinio pagrindo pasisakyti d÷l kitų, neįtrauktų į bylą asmenų, teisių, įvertinant šio ginčo ribas,
n÷ra, tod÷l pirmosios instancijos teismas, nevertindamas pareišk÷jo argumentų d÷l ginčijamos sprendimo
dalies neatitikimo Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies l punktui, Naujų valstybin÷s žem÷s sklypų
pardavimo ir nuomos ne žem÷s ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkai, patvirtintai Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692, pažeid÷ proceso reikalavimus (ABTĮ 86 str.). Tod÷l
šioje dalyje byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrin÷ti iš naujo (ABTĮ 142 str. 1 d.).
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu teis÷jų
kolegija
n u t a r i a:
J. P. ir VšĮ „Palangos pliažo tinklinio baz÷“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Klaip÷dos apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 15 d. sprendimo dalį, kuria
panaikintos Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo „D÷l vietin÷s
rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose
viešosiose vietose išdavimo“ 3 punktu patvirtintų Vietin÷s rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti
paslaugas Palangos miesto savivaldyb÷s tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų 6 punkto priedo 22
skyriaus „Paplūdimyje“ 10 ir 14 eilut÷s, konstatavus Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimą, ir sprendimo
dalį, kuria atmestas reikalavimas d÷l tų pačių Nuostatų 6 punkto priedo 22 skyriaus „Paplūdimyje“ priedo 13
eilut÷s panaikinimo, kaip nepažeidžiančios Konkurencijos įstatymo 4 str., panaikinti, ir nauju sprendimu šią
pareišk÷jo skundo dalį atmesti.
Bylą d÷l reikalavimų, grindžiamų Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies l punkto, Naujų
valstybin÷s žem÷s sklypų pardavimo ir nuomos ne žem÷s ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692, pažeidimais, grąžinti pirmosios
instancijos teismui nagrin÷ti iš naujo.
Nutartis neskundžiama.
1.3.3.

D÷l muitin÷s veiklos

1.3.3.1. D÷l asmens, atsakingo už skolininkų įsipareigojimų muitinei įvykdymą, sąžiningumo; d÷l teis÷s
į preferencijas panaikinimo
Pagal Muitin÷s kodekso 213 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. Ši teis÷s norma suponuoja suinteresuoto asmens veikos aktyvumą (siekimą užtikrinti, kad būtų
laikomasi visų lengvatinių muitų taikymo sąlygų) bei tokį elgesį patvirtinančių įrodymų pateikimą, kilus
klausimui d÷l teis÷s į preferencijas panaikinimo.
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Prekių jud÷jimo sertifikatų v÷lesnį patikrinimą importuojančios šalies muitin÷s prašymu atlieka
eksportuojančios šalies atsakingi muitin÷s pareigūnai. Pagal Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 30
straipsnio 6 dalį, jei d÷l rimtų priežasčių per dešimt m÷nesių neatsiunčiamas atsakymas, arba jei atsakyme
trūksta informacijos dokumento autentiškumui įrodyti, arba tikrai produktų kilmei nustatyti, prašančios
muitin÷s pareigūnai panaikina teisę į preferencijas, išskyrus force majeure atvejus ar išskirtines aplinkybes.
Teis÷s į preferencijas panaikinimas siejamas su alternatyviai nurodytais, t. y. savarankiškais pagrindais.
Dešimties m÷nesių termino pasibaigimas yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas muitinei panaikinti
nustatytą teisę į preferencijas, tačiau jis savaime nepanaikina galimyb÷s po to, per nustatytą senaties
terminą, pasinaudoti kitais dviem teis÷s į preferencijas panaikinimo pagrindais.
Administracin÷ byla Nr. A11-1491/2005
Procesinio sprendimo kategorijos 10.3; 3.1
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. lapkričio 29 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Anatolijaus
Baranovo (praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s (kolegijos pirminink÷), Romano Klišausko, Sigitos Rud÷nait÷s ir
Edvardo Sinkevičiaus,
sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui Vidmantui Raviniui,
atsakovų atstovams Daivai Jankauskaitei ir Andriui Jankauskui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo UAB
,,Jono ratai“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. geguž÷s 23 d.
sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB ,,Jono ratai“ skundą atsakovams Muitin÷s
departamentui, Kauno teritorinei muitinei d÷l sprendimų panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas UAB ,,Jono ratai“ su skundu (b. l. 3-7) kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį
teismą prašydamas panaikinti atsakovų Kauno teritorin÷s muitin÷s 2005 m. sausio 7 d. sprendimą Nr.
KM19/04-2657/2834/2004 ,,D÷l importo mokesčių perskaičiavimo“ ir Muitin÷s departamento 2005 m.
vasario 28 d. sprendimą Nr. 1A-18.5-113 ,,D÷l UAB ,,Jono ratai“ 2005 m. sausio 28 d. skundo“.
Pareišk÷jas paaiškino, kad Muitin÷s departamento sprendime pažym÷ta, jog Vokietijos muitin÷
nepatvirtino prekių jud÷jimo sertifikatuose nurodytų automobilių kilm÷s. Neaišku, kokie gauti dokumentai
(įrodymai), kuriais remiantis panaikinta teis÷ į preferencinius muitus, tod÷l n÷ra aišku, kas kaltas d÷l
neteisingų duomenų pateikimo. EUR.1 yra oficialus dokumentas, kuris galioja, kol nepripažinta priešingai.
Teig÷, jog skundžiami sprendimai priimti vienašališkai ir nepagrįstai, kadangi pareišk÷jui nepranešta apie
prekių jud÷jimo sertifikatų galiojimo klausimo nagrin÷jimą, nesuteikta teis÷ įrodyti, jog atlikti būtini
veiksmai, ir jog automobiliai atitinka sertifikatuose nurodytą kilmę. Nurod÷, kad kartu su EUR.1 buvo
pateikta ir automobilio gamintojo išduota pažyma, patvirtinanti automobilio kilmę, bei eksporto deklaracija.
Būtent automobilio gamintojas patvirtina jo kilmę, ir pagal tai yra pildomas sertifikatas. Eksporto deklaracija
patvirtina, iš kur ir į kur buvo gabenamas automobilis. Šiuos dokumentus yra patvirtinusi Vokietijos muitin÷.
Pareišk÷jas pažym÷jo, jog d÷l automobilių eksporto į Lietuvą ginčas nekyla, nes yra muitin÷s žymos. D÷l
prekių kilm÷s ginčas irgi netur÷tų kilti, nes muitinei buvo pateikti automobilių gamintojų kilmę
patvirtinantys dokumentai, kurie atitiko tuo metu galiojusių teis÷s aktų reikalavimus. Dokumentai pateikti
vadovaujantis Muitin÷s departamento direktoriaus 1999 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 210 ,,D÷l
preferencin÷s prekių kilm÷s dokumentų pildymo instrukcijos ir jud÷jimo sertifikatų EUR.1 išdavimo
tvarkos“, o juos pild÷ Vokietijoje registruota įmon÷ GEN – PROTEKT. Pareišk÷jas pabr÷ž÷, kad veik÷
sąžiningai, ir jokių klaidinančių ar netikslių duomenų nepateik÷. Pagal Europos sutarties, steigiančios
asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų šalių narių ir Lietuvos Respublikos (Asociacijos sutartis), 3-iojo
Protokolo 17 straipsnį, sertifikatus išduodanti muitin÷ imasi visų būtinų priemonių produkto kilmei
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patikrinti. Taigi prekių kilm÷s sertifikatas buvo pagrindas taikyti preferencinius muitus. Pareišk÷jas teig÷,
kad galiojusio Muitų tarifų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 3 punktas numat÷, jog preferencin÷ muito tarifo
norma taikoma, kai pateikiamas įrodymas, kad prek÷s kilusios iš valstybių ar jų grupių, su kuriomis Lietuva
yra sudariusi tarptautines sutartis, nustatančias laisvos prekybos režimą (jis pateik÷ Vokietijos muitin÷s
patvirtintus dokumentus EUR.1). Pabr÷ž÷, jog vadovaujantis Muitin÷s departamento 1997 m. liepos 4 d.
įsakymu Nr. 240 patvirtintos Preferencinių muitų taikymo tvarkos 1.2, 2.3, 2.5 punktais, taip pat Muitin÷s
departamento 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 389 patvirtintos Preferencinių importo muitų taikymo tvarkos
12, 15 punktais, pateiktas dokumentas tur÷jo būti pripažintas. Be to, nuo dokumentų įforminimo yra pra÷ję
treji metai, o nuo 2004 m. geguž÷s 1 d. nebeliko preferencinių muitų, tod÷l šis klausimas negal÷jo būti
keliamas. Pareišk÷jas nurod÷, kad šiuo atveju taikytinas Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnyje
numatytas turinio viršenyb÷s prieš formą principas. Tai, kad asmuo, nurodytas kaip eksportuotojas,
nesikreip÷ su prašymu ar neįgaliojo kito asmens, netur÷tų būti teis÷s į preferencinį muitą panaikinimo
priežastis. Teig÷, kad neaišku, kokie yra jo neteis÷ti veiksmai (nenurodyti pažeisti teis÷s aktai). Pažym÷jo,
jog atsakovų veiksmai vertintini kaip įmon÷s žlugdymas.
Atsakovas Muitin÷s departamentas atsiliepime į pareišk÷jo UAB ,,Jono ratai“ skundą (b. l. 34-36)
praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Muitin÷s departamentas nurod÷, kad vadovaudamasis Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo
nuostatomis, 2003 m. kovo 20 d. raštu Nr. 3B-15.7/23-3325 kreip÷si į Vokietijos muitinę prašydamas
patvirtinti, ar sertifikatuose nurodytos prek÷s atitinka kilm÷s reikalavimus. Vokietijos muitin÷, patikrinusi
sertifikatus, praneš÷, jog negali patvirtinti juose nurodytų automobilių kilm÷s. Apie šios muitin÷s atsakymus
2004 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. 3B-15.9/23-12778 ir 2004 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 3B-15.9/23-13673
informavo Kauno teritorinę muitinę, kuri 2005 m. sausio 7 d. sprendimu Nr. KM19/04-2657/2834/2004
importuotiems automobiliams pritaik÷ 10 procentų autonominio muito tarifo normą ir perskaičiavo importo
mokesčius. Pažym÷jo, jog sertifikatų išsiuntimas Vokietijos muitin÷s patikrinimui atitiko Asociacijos
sutarties 3-iojo Protokolo 30 straipsnio ir Preferencinių importo muitų taikymo tvarkos 15, 17 punktų
nuostatas. Sertifikatų siuntimą patikrinti į prekių eksporto šalį numat÷ ir galiojusi Preferencinių muitų
taikymo tvarka. Pabr÷ž÷, kad preferencinių muitų netaikymas atitiko bendrojo dokumento importo rinkinių
įforminimo metu galiojusius Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 30 straipsnio 6 dalį, Muitų tarifų įstatymo
10 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 268 ,,D÷l prekių
eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos“ 2.17 punktą, Preferencinių importo muitų
taikymo tvarkos 18, 19 punktus. Nurod÷, jog nebuvo nustatytos išskirtin÷s aplinkyb÷s, d÷l kurių nebūtų
galima panaikinti teis÷s į preferencijas, tod÷l neregistruoti papildomos mokesčių sumos nebuvo pagrindo
(Muitin÷s kodekso 213 str.).
Atsakovas Kauno teritorin÷ muitin÷ atsiliepime į pareišk÷jo UAB ,,Jono ratai“ skundą (b. l. 90-92)
praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Kauno teritorin÷ muitin÷ nurod÷, kad Muitin÷s kodekso 28 straipsnyje nustatyta, jog lengvatiniai
muitai taikomi prek÷ms, įvykdžius Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytų lengvatin÷s
(preferencin÷s) prekių kilm÷s nustatymo taisyklių apibr÷žtas sąlygas. Lietuva ir Vokietija tokias taisykles ir
muitinių administracinio bendradarbiavimo tvarką nustat÷ Asociacijos sutarties 1-uoju ir 3-iuoju Protokolais.
Pažym÷jo, jog 3-iojo Protokolo 16 straipsnyje nustatyti dokumentai, būtini pateikti į kitą šalį; tam, kad iš
vienos šalies kilusioms prek÷ms, importuojamoms į kitą šalį, būtų suteikiamos sutartyje numatytos
lengvatos. Pareišk÷jas pateik÷ muitinei po prekių eksportavimo išduotus prekių jud÷jimo sertifikatus EUR.1.
Sąlygas tokiems sertifikatams pateikti nustato šio protokolo 23 straipsnis, ir jas turi įvykdyti eksportuotojas.
Nurodyti teis÷s aktai nustat÷ tokių sertifikatų patikrinimo būdą. Pažym÷jo, jog muitin÷s pareigūnai kreip÷si į
Vokietijos muitinę, kuri atlikusi prekių jud÷jimo sertifikatų patikrinimą praneš÷, kad negali patvirtinti
sertifikatuose nurodytos automobilių kilm÷s. Tai tapo pagrindu panaikinti preferencijas ir perskaičiuoti
muitus. Pabr÷ž÷, kad Vokietijos muitin÷ yra oficiali valstyb÷s institucija, tod÷l netik÷ti jos pateiktais
duomenimis n÷ra pagrindo. Be to, pareišk÷jas nepareišk÷ prašymo susipažinti su Vokietijos muitin÷s pateiktu
atsakymu. Nurod÷, kad preferencinei prekių kilmei įrodyti bei gauti su ja susijusias importo muito mokesčių
lengvatas galima tik pateikus laisvosios prekybos sutartyse nustatytus prekių kilm÷s dokumentus, įrodančius,
jog prek÷s kilusios iš valstybių, išvardintų Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. gruodžio 16 d.
nutarimo Nr. 268 ,,D÷l prekių eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos“ 1.5 punkte
nurodytame sąraše, bei atitinka laisvosios prekybos sutarčių nuostatas. Jokie kiti dokumentai n÷ra ir negali
būti preferencin÷s prekių kilm÷s įrodymais. Teig÷, kad Muitin÷s departamento direktoriaus 1999 m.
rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 210 skirtas Lietuvos muitinei, išduodančiai preferencinius kilm÷s dokumentus.
Šiuo atveju preferencijų panaikinimo priežastis n÷ra klaidingai užpildytas sertifikatas, o Asociacijos sutarties
3-iojo Protokolo 30 straipsnio 6 dalies, Muitų tarifų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos
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Vyriausyb÷s 1997 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 268 2.17 punkto vykdymas. Pažym÷jo, jog sprendimuose
nurodyta, kokiais teis÷s aktais vadovaujantis muito tarifas yra perskaičiuojamas iš preferencinio į
autonominį. Muitin÷s kodekso normos (21, 24, 28 str.) nustato muitin÷s teisę tikrinti muitin÷s deklaracijas po
prekių išleidimo, o nustačius, kad teis÷s normos, reglamentuojančios muitin÷s procedūros atlikimo tvarką, ar
kitos nuostatos buvo taikytos remiantis neišsamia informacija, muitin÷ remdamasi nauja informacija imasi
teis÷s aktų nustatytų priemonių pataisyti muitin÷s deklaraciją, išieškoti papildomai priskaičiuotus muitus ir
mokesčius (6, 10, 13 str.). Taip pat buvo galima vadovautis Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 30
straipsniu.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. geguž÷s 23 d. sprendimu (b. l. 113-119)
pareišk÷jo UAB ,,Jono ratai“ skundą atmet÷.
Teismas nurod÷, kad ginčas spręstinas vadovaujantis tiek Muitin÷s kodeksu, tiek kitais teis÷s
aktais, kurie galiojo iki 2004 m. balandžio 30 d. (Muitin÷s įstatymo 96 str. 2 d.). Teismas nustat÷, kad
mokestin÷ prievol÷ (skola muitinei) atsirado, kai pareišk÷jas pateik÷ muitinei 2001 m. vasario 27 d. ir 2001
m. balandžio 23 d. deklaracijas (Muitin÷s kodekso 66 str., 77 str. 3 d., 185 str., 211 str. 1, 3 d., Bendrijos
muitin÷s kodekso, patvirtinto Tarybos 1992 m. spalio 12 d. reglamentu Nr. 2913/92, 67 str.). Pažym÷jo, jog
atsakovai, priimdami ginčijamus sprendimus, pagrįstai nurod÷, kad vadovaujasi Muitų tarifų įstatymo 10
straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 268 2.17, 18, 19
punktais, Preferencinių muitų taikymo tvarkos 2.7 punktu, Preferencinių importo muitų taikymo tvarkos 18,
19 punktais. Teismas nurod÷, kad preferencin÷ importo muito norma gali būti taikoma, kai pateikiamas
įrodymas, kad prek÷s kilusios iš valstybių ar jų grupių, su kuriomis Lietuva yra sudariusi tarptautines
sutartis, nustatančias laisvos prekybos režimą. Valstyb÷, iš kurios yra kilusios importuojamos prek÷s,
nustatoma vadovaujantis Muitin÷s kodekso ir tarptautinių sutarčių nuostatomis (Muitų tarifų įstatymo 10 str.
2 d., 10 str. 3 d. 3 p.). Muitin÷s kodekso 28 straipsnis numat÷, jog 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. Atsižvelgdamas į tai, teismas padar÷ išvadą, kad pareišk÷jas nepagrįstai
teigia, jog prekių kilmę buvo galima nustatyti iš jo pateiktų kitų dokumentų, pvz., gamintojų pažymos.
Prek÷s pagaminimo vieta, kai perkama jau panaudota prek÷, neįrodo pačios prek÷s kilm÷s šalies. Teismas,
spręsdamas bylą, vadovavosi Asociacijos sutartimi, šios sutarties 3-iojo Protokolo 17 straipsniu. Teismas
nustat÷, kad jud÷jimo sertifikatai EUR.1 buvo išduoti v÷liau nei prek÷s pateiktos muitinei įforminti. Teismas
taip pat analizavo Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 18, 30 straipsnius. Teismas nustat÷, jog atsakymai iš
Vokietijos muitin÷s gauti daugiau kaip po metų, tačiau pamin÷tosios teis÷s normos neįpareigoja importuotojo
muitin÷s tarnybų priimti sprendimą per 10 m÷nesių negavus atsakymo. Muitin÷s departamentas kreip÷si į
Vokietijos muitinę 2003 m. kovo 20 d., nepra÷jus trejiems metams, kai dar turi būti saugomi dokumentai,
susiję su sertifikato išdavimu (Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 17 str. 3 d.). Patikrinimo medžiagą
Lietuvos muitin÷ gavo 2004 m. gruodžio 6 d. ir 2004 m. lapkričio 17 d. Teismas pažym÷jo, jog Asociacijos
sutarties 3-iojo Protokolo 30 straipsnio 6 dalis numato, kad jeigu atsakyme trūksta informacijos tikrai
produktų kilmei nustatyti, prašančios muitin÷s pareigūnai panaikina teisę į preferencijas, išskyrus atvejus, kai
yra tam tikros išskirtin÷s aplinkyb÷s. Tokios išskirtin÷s aplinkyb÷s nenustatytos. Teismas konstatavo, kad
Muitin÷s departamentas, įvertinęs Vokietijos muitin÷s pateiktą informaciją, kuri buvo pakankamai konkreti ir
akivaizdžiai rod÷, jog pareišk÷jo pateikti prekių jud÷jimo sertifikatai yra fiktyvūs, pagrįstai panaikino muito
mokesčio lengvatą. Teismas taip pat konstatavo, kad Muitin÷s kodekso 213 straipsnis pareišk÷jui
netaikytinas, kadangi sertifikatai išduoti pagal fiktyvius prašymus, tačiau ne d÷l Vokietijos muitin÷s
pareigūnų padarytos klaidos. Teismas pažym÷jo, jog pareišk÷jas nurod÷ įvežimo sąlygą ,,EXW“ (Muitin÷s
departamento 1995 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 96 patvirtintos Prekių muitin÷s vert÷s patikslinimo,
atsižvelgiant į jų pristatymo sąlygas, instrukcijos 6 p.), tod÷l klaida, kurią padar÷ kitos valstyb÷s institucija,
išduodama lengvatinę (preferencinę) prekių kilmę įrodantį dokumentą (sertifikatą), n÷ra tokia, kurios
negal÷jo nustatyti pareišk÷jas, kuris yra atsakingas už įsipareigojimų muitinei vykdymą. Pareišk÷jas gal÷jo
kontroliuoti verslo partnerio Vokietijoje atliekamą dokumentų tvarkymą ir pagal pirkimo-pardavimo
sutarties sąlygas įsitikinti, kad dokumentuose nurodomi teisingi duomenys apie prek÷s pardav÷ją. Teismas
padar÷ išvadą, kad pareišk÷jui pritaikyta muito mokesčio lengvata buvo panaikinta pagrįstai.
Pareišk÷jas UAB ,,Jono ratai“ apeliaciniame skunde (b. l. 124-128) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2005 m. geguž÷s 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti
skundą.
Pareišk÷jas nurodo, kad nuo prekių jud÷jimo sertifikatų EUR.1 įforminimo dienos (Marijampol÷s
teritorin÷s muitin÷s 2001 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. FM07-11-2955) iki jų išsiuntimo į Vokietijos
muitinę dienos (Muitin÷s departamento 2003 m. kovo 20 d. raštas Nr. 3B-15.7/23-3325) yra pra÷ję daugiau
kaip dveji metai, tod÷l toks išsiuntimas neatitiko Preferencinių muitų taikymo tvarkos 15 punkto nuostatos,
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kad tai gali būti atlikta per dvejų metų laikotarpį nuo dokumento įforminimo dienos. Teismas netinkamai
aiškino Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 30 straipsnio 6 dalį, nes vadovaujantis šia nuostata 2003 m.
kovo 20 d. išsiuntus Vokietijos muitinei paklausimą, 2004 m. sausio 20 d. (pra÷jus dešimt m÷nesių), negavus
jokio atsakymo apie patikrinimo rezultatus, atsirado pagrindas svarstyti d÷l preferencijos panaikinimo arba
nepanaikinimo, jeigu yra force majeure ar išskirtin÷s aplinkyb÷s. Atsakovas Kauno teritorin÷ muitin÷, iš
karto nesvarstydamas klausimo d÷l preferencijos panaikinimo, pripažino, jog n÷ra pagrindo panaikinti
preferencijos, tod÷l v÷lesnis sprendimas (Kauno teritorin÷s muitin÷s 2005 m. sausio 7 d. sprendimas Nr.
KM19/04-2657/2834/2004) priimtas pažeidus Bendrijos muitin÷s kodekso 218 straipsnio 3 dalį, Muitin÷s
kodekso 211 straipsnio 3 dalį. Pareišk÷jas teigia, kad mokestin÷ prievol÷ negal÷jo būti įregistruota, nes yra
pra÷ję daugiau kaip treji metai nuo skolos muitinei atsiradimo dienos (Bendrijos muitin÷s kodekso 221 str. 3
d., Muitin÷s kodekso 214 str. 3 d., 215 str. 1 d.). Pareišk÷jas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo administracine byla Nr. A5 – 489/2003. Pažymi, jog priimant sprendimus nebuvo svarstomos
konkrečios įvežimo aplinkyb÷s, aiškinamasi, ar n÷ra išskirtinių aplinkybių, d÷l kurių teis÷ į preferencijas
gal÷tų būti nepanaikinta. Pabr÷žia, kad nepažeid÷ jokių teis÷s aktų reikalavimų ir elg÷si sąžiningai. Net jeigu
nesant paraiškos eksportuojančios šalies muitin÷s pareigūnai eksportuotojui ar jo įgaliotam asmeniui išdav÷
prekių jud÷jimo sertifikatą, panaikinti teisę į preferencijas d÷l eksportuojančios šalies muitin÷s pareigūnų
klaidos yra neteisinga. Būtent ši aplinkyb÷ tur÷jo būti įvertinta kaip išskirtin÷. Pareišk÷jas teigia, jog teismas
nepagrįstai nurod÷, kad netaikytinas Muitin÷s kodekso 213 straipsnis ir kad sertifikatai išduoti pagal
fiktyvius prašymus. Iki šios dienos neaišku, ar tokios paraiškos buvo pateiktos Vokietijos muitinei, kas jas
pateik÷ (Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 17 str.). Atsakovai pripažino, kad jo veiksmuose apgaul÷s ar
akivaizdaus aplaidumo požymių, teis÷s aktų reikalavimų pažeidimų nenustatyta. Pareišk÷jas pažymi, kad
atsakovams priimant sprendimus nebuvo užtikrintas objektyvus visų aplinkybių įvertinimas (Administracinių
bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 89 str. 1 d. 3 p.). Teismas nepasisak÷ d÷l skundo argumento taikyti turinio
viršenyb÷s prieš formą principą, taip pat neišreikalavo prašomų dokumentų.
Atsakovas Muitin÷s departamentas atsiliepime į pareišk÷jo UAB ,,Jono ratai“ apeliacinį skundą (b.
l. 133-134) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. geguž÷s 23 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
Muitin÷s departamentas nurodo, kad Kauno teritorinei muitinei abejonių d÷l sertifikatų EUR.1 kilo
nepra÷jus dvejiems metams nuo muitų perskaičiavimo remiantis jais dienos (Preferencinių importo muitų
taikymo tvarkos 15 p.). Teigia, kad vadovaujantis Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 30 straipsnio 6
dalimi šalies importuotojos muitin÷ gali, bet neprivalo priimti sprendimą tuoj pat, per dešimt m÷nesių
negavusi atsakymo. Be to, n÷ra apibr÷žta, nuo kada skaičiuojamas šis terminas. Kauno teritorin÷s muitin÷s
2005 m. sausio 7 d. sprendimas Nr. KM19/04-2657/2834/2004 priimtas gavus Vokietijos muitin÷s
atsakymus, kad ji negali patvirtinti prekių jud÷jimo sertifikatuose EUR.1 nurodytų automobilių kilm÷s.
Pažymi, jog išskirtin÷s aplinkyb÷s nebuvo nustatytos, tod÷l ir nenurodytos sprendimuose. Teigia, kad
Muitin÷s kodekso 213 straipsnis netur÷jo būti taikomas, nes pareišk÷jo negalima laikyti veikusiu sąžiningai,
o klaida, padaryta išduodant prekių jud÷jimo sertifikatus, nebuvo tokia, kurios jis negal÷jo nustatyti.
Pareišk÷jas nepateik÷ įrodymų, jog deramai siek÷ užtikrinti visas lengvatinių muitų taikymo sąlygas. Nurodo,
kad Vokietijos muitin÷ atliko tarptautin÷je sutartyje numatytą patikrinimą, o Lietuvos institucijos jo revizuoti
ar atlikti papildomus tyrimus negal÷jo. Atkreipia d÷mesį, kad skunde Muitin÷s departamentui neužsiminta
apie Muitin÷s kodekso 213 straipsnio taikymą ir nenurodytos jokios išskirtin÷s aplinkyb÷s (Mokesčių
administravimo įstatymo 153 str. 3 d.).
Atsakovas Kauno teritorin÷ muitin÷ atsiliepime į pareišk÷jo UAB ,,Jono ratai“ apeliacinį skundą
(b. l. 135-137) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. geguž÷s 23 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Kauno teritorin÷ muitin÷ nurodo, kad abejonių d÷l sertifikatų EUR.1 kilo nepra÷jus dvejiems
metams nuo muitų perskaičiavimo remiantis jais dienos (Preferencinių importo muitų taikymo tvarkos 15 p.).
Teigia, jog gali būti taikoma Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 30 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta išimtis,
kad teis÷ į preferencijas nepanaikinama, jei egzistuoja išskirtin÷s aplinkyb÷s, tačiau tokių aplinkybių
nenustatyta, nepateikta jas patvirtinančių įrodymų. Ši teis÷s norma muitinei suponuoja teisę, bet ne pareigą
panaikinti teisę į preferencijas, jeigu atsakymas negaunamas per dešimt m÷nesių. Pažymi, kad sprendimo
pri÷mimo laikas tiesiogin÷s įtakos mokesčių dydžiui apskaičiuoti netur÷jo. Papildomai išieškotina suma į
apskaitą įtraukta per nustatytą laikotarpį, kai muitin÷ sužinojo apie susidariusią pad÷tį (Bendrijos muitin÷s
kodekso 218 str. 3 d.). Teigia, jog Muitin÷s kodekso 213 straipsnis netaikytinas, nes sertifikatai buvo išduoti
remiantis neteisinga informacija. Pareišk÷jas nesielg÷ sąžiningai, ir klaida, padaryta kitos šalies valstyb÷s
institucijos išduodant lengvatinę (preferencinę) prekių kilmę įrodantį dokumentą, n÷ra tokia, kurios asmuo,
atsakingas už skolininko įsipareigojimų vykdymą, negal÷jo nustatyti. Nurodo, kad sertifikatuose nurodytų
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automobilių kilm÷s statuso Vokietijos muitin÷ negal÷jo patvirtinti, nes nebuvo galimyb÷s atlikti patikrinimą.
Vokietijos muitin÷ yra oficiali valstyb÷s institucija, ir netik÷ti jos pateiktais duomenimis n÷ra pagrindo.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Nagrin÷jamas administracinis ginčas kilo d÷l pareišk÷jo teis÷s pasinaudoti preferenciniu
(lengvatiniu) muito tarifu už automobilių importą iš Vokietijos 2001 m. vasario ir balandžio m÷nesiais. Ši
teis÷ pareišk÷jui buvo nustatyta Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s 2001 m. kovo 15 d. bei geguž÷s 17 d.
sprendimais, pareišk÷jui pateikus muitinei būtinus jai (šiai teisei) realizuoti dokumentus, tarp jų ir
Asociacijos sutarties numatytus prekių jud÷jimo sertifikatus EUR.1.
Kolegija pažymi, kad Asociacijos sutartis, kaip tarptautin÷ sutartis, yra specialus (tuo metu
galiojusių Muitų tarifų įstatymo 10 str., Muitin÷s kodekso 28 str. numatytas) teis÷s aktas, reglamentuojantis
produktų (šiuo atveju – min÷tų automobilių) kilm÷s statuso įrodin÷jimo taisykles. Pagal nuo 2004 m.
geguž÷s 1 d. įsigaliojusio Muitin÷s įstatymo 96 straipsnio 2 dalį, susijusios su importo muitais ir atsiradusios
Lietuvos Respublikoje iki 2004 m. balandžio 30 d. mokestin÷s prievol÷s privalo būti įvykdytos vadovaujantis
jų atsiradimo metu galiojusiais Lietuvos Respublikos teis÷s aktais; asmenims šių prievolių neįvykdžius,
muitin÷ taiko nurodytųjų teis÷s aktų nustatytas mokesčių išieškojimo priemones. Taigi konstatuotina, kad
nagrin÷jant šį ginčą yra būtina vadovautis šios (Asociacijos) sutarties nuostatomis.
Pagal Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 16 straipsnį, jud÷jimo sertifikatas EUR.1 yra produktų
(lengvatinę) kilmę patvirtinantis dokumentas. Jo išdavimo procedūra nustatyta sutarties 17 straipsnyje, pagal
kurį jis išduodamas eksportuojančios šalies (šiuo atveju Vokietijos) muitin÷je pagal šios šalies įstatymus;
pareiga imtis visų būtinų priemonių produkto kilm÷s patikrinimui ir pareiga įsitikinti, ar sertifikato forma
užpildyta teisingai, nustatyta sertifikatus išduodantiems muitinei ir pareigūnams. Tai reiškia, kad jud÷jimo
sertifikato EUR.1 išdavimo periodo metu už jo užpildymo teisingumą atsakingi sertifikatą išduodanti muitin÷
ir pareigūnai.
Tačiau kolegija taip pat pažymi, kad ši atsakomyb÷ n÷ra absoliuti, nes (kaip nurodyta Asociacijos
sutarties 17 str. 6 d.) sertifikatus išduodanti muitin÷ imasi visų būtinų priemonių produkto kilm÷s
reikalavimų įvykdymo patikrinimui ir šiam tikslui turi teisę pareikalauti bet kokių įrodymų iš eksportuotojo,
kuris (kaip nurodyta Asociacijos sutarties 17 str. 3 d.) turi būti pasiruošęs, muitin÷s pareigūnams
reikalaujant, pateikti visus reikalingus prekių kilmę įrodančius dokumentus. Tai rodo, kad už teisingos
informacijos pateikimą (eksportuojančios šalies) muitinei atsakingas ir pats eksportuotojas. Be to,
Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 30 straipsnyje nustatytas jud÷jimo sertifikatų v÷lesnio patikrinimo
institutas. Iš šio straipsnio matyti, kad toks patikrinimas yra numatytas kaip administracinio
bendradarbiavimo (tarp sutarties šalių) priemon÷ ir kad importuojančios šalies (šiuo atveju Lietuvos)
muitin÷s prašymu tokį (v÷lesnį) patikrinimą atlieka eksportuojančios šalies (šiuo atveju Vokietijos) atsakingi
(t. y. specialiai tam tikslui paskirti) muitin÷s pareigūnai, kurie turi pateikti informaciją apie patikrinimo
rezultatus per dešimt m÷nesių. Šio straipsnio 5 dalyje taip pat nurodyta, kad šie (v÷lesnio patikrinimo)
rezultatai privalo aiškiai parodyti, ar dokumentai yra tikri, ir ar juose nurodyti produktai turi kilm÷s statusą
bei atitinka kitus šio Protokolo reikalavimus. Taigi konstatuotina, kad šioje teis÷s normoje yra pateikti
reikalavimai v÷lesnio (papildomo) prekių jud÷jimo sertifikatų patikrinimo laike ir jo (rezultatų) turiniui.
Šių reikalavimų įvykdymo (ar neįvykdymo) teisin÷s pasekm÷s nustatytos 30 straipsnio 6 dalyje.
Pagal ją, jei d÷l rimtų priežasčių per dešimt m÷nesių neatsiunčiamas atsakymas arba jei atsakyme trūksta
informacijos dokumento autentiškumui įrodyti arba tikrai produktų kilmei nustatyti, prašančios muitin÷s
pareigūnai panaikina teisę į preferencijas, išskyrus atvejus force majeure ar išskirtines aplinkybes. Aiškinant
šią normą kartu su min÷tomis straipsnio 5 dalies nuostatomis pažym÷tina, kad teis÷s į preferencijas
panaikinimas (nekalbant apie atvejus force majeure ar išskirtines aplinkybes) siejamas su joje alternatyviai
nurodytais, t. y. savarankiškais pagrindais. Tai reiškia, kad (šiuo atveju) pra÷jus min÷tam dešimties m÷nesių
(nuo atitinkamo paklausimo pateikimo-2003-03-20) terminui atsirado savarankiškas ir tuo pačiu pakankamas
pagrindas Lietuvos muitinei (atsakovams) panaikinti pareišk÷jui aukščiau nurodytais Marijampol÷s
teritorin÷s muitin÷s 2001 m. kovo 15 d. bei geguž÷s 17 d. sprendimais nustatytą teisę į preferencijas. Tačiau
min÷tas alternatyvus pagrindų panaikinti teisę į preferencijas nustatymas leidžia daryti išvadą ir konstatuoti,
kad šio termino pasibaigimas savaime nepanaikina galimyb÷s (atsakovams) po to per nustatytą senaties
terminą pasinaudoti kitais dviem teis÷s į preferencijas panaikinimo pagrindais.
Iš Vokietijos Kilm÷s patikrinimo centro gautos 2004 m. lapkričio 12 d. ir gruodžio 1 d.
informacijos (atsakymų į min÷tą 2003 m. kovo 20 d. paklausimą) matyti, kad aukščiau nurodyti pareišk÷jo

61

Administracinių teismų praktika Nr. 8

nuo 2005-07-01

pateikti muitinei prekių jud÷jimo sertifikatai EUR.1 buvo išduoti ne pagal eksportuotojų ar jų įgalintų
asmenų prašymus (t. y. pažeidžiant Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 17 str. 2 d. nustatytus
reikalavimus). Juose taip pat nurodyta, kad d÷l to negalima patvirtinti preferencines pareišk÷jo importuotų
automobilių kilmes. Toks atsakymų turinys (pagal min÷tą Asociacijos sutarties 30 str. 6 d.) yra savarankiškas
ir tuo pačiu pakankamas pagrindas atsakovams panaikinti pareišk÷jo teisę į preferencijas. Tod÷l kolegija
sutinka su atitinkama pirmosios instancijos teismo išvada.
Pareišk÷jo skundžiamais atsakovų sprendimais buvo įregistruota pareišk÷jo mokestin÷ prievol÷ d÷l
nurodyto importo. Ši registracija buvo atlikta atsižvelgiant į min÷tą iš Vokietijos gautą informaciją.
Neįregistruotų mokesčių sumų arba per mažų mokesčių sumų registravimo santykiai paklausimo d÷l šios
informacijos suteikimo išsiuntimo metu (2003 m. kovo 20 d.) buvo reglamentuojami Muitin÷s kodekso 213
straipsnio (2001 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. IX-624 redakcija). Tod÷l sprendžiant šį ginčą yra būtina
vadovautis ir šios normos nuostatomis.
Pagal Muitin÷s kodekso 213 straipsnio 2 dalį, papildoma mokesčių suma neįregistruojama, jeigu
mokesčių suma neįregistruota arba per maža mokesčių suma įregistruota d÷l muitin÷s pareigūno klaidos,
kurios asmuo, atsakingas už skolininko įsipareigojimų muitinei įvykdymą, veikdamas sąžiningai ir
laikydamasis visų teis÷s aktų reikalavimų, susijusių su muitin÷s deklaracijos pateikimu, negal÷jo nustatyti.
Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 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. Tačiau pagal šio straipsnio 4 dalį,
neteisingas lengvatinę (preferencinę) prekių kilmę įrodančio dokumento (sertifikato) išdavimas nelaikomas
klaida, jeigu jis buvo išduotas remiantis neteisinga informacija, pateikta eksportuotojo, išskyrus atvejus, kai
dokumentą išdavusi valstyb÷s institucija žinojo arba tur÷jo žinoti, kad prek÷s neatitinka reikalavimų, kuriuos
įvykdžius joms gali būti taikomi lengvatiniai muitai. Nagrin÷jamoje situacijoje (kaip nurodyta min÷tuose
Vokietijos Kilm÷s patikrinimo centro atsakymuose) jud÷jimo sertifikatuose EUR.1 nurodyti eksportuotojai
nei patys, nei per įgalintus asmenis nebuvo pateikę prašymų išduoti šiuos sertifikatus. Pagal Muitin÷s
kodekso 213 straipsnio 4 dalies prasmę tai laikytina neteisingos informacijos pateikimu. Tod÷l ir
atsižvelgdama į tai, kad byloje n÷ra duomenų, patvirtinančių, jog sertifikatus išdavusi muitin÷ žinojo arba
tur÷jo žinoti, kad prek÷s neatitinka preferencinių reikalavimų, kolegija daro išvadą ir konstatuoja, jog
Muitin÷s kodekso 213 straipsnio 2 dalies 2 punkto bei šio straipsnio 3 dalies taikymo požiūriu negalima
pripažinti šiose normose nurodytos klaidos buvimo fakto.
Pagal Muitin÷s kodekso 213 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. Ši teis÷s norma suponuoja suinteresuoto asmens veikos aktyvumą (siekimą užtikrinti, kad būtų
laikomasi visų lengvatinių muitų taikymo sąlygų) bei tokį elgesį patvirtinančių įrodymų pateikimą, kilus
klausimui d÷l teis÷s į preferencijas panaikinimo. Šios bylos nagrin÷jimo eigoje pareišk÷jas nepateik÷ min÷tų
įrodymų, tod÷l Muitin÷s kodekso 213 straipsnio taikymo prasme n÷ra pagrindo laikyti jį veikusiu sąžiningai.
Kolegija pažymi, kad Asociacijos sutarties 3-iojo Protokolo 30 straipsnio 6 dalies nuostatos apie
atvejus force majeure ar išskirtines aplinkybes (nurodytos kaip išimtys iš bendrų teis÷s į preferencijas
panaikinimo taisyklių) gali būti aiškinamos ir išvardintų Muitin÷s kodekso 213 straipsnio nuostatų taikymo
aspektu. Tod÷l, sprendžiant nurodytos pareišk÷jo mokestin÷s prievol÷s įregistravimo klausimą, atsakovai
tur÷jo taip pat išaiškinti Muitin÷s kodekso 213 straipsnio 5 dalyje nurodytas aplinkybes. Iš pareišk÷jo
skundžiamų sprendimų n÷ra matyti, kad šis klausimas atsakovų buvo tiriamas. Tačiau, kaip pažym÷ta
aukščiau, bylos nagrin÷jimo eigos metu pareišk÷jas nepateik÷ įrodymų, patvirtinančių jo veiklos sąžiningumą
Muitin÷s kodekso 213 straipsnio 5 dalies taikymo prasme. Muitin÷s kodekso 213 straipsnio galimo taikymo
aplinkyb÷s pareišk÷jo iš viso nenurodytos jo Muitin÷s departamentui paduotame skunde (b. l. 39-42). Tod÷l
kolegija daro išvadą, kad nurodyti atsakovų sprendimų trūkumai šiuo atveju negali būti traktuojami kaip
taisyklių, tur÷jusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, pažeidimai
ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo prasme.
Taigi pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas iš esm÷s yra pagrįstas. Tenkinti apeliacinį
skundą jame nurodytais motyvais pagrindo n÷ra.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, 140
straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų kolegija
n u t a r i a:
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Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. geguž÷s 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, o
pareišk÷jo apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.
1.3.3.2. D÷l garantin÷s asociacijos teisin÷s prievol÷s (pareigos) mok÷ti muitų ir importo mokesčius
atsiradimo momento; d÷l garantin÷s asociacijos pareigos (teis÷s) ginčyti sprendimą d÷l skolos
įregistravimo muitin÷s procedūros vykdytojui; d÷l teisinių santykių, susiklosčiusių tarp muitin÷s ir
garantin÷s asociacijos, rūšies; d÷l bendrosios garantijos sutarties tarp muitin÷s ir garantin÷s
asociacijos teisin÷s prigimties
Teisin÷ prievol÷ (pareiga) mok÷ti muitų ir importo mokesčius garantinei asociacijai atsiranda nuo
to momento, kai muitin÷ jai pateikia atitinkamą reikalavimą (pretenziją). Galiojančiuose teis÷s aktuose n÷ra
nuostatų, kurios garanto prievol÷s muitinei atsiradimą sietų su muitin÷s sprendimo d÷l skolos įregistravimo
muitin÷s procedūros vykdytojui pri÷mimu. Iki reikalavimo (pretenzijos) pateikimo garantin÷ asociacija yra
informuojama apie TIR procedūros pažeidimą, tačiau toks muitin÷s pranešimas nesukuria garantinei
asociacijai pareigos mok÷ti mokesčius, kadangi faktin÷ ir teisin÷ situacija dar lieka neapibr÷žta ir
nevienareikšm÷.
Garantin÷ asociacija neturi teis÷s ginčyti muitin÷s sprendimo d÷l skolos įregistravimo TIR
procedūros vykdytojui teismine tvarka ir neprivalo jo ginčyti, siekdama paneigti savo prievol÷s mok÷ti
muitus ir mokesčius buvimą.
Bendrosios garantijos sutartis tarp muitin÷s ir garantin÷s asociacijos n÷ra civilin÷ sutartis ir jos
pagrindu susiklostę teisiniai santykiai yra viešosios, o ne civilin÷s teis÷s reguliavimo dalykas.
Administracin÷ byla Nr.A14–1479/2005
Procesinio sprendimo kategorija 10.8.1
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. lapkričio 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Gintaro Kryževičiaus, Ričardo Piličiausko, Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos pirmininkas), Sigitos
Rud÷nait÷s (praneš÷ja), Algirdo Taminsko
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui advokatui Aurimui Brazdeikiui
atsakovų atstovams Valentinai Lemežienei, Dariui Binkiui, Gediminui Ramanauskui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo
Lietuvos nacionalin÷s vež÷jų automobiliais asociacijos „Linava“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2005 m. geguž÷s 19 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Lietuvos
nacionalin÷s vež÷jų automobiliais asociacijos „Linava“ skundą atsakovams Muitin÷s departamentui prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Kauno teritorinei muitinei d÷l sprendimo panaikinimo ir
įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
2003 m. balandžio 28 d. TIR procedūros vykdytojas Baltarusijos Respublikoje registruota įmon÷
„Soti“ Kauno teritorin÷s muitin÷s Kalvarijos kelio poste prad÷jo TIR procedūrą su TIR knygele XZ 39 089
808, 2003 m. geguž÷s 7 d. – TIR procedūrą su TIR knygele XC 39 089 809, 2003 m. geguž÷s 25 d. – TIR
procedūrą su TIR knygele XQ 39 090564, 2003 m. birželio 7 d. – TIR procedūrą su TIR knygele XT 39 090
565. 2004-07-07 pareišk÷jas Lietuvos nacionalin÷ vež÷jų automobiliais asociacija „Linava“ (toliau –
Asociacija) gavo Kauno teritorin÷s muitin÷s pranešimus Nr. 14KP-130 ir Nr. 14KP-131, o 2004 m. liepos 13
d. gavo pranešimus Nr. 14KP-139 ir Nr. 14KP-140 apie neužbaigtą, užbaigtą su išlyga, užbaigtą neteis÷tu
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arba apgaul÷s būdu TIR procedūrą su TIR knygel÷mis XZ 39 089 808, XC 39 089 809, XT 39 090 565 ir XQ
39 090 564. Šiais pranešimais pareišk÷jas įsp÷tas, kad jam gali būti pateiktos mokestin÷s pretenzijos
atitinkamai 51 346 ir 67 673, 97 226 ir 119 371 litų sumoms, jei per tris m÷nesius nuo pranešimų gavimo
dienos nebus pateikti įrodymai, kad min÷tos TIR procedūros atliktos be pažeidimų. 2004-06-30 Kauno
teritorin÷ muitin÷ pri÷m÷ sprendimus Nr. 4KM18105 ir Nr. 4KM18106 „D÷l mok÷tinų mokesčių
įregistravimo“, o 2004-07-14 – sprendimus Nr. 4KM18125 ir Nr. 4KM18126 „D÷l mok÷tinų mokesčių
įregistravimo“, kuriuose nurod÷, kad muitinio tranzito procedūros su TIR knygel÷mis XC 39 089 809, XZ 39
089 808, XQ 39 090 564, XT 39 090 565 užbaigtos (iš paskirties muitin÷s įstaigos gautos nurodytų TIR
knygelių žalių lapų atpl÷šiamosios dalys). Min÷tuose sprendimuose taip pat nurodyta, kad remiantis Muitin÷s
kriminalin÷s tarnybos pateikta informacija, kroviniai, gabenti su nurodytomis TIR knygel÷mis, neteis÷tai
neišvežti iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos, ir d÷l to Muitin÷s kriminalin÷s tarnybos Panev÷žio
skyriuje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Nustatyta, jog atsižvelgdama į tai, Kauno teritorin÷ muitin÷
min÷tais sprendimais įregistravo Baltarusijos įmonei „Soti“ atitinkamai 67 673 Lt, 51 346 Lt, 97 226 Lt ir
119 371 Lt dydžio mok÷tinus mokesčius ir įpareigojo nurodytą įmonę sumok÷ti šiuos mokesčius bei
delspinigius. Min÷tuose sprendimuose išaiškinta jų apskundimo tvarka. 2004 m. spalio 13 d. pareišk÷jas
gavo 2004 m. spalio 8 d. Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestinę pretenziją Nr. 10000007701, 2004 m. spalio
14 d. gavo 2004 m. spalio 11 d. mokestinę pretenziją Nr. 10000007760, 2004 m. spalio 19 d. gavo 2004 m.
spalio 14 d. mokestines pretenzijas Nr. 10000007988 ir Nr. 10000007989. Šiomis mokestin÷mis
pretenzijomis Kauno teritorin÷ muitin÷ pareikalavo, kad Asociacija sumok÷tų atitinkamai 67 673 Lt, 51 346
Lt, 97 226 Lt ir 119 371 Lt muitų ir mokesčių, atsiradusių d÷l TIR procedūrų baigimo su išlyga (t.1, b.l 8491). 2005 m. sausio 24 d. pareišk÷jas išsiunt÷ MD 2005 m. sausio 21 d. skundą d÷l 2004 m. birželio 30 d.
Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimų Nr. 4KM18105, Nr. 4KM18106, 2004 m. liepos 14 d. sprendimų Nr.
4KM18125, Nr. 4KM18126 bei Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestinių pretenzijų Nr. 10000007701, Nr.
10000007760, Nr. 10000007988 ir Nr. 10000007989. 2005 m. vasario 23 d. MD skundžiamu sprendimu Nr.
1A-18.5-105 pareišk÷jo 2005 m. sausio 21 d. skundą paliko nenagrin÷tu. Šį sprendimą atsakovas grind÷ tuo,
kad Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimai Nr. 4KM18105, Nr. 4KM18106, Nr. 4KM18125, Nr. 4KM18126
tur÷jo būti apskųsti per vieną m÷nesį nuo tos dienos, kai sprendimą gavo asmuo, kurio atžvilgiu šis
sprendimas priimtas, o ne pareišk÷jas. Be to, Asociacijos nurodytos priežastys, d÷l kurių ji praleido terminą
skundui d÷l Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestinių pretenzijų Nr. 10000007701, Nr. 10000007760, Nr.
10000007988 ir Nr. 10000007989 paduoti, pripažintos nesvarbiomis.
Pareišk÷jas skundu teismui praš÷ panaikinti Muitin÷s departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – MD) 2005 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. lA-18.5-105 ir įpareigoti MD priimti
bei iš esm÷s išnagrin÷ti 2005-01-21 Asociacijos skundą d÷l 2004 m. birželio 30 d. Kauno teritorin÷s muitin÷s
sprendimų Nr. 4KM18105, Nr. 4KM18106, 2004-07-14 sprendimų Nr. 4KM18125, Nr. 4KM18126, 2004 m.
spalio 8 d. Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestin÷s pretenzijos Nr. 10000007701, 2004 m. spalio 11 d.
mokestin÷s pretenzijos Nr. 10000007760 ir 2004 m. spalio 14 d. mokestinių pretenzijų Nr. 10000007988 bei
Nr. 10000007989. Pareišk÷jas nurod÷, kad teis÷s normos, nustatančios skundų bei prašymų nagrin÷jimo
taisykles, savo prigimtimi ir turiniu yra procedūrin÷s (procesin÷s) teis÷s normos, tod÷l 2005 m. sausio 21 d.
Asociacijos skundas, įskaitant ir prašymą atnaujinti terminą skundui d÷l min÷tų mokestinių pretenzijų
paduoti, tur÷jo būti nagrin÷jamas pagal skundo pateikimo ir jo nagrin÷jimo MD metu galiojusias procesines
(procedūrines) teises normas. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2004 m.
rugpjūčio 31 d. nutartis byloje Nr. A8-717/2004), pareišk÷jas nurod÷, kad Asociacija turi teisę skųsti
sprendimą d÷l skolos muitinei įregistravimo, nes šis sprendimas jai sukelia teisines pasekmes. Asociacijos
nuomone, MD 2005 m. vasario 23 d. sprendime Nr. 1A-18.5-105 pateikiamos nuorodos į Bendrosios
garantijos sutartį, MD 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. 496 „D÷l bendrosios garantijos sutarties tarp
Muitin÷s departamento ir Lietuvos nacionalin÷s vež÷jų automobiliais asociacijos „Linava“ Nr. L01
įgyvendinimo“ ir kitus teis÷s aktus, nepaneigia Asociacijos teis÷s pateikti skundą d÷l sprendimo įregistruoti
skolą muitinei. Pareišk÷jas taip pat mano, kad MD sprendime nurodyta aplinkyb÷, jog pagal galiojusius
teis÷s aktus sprendimas d÷l skolos įregistravimo netur÷jo būti siunčiamas Asociacijai, yra visiškai nesusijusi
su Asociacijos teise skųsti min÷tą sprendimą, be to, ši aplinkyb÷ yra visiškai nereikšminga sprendžiant
klausimą, ar skundas buvo pateiktas per teis÷s aktuose nustatytus terminus. Pareišk÷jas nurod÷, kad Muitin÷s
departamentas 2005 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1A-18.5-105 Asociacijos skundą dalyje d÷l 2004 m.
birželio 30 d. Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimų Nr. 4KM18105, Nr. 4KM18106 ir 2004 m. liepos 14 d.
sprendimų Nr. 4KM18125, Nr. 4KM18126 paliko nenagrin÷tu, praleidus skundo pateikimo terminą.
Pareišk÷jo manymu, toks atsakovo sprendimas yra absoliučiai neteis÷tas ir nepagrįstas, kadangi pagal
Muitin÷s įstatymo 90 straipsnio 1 dalį skundai d÷l teritorinių muitinių ir specialiųjų muitin÷s įstaigų
sprendimų ir jų nepri÷mimo pateikiami MD ne v÷liau kaip per vieną m÷nesį nuo tos dienos, kurią
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suinteresuotas asmuo gavo sprendimą, o jeigu skundžiamas sprendimo nepri÷mimas – nuo tos dienos, kurią
baigiasi šio įstatymo nustatytas sprendimo pri÷mimo terminas. Asociacija min÷tus MD sprendimus gavo
2005 m. sausio 7 d., tod÷l tur÷jo teisę juos apskųsti iki 2005 m. vasario 7 d. Asociacijos skundas pateiktas
(išsiųstas registruotu paštu) Muitin÷s departamentui 2005 m. sausio 24 d., t. y. likus 14 dienų iki termino
skundui pateikti pabaigos, taigi skundo pateikimo terminas nebuvo praleistas. Muitin÷s įstatymo 90
straipsnio l dalis skundo pateikimo termino pradžią sieja su vieninteliu faktu – sprendimo gavimu. Tod÷l
skaičiuojant min÷tą terminą neturi reikšm÷s, kada sprendimas faktiškai buvo priimtas. Pareišk÷jo manymu,
MD argumentas, jog sprendimo apskundimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kada sprendimą
gavo asmuo, kurio atžvilgiu jis yra priimtas, o ne nuo tos dienos, kada šį sprendimą savo iniciatyva gavo
tretieji asmenys, nepagrindžia atsakovo sprendimo palikti Asociacijos skundą nenagrin÷tą. Pareišk÷jas
nurod÷, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, sprendimas d÷l skolos įregistravimo
sukelia teisines pasekmes ir garantuojančiai asociacijai, tod÷l toks sprendimas priimamas ir garanto atžvilgiu;
vadinasi, garantas jį gali apskųsti per vieno m÷nesio terminą nuo gavimo dienos. Pareišk÷jo manymu, 2005
m. vasario 23 d. MD sprendimas Nr. 1A-18.5-105 dalyje d÷l Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestinių
pretenzijų Nr. 10000007701, Nr. 10000007760, Nr. 10000007988 ir Nr. 10000007989 taip pat nepagrįstas ir
neteis÷tas, atsakovas nepagristai pripažino, jog skundo pateikimo terminas dalyje d÷l nurodytų mokestinių
pretenzijų buvo praleistas. Pareišk÷jas teig÷, jog atsakovas tur÷jo šioje dalyje priimti skundą ir išnagrin÷ti jį
iš esm÷s, o jei terminas d÷l mokestinių pretenzijų apskundimo buvo praleistas, prival÷jo jį atnaujinti, nes
terminas praleistas d÷l svarbių priežasčių. Pareišk÷jas nurod÷, kad santykius tarp MD ir jam pavaldžių įstaigų
bei Asociacijos reguliuoja Bendrosios garantijos sutartis Nr. L01, kuri yra civilin÷ sutartis, sudaryta laisva
valia bei niekam neverčiant. Tod÷l ginčo šalis sieja ne pavaldumo santykiai, o civiliniai santykiai, grindžiami
sutarties laisv÷s, lygiateisiškumo ir dispozityvumo principais. Garanto prievol÷ sumok÷ti skolą muitinei
atsiranda garantijos sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka. Vadinasi, tai yra civilin÷ teisin÷ prievol÷, kurios
nereglamentuoja viešosios teis÷s aktai, tod÷l muitin÷s įstaiga, sudarydama garantijos sutartį su privačiu
juridiniu asmeniu, vykd÷ ne viešojo administravimo veiklą, o veik÷ kaip viešasis juridinis asmuo, lygiais
pagrindais su kitais asmenimis dalyvaujantis civiliniuose teisiniuose santykiuose (tai rodo Europos Bendrijų
Teisingumo Teismo, Olandijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos teismų praktika, Europos Komisijos
pareiškimai). Atsižvelgiant į tai, pareišk÷jo manymu, teritorin÷s muitin÷s mokestin÷ pretenzija yra sandoris,
kuriam taikomos sandorių negaliojimą reglamentuojančios teis÷s normos (Civilinio kodekso 1.78-1.96 str.),
taip pat bendrieji ieškinio senaties terminai. Tod÷l Muitin÷s įstatyme nustatytas vieno m÷nesio terminas šiuo
atveju netaikytinas, nes mokestin÷s pretenzijos pateikimas yra ne viešojo administravimo aktas, o civilinis
sandoris (Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 2.7, 3.2.2 p.). Pareišk÷jas daro išvadą, kad nesant specialių
nuostatų d÷l reikalavimo panaikinti (pripažinti negaliojančia) muitin÷s mokestinę pretenziją, kuri yra
civilinis sandoris, taikytini bendrieji ieškinio senaties terminai. Pagal Civilinio kodekso 1.125 straipsnio l
dalį, reikalavimo panaikinti (pripažinti negaliojančiu) sandorį ieškinio senaties terminas yra 10 metų. Tod÷l,
pareišk÷jo manymu, nagrin÷jamu atveju terminas skundui paduoti nebuvo praleistas. Skunde pareišk÷jas taip
pat nurod÷, jog Kauno teritorin÷s muitin÷s 2004 m. birželio 30 d. ir 2004 m. liepos 14 d. sprendimus,
kuriuose nurodyti skolos muitinei įregistravimo pagrindai bei aplinkyb÷s, Asociacija gavo tik 2005 m. sausio
7 d. Netur÷dama min÷tų sprendimų, Asociacija negal÷jo įvertinti mokestinių pretenzijų motyvų bei jų
pateikimo pagrindų ir apskųsti gautas mokestines pretenzijas. Be to, pareišk÷jas pažymi, jog pateiktose
mokestin÷se pretenzijose, pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalį, nebuvo aiškiai
nurodyta jų apskundimo tvarka ir terminai, tod÷l muitin÷ suklaidino Asociaciją ir sudar÷ prielaidas skundo
terminui praleisti. Asociacija nurodo, kad net ir gavusi muitin÷s įstaigų pranešimus apie netinkamą TIR
procedūrų užbaigimą tik÷jusis, kad mokestin÷ pretenzija jai nebus pateikta, kadangi tik įsiteis÷jusiu teismo
nuosprendžiu nustačius, jog vykdant muitinio tranzito procedūrą su TIR knygel÷mis XZ 39 089 808, XC 39
089 809, XQ 39 090 564 ir XT 39 090 565 prek÷s neišgabentos iš Lietuvos Respublikos, galima buvo
įregistruoti skolą muitinei. Pareišk÷jas mano, kad Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestin÷s pretenzijos, kaip
visiškai neteis÷tos ir nepagrįstos, negali egzistuoti teisin÷je sistemoje, nepaisant to, kada buvo paduotas
skundas. Be to, n÷ viename iki 2005 m. sausio 7 d. iš muitin÷s įstaigų gautame rašte ar kitame dokumente
nebuvo nurodyta, kad Kauno teritorin÷ muitin÷ pri÷m÷ sprendimus įregistruoti skolą, kada min÷ti sprendimai
buvo priimti, kokie šių sprendimų numeriai, skolos muitinei įregistravimo teisinis ir faktinis pagrindas. Tod÷l
manyta, kad tokie sprendimai apskritai n÷ra priimti, nes jie nepateikti garantui (pateikti tik to paprašius).
Pareišk÷jas pažym÷jo, jog pasikeit÷ Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, nes šis teismas
2004 m. rugpjūčio 31 d. nutartyje (byla Nr. A8-717/2004) suformulavo visiškai naują teis÷s taikymo taisyklę,
pagal kurią garantas, nor÷damas nuginčyti mokestin÷je pretenzijoje nurodytą sumą, turi skųsti ne pačią
mokestinę pretenziją, o sprendimą įregistruoti skolą. Pareišk÷jas nurod÷, jog Kauno teritorin÷ muitin÷ pakeit÷
pagrindą, d÷l kurio Asociacijai pateiktos Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestin÷s pretenzijos Nr.
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10000007701, Nr. 10000007760, Nr. 10000007988 ir Nr. 10000007989. Min÷tose mokestin÷se pretenzijose
buvo nurodyta, kad jos pateiktos d÷l TIR procedūros baigimo su išlyga (sąlyginai), o 2005 m. kovo 4 d. raštu
Nr. 2MA-11.2-3512 ir 2005 m. kovo 9 d. raštu Nr. 2MA-11.2- 3837 Kauno teritorin÷ muitin÷ nurod÷, kad
mokestin÷s pretenzijos pateiktos d÷l TIR procedūros užbaigimo apgaul÷s būdu. Pareišk÷jo manymu, ši
aplinkyb÷ sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą 2005 m. vasario 23 d. MD sprendimą Nr. 1A-18.5-105
dalyje d÷l min÷tų mokestinių pretenzijų ir įpareigoti atsakovą iš esm÷s išnagrin÷ti 2005 m. sausio 21 d.
Asociacijos skundą, Kauno teritorinei muitinei pakeitus skundo objektą, t. y. apskųstas mokestines
pretenzijas.
Atsakovai Muitin÷s departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Kauno
teritorin÷ muitin÷ su pareišk÷jo skundu nesutiko. Atsiliepimuose į skundą atsakovai nurod÷, kad
vadovaujantis Muitin÷s įstatymo 88 straipsnio ir 90 straipsnio l dalies nuostatomis, kiekvienas suinteresuotas
asmuo turi teisę apskųsti jam tiesiogiai ir individualiai taikomą muitin÷s sprendimą per vieną m÷nesį nuo jo
gavimo dienos. Nagrin÷jamu atveju Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimais skola muitinei įregistruota ir ją
sumok÷ti įpareigotas TIR procedūros vykdytojas, tod÷l šie sprendimai tiesiogiai taikytini TIR procedūros
vykdytojui ir siunčiami tik jam. Atsižvelgiant į tai, pagal Mokesčių administravimo įstatymo ir Muitin÷s
įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sprendimo apskundimo tvarką, sprendimo apskundimo terminas
pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kada sprendimą gavo mokesčių mok÷tojas, kurio atžvilgiu šis
sprendimas priimtas, o ne nuo tos dienos, kada šį sprendimą savo iniciatyva gavo tretieji asmenys. Atsakovai
pažym÷jo, kad pagal 1999 m. vasario 24 d. Muitin÷s departamento ir Asociacijos, vadovaujantis 1975 m.
Muitin÷s konvencija d÷l tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygel÷mis (toliau vadinama – TIR
konvencija), sudarytą Bendrosios garantijos sutartį Nr. L01 (toliau vadinama – Sutartis), muitin÷ įsipareigojo
pripažinti Asociacijos teikiamą garantiją, o Asociacija įsipareigojo sumok÷ti muitinei muitus ir mokesčius,
įskaitant delspinigius, atsiradusius TIR knygel÷s tur÷tojui tinkamai neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų
muitinei, susijusių su TIR procedūra. Tod÷l pareišk÷jas nagrin÷jamu atveju veikia kaip garantas. Atsakovai
sutiko su skundo teiginiais, kad tiek muitin÷s teis÷ išieškoti skolą iš Asociacijos, tiek Asociacijos prievol÷
sumok÷ti skolą atsirado sutarties nustatytais pagrindais ir tvarka, o ne vadovaujantis viešosios teis÷s aktais.
Taip pat atsakovai sutiko su teiginiais, kad sutartį šalys sudar÷ laisva valia, veikdamos lygiais pagrindais.
Tačiau atsakovai pažym÷jo, kad sudarant Sutartį pareišk÷jui buvo žinoma, jog muitų ir mokesčių skola
muitin÷je įregistruojama ir išieškoma teis÷s aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis muitin÷s veiklą
reglamentuojančių teis÷s aktų nuostatomis, skola įregistruojama sprendimu, kuris yra pagrindas prad÷ti
skolos išieškojimą. Taigi Asociacija tur÷jo galimybę ir gal÷jo sudarydama Sutartį numatyti, kad jai būtų
pateikiamas sprendimas d÷l skolos įregistravimo. Tačiau šalys sutar÷ ir Sutarties 2.6.2, 2.7 punktuose
numat÷, kad muitin÷ privalo pateikti Asociacijai tik Sutarties priede Nr. 2 nurodytos formos pranešimą ir
mokestinę pretenziją (Sutarties priedas Nr. 3). Muitin÷s pareiga pateikti garantui sprendimą, kuriuo
nustatomas skolos dydis, įregistruojama skola muitinei ir atsiranda prievol÷ TIR procedūros vykdytojui
sumok÷ti šią skolą, Sutartyje nebuvo numatyta. Tokios muitin÷s pareigos taip pat nenustato nei MD
direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 496 „D÷l Bendrosios garantijos sutarties tarp Muitin÷s
departamento ir Lietuvos nacionalin÷s vež÷jų automobiliais asociacijos „Linava“ Nr. L01 įgyvendinimo“, nei
TIR konvencija. Remiantis sprendimų pri÷mimo metu galiojusių teis÷s aktų ir Sutarties nuostatomis, muitin÷
prival÷jo pateikti sprendimus tik suinteresuotam asmeniui, kurio atžvilgiu individualus administracinis aktas
yra priimtas ir tiesiogiai taikomas. Tod÷l, atsakovų manymu, n÷ra pagrindo susieti sprendimo apskundimo
termino skaičiavimo pradžią su diena, kada sprendimą savo iniciatyva gavo pareišk÷jas. Atsakovai nurodo,
jog skaičiuojant terminą, per kurį pareišk÷jas turi teisę apskųsti Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimus, reikia
vadovautis Sutarties nuostatomis. Pagal Sutarties 2.6.2 ir 2.7 punktus muitin÷ privalo Asociacijai pateikti
Sutarties priede Nr. 2 nurodytos formos pranešimą ir mokestinę pretenziją (Sutarties priedas Nr. 3).
Pranešimu Asociacija informuojama apie atsiradusios skolos dydį d÷l nebaigtos TIR procedūros, taip pat
įsp÷jama apie tai, kad jai gali būti pateikta mokestin÷ pretenzija pranešime nurodytai sumai, jeigu per tris
m÷nesius nuo šio pranešimo gavimo dienos nebus pateikti įrodymai, kad TIR procedūra, d÷l kurios pateiktas
pranešimas, buvo atlikta be pažeidimų (2.7 p.). Gavusi pretenziją, Asociacija per tris m÷nesius privalo
sumok÷ti pretenzijoje nurodytą sumą (3.2.2 p.). Pareišk÷jas tur÷jo teisę ginčyti skolos dydį, jos įregistravimo
pagrįstumą per 3 m÷nesius nuo pranešimo gavimo dienos iki pretenzijos pateikimo. Per min÷tą laikotarpį ji
gal÷jo kreiptis tiek į TIR procedūros vykdytoją, tiek į muitinę d÷l sprendimo, kuriuo įregistruota skola
muitinei, pateikimo ir, gavusi šį sprendimą, apskųsti jį Muitin÷s departamentui. Atsakovai nurodo, jog
nagrin÷jamu atveju pareišk÷jas apie atsiradusią skolą d÷l nebaigtos TIR procedūros, jos dydį bei galimą
mokestin÷s pretenzijos pateikimą informuotas Kauno teritorin÷s muitin÷s 2004 m. liepos 1 d. pranešimais
Nr. 14KP-130 ir Nr. 14KP-131 bei 2004 m. liepos 9 d. pranešimais Nr. 14KP-139 ir Nr. 14KP-140. Kauno
teritorin÷s muitin÷s mokestin÷s pretenzijos Nr. 10000007701 (2004 m. spalio 8 d.), Nr. 10000007760 (2004
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m. spalio 11 d.), Nr. 10000007988 (2004 m. spalio 14 d.), Nr. 10000007989 (2004 m. spalio 14 d.)
Asociacijoje gautos atitinkamai 2004 m. spalio 13 d., 2004 m. spalio 14 d. ir 2004 m. spalio 19 d. Tačiau į
Kauno teritorinę muitinę d÷l sprendimų, kuriais įregistruota skola muitinei, pateikimo pareišk÷jas kreip÷si tik
2004 m. gruodžio 27 d., skundą MD pateik÷ 2005 m. sausio 24 d. Tod÷l, atsakovų manymu, pareišk÷jas,
pateikdamas skundą pra÷jus pusei metų po min÷tų muitin÷s sprendimų pri÷mimo ir pranešimų gavimo bei
daugiau kaip 3 m÷nesiams po pretenzijų gavimo dienos, praleido min÷tų sprendimų apskundimo terminą.
Atsakovai mano, kad nepagrįstas ir skundo teiginys, jog terminas mokestinei pretenzijai apskųsti yra ne
vienas m÷nuo nuo jos gavimo dienos, bet 10 metų, ir jis nebuvo praleistas. Atsakovai nurod÷, kad
nagrin÷jamu atveju muitin÷ vykd÷ mokesčių išieškojimą vadovaudamasi Sutarties nuostatomis ir muitin÷s
veiklą bei mokesčių administravimą reglamentuojančias teis÷s aktais, tod÷l jos veiksmai, susiję su mokesčių
išieškojimu, turi būti skundžiami vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 26 straipsnio,
Muitin÷s įstatymo ir Skundų nagrin÷jimo Lietuvos Respublikos muitin÷je nuostatais, patvirtintais MD
generalinio direktoriaus 2004 m. geguž÷s 19 d. įsakymu Nr. 1B-540, o ne Civilinio kodekso nuostatomis.
Atsakovai pažym÷jo, kad 2005 m. sausio 21 d. pateikdamas skundą MD pareišk÷jas vadovavosi Muitin÷s
įstatymo nustatyta apskundimo tvarka, o ne Civiliniu kodeksu, pripažino, kad skundo padavimo terminas yra
praleistas bei praš÷ jį atnaujinti. Atsakovai mano, kad 2005 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1A-18.5-105
pagrįstai nuspręsta neatnaujinti pareišk÷jui skundo d÷l Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestinių pretenzijų
padavimo termino. Atsakovai nurod÷, jog Asociacija šias mokestines pretenzijas gavo atitinkamai 2004 m.
spalio 13 d., 2004 m. spalio 14 d. ir 2004 m. spalio 19 d. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Muitin÷s
įstatymo 90 straipsnio l dalimi ir Skundų nagrin÷jimo Lietuvos Respublikos muitin÷je nuostatų 9 punktu, ji
skundą d÷l min÷tų Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestinių pretenzijų prival÷jo pateikti per vieną m÷nesį nuo
jų gavimo dienos, tačiau skundą MD pateik÷ tik 2005 m. sausio 24 d. Atsakovai paaiškino, jog pagal
Muitin÷s įstatymo 91 straipsnį ir Skundų nagrin÷jimo Lietuvos Respublikos muitin÷je nuostatų 11 punktą
suinteresuoto asmens prašymu MD gali atnaujinti skundo d÷l teritorin÷s muitin÷s ar specialiosios muitin÷s
įstaigos sprendimo arba jo nepri÷mimo padavimo terminą, jeigu pripažįsta, kad šis terminas praleistas d÷l
svarbių priežasčių. Teis÷s aktuose minimomis svarbiomis termino skundui paduoti praleidimo priežastimis
laikytinos tik tos aplinkyb÷s, kurios objektyviai trukd÷ asmeniui įstatymo nustatytu laikotarpiu pateikti
skundą. Atsakovų manymu, Asociacijos nurodyta priežastis, jog, negavusi Kauno teritorin÷s muitin÷s
sprendimų, ji nežinojo, kokiu pagrindu, kada ir kod÷l įregistruota skola muitinei, tod÷l netur÷jo galimyb÷s jų
apskųsti, nelaikytina objektyvia priežastimi, sutrukdžiusia pareišk÷jui per teis÷s aktų nustatytą terminą
pateikti skundą, kadangi jis kreip÷si į muitinę d÷l sprendimų pateikimo tik pra÷jus daugiau nei m÷nesiui po
pretenzijų gavimo (t. y. jau praleidęs pretenzijų apskundimo terminą). Taip pat nelaikytina objektyvia
priežastimi, sutrukdžiusia pareišk÷jui pateikti skundą teis÷s aktų nustatyta tvarka, yra jo nurodyta aplinkyb÷,
kad mokestin÷je pretenzijoje nebuvo aiškiai nurodyta apskundimo tvarka ir terminai. Atsakovai pažym÷jo,
kad pretenzijos forma abipusiu susitarimu nustatyta sudarant Sutartį, ir muitin÷ vienašališkai jos keisti neturi
teis÷s. Taigi pareišk÷jas žinojo, kad pretenzijoje apskundimo tvarka nenurodoma. Atsakovai mano, kad
pareišk÷jo nurodytos skundo padavimo termino praleidimo priežastys įtakotos jo paties veiksmų, tod÷l n÷ra
pagrindo atnaujinti terminą skundui d÷l Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestinių pretenzijų paduoti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. geguž÷s 19 d. sprendimu pareišk÷jo skundą
atmet÷ kaip nepagrįstą.
Teismas nurod÷, jog Lietuvos Respublikos Muitin÷s įstatymo 88 straipsnyje yra numatyta teis÷
apskųsti muitin÷s įstaigų sprendimus ir sprendimų nepri÷mimą. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę
apskųsti jam tiesiogiai ir individualiai taikomą Muitin÷s departamento, teritorin÷s muitin÷s arba specialiosios
muitin÷s įstaigos sprendimą, susijusį su muitų teis÷s aktų taikymu. Nagrin÷jamu atveju sprendimais d÷l
nebaigtos muitinio tranzito procedūros (vykdytos su TIR knygel÷mis) yra įregistruota skola muitinei ir ją
sumok÷ti įpareigotas TIR procedūros vykdytojas. Šie sprendimai tiesiogiai taikytini TIR procedūros
vykdytojui ir siųstini tik jam. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 16 dalyje nustatyta, kad
individualus administracinis aktas – dažniausiai vienkartis teis÷s taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui
ar apibr÷žtai asmenų grupei. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio ir Muitin÷s įstatymo 90
straipsnio l dalies nuostatas, reglamentuojančias sprendimo apskundimo tvarką, jo apskundimo terminas
pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kada sprendimą gavo asmuo, kurio atžvilgiu šis sprendimas priimtas, o
ne nuo tos dienos, kada sprendimą savo iniciatyva gavo tretieji asmenys. Byloje nesurinkta duomenų, kad
per Muitin÷s įstatymo nustatytą terminą buvo apskųsti min÷ti atsakovų sprendimai. Teismas nurod÷, jog
nagrin÷jamu atveju pareišk÷jas veikia kaip garantas. Muitin÷s departamentas ir Lietuvos nacionalin÷ vež÷jų
automobiliais asociacija „Linava“, vadovaudamiesi 1975 m. Muitin÷s konvencija d÷l tarptautinio krovinių
gabenimo su TIR knygel÷mis, 1999 m. vasario 24 d. sudar÷ Bendrosios garantijos sutartį Nr. L01 (t.1, b.l.
40-45), kuria muitin÷ įsipareigojo pripažinti asociacijos „Linava“ teikiamą garantiją, o asociacija įsipareigojo
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sumok÷ti muitinei muitus ir mokesčius, įskaitant delspinigius, atsiradusius TIR knygel÷s tur÷tojui tinkamai
neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų muitinei, susijusių su TIR procedūra. Tokiu būdu, muitin÷s teis÷
išieškoti skolą iš asociacijos „Linava“ bei Asociacijos prievol÷ sumok÷ti skolą muitinei atsiranda Bendrosios
garantijos sutarties Nr. L01 nustatytais pagrindais ir tvarka. Konstatuota, jog sudarant sutartį, Asociacijai
buvo žinoma, kad muitų ir mokesčių skola muitin÷je įregistruojama ir išieškoma teis÷s aktų nustatyta tvarka.
Vadovaujantis muitin÷s veiklą reglamentuojančių teis÷s aktų nuostatomis, skola įregistruojama sprendimu,
kuris yra pagrindas prad÷ti skolos išieškojimą. Pareišk÷jas tur÷jo galimybę ir gal÷jo, sudarydamas
Bendrosios garantijos sutartį Nr. L01, numatyti, kad jam būtų pateikiamas sprendimas d÷l skolos
įregistravimo. Tačiau šalys sutar÷ ir Bendrosios garantijos sutarties 2.6.2 ir 2.7 punktuose numat÷, kad
muitin÷ privalo Asociacijai pateikti tik sutarties priede Nr. 2 nurodytos formos pranešimą ir mokestinę
pretenziją (sutarties priedas Nr. 3) (t.1, b.l. 42, 48, 49). Bendrosios garantijos sutartyje Nr. L01 nenumatyta
muitin÷s pareiga pateikti Asociacijai sprendimą, kuriuo nustatomas skolos dydis, įregistruojama skola
muitinei bei atsiranda prievol÷ TIR procedūros vykdytojui sumok÷ti šią skolą (toliau – sprendimas d÷l skolos
įregistravimo). Nustatyta, jog vykdant Bendrosios garantijos sutartį Nr.L01 MD direktorius 2001 m.
rugpjūčio 13 d. pri÷m÷ įsakymą Nr.496 „D÷l Bendrosios garantijos sutarties tarp Muitin÷s departamento ir
Lietuvos nacionalin÷s vež÷jų automobiliais asociacijos „Linava“ Nr. L01 įgyvendinimo“ . Šio įsakymo 1.1.2
ir 1.3 punktuose nustatyta muitin÷s pareiga išsiųsti Asociacijai pranešimą bei pateikti mokestinę pretenziją.
Juo nenustatyta muitin÷s pareiga pateikti Asociacijai sprendimą d÷l skolos įregistravimo. Teismo sprendime
nurodyta, jog vadovaujantis TIR konvencijos nuostatomis, muitin÷ taip pat n÷ra įpareigota teikti sprendimus
garantinei asociacijai d÷l mokesčių įregistravimo TIR procedūros vykdytojo atžvilgiu, o pagal TIR
konvencijos 11 straipsnio 1 dalį jai numatyta tik viena pareiga – per metus nuo TIR knygel÷s įforminimo
muitin÷je dienos, raštu pranešti garantinei asociacijai, kad TIR knygel÷ neįforminta arba įforminta su išlyga.
Ši nuostata taikoma ir tada, kai TIR knygel÷ buvo įforminta neteis÷tai arba apgaul÷s būdu, tik tokiu atveju
numatytas dvejų metų terminas. Teismas padar÷ išvadą, kad sprendimų pri÷mimo metu galioję teis÷s aktai
bei Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 nuostatos neįpareigojo muitin÷s informuoti Asociaciją (garantą)
apie priimtus individualius administracinius aktus (sprendimus) ūkio subjektų atžvilgiu d÷l neužbaigtų
muitin÷s procedūrų ir (ar) atsiradusios skolos muitinei, muitin÷ prival÷jo pateikti sprendimus tik
suinteresuotam asmeniui, kurio atžvilgiu šis individualus administracinis aktas priimtas ir tiesiogiai
taikomas. Teismo konstatavimu, nagrin÷jamu atveju skaičiuojant terminą, per kurį Asociacija tur÷jo teisę
apskųsti Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimus, reik÷tų vadovautis specialia teis÷s norma – Bendrosios
garantijos sutarties Nr. L01 nuostatomis. Bendrosios garantijos sutarties 2.6.2 ir 2.7 punktuose numatyta, kad
muitin÷ privalo Asociacijai pateikti sutarties priede Nr. 2 nurodytos formos pranešimą ir mokestinę
pretenziją (sutarties priedas Nr. 3). Pranešimu Asociacija informuojama apie atsiradusios skolos dydį d÷l
nebaigtos TIR procedūros. Garantijos sutarties 2.7 punkte taip pat nustatyta, kad Asociacija įsp÷jama apie
tai, kad jai gali būti pateikta mokestin÷ pretenzija pranešime nurodytai sumai, jeigu per tris m÷nesius nuo
pranešimo gavimo dienos nebus pateikti įrodymai, kad TIR procedūra, d÷l kurios pateiktas šis pranešimas,
buvo atlikta be pažeidimų. Gavusi pretenziją, Asociacija per tris m÷nesius privalo sumok÷ti pretenzijoje
nurodytą sumą (3.2.2 p.). Garantine sutartimi Asociacijai suteikta teis÷ ginčyti skolos dydį, jos įregistravimo
pagrįstumą per 3 m÷nesius nuo pranešimo gavimo dienos iki pretenzijos pateikimo. Teismas nurod÷, jog per
min÷tą laikotarpį Asociacija gal÷jo kreiptis tiek į TIR procedūros vykdytoją, tiek į muitinę d÷l sprendimo,
kuriuo įregistruota skola muitinei, pateikimo, ir gautą sprendimą apskųsti MD. Nagrin÷jamu atveju
Asociacija apie atsiradusią skolą d÷l nebaigtos TIR procedūros, jos dydį bei galimą mokestin÷s pretenzijos
pateikimą informuota Kauno teritorin÷s muitin÷s 2004 m. liepos 3 d. pranešimais Nr.14KP-130 ir Nr.14KP131 bei 2004 m. liepos 9 d. pranešimais Nr.14KP-139 ir Nr.14KP-140 (t.1, b.l. 54-57). Kauno teritorin÷s
muitin÷s mokestin÷s pretenzijos Nr. 10000007701 (2004 m. spalio 8 d.), Nr. 10000007760 (2004 m. spalio
11 d.), Nr. 10000007988 (2004 m. spalio 14 d.), Nr. 10000007989 (2004 m. spalio 14 d.) (t.1, b.l. 84-91)
Asociacijoje gautos 2004 m. spalio 13 d., 2004 m. spalio 14 d. ir 2004 m. spalio 19 d. Nustatyta, jog į Kauno
teritorinę muitinę d÷l sprendimų, kuriais įregistruota skola muitinei, pateikimo Asociacija kreip÷si 2004 m.
gruodžio 27 d. raštu. Asociacijos skundas Muitin÷s departamentui pateiktas 2005 m. sausio 24 d. Iš to
teismas padar÷ išvadą, kad pareišk÷jas, kuris pateik÷ skundą pra÷jus pusei metų po min÷tų muitin÷s
sprendimų pri÷mimo ir pranešimų gavimo Asociacijoje bei pra÷jus daugiau kaip 3 m÷nesiams po pretenzijų
gavimo dienos, praleido sprendimų apskundimo terminą.
Apeliaciniu skundu Lietuvos nacionalin÷ vež÷jų automobiliais asociacija „Linava“ prašo Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2005 m. geguž÷s 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti sprendimą skundą
patenkinti, priteisiant iš atsakovų jos naudai bylos nagrin÷jimo išlaidas. Apeliantas pažymi, jog Kauno
teritorin÷s muitin÷s 2004 m. birželio 30 d. ir 2004 m. liepos 14 d. sprendimai niekada nebuvo pateikti
tiesiogiai Asociacijai, šie sprendimai Asociacijos atstovui advokato pad÷j÷jui Aurimui Brazdeikiui išsiųsti
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Kauno teritorin÷s muitin÷s 2005 m. sausio 4 d. raštu Nr. 8KP-8.8-36-93, o gauti 2005 m. sausio 7 d.
Apelianto manymu, teismo sprendimas nepagrįstas ir neteis÷tas. Jo teigimu, teismo išvados viena kitai
prieštarauja: iš pradžių teismas sako, kad vieno m÷nesio terminą skundui d÷l muitin÷s sprendimo paduoti
reikia skaičiuoti nuo tos dienos, kai šį sprendimą gauna mokesčių mok÷tojas, o v÷liau teigia, kad terminą
reik÷tų prad÷ti skaičiuoti nuo pranešimo apie TIR procedūros tariamą pažeidimą gavimo dienos, ir terminas
skundui paduoti yra 3 m÷nesiai. Apeliantas remiasi Lietuvos Respublikos muitin÷s įstatymo 90 straipsnio l
dalimi ir teigia, kad min÷tam įstatymui nepateikiant suinteresuoto asmens sąvokos, taikytinos įstatymo arba
teis÷s analogijos (pagal Civilinio proceso kodekso 443 str. 3 d. suinteresuotas asmuo byloje yra kiekvienas
asmuo, su kurio teis÷mis ir pareigomis yra susijusi nagrin÷jama byla) ir suinteresuotu asmeniu muitin÷s
sprendimo atžvilgiu laikytinas kiekvienas asmuo, su kurio teis÷mis ir pareigomis susijęs konkretus muitin÷s
sprendimas.
Apeliantas taip pat remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 31 d.
nutartimi administracin÷je byloje Nr. A8-717/2004 bei 2005 m. sausio 13 d. nutartimi administracin÷je byloje
Nr. P2-30/2005, pagal kurią garantas, nor÷damas nuginčyti mokestin÷je pretenzijoje nurodytą skolos sumą,
pirmiausia turi nuginčyti patį sprendimą d÷l skolos įregistravimo, kaip pretenzijoje nurodytos skolos sumos
atsiradimo pagrindą, nes esant nepripažintam neteis÷tu ir nepanaikintam sprendimui d÷l skolos įregistravimo,
pretenzijoje garantui nurodyta skolos suma negali būti laikoma nepagrįsta ir neteis÷ta. Atsižvelgiant į
min÷tas nutartis, apelianto manymu, jis yra suinteresuotas asmuo sprendimo d÷l skolos muitinei
įregistravimo atžvilgiu, nes sprendimas d÷l skolos muitinei įregistravimo yra administracinis aktas, kuris
pagal susiformavusią teismų praktiką jam sukelia tiesiogines teisines pasekmes. Kadangi nagrin÷jamu atveju
d÷l sprendimo įregistruoti skolą muitinei egzistuoja du suinteresuoti asmenys (skolininkas ir Asociacija),
pagal Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 1 dalį bei Muitin÷s įstatymo 90 straipsnio l dalį
kiekvienas iš jų gali savarankiškai skųsti sprendimą d÷l skolos muitinei įregistravimo. Skunde pažymima, jog
Asociacija, kaip garantas, negali būti laikoma mokesčiu mok÷toju pagal Mokesčių administravimo įstatymą,
tod÷l pagal Muitin÷s įstatymo 90 straipsnio 1 dalį gali skųsti sprendimą d÷l skolos įregistravimo kaip
administracinį aktą, sukeliantį jam teisines pasekmes, per 1 m÷nesį nuo tos dienos, kai gavo sprendimą.
Pagal byloje esančius įrodymus 2005 m. sausio 21 d. skundu ginčytus Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimus
Asociacija gavo 2005 m. sausio 7 d. Šio fakto neginčija ir atsakovai. Tod÷l, kaip teigia apeliantas, pagal
Muitin÷s įstatymo 90 straipsnio 1 dalį jis tur÷jo teisę skundą d÷l min÷tų sprendimų pateikti iki 2005 m.
vasario 7 d., t. y. per vieną m÷nesį nuo jų gavimo.
Apelianto teigimu, teismo išvada, kad sprendimai d÷l skolos muitinei įregistravimo yra tiesiogiai
taikytini TIR procedūros vykdytojui, yra neišsami ir netiksli, nes pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo suformuotą teismų praktiką, sprendimas d÷l skolos muitinei įregistravimo yra tiesiogiai taikytinas,
sukelia tiesiogines teisines pasekmes ir Asociacijai. Išvada, kad sprendimo d÷l skolos įregistravimo
apskundimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kada sprendimą gavo mokesčių mok÷tojas,
kurio atžvilgiu šis sprendimas priimtas, o ne nuo tos dienos, kada jį savo iniciatyva gavo tretieji asmenys,
apelianto manymu, nepagrįsta ir neteis÷ta, nes tokios nuostatos nei Muitin÷s įstatyme, nei Mokesčių
administravimo įstatyme n÷ra. Pagal Lietuvos teismų praktiką Asociacija yra suinteresuotas asmuo
sprendimo d÷l skolos muitinei įregistravimo atžvilgiu, tod÷l skundą gali paduoti per vieną m÷nesį nuo tos
dienos kai ji, o ne trečiasis asmuo, gavo sprendimą. Min÷ta teismo išvada, apelianto manymu, prieštarauja
teisinio apibr÷žtumo, teisinio aiškumo, teis÷s viešumo principams. Pagal min÷tą teismo išvadą Asociacija
apie termino pradžią objektyviai nežinotų, nes ne jai sprendimas būtų įteiktas. Be to, apeliantas pastebi, kad
byloje n÷ra jokių duomenų apie tai, jog sprendimas d÷l skolos muitinei įregistravimo išsiųstas ar įteiktas
tiesioginiam skolininkui – Baltarusijos įmonei „Soti“. Tokiu būdu, vadovaujantis min÷ta teismo išvada,
terminas paduoti skundą dar net neprasid÷jo. Apelianto nuomone, aplinkyb÷, kad sprendimas d÷l skolos
įregistravimo muitinei n÷ra siunčiamas Asociacijai, neturi jokios reikšm÷s skaičiuojant terminą skundui d÷l
min÷to sprendimo paduoti, nes Muitin÷s įstatymas nenumato, kad skaičiuojant terminą skundui paduoti turi
reikšm÷s aplinkyb÷, ar sprendimas d÷l skolos muitinei įregistravimo turi būti siunčiamas; įstatyme termino
skundui paduoti pradžia siejama tik su sprendimo gavimu. Tai, kad suinteresuotu asmeniu laikomas tik
mokesčių mok÷tojas, apelianto teigimu, visiškai neatitinka teismų praktikos, nes sprendimas d÷l skolos
muitinei įregistravimo pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 31 d. bei 2005
m. sausio 13 d. nutartis sukelia tiesiogines teisines pasekmes Asociacijai ir yra jai tiesiogiai taikomas. Tod÷l
pagal Muitin÷s kodeksą, Viešojo administravimo įstatymą, teisin÷s valstyb÷s principą sprendimas prival÷jo
būti išsiųstas garantui. Priešingu atveju, Asociacija objektyviai negal÷tų sužinoti apie savo teises ir pareigas
(teis÷s viešumo principo pažeidimas) ir negal÷tų realizuoti savo teis÷s į gynybą (teis÷s į gynybą principo
pažeidimas).

69

Administracinių teismų praktika Nr. 8

nuo 2005-07-01

Nepagrįsta, apelianto teigimu, yra ir teismo išvada, kad sudarydama Bendrosios garantijos sutartį
Nr. L01 Asociacija gal÷jo susitarti, jog sprendimas d÷l skolos įregistravimo būtų siunčiamas ir jai. Skunde
nurodoma, jog Asociacija sutarties sudarymo metu nežinojo, kad siekdama nuginčyti skolą muitinei, ji
privalo skųsti ir sprendimą d÷l skolos įregistravimo, nes Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis,
kurioje galutinai suformuluota taisykl÷, kad garantas turi skųsti ir sprendimą d÷l skolos muitinei
įregistravimo, priimta tik 2005 m. sausio 13 d. Apeliantas pažymi, jog teisin÷s valstyb÷s principas apima
teisinio apibr÷žtumo, aiškumo, teis÷s viešumo principus. Pagal šiuos principus individualus administracinis
teis÷s aktas turi būti pateiktas asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas ir kuriam toks aktas sukelia teisines
pasekmes (nustato teises ar pareigas). Pagal Muitin÷s įstatymą, anksčiau galiojusį Muitin÷s kodeksą, Viešojo
administravimo įstatymą, teisin÷s valstyb÷s principą, individualus administracinis aktas privalo būti
siunčiamas asmeniui, kuriam sukelia teisines pasekmes, nes teis÷ negali būti nevieša. Tod÷l pareiga siųsti
min÷tus sprendimus, apelianto teigimu, tiesiogiai seka iš įstatymų ir teismų praktikos, sutarties nuostatos
šiuo atveju didesn÷s reikšm÷s neturi. Be to, n÷ viename teis÷s akte nenustatyta, kad Asociacija kiekvienos
TlR procedūros atveju privalo prašyti, jog muitin÷ pateiktu visus sprendimus, susijusius su TIR tranzito
operacijomis. Rūpestingumo principas, apelianto nuomone, reikalauja, kad muitin÷ išsiųstų sprendimą
asmeniui, kuris jam sukelia teisines pasekmes.
Apeliantas pažymi, kad min÷toje teismų praktikoje aiškiai pasisakyta, jog sprendimas d÷l skolos
įregistravimo muitinei yra administracinis teis÷s aktas. Tod÷l jo apskundimo tvarką tur÷tų nustatyti ne
Bendrosios garantijos sutartis Nr. L01, o viešosios teis÷s aktai, šiuo konkrečiu atveju – Muitin÷s įstatymas.
Bendrosios garantijos sutartyje Nr. L01 n÷ karto nepamin÷tas sprendimas d÷l skolos įregistravimo, tod÷l,
apelianto manymu, min÷ta sutartis objektyviai negali nustatyti šio sprendimo apskundimo terminų.
Priešingai, Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 4.4. punktas nurodo, kad ginčai tarp šalių sprendžiami
įstatymų, o ne sutarties nustatyta tvarka. Tod÷l terminas, per kurį Asociacija tur÷jo teisę apskųsti Kauno
teritorin÷s muilin÷s sprendimus d÷l skolos muitinei įregistravimo, tur÷tų būti nustatomas pagal Muitin÷s
įstatymo 90 straipsnio 1 dalį.
Apeliantas nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. geguž÷s 19 d.
sprendime konstatavo, kad garantine sutartimi Asociacijai suteikta teis÷ ginčyti skolos dydį, jos įregistravimo
pagrįstumą per 3 m÷nesius nuo pranešimo gavimo dienos iki pretenzijos pateikimo. Tačiau pagal min÷tas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, tik skųsdama sprendimą d÷l skolos įregistravimo
Asociacija gali apginti savo teises ir teis÷tus interesus d÷l, jos manymu, nepagrįstai įregistruotos skolos ar jos
dydžio. Taigi min÷ta apygardos teismo išvada, pagal kurią sprendimas d÷l skolos įregistravimo gali būti
skundžiamas per tris m÷nesius nuo pranešimo gavimo dienos, nepagrįsta įstatymu, terminas skundui paduoti
skaičiuotinas pagal Muitin÷s įstatymo 90 straipsnį, nenurodantį, kad terminas skundui paduoti tur÷tų būti
skaičiuojamas nuo pranešimo apie įtariamą TIR procedūros pažeidimą gavimo dienos. Apeliantas pažymi,
jog Asociacijai sutartyje nustatyta teis÷ per tris m÷nesius nuo pranešimo apie TIR procedūros pažeidimą
gavimo dienos pateikti muitinei įrodymus, patvirtinančius tinkamą TIR procedūros pabaigą, negali būti
laikoma administracinio akto (sprendimo d÷l skolos muitinei įregistravimo) apskundimo terminu. Garantijos
sutartis nereglamentuoja administracinių sprendimų skundimo tvarkos. Be to, min÷ta teismo išvada,
apelianto teigimu, gali sąlygoti kurioziškas situacijas, nes muitin÷ dažnai priima sprendimus d÷l skolos
muitinei įregistravimo po pranešimo apie TIR procedūros galimą pažeidimą išsiuntimo Asociacijai (jei
sprendimas bus priimtas kelios dienos prieš mokestin÷s pretenzijos pateikimą, Asociacija negal÷s apskųsti
sprendimo d÷l per trumpo laiko skundui paduoti, o jei sprendimas bus priimtas po mokestin÷s pretenzijos
pateikimo, Asociacija nebegal÷s skųsti sprendimo, nes pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo
išvadą, skundas turi būti pateiktas iki mokestin÷s pretenzijos gavimo). Tokiu būdu, Asociacija gali būti
įpareigota skųsti sprendimą d÷l skolos muitinei įregistravimo, nors toks sprendimas net nebus priimtas per
teismo minimą 3 m÷nesių laikotarpį.
Apeliantas teigia, jog pagal Muitinio tranzito atlikimo tvarkos, patvirtintos 1995 m. gruodžio 22 d.
Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1610, 51 punkto 2 pastraipą, 54 punktą, 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento
(EEB) Nr. 2454/93, išd÷stančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitin÷s
kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 455a straipsnio 1 dalį, Asociacija, gavusi pranešimus apie įtariamus TIR
procedūros pažeidimus, negali net numanyti, kad sprendimai d÷l skolos įregistravimo jau priimti, nes,
sistemiškai aiškinant min÷tas teis÷s normas, priimti sprendimą d÷l skolos įregistravimo galima tik suteikus
galimybę skolininkui ir garantui pateikti įrodymus, patvirtinančius TIR procedūros tinkamą užbaigimą.
Min÷tais Kauno teritorin÷s muitin÷s pranešimais Nr. 14KP-130, 14KP-131, 14KP-139, 14KP-140 Asociacija
tik informuota apie įtariamą pažeidimą ir jai suteikta teis÷ per 3 m÷nesius pateikti įrodymus, patvirtinančius
TIR procedūros tinkamą užbaigimą. Tod÷l Asociacija gal÷jo pagrįstai tik÷tis, kad sprendimas d÷l skolos
muitinei įregistravimo nebus priimtas tol, kol nesibaigs terminas, per kurį ji gali pateikti muitinei įrodymus
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apie TIR procedūros pabaigą. Negal÷dama net numanyti sprendimo d÷l skolos įregistravimo pri÷mimo,
Asociacija objektyviai negal÷jo kreiptis į muitinę ir prašyti pateikti sprendimus d÷l skolos įregistravimo.
Apeliantas nurodo, jog pagal byloje surinktus įrodymus, pri÷musi sprendimą d÷l skolos muitinei
įregistravimo, muitin÷ neinformuoja apie tai garanto. Kauno teritorin÷s muitin÷s pranešimai Nr. 14KP-130,
14KP-131, 14KP-139, 14KP-140 n÷ra pranešimai apie sprendimo pri÷mimą d÷l skolos muitinei
įregistravimo. Be to, sprendimai d÷l skolos įregistravimo dažnai priimami jau po pranešimo apie įtariamą
TIR procedūros pažeidimą pateikimo Asociacijai, tod÷l min÷ti pranešimai negali būti laikomi pranešimais,
kuriais Asociacija informuojama apie sprendimo d÷l skolos muitinei įregistravimo pri÷mimą. Apeliantas
paaiškina, jog per 2004 metus TIR konvencijos dalyv÷se buvo išduota daugiau kaip 3 000 000 TIR knygelių,
su kiekviena iš šių knygelių prek÷s potencialiai gali būti gabenamos Lietuvos teritorijoje, su kiekviena iš jų,
atliekant tranzito procedūras Lietuvoje, gali atsirasti skola muitinei. Tokiu būdu, jeigu Asociacija būtų
įpareigota pati prašyti, kad muitin÷ pateiktų sprendimus d÷l skolos muitinei įregistravimo, ji tur÷tų išsiųsti
muitinei paklausimą d÷l 3 000 000 TIR knygelių, d÷l kurių gali būti padaryti muitinio tranzito procedūros
pažeidimai, prašydama pateikti atitinkamus sprendimus d÷l skolos įregistravimo, jei su bent viena iš jos
nurodytų 3 000 000 TIR knygelių buvo padarytas pažeidimas ir įregistruota skola muitinei. Tokia situacija iš
esm÷s paralyžiuotų tiek Asociacijos, tiek Lietuvos muitin÷s veiklą, nes surašyti ir patikrinti, ar n÷ra priimti
sprendimai d÷l skolos muitinei įregistravimo 3 000 000 TIR knygelių atžvilgiu, užimtų labai daug laiko.
Apeliantas pažymi, kad pagal byloje surinktus įrodymus Baltarusijos įmonei „Soti“ Kauno
teritorin÷s muitin÷s sprendimai d÷l skolos muitinei įregistravimo išsiųsti nebuvo, tod÷l jei Asociacija ir būtų
kreipusis į min÷tą įmonę, sprendimų nebūtų gal÷jusi gauti. Apeliantas paaiškina po Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 31 d. ir 2005 m. sausio 13 d. nutarčių prad÷jęs reikalauti, kad
muitin÷ jam pateiktų sprendimus d÷l skolos įregistravimo. Gavęs šiuos sprendimus, per teis÷s aktų nustatytus
terminus (t. y. vieną m÷nesį nuo jų gavimo) pateik÷ skundus d÷l jų. Tačiau muitin÷ atsisak÷ skundus
nagrin÷ti argumentuodama tuo, kad garantas negali jų skųsti, nes jie n÷ra priimami garanto atžvilgiu ir jam
siunčiami. Tokiu būdu, Asociacija negali apginti savo teisių skusdama tik mokestinę pretenziją, tačiau ji
negali apginti savo teisių ir skųsdama sprendimą d÷l skolos įregistravimo, nes muitin÷s įstaigos tokių skundų
nenagrin÷ja. Apelianto manymu, tokia situacija gal÷tų būti vertinama kaip jos konstitucin÷s teis÷s į gynybą
pažeidimas (šios teis÷s laikymąsi prižiūri ne tik nacionaliniai teismai, bet ir Europos Sąjungos institucijos, ją
garantuoja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 str. l d., kurios tinkamą įgyvendinimą
prižiūri Europos Žmogaus Teisių Teismas).
Asociacija mano, kad sprendimas d÷l skolos muitinei įregistravimo jai jokių teisinių pasekmių
nesukelia, ir ji netur÷tų jo skųsti (Asociacijos prašymas atnaujinti procesą d÷l 2004 m. rugpjūčio 31 d.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties (2 t., b.l. 32-46)). Tačiau Lietuvos administracinių
teismų praktikoje laikomasi kitos nuomones, t. y. pagal teismų praktiką, sprendimai d÷l skolos muitinei
įregistravimo sukelia teisines pasekmes ir garantui. Apeliantas nurodo, jog Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimas, kad sprendimas d÷l skolos įregistravimo jokių teisinių pasekmių garantui
nesukelia, būtų pozityvus, nes tada garantui užtektų skųsti vien tik jam pateikiamą mokestinę pretenziją, kuri
pagal TIR konvencijos 11 straipsnį bei Bendrosios garantijos sutartį Nr. L01 sukelia jam tiesiogines teisines
pasekmes, t.y. pareigą per tris m÷nesius nuo pretenzijos gavimo dienos sumok÷ti reikalaujamas muitų ir
mokesčių sumas.
Apeliantas nurodo, jog teismas tur÷jo išsiaiškinti, ar terminas skundui d÷l Kauno teritorin÷s
muitin÷s mokestinių pretenzijų buvo praleistas, ir jei terminas nebuvo praleistas, jo prašymas d÷l termino
atnaujinimo apskritai negal÷jo tur÷ti reikšm÷s sprendžiant skundo pri÷mimo klausimą.
Kaip nurodoma skunde, santykius tarp MD ir jam pavaldžių įstaigų bei Asociacijos reguliuoja
Bendrosios garantijos sutartis Nr. L01, kuri yra civilin÷ sutartis. Šalys laisvai suderino ir nustat÷ tarpusavio
teises bei pareigas, jos negali vienašališkai pakeisti sutarties sąlygų ar nevykdyti sutartimi prisiimtų
įsipareigojimų. Taigi ginčo šalis sieja ne pavaldumo santykiai, o civiliniai santykiai, grindžiami sutarties
laisv÷s, lygiateisiškumo ir dispozityviškumo principais. Muitin÷s įstaigos teisę išieškoti iš garanto skolą
muitinei įgyja ne viešosios teis÷s aktų pagrindu, o pagal garantijos sutartį. Viešosios teis÷s aktai
nereglamentuoja garanto prievol÷s atsiradimo sąlygų, terminų ir tvarkos, šalių atsakomyb÷s už netinkamą
garantijos sutarties vykdymą. Įgyvendindama savo teises ar vykdydama pareigas pagal Bendrosios garantijos
sutartį Nr. L01, muitin÷s įstaiga įgyvendina ne viešosios teis÷s aktais suteiktas teises, bet civilin÷s prievol÷s
sud÷tine dalimi esančią teisę ar vykdo civilin÷s prievol÷s sud÷tine dalimi esančią pareigą. Nesant juridinių
faktų, nurodytų Bendrosios garantijos sutartyje Nr. L01, muitin÷ negal÷tų imtis atitinkamų priemonių,
pavyzdžiui, pateikti garantui mokestinę pretenziją, nes toks veiksmas prieštarautų sudarytai garantijos
sutarčiai. Taigi mokestin÷s pretenzijos pagrindas yra ne viešosios teis÷s aktas, o garantijos sutartis. Tod÷l
muitin÷s įstaiga, sudarydama garantijos sutartį su privačiu juridiniu asmeniu bei pateikdama mokestinę
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pretenziją Asociacijai, vykd÷ ne viešojo administravimo veiklą, o kaip viešasis juridinis asmuo lygiais
pagrindais su kitais asmenimis dalyvavo civiliniuose teisiniuose santykiuose. Taigi mokestin÷ pretenzija n÷ra
administracinis aktas, jai min÷tos Muitin÷s įstatymo nuostatos netaikytinos.
Apeliantas pažymi, jog TIR konvencija yra tarptautin÷ sutartis, kuri turi būti aiškinama ir taikoma
atsižvelgiant į jos taikymą kitose prie tarptautin÷s sutarties prisijungusiose valstyb÷se (Vienos konvencijos
d÷l tarptautinių sutarčių teis÷s 31 straipsnio 3 dalies b punktas). Iš Europos Bendrijų Teisingumo Teismo
2003 m. geguž÷s 15 d. sprendimo byloje Nr. C-266/01 matyti, kad Olandijos teismai laiko sutartį, sudaromą
tarp valstyb÷s ar jos įgaliotos institucijos ir garantuojančios asociacijos pagal TIR konvencijos 6 straipsnio 1
dalį, privatinio teisinio pobūdžio sutartimi (Teismo sprendimo 14 paragrafas). Min÷toje byloje Europos
Komisija pareišk÷, kad Nyderlandų Karalyst÷, sudarydama garantijos sutartį su garantu, neveik÷ viešosios
teis÷s srityje. Komisija pažym÷jo, kad Nyderlandų Karalyst÷ savo nuožiūra nenustat÷ jokio įsipareigojimo
garantui, garantas sutartį sudar÷ laisva valia. Nyderlandų Karalyst÷s reikalavimas garantui yra pagrįstas vien
tik garantijos sutartimi, kuri yra reguliuojama privatin÷s teis÷s (Teismo sprendimo 19 paragrafas). Europos
Teisingumo Teismas iš esm÷s palaik÷ Europos Komisijos poziciją (Teismo sprendimo 30-35 paragrafai). Iš
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. rugs÷jo 23 d. sprendimo byloje Nr. 78/01 matyti, kad
Vokietijos Vyriausyb÷ laiko, jog d÷l skolos išieškojimo iš garantin÷s asociacijos kylantys ginčai patenka į
civilinių teismų, o ne finansų teismų jurisdikciją, nes veiksmai d÷l skolos išieškojimo yra pagrįsti garantijos
sutartimi (Teismo sprendimo 41 paragrafas). Analogiškus ginčus nagrin÷ja civiliniai teismai ir Italijoje,
Austrijoje, Lenkijoje bei kitose valstyb÷se. Šiose valstyb÷se veikia ir specialūs administraciniai (finansų)
teismai, tačiau analogiškus ginčus sprendžia civiliniai teismai. Atkreipiamas d÷mesys, kad Kauno teritorin÷s
muitin÷s mokestin÷se pretenzijose Nr. 10000007701, Nr. 10000007760, Nr. 10000007988 ir Nr.
10000007989 n÷ra jokios nuorodos į viešosios teis÷s aktus. Jose nurodoma, kad jos pateiktos pagal
Bendrosios garantijos sutartį. Be to, pačios mokestin÷s pretenzijos forma yra nustatyta Bendrosios garantijos
sutarties Nr. L01 trečiame priede. Pateikdama mokestinę pretenziją, muitin÷ vadovaujasi ne viešosios teis÷s
aktais, o Bendrosios garantijos sutartimi. Atsižvelgiant į išd÷stytas aplinkybes, d÷l šios sutarties vykdymo
atsirandantys ginčai yra civiliniai, jiems taikomi civiliniai įstatymai, o ne viešojo administravimo aktai.
Apeliantas pažymi, jog šią poziciją iš esm÷s palaiko ir MD atsiliepime į Asociacijos skundą (2 t., b.l. 99102).
Skunde nurodoma, jog pagal Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 3.2.2. punktą mokestin÷s
pretenzijos pateikimas Asociacijai yra tas juridinis faktas, kuris sąlygoja Asociacijos pareigos sumok÷ti
mokestin÷je pretenzijoje nurodytą pinigų sumą atsiradimą. Pateikus mokestinę pretenziją Asociacijai,
muitin÷ įgyja teisę reikalauti, kad per tris m÷nesius nuo pretenzijos gavimo dienos Asociacija sumok÷tų
reikalaujamas muitų bei mokesčių sumas. Taigi mokestin÷s pretenzijos pateikimas, kaip nurodo apeliantas,
yra teritorin÷s muitin÷s veiksmas, kuriuo teritorin÷ muitin÷ siekia sukurti atitinkamas asmenų teises ir
pareigas, o mokestin÷ pretenzija yra sandoris, kuriam taikomos sandorių negaliojimą reglamentuojančios
teis÷s normos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.78.-1.96. str.), taip pat bendrieji ieškinio senaties
terminai. Lietuvos Respublikos muitin÷s įstatyme nustatytas vieno m÷nesio terminas, apelianto teigimu, šiuo
atveju netaikytinas, nes mokestin÷s pretenzijos pateikimas yra ne viešojo administravimo aktas, o civilinis
sandoris (Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 2.7, 3.2.2 p.). Nesant specialių nuostatų d÷l reikalavimo
panaikinti (pripažinti negaliojančia) muitin÷s mokestinę pretenziją, kuri yra civilinis sandoris, taikytini
bendrieji ieškinio senaties terminai. Apeliantas nurodo, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
1.125 straipsnio 1 dalį reikalavimo panaikinti (pripažinti negaliojančiu) sandorį ieškinio senaties terminas yra
10 metų. Taigi nagrin÷jamu atveju reikalavimo pateikimo terminas nepraleistas. Tod÷l teismas nepagrįstai ir
neteis÷tai paliko galioti 2005 m. vasario 23 d. Muitin÷s departamento sprendimą, kuriuo Asociacijos skundas
dalyje d÷l mokestinių pretenzijų buvo paliktas nenagrin÷tu d÷l neva praleisto termino skundui paduoti. Net
jei teismas pripažintų, kad Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestin÷s pretenzijos tur÷jo būti apskųstos per vieno
m÷nesio terminą, nustatytą Lietuvos Respublikos muitin÷s įstatyme, apeliantas mano, kad terminas tur÷tų
būti laikomas praleistas d÷l objektyvių, svarbių priežasčių ir atnaujintas.
Apeliantas pažymi, jog 2004 m. birželio 30 d. ir 2004 m. liepos 14 d. Kauno teritorin÷s muitin÷s
sprendimai, kuriuose yra nurodyti skolos muitinei įregistravimo pagrindai bei aplinkyb÷s, gauti tik 2005 m.
sausio 7 d. Netur÷dama min÷tų sprendimų, Asociacija nežinojo, kokiu pagrindu, kada ir kod÷l, ar apskritai
buvo įregistruota skola muitinei ir jai pateiktos mokestin÷s pretenzijos. Kadangi skundas d÷l mokestinių
pretenzijų pateiktas pra÷jus tik 17 dienų po sprendimų d÷l skolos įregistravimo gavimo, apelianto teigimu,
terminas skundui paduoti nebuvo praleistas, o jei buvo praleistas, tai d÷l svarbių ir objektyvių priežasčių.
Apeliantas teigia, jog mokestin÷je pretenzijoje, pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8
straipsnio 2 dalį, nenurodyta jos apskundimo tvarka ir terminai. Tod÷l pati muitin÷ suklaidino Asociaciją ir
sudar÷ prielaidas skundo pateikimo terminui praleisti. Apeliantas nurodo, kad net gavęs muitin÷s įstaigų
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pranešimus apie netinkamą TIR procedūrų užbaigimą, pagrįstai tik÷josi, kad jam mokestin÷ pretenzija iš viso
nebus pateikta, kadangi tik įsiteis÷jusiu teismo nuosprendžiu nustačius, jog vykdant muitinio tranzito
procedūrą su TIR knygel÷mis XZ 39 089 808, XC 39 089 809, XQ 39 090 564 ir XT 39 090 565 prek÷s
buvo neišgabentos iš Lietuvos Respublikos, galima buvo įregistruoti skolą muitinei. Be to, akivaizdu, kad
Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestin÷s pretenzijos yra visiškai neteis÷tos bei nepagrįstos ir tokie sprendimai
negali egzistuoti teisin÷je sistemoje, nepaisant to, kada buvo paduotas skundas. Apeliantas pažymi, jog
proceso operatyvumo ir teisinių santykių stabilumo principai negali būti vertinami labiau nei teisingumo bei
teis÷tumo principai. Skunde nurodoma, jog n÷ viename iki 2005 m. sausio 7 d. iš muitin÷s įstaigų gautame
rašte ar kitame dokumente nebuvo nurodyta, kad Kauno teritorin÷ muitin÷ pri÷m÷ sprendimus įregistruoti
skolą, kada min÷ti sprendimai buvo priimti, kokie buvo tokių sprendimų numeriai, skolos muitinei
įregistravimo teisinis (atitinkama teis÷s norma) bei faktinis pagrindas. Tod÷l iki tol, kol 2005 m. sausio 7 d.
negavo min÷tų sprendimų, Asociacija man÷, kad jie n÷ra priimti. Svarbia termino skundui paduoti
praleidimo priežastimi, jos manymu, laikytina ir aplinkyb÷, kad tik 2005 m. sausio 13 d. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartimi buvo suformuota nauja muitin÷s sprendinių, susijusių su asociacijos
„Linava" teis÷mis, skundimo tvarka. Tik 2005 m. sausio 19 d., gavus 2005 m. sausio 13 d. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartį, paaišk÷jo, kad Asociacijai nepakanka skųsti vien tik mokestinę
pretenziją, ji privalo skųsti dar ir sprendimą d÷l skolos įregistravimo.
Apeliantas paaiškina, jog 2005 m. kovo 4 d. raštu Nr. 2MA-11.2-3512 (2 t, b.l. 28) ir 2005 m.
kovo 9 d. raštu Nr. 2MA-11.2-3837 (2 t., b.l. 29) Kauno teritorin÷ muitin÷ pakeit÷ faktinį pagrindą, d÷l kurio
Asociacijai pateiktos Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestin÷s pretenzijos Nr. 10000007701, Nr. 10000007760,
Nr. 10000007988 ir Nr. 10000007989. Min÷tose mokestin÷se pretenzijose nurodyta, kad jos pateiktos d÷l
TIR procedūros baigimo su išlyga (sąlyginai), o 2005 m. kovo m÷nesio raštuose Kauno teritorin÷ muitin÷
nurod÷, kad mokestin÷s pretenzijos pateiktos d÷l TIR procedūros užbaigimo apgaul÷s būdu. Apeliantas
mano, kad ši aplinkyb÷ sudaro pagrindą panaikinti 2005 m. vasario 23 d. MD sprendimą Nr. 1A-18.5-105
dalyje d÷l min÷tų mokestinių pretenzijų ir įpareigoti MD iš esm÷s išnagrin÷ti 2005 m. sausio 21 d.
Asociacijos skundą, nes Kauno teritorinei muitinei pakeitus faktinį pagrindą, d÷l kurio buvo pateiktos
mokestin÷s pretenzijos, asmeniui, kuriam pateiktos pretenzijos faktinis pagrindas buvo pakeistas, turi būti
suteikta teis÷ į gynybą ir būti išklausytam tiek d÷l naujo faktinio pagrindo, tiek d÷l jo pakeitimo aplinkybių.
Teisin÷je valstyb÷je netoleruotina, kad sprendimą apskundus, institucija, kurios sprendimas buvo apskųstas,
keistų apskųsto sprendimo teisinį pagrindą. Atsižvelgiant į išd÷stytas aplinkybes, apeliantas nurodo, kad MD
bei Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagristai laik÷, jog skundo pateikimo terminas d÷l Kauno
teritorin÷s muitin÷s mokestinių pretenzijų Nr. 10000007701, Nr. 10000007760, Nr. 10000007988 ir Nr.
10000007989 praleistas, tod÷l 2005 m. vasario 23 d. MD sprendimas Nr. 1A-18.5-105 ir Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2005 m. geguž÷s 19 d. sprendimas dalyje d÷l šių mokestinių pretenzijų yra
nepagristas bei neteis÷tas. Apeliantas teigia, jog dalyje d÷l min÷tų mokestinių pretenzijų MD skundą tur÷jo
priimti ir išnagrin÷ti iš esm÷s, o jei terminas d÷l mokestinių pretenzijų apskundimo buvo praleistas, jį
atnaujinti kaip praleistą d÷l svarbių priežasčių.
Muitin÷s departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į apeliacinį
skundą nurodo su skundo reikalavimais nesutinkąs. MD nuomone, teismas pagrįstai nurod÷, kad teis÷s aktai
nustato vieno m÷nesio (ar 20 dienų) sprendimo apskundimo terminą asmeniui (mokesčių mok÷tojui), kuriam
sprendimas taikomas tiesiogiai, tačiau Asociacija, remdamasi teis÷s aktų ir Bendrosios garantijos sutarties
Nr. L01 nuostatomis, turi teisę skųsti sprendimą, kuriuo įregistruota skola asmeniui, už kurį garantuoja
Asociacija, per 3 m÷nesius (nuo pranešimo gavimo iki pretenzijos pateikimo). Atsakovas pripažįsta, jog
formaliai žiūrint ir vadovaujantis vien tik viešosios teis÷s aktais, suinteresuotas asmuo turi teisę apskųsti
sprendimą per vieną m÷nesį nuo jo gavimo dienos (Muitin÷s įstatymo 88 str. ir 90 str. 1 d.). MD nurodo, jog
nagrin÷jamu atveju sprendimais d÷l nebaigtos muitinio tranzito procedūros (vykdytos su TIR knygel÷mis)
įregistruota skola muitinei ir ją sumok÷ti įpareigotas TIR procedūros vykdytojas, šie sprendimai tiesiogiai
taikytini ir siunčiami tik jam. Nei vienas teis÷s aktas nenumato, kad muitin÷ turi siųsti min÷tą sprendimą ir
garantui. Tod÷l pagal Mokesčių administravimo įstatymo ir Muitin÷s įstatymo nuostatas, reglamentuojančias
sprendimo apskundimo tvarką, sprendimo apskundimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kada
sprendimą gavo mokesčių mok÷tojas, kurio atžvilgiu šis sprendimas priimtas, o ne nuo tos dienos, kada
sprendimą savo iniciatyva gavo tretieji asmenys. Asociacija remiasi Muitin÷s įstatymo 90 straipsnio l dalies
nuostatomis, tačiau ji su MD 1999 m. vasario 24 d. sudar÷ Bendrosios garantijos sutartį Nr. L01, kuria
vadovavosi teismas, spręsdamas klausimą d÷l sprendimo apskundimo termino, kurio atžvilgiu šis
individualus administracinis aktas buvo priimtas ir tiesiogiai taikomas. Atsižvelgiant į tai, n÷ra pagrindo
susieti sprendimo (kuris tiesiogiai taikomas ir siunčiamas TIR procedūros vykdytojui) apskundimo termino
skaičiavimo pradžios su diena, kada šį sprendimą savo iniciatyva gavo Asociacija. Nagrin÷jamu atveju
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skaičiuojant terminą, per kurį Asociacija turi teisę apskųsti min÷tus Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimus,
reikia vadovautis ir Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 nuostatomis. Atsižvelgiant į sutarties 2.6.2, 2.7,
3.2.2 punktus, atsakovas mano, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog Asociacijai suteikta teis÷ ginčyti skolos
dydį, jos įregistravimo pagrįstumą per 3 m÷nesius nuo pranešimo gavimo dienos iki pretenzijos pateikimo.
MD teigia nepri÷męs sprendimo, kuriuo Asociacijos skundas būtų paliktas nenagrin÷tu d÷l to, kad
skundžiamas sprendimas sukelia teisines pasekmes mokesčių mok÷tojui.
Muitin÷s departamentas nesutinka, kad pretenzijų apskundimo terminas apskritai nebuvo
praleistas, o jei buvo praleistas, tai d÷l svarbių ir objektyvių priežasčių. Atsakovo manymu, Asociacija
nepagrįstai nurodo, kad terminas mokestinei pretenzijai apskųsti yra 10 metų, ir jis nebuvo praleistas.
Atsiliepime paaiškinama, jog nagrin÷jamu atveju mokesčių išieškojimą muitin÷ vykd÷ vadovaudamasi
Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 nuostatomis, muitin÷s veiklą bei mokesčių administravimą
reglamentuojančias teis÷s aktais, tod÷l ir jos veiksmai, susiję su mokesčiu išieškojimu, turi būti
apskundžiami vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 26 straipsnio, Muitin÷s įstatymo ir
Skundų nagrin÷jimo Lietuvos Respublikos muitin÷je nuostatais, patvirtintais Muitin÷s departamento
generalinio direktoriaus 2004 m. geguž÷s 19 d. įsakymu Nr.lB-540, o ne Civilinio kodekso nuostatomis.
Atsakovas pažymi, kad Asociacija, pateikdama 2005 m. sausio 21 d. skundą MD, vadovavosi Muitin÷s
įstatymo nustatyta apskundimo tvarka, o ne Civiliniu kodeksu ir pripažino, kad skundo padavimo terminas
yra praleistas bei praš÷ jį atnaujinti. Asociacija, tiek prašydama atnaujinti skundo padavimo terminą, tiek
skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui, tiek ir apeliaciniame skunde nurod÷, kad skundo d÷l
mokestinių pretenzijų padavimo terminą praleido d÷l svarbių priežasčių. Atsakovo manymu, apelianto
nurodomos priežastys nelaikytinos objektyviomis priežastimis, sutrukdžiusiomis Asociacijai per teis÷s aktų
nustatytą terminą pateikti skundą, nes Asociacija tik pra÷jus daugiau nei m÷nesiui po pretenzijų gavimo (jau
praleidusi pretenzijų apskundimo terminą), kreip÷si į muitinę d÷l sprendimų pateikimo. Manydama, kad
pretenzija pateikta nepagrįstai, Asociacija turi ją skųsti, sprendimų, kuriais įregistruota skola, netur÷jimas
objektyviai negali įtakoti Asociacijos veiksmų paduodant skundą d÷l mokesčių išieškojimo. Atsakovas
pažymi, jog pretenzijos forma abipusiu susitarimu nustatyta sudarant Bendrosios garantijos sutartį Nr. L01,
joje nenurodyta apskundimo tvarka, o muitin÷ vienašališkai keisti mokestin÷s pretenzijos formos netur÷jo
teis÷s (apskundimo tvarka yra numatyta Bendrosios garantijos sutartyje Nr. L01). Taigi Asociacija žinojo,
kad pretenzijoje apskundimo tvarka nenurodoma, tod÷l n÷ra pagrindo teigti, kad muitin÷ suklaidino
Asociaciją ir sudar÷ prielaidas skundo padavimo terminui praleisti. Atsakovo teigimu, Asociacijos nurodytos
skundo padavimo termino praleidimo priežastys (tik÷josi, kad mokestin÷s pretenzijos nebus pateiktos; man÷,
kad sprendimai yra nepriimti; lauk÷, kol susiformuos teismų praktika) įtakotos pačios Asociacijos veiksmų, o
atnaujinti skundo padavimo terminą, remiantis Asociacijos nurodyta priežastimi, kad pretenzijos yra
neteis÷tos bei nepagrįstos ir tokie sprendimai negali egzistuoti teisin÷je sistemoje, taip pat n÷ra pagrindo, nes
Muitin÷s įstatymo 91 straipsnis ir Skundų nagrin÷jimo Lietuvos Respublikos muitin÷je nuostatai numato
galimybę atnaujinti skundo padavimo terminą tik d÷l objektyvių priežasčių, sutrukdžiusių per teis÷s aktų
nustatytą terminą pateikti skundą. N÷ra pagrindo, atsakovo manymu, atnaujinti šį terminą ir tuo pagrindu,
kad Kauno teritorin÷ muitin÷, kaip teigiama, 2005 m. kovo 4 d. ir 2005 m. kovo 9 d. raštais pakeit÷ faktinį
mokestinių pretenzijų pagrindą, nes šie raštai išsiųsti jau po skundo pateikimo ir neįtakojo skundo padavimo
termino praleidimo. Atsakovas paaiškina, kad min÷tais raštais buvo ištaisyta technin÷ klaida, o ne pakeistas
mokestinių pretenzijų pagrindas.
Kauno teritorin÷ muitin÷ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepime nurodoma, jog teismas pagrįstai padar÷ išvadą, jog sprendimo apskundimo terminas pradedamas
skaičiuoti nuo tos dienos, kada individualų administracinį aktą gauna mokesčių mok÷tojas, kurio atžvilgiu
sprendimas priimtas, o ne nuo tos dienos, kada sprendimą savo iniciatyva gauna tretieji asmenys. Be to,
muitin÷ pažymi, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje bei to paties įstatymo IX
skyriuje įvardintą mokestiniuose ginčuose savarankiškai galinčių dalyvauti subjektų ratą, garantai kaip
savarankiški mokestinių ginčų dalyviai (subjektai) nenumatyti. Atkreipiamas d÷mesys, jog teismas
konstatavo, kad 3 m÷nesių laikotarpiu, nuo pranešimo gavimo dienos iki pretenzijos pateikimo, Asociacija
gal÷jo kreiptis tiek į TIR procedūros vykdytoją, tiek į muitinę d÷l sprendimo, kuriuo įregistruota skola
muitinei, pateikimo, ir gavusi šį sprendimą, apskųsti jį MD (teismas nor÷jo akcentuoti, kad Asociacija tur÷jo
teisę ir galimybę po sprendimo pri÷mimo kreiptis į MD su skundu per Muitin÷s įstatymo 90 straipsnio 1
dalyje nustatytą 1 m÷nesio laikotarpį). Kauno teritorin÷s muitin÷s teigimu, nei muitin÷, nei teismas neneigia,
kad apeliantas tur÷jo galimybę paduoti skundą kaip suinteresuotas asmuo, tačiau tai padaryti jis tur÷jo teis÷s
aktų nustatytais terminais, per vieną m÷nesį nuo to momento, kai muitin÷s procedūros vykdytojui (mokesčių
mok÷tojui) buvo įteiktas vietos mokesčių administratoriaus sprendimas (Muitin÷s įstatymo 88 str., 90 str. 1
d., Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 16 d., Mokesčių administravimo įstatymo 152 str.). Atkreipiamas
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d÷mesys į tai, kad sprendime, kuriuo mokesčio mok÷tojui įregistruota skola muitinei, n÷ra numatyta nei
vieno įpareigojimo Asociacijai, tod÷l muitin÷ neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo siųsti jai šį sprendimą.
Pagal galiojusius teis÷s aktus muitin÷ nebuvo įpareigota informuoti garantinę asociaciją apie priimtus
individualius administracinius aktus įvairių ūkio subjektų atžvilgiu d÷l neužbaigtų procedūrų ir (ar)
atsiradusios skolos muitinei, tur÷jo pateikti sprendimus tik konkrečiam ūkio subjektui (skolininkui, mokesčių
mok÷tojui), kurio atžvilgiu individualus administracinis aktas priimtas (min÷tais Kauno teritorin÷s muitin÷s
sprendimais skola įregistruota TIR procedūros vykdytojui, o ne Asociacijai). Atsiliepime pažymima, jog
pagal TIR konvencijos 11 straipsnį, Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 2.6.2 2.7, 3.4.2 punktus bei MD
direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 496 „D÷l bendrosios garantijos sutarties tarp Muitin÷s
departamento ir Lietuvos nacionalin÷s vež÷jų automobiliais asociacijos „Linava“ Nr. L01 įgyvendinimo“
1.1.2 ir 1.3 punktus, Asociacijai turi būti pateikiami pranešimas bei mokestin÷ pretenzija, o ne sprendimas,
kuriuo įregistruojama skola TIR procedūros vykdytojui. Min÷ti sprendimai tiesiogiai taikytini tik TIR
procedūros vykdytojui – mokesčių mok÷tojui. Tod÷l MD teis÷tai ir pagrįstai nurod÷, kad pagal Mokesčių
administravimo įstatymo ir Muitin÷s įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sprendimo apskundimo tvarką,
sprendimo apskundimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kada sprendimą gavo mokesčių
mok÷tojas, kurio atžvilgiu sprendimas priimtas, o ne nuo dienos, kada šį sprendimą savo iniciatyva gavo
tretieji asmenys. Atsiliepime nurodoma, jog iš medžiagoje esančių muitin÷s pranešimų matyti, kad
Asociacija apie atsiradusią skolą d÷l nebaigtos TIR procedūros, jos dydį bei galimą mokestin÷s pretenzijos
pateikimą Kauno teritorin÷s muitin÷s buvo informuota jau 2004 m. liepos 1 d. pranešimais Nr. 14KP-130 ir
Nr. 14KP-131 bei 2004 m. liepos 9 d. pranešimais Nr. 14KP-139 ir Nr. 14KP-140. Atsižvelgiant į tai, MD
savo sprendime Nr. 1A-18.5-105 pagrįstai nurod÷, kad Asociacija, pra÷jus pusei metų po sprendimų
pri÷mimo ir informavimo apie įregistruotą skolą bei jos dydį, 2005 m. sausio 21 d. pateikdama skundą d÷l
Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimų, praleido sprendimų apskundimo terminą. Atsiliepime pažymima, jog
apeliantas nepagrįstai teigia, kad viešosios teis÷s aktai nereglamentuoja garanto teisinių santykių muitin÷s
veikloje, nes teis÷s aktų leid÷jas, siekdamas užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių įvykdymą valstybei,
skolininko įsipareigojimų muitinei užtikrinimą įtvirtino ir viešosios teis÷s aktais (Muitin÷s kodekso XVIII
skyrius). Muitin÷ nurodo, jog pagal Muitin÷s kodekso 209 straipsnio nuostatas, garantijų taikymo tvarka,
nustatyta Lietuvos Respublikos tarptautin÷se sutartyse, prireikus gali būti tiksliau išd÷styta šio kodekso
taikymą reglamentuojančiuose teis÷s aktuose. Be 1975 m. TIR konvencijos ir Bendrosios garantijos sutarties,
šalių tarpusavio santykius reglamentuoja ir MD direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 496.
Mokestin÷s pretenzijos forma patvirtinta min÷tu MD įsakymu, muitin÷ pateikia Asociacijai mokestines
pretenzijas, kaip tai numato Muitin÷s kodekso 214, 2162 straipsniai, Muitin÷s departamento direktoriaus
2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 496 bei Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 2.7 punktas. Tokiu
būdu, kaip nurodoma atsiliepime, muitin÷, veikdama kaip viešojo administravimo subjektas, pretenzijas
teikia vadovaudamasi tiek viešosios teis÷s normomis, tiek bendradarbiavimo sutartimi. Atsiliepime
pažymima, jog muitin÷ yra atsakinga už Muitin÷s kodekso, jos kompetencijai priskirtų įstatymų bei kitų su
importu, eksportu ir tranzitu susijusių teis÷s aktų įgyvendinimą, importo ir eksporto muitų bei mokesčių
surinkimą (Muitin÷s kodekso 2 str. 7 p.), turi valdingus įgalinimus kitų ūkio subjektų atžvilgiu. Tod÷l jos
pateikta pretenzija d÷l tinkamai neįvykdytos muitin÷s procedūros ir atsiradusios skolos muitinei, o kartu ir
valstybei, laikytina administraciniu aktu. Atsiliepime nurodoma, jog vadovaujantis Muitin÷s įstatymo 90
straipsnio 1 dalimi bei Skundų nagrin÷jimo Lietuvos Respublikos muitin÷je nuostatų 9 punktu, Asociacija
skundą d÷l Kauno teritorin÷s muitin÷s mokestinių pretenzijų prival÷jo pateikti per vieną m÷nesį nuo jų
gavimo dienos, tačiau pateik÷ praleidusi nustatytą terminą (2005 m. sausio 24 d. skundas MD gautas
sekančią dieną). Muitin÷ mano, jog tiek MD, tiek teismas pagrįstai konstatavo, kad skundo padavimo
terminas d÷l Kauno teritorin÷s muitin÷s pretenzijų praleistas. Kauno teritorin÷ muitin÷ nurodo, kad
Asociacija apie padarytus TIR procedūros pažeidimus, atsiradusią skolą bei jos dydį buvo informuota 2004
m. liepos 1 d. ir 2004 m. liepos 9 d. Kauno teritorin÷s muitin÷s pranešimais. Mokestin÷s pretenzijos
Asociacijoje gautos atitinkamai 2004 m. spalio 13 d., 2004 m. spalio 14 d. ir 2004 m. spalio 19 d. Tod÷l
Asociacija tur÷jo galimybę ir pakankamai laiko (apie 3 m÷nesius) kreiptis į muitinę bei išsiaiškinti visas
skolos atsiradimo aplinkybes iki pretenzijų pateikimo. Asociacija, pra÷jus daugiau nei m÷nesiui po pretenzijų
gavimo (praleidusi pretenzijų apskundimo terminą), kreip÷si į muitinę d÷l sprendimų pateikimo. Objektyvių
priežasčių, kurios trukd÷ Asociacijai anksčiau (nuo pranešimų gavimo iki pretenzijų gavimo ar sekančią
dieną, kai buvo gautos mokestin÷s pretenzijos) kreiptis į muitinę d÷l sprendimų, kuriais įregistruota skola,
pateikimo skunde nenurodoma. Kauno teritorin÷ muitin÷ mano, kad MD pagrįstai konstatavo, jog nebuvo
objektyvių priežasčių, kurios trukd÷ Asociacijai per teis÷s aktų nustatytą terminą pateikti skundą, o
pareišk÷jo nurodytos skundo padavimo termino praleidimo priežastys yra įtakotos pačios Asociacijos
veiksmų. Tod÷l Asociacijos prašyme nurodytos priežastys, d÷l kurių ji praleido mokestinių pretenzijų
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apskundimo terminą, nepripažintos svarbiomis ir skundas nenagrin÷tas pagrįstai. Atsiliepime pažymima, kad
pagal TIR konvencijos nuostatas muitin÷ n÷ra įpareigota teikti sprendimus garantinei asociacijai d÷l
mokesčių įregistravimo TIR procedūros vykdytojo atžvilgiu, jai pagal TIR konvencijos 11 straipsnio l dalį
numatyta tik viena pareiga – per metus nuo TIR knygel÷s įforminimo muitin÷je dienos raštu pranešti
garantinei asociacijai, kad TIR knygel÷ neįforminta arba įforminta su išlyga (ši nuostata taikoma ir tada, kai
knygel÷ buvo įforminta neteis÷tai arba apgaul÷s būdu, tik tokiu atveju numatytas dvejų metų terminas). Pagal
TIR konvencijos 8 straipsnio l dalį garantin÷ asociacija įsipareigoja sumok÷ti visus importo ir eksporto
muitus bei mokesčius, taip pat delspinigius, kurie gali būti priskaičiuoti pagal muitin÷s įstatymus ir taisykles
tos šalies, kurioje nustatytas TIR procedūros pažeidimas. Daroma išvada, kad garantin÷ asociacija, kaip
asociacija, kurią susitariančiosios šalies muitin÷s tarnybos pripažino asmenų, taikančių TIR procedūras,
garantu (TIR konvencijos 1 str.), gavusi muitin÷s pranešimą apie neužbaigtą, užbaigtą su išlyga, užbaigtą
neteis÷tu arba apgaul÷s būdu TIR procedūrą ir galimą mokestin÷s pretenzijos pateikimą, turi pati aktyviai
dom÷tis, kontroliuoti TIR procedūros užbaigtumą ar netinkamą užbaigtumą, bendradarbiauti su TIR
procedūros vykdytoju ar (ir) muitine. Apie skolos įregistravimo pagrindus ir aplinkybes (taip pat Kauno
teritorin÷s muitin÷s sprendimus) Asociacija prival÷jo žinoti, kuomet buvo informuota Kauno teritorin÷s
muitin÷s pranešimais, tačiau jokių skundų teis÷s aktų nustatyta tvarka ir terminais nepateik÷. Vyriausiojo
administracinio teismo 2005 m. sausio 13 d. nutartis neįtakojo to, kad Asociacija nepasinaudojo savo teise
per nustatytą terminą apskųsti Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimus bei mokestines pretenzijas, be to, ši
Vyriausiojo administracinio teismo nutartis neturi nieko bendra su šia administracine byla, kurioje visiškai
kitas ginčo dalykas. Apeliantas, 2005 m. sausio 7 d. gavęs Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimus, jau žinojo
apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 31 d. nutartyje padarytą išvadą, kad
sprendimas įregistruoti muitinei skolą, o ne pretenzija sukelia garantui atitinkamas teises ir pareigas, tod÷l,
atsakovo manymu, negali būti pripažintas pagrįstu pareišk÷jo teiginys, kad iki 2005 m. sausio 19 d. (teismo
2005 m. sausio 13 d. nutarties gavimo) nebuvo aišku ką skųsti: ar sprendimą, ar pretenziją.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Pareišk÷jo apeliacinis skundas atmetamas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m.
geguž÷s 19 d. sprendimas paliekamas iš esm÷s nepakeistas, iš dalies pakeičiant motyvus, kurių pagrindu
atmesti pareišk÷jo skundo reikalavimai.
Teis÷jų kolegija pripažįsta, kad teisingam nagrin÷jamo ginčo išsprendimui būtina išsiaiškinti
galiojančių teis÷s aktų nuostatas dviem pagrindiniais klausimais: 1) ar garantin÷ asociacija, siekdama
nuginčyti muitin÷s reikalavimą d÷l muitin÷s procedūros vykdytojo nesumok÷tų mokesčių ir muitų mok÷jimo,
turi nuginčyti muitin÷s sprendimą d÷l skolos įregistravimo muitin÷s procedūros vykdytojui; 2) kokia yra
teisinių santykių tarp muitin÷s ir garantin÷s asociacijos prigimtis, ir kokios teis÷s šakos normos
reglamentuoja šalių veiksmus, atliekamus bendrosios garantijos sutarties pagrindu.
1.D÷l garantin÷s asociacijos pareigos (teis÷s) ginčyti muitin÷s sprendimą d÷l skolos įregistravimo
muitin÷s procedūros vykdytojui
Principin÷ nuostata, apibr÷žianti teis÷s kreiptis gynybos į teismą ribas, yra įtvirtinta Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje: ,,Kiekvienas suinteresuotas
subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teis÷
arba įstatymų saugomas interesas“.
Nagrin÷jamu atveju ši taisykl÷ reiškia tai, kad pareišk÷jas turi teisę ginčyti tą muitin÷s aktą, kuris
sukelia jam teisines pasekmes, t. y. nustato pareigą mok÷ti TIR procedūros vykdytojo nesumok÷tus muitus ir
mokesčius; kita vertus, pareišk÷jas, siekdamas apginti savo tikrai ar tariamai pažeistą teisę, turi nuginčyti
muitin÷s aktus, kuriais šis pažeidimas padarytas, t.y. nustatyta min÷ta pareiga.
Aukščiausio lygmens teis÷s aktas, reglamentuojantis nagrin÷jamus teisinius santykius yra Muitin÷s
konvencija d÷l tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygel÷mis (1975 m. TIR konvencija).
TIR konvencijos 8 straipsnio 1 dalyje apibr÷žtos garantin÷s asociacijos prisiimamų įsipareigojimų
ribos: garantin÷ asociacija įsipareigoja sumok÷ti visus importo ir eksporto muitus ir mokesčius, taip pat
delspinigius, kurie gali būti priskaičiuoti pagal muitin÷s įstatymus ir taisykles tos šalies, kurioje buvo
nustatytas TIR procedūros pažeidimas. Garantin÷ asociacija aukščiau nurodytas sumas įsipareigoja sumok÷ti
kartu su tiesioginiais skolininkais.
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TIR Konvencijos 11 straipsnis nustato garantin÷s asociacijos prievol÷s mok÷ti TIR knygel÷s
nesumok÷tus mokesčius atsiradimo pagrindus:
,,1. Jei TIR knygel÷ nebuvo įforminta arba įforminta su išlygomis, kompetentingos institucijos
neturi teis÷s reikalauti, kad garantin÷ asociacija sumok÷tų sumas, nurodytas 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu
per metus nuo TIR knygel÷s įforminimo šioje muitin÷je dienos jos raštu nepraneš÷ garantinei asociacijai, kad
TIR knygel÷ neįforminta arba įforminta su išlyga. Ši nuostata taikoma ir tada, kai buvo įforminta neteis÷tai
arba apgaul÷s būdu, tik tokiu atveju numatytas dvejų metų terminas.
2. Reikalavimas sumok÷ti mokesčius, nurodytus 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse, garantinei asociacijai
pateikiamas ne anksčiau kaip po trijų m÷nesių nuo tos dienos, kai asociacijai buvo pranešta, kad TIR knygel÷
neįforminta, įforminta su išlyga arba neteis÷tai ar apgaul÷s būdu, ir ne v÷liau kaip per dvejus metus nuo tos
pačios dienos. Jei bylos per tuos dvejus metus buvo perduotos teismui, mokestin÷ pretenzija turi būti pateikta
per metus nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos.
3. Reikalaujamą sumą garantin÷s asociacijos privalo sumok÷ti per tris m÷nesius nuo tos dienos, kai
buvo gautas reikalavimas. Sumok÷ta suma bus grąžinta asociacijai, jei per dvejus metus nuo tos dienos, kai
buvo pateiktas reikalavimas, muitin÷s tarnybos gaus svarius įrodymus, kad šios transporto operacijos metu
jokių pažeidimų nepadaryta“.
Nagrin÷jamo ginčo šalių santykiai yra atsiradę Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01, sudarytos
1999 m. vasario 24d., pagrindu. Sutarties 2.6-2.8 punktuose yra nustatytos pirmiau nurodytas TIR
konvencijos normas atitinkančios sąlygos:
,,2.6. Muitin÷, nustačiusi, kad TIR procedūra neužbaigta, užbaigta su išlyga (sąlyginai) arba
užbaigta neteis÷tu ir (arba) apgaul÷s būdu, kiekvienos neužbaigtos, užbaigtos su išlyga (sąlyginai) arba
užbaigtos neteis÷tu ir (arba) apgaul÷s būdu TIR procedūros atveju nedelsdama turi išsiųsti:
2.6.1. TIR knygel÷s tur÷tojui šios Sutarties 1 priede nurodytos formos pranešimą, (lietuvių ir (arba)
anglų kalbomis) ir prie jo prid÷to TIR knygel÷s, pateiktos pradedant šią TIR procedūrą, baltojo lapo kopiją;
2.6.2. Asociacijai ,,Linava“ šios Sutarties 2 priede nurodytos formos pranešimą (lietuvių ir (arba)
anglų kalbomis) ir prie jo prid÷tas TIR knygel÷s, pateiktos pradedant šią TIR procedūrą, baltojo lapo ir TIR
knygel÷s tur÷tojui išsiųsto pranešimo kopijas;
2.7. Mokestin÷ pretenzija asociacijai ,,Linava“ pateikiama, jeigu per 3 (tris) m÷nesius nuo šios
Sutarties 2.6.2 punkte nurodyto pranešimo gavimo asociacijoje ,,Linava“, situacija susijusi su neužbaigta,
užbaigta su išlyga (sąlyginai) arba užbaigta neteis÷tu ir (arba) apgaul÷s būdu TIR procedūra, lieka
nesureguliuota (muitų ir mokesčių sumos neįplaukia į muitin÷s sąskaitą ar nepateikti muitinei priimtini
įrodymai, kad TIR procedūros pažeidimo nebuvo). Mokestin÷ pretenzija pateikiama d÷l kiekvienos
neužbaigtos, užbaigtos su išlyga (sąlyginai) arba užbaigtos neteis÷tu ir (arba) apgaul÷s būdu TIR procedūros
atskirai;
2.8. Šios sutarties 2.6 punkte nurodytų pranešimų arba mokestin÷s pretenzijos išsiuntimas n÷ra
kliūtis muitinei išieškoti muitų ir mokesčių sumas iš TIR knygel÷s tur÷tojo teis÷s aktų nustatyta tvarka“.
Iš nurodytų teis÷s normų turinio išplaukia išvada, kad teisin÷ prievol÷ (pareiga) mok÷ti muitų ir
importo mokesčius garantinei asociacijai atsiranda nuo to momento, kai muitin÷ jai pateikia atitinkamą
reikalavimą (pretenziją), galiojančiuose teis÷s aktuose n÷ra nuostatų, kurios garanto prievol÷s muitinei
atsiradimą sietų su muitin÷s sprendimo d÷l skolos įregistravimo muitin÷s procedūros vykdytojui pri÷mimu.
Iki reikalavimo (pretenzijos) pateikimo garantin÷ asociacija yra informuojama apie TIR procedūros
pažeidimą, tačiau toks muitin÷s pranešimas nesukuria garantinei asociacijai pareigos mok÷ti mokesčius,
kadangi faktin÷ ir teisin÷ situacija dar lieka neapibr÷žta ir nevienareikšm÷: skola muitinei gali būti iš viso
neįregistruota, jeigu bus įrodyta, kad TIR procedūros pažeidimo nebuvo ir prievol÷ mok÷ti muitus, importo
(eksporto) mokesčius neatsiras nei muitin÷s procedūros vykdytojui, nei garantinei asociacijai; skolą muitinei
gali sumok÷ti pats muitin÷s procedūros vykdytojas, šiuo atveju garantinei asociacijai taip pat nekils prievol÷
mok÷ti muitus ir mokesčius. Tik tuo atveju ir nuo to momento, kai muitin÷ pateikia garantinei asociacijai
reikalavimą (pretenziją) mok÷ti muitus ir mokesčius, garantin÷ asociacija privalo šį reikalavimą vykdyti
teis÷s aktų bei sutarties nustatyta tvarka ir terminais, o jai šios prievol÷s neįvykdžius ar įvykdžius
netinkamai, muitin÷ įgyja teisę išieškoti skolą įstatymo nustatyta tvarka prieš garantin÷s asociacijos valią.
Pirmiau nurodytų teis÷s normų pagrindu taip pat pažym÷tina, kad skolos muitinei įregistravimo ir
reikalavimo garantinei asociacijai pateikimo pagrindai n÷ra tapatūs, antra vertus, garantin÷ asociacija gali
nuginčyti savo prievol÷s buvimą ne tik remdamasi aplinkyb÷mis, kurios patvirtina, kad TIR knygel÷s
tur÷tojo skola muitinei neatsirado, bet ir muitin÷s padarytais reikalavimo (pretenzijos) pateikimo tvarkos bei
terminų pažeidimais.
Konstatavimas, kad muitin÷s sprendimas įregistruoti skolą muitin÷s procedūros vykdytojui
nesukuria garantinei asociacijai prievol÷s mok÷ti muitus ir mokesčius, tuo pačiu reiškia, kad garantin÷
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asociacija neturi teis÷s ginčyti muitin÷s sprendimo d÷l skolos įregistravimo TIR procedūros vykdytojui
teismine tvarka ir neprivalo jo ginčyti, siekdama paneigti savo prievol÷s mok÷ti muitus ir mokesčius
buvimą.
2.D÷l teisinių santykių, susiklosčiusių tarp muitin÷s ir garantin÷s asociacijos, rūšies
TIR konvencijoje yra įtvirtinti kriterijai, kuriuos turi atitikti subjektai, siekiantys tapti garantais:
kiekviena Susitariančioji Šalis gali suteikti asociacijoms teisę tiesiogiai arba per asociacijas korespondentes
išduoti TIR knygeles ir būti garantais, jei laikomasi minimalių sąlygų ir reikalavimų, nurodytų 9 priedo I
dalyje. Ši teis÷ panaikinama, jei nesilaikoma 9 priedo I dalyje nurodytų minimalių sąlygų ir reikalavimų
(Konvencijos 6 str.).
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2001 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 224 ,,D÷l muitin÷s
konvencijos d÷l tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygel÷mis (1975 metų TIR konvencija) nuostatų
įgyvendinimo“, be kitų nuostatų, įpareigojo Muitin÷s departamentą kontroliuoti, ar Lietuvos nacionalin÷
vež÷jų automobiliais asociacija LINAVA laikosi 1975 metų TIR konvencijos 6 straipsnio 3 ir 4 dalių, taip
pat 9 priedo I dalies reikalavimų; nustat÷ asociacijos LINAVA geb÷jimų vykdyti 1975 metų TIR konvencijos
9 priedo I dalies reikalavimus vertinimo kriterijus; įpareigojo Muitin÷s departamentą, nustačius, kad
asociacija LINAVA nevykdo TIR konvencijos 9 priedo I dalies reikalavimų, teikti atitinkamus pasiūlymus
Lietuvos Respublikos Vyriausybei; nustat÷, kad asociacija LINAVA Muitin÷s departamento nustatyta tvarka
teikia Muitin÷s departamentui informaciją apie išduotas, panaudotas ir grąžintas TIR knygeles; suteik÷ teisę
asociacijai LINAVA išduoti TIR knygeles, laikantis šios asociacijos nustatytos ir su Muitin÷s departamentu
suderintos tvarkos.
Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 tarp pareišk÷jo ir muitin÷s departamento 3.5.1 punkte
nurodyta, kad muitin÷ turi teisę įstatymų nustatyta tvarka išieškoti iš asociacijos ,,Linava“ muitų ir mokesčių
sumas, nustatytu laiku nesumok÷tas TIR procedūros vykdytojo.
Lietuvos Respublikos muitin÷s įstatymas (IX-2183 2004 m. balandžio 27 d.) specialiai
sureglamentavo muitų teis÷s aktų galiojimo laike klausimus Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą
pereinamuoju laikotarpiu. Šio įstatymo 96 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad mokestin÷s prievol÷s, susijusios
su importo ir eksporto muitais, ir atsiradusios Lietuvos Respublikoje iki 2004 m. balandžio 30 d., privalo būti
įvykdytos vadovaujantis jų atsiradimo metu galiojusiais Lietuvos Respublikos teis÷s aktais. Asmenims šių
prievolių neįvykdžius, muitin÷ taiko nurodytųjų teis÷s aktų nustatytas mokesčių išieškojimo priemones.
Nagrin÷jamu atveju skola muitinei (mokestin÷ prievol÷) atsirado 2003 m. balandžio 28 d. – 2003
m. birželio 7 d., t. y. TIR procedūrų atlikimo momentu, tod÷l susiklosčiusiems tarp ginčo šalių teisiniams
santykiams taikytinos Muitin÷s kodekso, galiojusio iki 2004 m. geguž÷s 1 d., teis÷s normos. (Nuo 2004 m.
geguž÷s 1 d. mokesčių ir muitų išieškojimo iš garanto tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo penktojo skirsnio normos.).
Muitin÷s kodekse buvo nustatyta tokia muitų ir mokesčių išieškojimo iš garanto tvarka:
,,209 straipsnis. Garantijų taikymas pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis
1. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautin÷se sutartyse nustatyta kitokia negu šiame kodekse
garantijų taikymo tvarka, taikomos tarptautinių sutarčių normos.
2. Garantijų taikymo tvarka, nustatyta Lietuvos Respublikos tarptautin÷se sutartyse, prireikus gali
būti tiksliau išd÷styta šio kodekso taikymą reglamentuojančiuose teis÷s aktuose.
216 straipsnis. Mokesčių išieškojimo priemon÷s
1. Jeigu mokesčiai per nustatytą laikotarpį nesumokami, muitin÷, vadovaudamasi šio kodekso 2161-216-4 straipsniais, paeiliui taiko šias mokesčių išieškojimo priemones:
1) išieško mokesčius ne ginčo tvarka iš skolininko piniginių l÷šų kredito įstaigose;
2) pareikalauja iš garanto įvykdyti skolininko prievolę ir už jį sumok÷ti mokesčius;
3) išieško mokesčius ne ginčo tvarka iš garanto piniginių l÷šų kredito įstaigose;
4) priima sprendimą ne ginčo tvarka išieškoti mokesčius iš skolininko arba garanto turto ir
perduoda jį vykdyti teismo antstolių kontorai, įskaitant atvejus, kai priimamas sprendimas šį turtą areštuoti.
2. Mokesčių išieškojimas finansų ministro nustatyta tvarka gali būti perduodamas akcinei
bendrovei Turto bankui.
3. Muitin÷ gali netaikyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų mokesčių išieškojimo priemonių,
jeigu išieškotina mokesčių suma neviršija vieno minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio pinigų sumos.
4. Muitin÷s sprendimai ne ginčo tvarka išieškoti mokesčius iš skolininko arba garanto turto
vykdomi Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. <...>.
216-3 straipsnis. Mokesčių išieškojimas ne ginčo tvarka iš garanto piniginių l÷šų kredito įstaigose
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1. Muitin÷, įgijusi teisę išieškoti mokesčius ne ginčo tvarka iš garanto piniginių l÷šų kredito
įstaigose, priima rašytinį sprendimą ir įstatymų bei kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka pateikia jį vykdyti kredito
įstaigai, kurioje yra garanto sąskaita.
2. Muitin÷ nutraukia išieškojimą ne ginčo tvarka iš garanto piniginių l÷šų:
1) gavusi kredito įstaigos rašytinį pranešimą, liudijantį, kad muitin÷s sprendimas negali būti
įvykdytas d÷l nepriklausančių nuo kredito įstaigos priežasčių;
2) kredito įstaigai neįvykdžius muitin÷s sprendimo per 30 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo.
Jeigu per šį laikotarpį muitin÷s sprendimas įvykdytas iš dalies, muitin÷, įvertinusi mokesčių išieškojimo eigą
ir efektyvumą, turi teisę tęsti išieškojimą iš garanto piniginių l÷šų kredito įstaigoje;
3) įstatymų, draudžiančių tęsti šios mokesčių išieškojimo priemon÷s taikymą, nustatytais atvejais.
3. Mokesčių išieškojimas ne ginčo tvarka iš garanto piniginių l÷šų kredito įstaigose netaikomas
įstatymų, draudžiančių taikyti šią mokesčių išieškojimo priemonę, nustatytais atvejais.
4. Jeigu muitin÷ negali išieškoti mokesčių ne ginčo tvarka iš garanto piniginių l÷šų kredito
įstaigose arba nutraukia išieškojimą neišieškojusi mokesčių (jų dalies), taikomos šio kodekso 216 straipsnio
1 dalies 4 punkto nuostatos.
216-4 straipsnis. Mokesčių išieškojimas ne ginčo tvarka iš skolininko arba garanto turto
1. Įgijusi teisę taikyti šio kodekso 216 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas, muitin÷ priima
rašytinį sprendimą ne ginčo tvarka išieškoti mokesčius iš skolininko arba garanto turto ir įstatymų bei kitų
teis÷s aktų nustatyta tvarka perduoda sprendimą teismo antstolių kontorai vykdyti.
2. Muitinei Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka areštavus skolininko arba garanto
turtą, sprendimas areštuoti turtą registruojamas Turto arešto aktų registro įstatymo nustatyta tvarka ir kartu su
muitin÷s sprendimu išieškoti mokesčius ne ginčo tvarka, vadovaujantis įstatymais ir kitais teis÷s aktais,
perduodamas teismo antstolių kontorai vykdyti.
3. Muitin÷ nutraukia išieškojimą ne ginčo tvarka iš skolininko arba garanto turto:
1) gavusi teismo antstolių kontoros rašytinį pranešimą, liudijantį, kad muitin÷s sprendimas negali
būti įvykdytas d÷l nepriklausančių nuo teismo antstolių kontoros priežasčių (nerasta turto, rastas turtas
nelikvidus (jo neįmanoma realizuoti), rasto turto pakako tik daliai mokesčių sumos padengti, d÷l kitų
priežasčių, kurias muitin÷ pripažįsta svarbiomis);
2) įstatymų, draudžiančių tęsti šios mokesčių išieškojimo priemon÷s taikymą, nustatytais atvejais.
4. Mokesčių išieškojimas ne ginčo tvarka iš skolininko arba garanto turto netaikomas įstatymų,
draudžiančių taikyti šią mokesčių išieškojimo priemonę, nustatytais atvejais“.
Iš nurodytų tarptautinių ir vidaus teis÷s aktų, reglamentuojančių TIR procedūrų garantijų teisinius
santykius, turinio seka tokios išvados:
pirma, suinteresuotas subjektas laisva valia gali pasirinkti, ar siekti įgyti garantin÷s asociacijos
statusą;
antra, sutartį su muitine d÷l garantijos TIR procedūroms teikimo gali sudaryti tik subjektas, kuriam
valstyb÷ savo valiniu sprendimu suteikia garantin÷s asociacijos statusą, valstyb÷ vienašališkai gali atimti iš
subjekto teisę būti garantine asociacija;
trečia, tarptautin÷se ir vidaus teis÷s normose yra nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti
subjektas, siekiantis tapti garantine asociacija;
ketvirta, muitin÷ turi teis÷s aktų suteiktus įgalinimus kontroliuoti garantin÷s asociacijos veiklą ir
atitikimą TIR konvencijoje nustatytiems reikalavimams;
penkta, Lietuvos Respublikos įstatymai nustato ne ginčo tvarką, kuria muitin÷ išieško iš garantin÷s
asociacijos jos garantuotas muitų ir mokesčių sumas.
Apibendrinant galima pasakyti, kad muitin÷s garantijos sutarties šalys n÷ra lygiateis÷s – muitin÷
turi valdingus įgalinimus garantin÷s asociacijos atžvilgiu, be to, dalis bendrosios garantijos sutarties sąlygų
yra apspręstos ne šalių susitarimo, o galiojančių teis÷s aktų normų – šalys negali susitarti kitaip negu
nustatyta įstatyme. Akivaizdu, kad tai yra požymiai, būdingi ne civilinei, o viešajai teisei.
Europos Bendrijų Teisingumo teismas preliminariame nutarime, priimtame byloje C-266/01
aiškinant 1968 m. Briuselio konvencijos d÷l jurisdikcijos ir teismų sprendimų civilin÷se ir komercin÷se
bylose vykdymo nuostatų taikymą ginčams tarp valstyb÷s ir privataus asmens, kylantiems iš TIR
konvencijos reguliuojamų santykių, nurod÷, kad kvalifikuojant šiuos teisinius santykius, turi būti įvertintos
tiek Briuselio konvencijos nuostatos, tiek nacionalin÷s teis÷s sistemos pagrindiniai principai. Europos
Teisingumo teismas šiame nutarime taip pat išaiškino, kad sąvoka civilinis ir komercinis ginčas pagal
Briuselio konvenciją apima ieškinį, kuriuo valstyb÷ nar÷ iš privataus asmens reikalauja įvykdyti garantijos
sutartį, sudarytą siekiant užtikrinti trečiojo asmens galimybę pateikti valstyb÷s reikalaujamą ir nustatytą
prievol÷s įvykdymo užtikrinimą, jei teisinis santykis tarp kreditoriaus ir garanto, susiklostantis remiantis
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garantijos sutartimi, nereiškia valstyb÷s institucijų valdingų įgalinimų panaudojimo, ir n÷ra sudarytas pagal
taisykles, kurios skirtųsi nuo taisyklių, taikomų analogiškiems teisiniams santykiams tarp privačių asmenų.
Nurodytų aplinkybių visumos pagrindu teis÷jų kolegija konstatuoja, kad bendrosios garantijos
sutartis tarp muitin÷s ir garantin÷s asociacijos n÷ra civilin÷ sutartis ir jos pagrindu susiklostę teisiniai
santykiai yra viešosios, o ne civilin÷s teis÷s reguliavimo dalykas.
Tokia santykių tarp viešojo administravimo institucijos ir privataus asmens forma, kai valstyb÷s
institucija, siekdama įgyvendinti savo įstatymines funkcijas ir patenkinti viešą visuomen÷s interesą, sudaro
sutartis su privačiais asmenimis, Europos šalių teisin÷je praktikoje ir teis÷s doktrinoje yra vadinama
administracine sutartimi.
Iš to kas pasakyta pirmiau seka išvada, kad muitin÷ nagrin÷jamuose teisiniuose santykiuose veikia
ne kaip civilinių teisinių subjektas, o kaip viešojo administravimo institucija, tod÷l jos veiksmai ir
sprendimai yra administraciniai aktai, kurių apskundimo tvarką ir terminus nustato administracin÷s teis÷s
normos.
D÷l nurodytų teis÷s aktų nuostatų taikymo sprendžiant pareišk÷jo skundo pagrįstumą
Kaip nurodyta pirmiau, pareišk÷jas neturi reikalavimo teis÷s ginčyti Kauno teritorin÷s muitin÷s
sprendimų d÷l skolos įregistravimo muitinio tranzito procedūros vykdytojui Baltarusijos įmonei SOTI, taigi
atsakovas negali būti įpareigotas nagrin÷ti d÷l šių sprendimų pateiktą pareišk÷jo skundą.
Kauno teritorin÷s muitin÷s pretenzijos buvo pateiktos pareišk÷jui 2004 m. spalio 13 d., 2004 m.
spalio 14 d., 2004 m. spalio 19 d., 2004 m. spalio 19 d. Terminą paduoti skundą d÷l administracinio akto
nustatančios teis÷s normos yra procesin÷s, tod÷l pagal procesinių įstatymų galiojimo laike taisykles,
nurodytos muitin÷s pretenzijos tur÷jo būti apskųstos pagal Muitin÷s įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatytą
terminą: skundai d÷l teritorinių muitinių ir specialiųjų muitin÷s įstaigų sprendimų ir jų nepri÷mimo
pateikiami Muitin÷s departamentui ne v÷liau kaip per vieną m÷nesį nuo tos dienos, kurią suinteresuotas
asmuo gavo sprendimą, o jeigu skundžiamas sprendimo nepri÷mimas, – nuo tos dienos, kurią baigiasi šio
Įstatymo nustatytas sprendimo pri÷mimo terminas.
Pareišk÷jas skundą Muitin÷s departamentui pateik÷ 2005 m. spalio 24 d., t. y. praleidęs įstatyme
nustatytą terminą.
Muitin÷s įstatymo 91 straipsnis nustato, kad suinteresuoto asmens prašymu Muitin÷s
departamentas gali atnaujinti skundo d÷l teritorin÷s muitin÷s ar specialiosios muitin÷s įstaigos sprendimo
arba jo nepri÷mimo pateikimo terminą, jeigu pripažįsta, kad šis terminas buvo praleistas d÷l svarbios
priežasties.
Teis÷jų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos
aplinkybes ir padar÷ teisingą išvadą, kad pareišk÷jo nurodytos aplinkyb÷s nesudaro pagrindo pripažinti, jog
skundo padavimo terminas praleistas d÷l svarbių priežasčių. Pareišk÷jas turi didelę patirtį TIR garantijų
teikimo srityje, teritorin÷ muitin÷ nustatyta tvarka jį informavo apie netinkamai užbaigtas TIR procedūras, t.
y. pareišk÷jas tur÷jo galimybę tinkamai ir laiku pasirūpinti savo teis÷tų interesų apsauga ir realizuoti savo
teisę ginčyti muitin÷s reikalavimus. Byloje n÷ra nustatyta aplinkybių, kurios objektyviai būtų sutrukdžiusios
pareišk÷jui laiku ginčyti teritorin÷s muitin÷s pateiktas pretenzijas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų
kolegija
nutaria:
Pareišk÷jo apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. geguž÷s
19 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
1.3.3.3. D÷l prievol÷s mok÷ti prid÷tin÷s vert÷s ir akcizo mokesčius gabenant prekes tranzitu
Tik prekių importas, t. y. jų naudojimas (vartojimas) Lietuvos muitų teritorijos viduje yra ta
juridinę reikšmę turinti aplinkyb÷, kuri sukuria atitinkamas subjektines teises prek÷s importuotojui ir
muitinei.
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Prekių tranzitas, t. y. prek÷s nepateikimas į Lietuvos muitų teritoriją, yra ta juridinę reikšmę
turinti aplinkyb÷, kuri šalina atitinkamų mokestinių teisių ir pareigų atsiradimą prid÷tin÷s vert÷s ir akcizų
mokesčių atžvilgiu. Teisiškai reikšminga aplinkyb÷ – ar prek÷ jos tranzito atveju pateko į Lietuvos muitų
teritoriją (rinką), ar buvo išgabenta iš Lietuvos teritorijos (rinkos).
Administracin÷ byla Nr. A8-723/2005
Procesinio sprendimo kategorija 10.6.1.; 10.8.1.; 66.13
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. rugs÷jo 22 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų išpl÷stin÷ kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), Antano Ablingio, Stasio Gudyno, Edvardo Sinkevičiaus,
Romano Klišausko (praneš÷jas),
sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovams Viliui Nikitinui, Ramūnui Kontrauskui,
atsakovo atstovams Redai Garvelytei, Elvyrai Sidaravičienei, Valentinai Lemežienei,
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 2004 m. balandžio 13 d.
sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundą atsakovams Kauno
teritorinei muitinei, Muitin÷s departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos d÷l sprendimų
panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Marijampol÷s teritorin÷je muitin÷je (Muitin÷s departamento direktoriaus 2002 m. vasario 22 d.
įsakymu Nr. 98 prijungta prie Kauno teritorin÷s muitin÷s) atlikus tyrimą d÷l 1996 metais Kybartų
geležinkelio poste įformintų muitinio tranzito procedūrų pagal bendruosius dokumentus Nr. 6AG11805299,
6AG11805300, 6AG11805301, 6AG11805298 ir krovinio lydraštį Nr. L6FG11800429 užbaigimo, buvo
nustatyta, kad iš paskirties muitin÷s įstaigos (Vilniaus teritorin÷s muitin÷s Vaidotų geležinkelio postas)
negauti muitinio tranzito procedūros kontrolei skirti bendrojo dokumento, krovinio lydraščio egzemplioriai.
Vilniaus teritorin÷ muitin÷ 2001 m. balandžio 3 d. raštu informavo, kad Vilniaus teritorin÷s muitin÷s
informacin÷je duomenų baz÷je ir Vaidotų geležinkelio posto „Išvežamų krovinių registracijos žurnale“ n÷ra
duomenų apie min÷tų muitinio tranzito procedūrų užbaigimą.
Vadovaudamasi Muitin÷s departamento ir SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ 1996 m. balandžio 15 d.
pasirašyta Garantijų teikimo ir pripažinimo sutartimi, Marijampol÷s teritorin÷ muitin÷ 2001 m. liepos 10 d.
raštu Nr. FM-07-05-8359 informavo procedūros vykdytoją AB „Lietuvos geležinkeliai“ apie susidariusią
skolą muitinei ir nurod÷ bendrovei pervesti į valstyb÷s biudžetą 10 174 927 Lt muito mokesčių (b.l. 99, T. 1).
Nesutikdamas su šiuo nurodymu, pareišk÷jas AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2001 m. rugpjūčio 6 d.
raštu Nr. VK-1226 paaiškino, kad kroviniai pagal pamin÷tus dokumentus buvo išvežti iš Lietuvos
Respublikos. Tranzito procedūrų pabaigą, pareišk÷jo teigimu, įrodo ant traukinio lapų užd÷ti paskirties
muitin÷s spaudai. Kadangi ant vieno iš traukinių lapų muitin÷s spaudo n÷ra, pareišk÷jas papraš÷ sustabdyti
skolos išieškojimą, kol bus gauti duomenys apie šiuo traukiniu vežtų krovinių išgabenimą iš Baltarusijos ir
Rusijos muitinių bei galinių stočių (b.l. 96-99, T. 1). Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s viršininkas 2001 m.
rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. FM 07-05-10317 sustabd÷ mokesčių išieškojimą iki bus sureguliuota su
prek÷mis susijusi pad÷tis, bet ne ilgiau kaip iki 2001 m. spalio 1 d. (b.l. 47, T. 2). 2001 m. spalio 11 d.
Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s viršininko sprendimu nutarta išieškojimą pagal 2001 m. liepos 10 d. raštą
Nr. FM-07-05-8359 tęsti (b.l. 49, T. 2).
Pareišk÷jas 2001 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. VK-1743 kreip÷si į Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s
viršininką prašydamas panaikinti 2001 m. spalio 11 d. sprendimą, ir pateikdamas Apsaugos tarnybos
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dokumentų kopijas su žymomis apie dalies krovinių perdavimą Baltarusijos geležinkelių sukarintai apsaugai
Maladečnos stotyje. Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s viršininkas 2001 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. FM
07-05-13683 sustabd÷ mokesčių išieškojimą ne ilgiau kaip iki 2001 m. lapkričio 30 d. (b.l. 95, T. 1).
Muitin÷s departamentui informavus Marijampol÷s teritorinę muitinę, kad gautas pareišk÷jo
skundas d÷l Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s 2001 m. lapkričio 9 d. sprendimo, ir pateikti atitinkami
paklausimai užsienio valstyb÷ms, kuriose registruoti prekių gav÷jai, 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr.
FM 07-05-14879 Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s viršininkas sustabd÷ mokesčių išieškojimą iki atskiro
Muitin÷s departamento nurodymo (kol bus gauti atsakymai iš užsienio valstybių) (b.l. 91, T. 1).
Muitin÷s departamentas 2002 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. MM-18/9-08-14 grąžino pareišk÷jo
skundą d÷l Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s 2001 m. lapkričio 9 d. sprendimo nagrin÷ti Marijampol÷s
teritorinei muitinei. Nurod÷, kad Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s susirašin÷jimas su pareišk÷ju vyksta nuo
2001 m. liepos m÷nesio, su skolos atsiradimu ir išieškojimu susijusiuose Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s
sprendimuose daug prieštaravimų ir netikslių formuluočių, neaišku, ar 2001 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr.
FM 07-05-13683 skola muitinei įregistruota, ar pripažinta išnykusia (b.l. 64-68, T. 1).
2002 m. ginčijamų klausimų sprendimą per÷m÷ Kauno teritorin÷ muitin÷.
2002-12-18 sprendimu Nr. KM 34-22871 Kauno teritorin÷ muitin÷ nusprend÷ tęsti mokesčių
išieškojimą. Nurod÷, kad Kazachstano Respublikos valstyb÷s pajamų muitin÷s komitetas ir Baltarusijos
Respublikos valstybinis muitin÷s komitetas, atsakydami į Muitin÷s departamento paklausimą, nepatvirtino
ginčo prekių įvežimo į šių valstybių teritorijas fakto (b.l. 11 T. 1).
Pareišk÷jas 2003 m. sausio 6 d. skundu praš÷ Kauno teritorin÷s muitin÷s 2002 m. gruodžio 18 d.
sprendimą Nr. KM 34-22871 panaikinti, o 2003 m. sausio 17 d. raštu Nr. VK-5-116 – sustabdyti mokesčių
išieškojimą. Nurod÷, kad prek÷s kartu su reikalingais dokumentais buvo pateiktos išvykimo ir paskirties
muitin÷s įstaigoms, ir tą patvirtina muitin÷s spaudai ant traukinių natūrinių lapų. Kauno teritorin÷ muitin÷
2003 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 4AP-14.4-16 pareišk÷jo skundą atmet÷, nurodydama, kad muitinio
tranzito procedūra pagal natūrinį traukinio lapą gali būti užbaigta tik išieškojus iš pareišk÷jo importo skolą
(b.l. 12-15, T. 1).
2003 m. vasario 14 d. pareišk÷jas padav÷ skundą Muitin÷s departamentui, prašydamas panaikinti
Kauno teritorin÷s muitin÷s 2003 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. 4AP-14.4-16. Muitin÷s departamentas 2003
m. birželio 10 d. sprendimu Nr. l A-18.5-87 pareišk÷jo skundą atmet÷. Nurod÷, kad pareišk÷jas nepateik÷
muitinei SMGS važtaraščių, pažym÷tų paskirties įstaigos žymomis „tranzitas“, ir tod÷l neįrod÷ muitinio
tranzito procedūrų užbaigimo fakto. Vadovaujantis Muitin÷s departamento 1998 m. rugs÷jo 18 d. įsakymu
Nr. 205 patvirtintos Nepateiktų muitinei prekių arba neįvykdytų muitin÷s sankcionuotų veiksmų muitinio
įforminimo tvarkos 6 punktu, muitinio tranzito procedūra gali būti užbaigta, jei teritorin÷s muitin÷s
viršininkas, atlikęs tyrimą, nustato, kad prek÷s buvo išvežtos iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos.
Kazachstano Respublikos muitin÷s departamentas ir Baltarusijos Respublikos valstybinis muitin÷s komitetas
nepatvirtino, kad prek÷s buvo įvežtos į šių valstybių teritorijas. Taigi muitinio tranzito procedūra gali būti
baigta tik išieškojus iš pareišk÷jo importo mokesčius (b.l. 17-18, T. 1).
Gavusi papildomus duomenis iš užsienio muitinių, Kauno teritorin÷ muitin÷ 2003 m. rugpjūčio 26
d. sprendimu Nr. 7374 atsisak÷ dalies skolos išieškojimo. Nurod÷, kad muitinio tranzito procedūros pagal 13
deklaracijų pripažintos baigtomis remiantis duomenimis, gautais iš užsienio valstybių muitinių. Skolą pagal
krovinio lydraštį Nr. L5AG10800061 atsisakyta išieškoti vadovaujantis Muitin÷s kodekso 219 straipsnio 5
dalimi. Baigus tyrimą d÷l likusių 39 muitinio tranzito procedūrų, nerasta įrodymų, leidžiančių šiais
procedūras pripažinti baigtomis. D÷l to nuspręsta tęsti 7 645 135 Lt mokesčių skolos išieškojimą (b.l. 35-38,
T. 2). Muitin÷s departamentas 2003 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 1A-18.5-167 pareišk÷jo skundą d÷l
Kauno teritorin÷s muitin÷s 2003 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 7374 atmet÷. Nurod÷, kad AB „Lietuvos
geležinkeliai“ nepateik÷ įrodymų, jog atitinkamos muitinio tranzito procedūros buvo užbaigtos, arba kad
prek÷s buvo pristatytos gav÷jams (b.l. 55-56, T. 2).
Pareišk÷jas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kreip÷si su skundu į Kauno apygardos administracinį
teismą, prašydamas panaikinti Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s 2001 m. liepos 10 d. rašto Nr. FM 07-058359 nurodymus; Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s viršininko 2001 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. FM
07-05-10317; Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s viršininko 2001 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. FM 07-0512328; Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s viršininko 2001 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. FM 07-05-13683;
Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s viršininko 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. FM 07-05-14879 2
punktą; Kauno teritorin÷s muitin÷s 2002 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. KM 34-22871; Kauno teritorin÷s
muitin÷s 2002 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. 4 AP-14.4-16; Muitin÷s departamento direktoriaus 2003 m.
birželio 10 d. sprendimą Nr. l A-18.5-87; Kauno teritorin÷s muitin÷s 2003 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr.
7374; Muitin÷s departamento 2003 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. 1A-18.5-167.
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Nurod÷, kad skundžiamais sprendimais atsakovai nenurod÷ teisinio pagrindo, kuriuo remiantis
bendrovei apskaičiuota skola muitinei. Duodami pareišk÷jui nurodymą sumok÷ti 10 174 927 Lt, atsakovai
vadovavosi 1995 m. gruodžio 22 d. Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1610 patvirtintos Muitinio tranzito procedūros
atlikimo tvarkos 5 punktu, numatančiu procedūros vykdytojo atsakomybę už tai, kad visos prek÷s būtų
muitin÷s nustatytomis sąlygomis pateiktos paskirties įstaigai. Tačiau pareišk÷jo gabenti kroviniai pagal
skundžiamo 2001 m. liepos 10 d. nutarimo priede nurodytus dokumentus buvo išvežti iš šalies po jų
pateikimo muitiniam tikrinimui Vilniaus teritorinei muitinei (paskirties muitinei). Šią aplinkybę 2001 metais
pripažino ir atsakovai savo raštais: Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s 2001 m. vasario 8 d. raštu Nr. FM 0805-144 „D÷l muitin÷s procedūrų užbaigimo 1996 metais“, Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s Procedūrų
kontrol÷s skyriaus 2001 m. lapkričio 9 d. tarnybiniu pranešimu „D÷l mokesčių išieškojimo“, Muitin÷s
departamento 2001 m. geguž÷s 7 d. raštu Nr. FM 08-15-5360 „D÷l muitin÷s procedūrų užbaigimo“. Iš 58
pozicijų, nurodytų skundžiamo 2001m. liepos 10 d. nutarimo Nr. FM 07-05-8359 priede, krovinių išvežimą
iš Lietuvos teritorijos 35 pozicijas patvirtina ant traukinių lapų užd÷ti muitin÷s spaudai, o likusių pozicijų
kroviniai buvo išvežti traukiniu Nr. 2768. Pareišk÷jas krovinį išgabeno nepažeisdamas muitinio tranzito
terminų, paskirties muitinei pateik÷ SMGS važtaraščius, vagonų lapus, gavo leidimą krovinį išvežti ir jį
išvež÷, bei kartu su pažym÷tais SMGS važtaraščiais krovinį perdav÷ tolimesniam gabenimui Baltarusijos
geležinkeliams. Per nustatytą 7 dienų terminą atsakovas jokių pretenzijų pareišk÷jui nepareišk÷, jos atsirado
pra÷jus daugiau kaip 5 metams nuo krovinių išgabenimo iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos. Tai, kad
atsakovų informacin÷se baz÷se nebuvo surasta duomenų apie pareišk÷jo tranzitu vežtų krovinių muitin÷s
procedūrų užbaigimą, dar nepatvirtina fakto, jog pareišk÷jas nebuvo pateikęs tranzitu vežtų krovinių
muitiniam tikrinimui, priešingai, tai patvirtina aplinkybę, kad atsakovai tinkamai nevykd÷ Muitin÷s kodekso
13 straipsnio 3 dalyje nustatytų funkcijų. Išgabenęs krovinius iš šalies teritorijos, visus važtaraščius, ant
kurių buvo užd÷tos muitin÷s žymos, kaip to reikalauja Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais
susitarimas (SMGS), pareišk÷jas perdav÷ Baltarusijos geležinkeliams. Krovinių gav÷jų šalyse važtaraščiai
saugomi 3 metus ir atsakovai šią aplinkybę žinojo, tačiau nuo 1996 iki 2001 metų liepos m÷n. jokių
pretenzijų bendrovei nereišk÷ ir papildomų įrodymų nereikalavo. Tik pasibaigus dokumentų saugojimo
terminui ir pareišk÷jui netekus galimyb÷s pateikti muitinei įrodymus savo teiginiams pagrįsti, Kauno
teritorin÷ muitin÷ pri÷m÷ skundžiamus sprendimus. Pareišk÷jo nuomone, atsakovai netinkamai taik÷ įstatymą
ir be teis÷to pagrindo įpareigojo bendrovę sumok÷ti importo muito ir kitus mokesčius, nes AB „Lietuvos
geležinkeliai“ jokių prekių neimportavo, o jas kaip vež÷jas tranzitu gabeno per Lietuvos muitų teritoriją. Už
tranzitu gabenamas prekes importo muitai ir mokesčiai nerenkami nei iš vež÷jų, nei iš prekių gav÷jų, tod÷l
pareišk÷jui neatsirado prievol÷ mok÷ti mokesčius pagal muitin÷s nurodytus mokesčių įstatymus.
Atsakovas Kauno teritorin÷ muitin÷ su pareišk÷jo skundu nesutiko.
Nurod÷, kad pagal Muitin÷s kodekso 90 straipsnį, muitinio tranzito procedūra pradedama muitin÷s
išvykimo įstaigoje ir baigiama paskirties muitin÷s įstaigoje, nustatyta tvarka pateikus šioms įstaigoms prekes
kartu su atitinkamais dokumentais. Pagal Vyriausyb÷s 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1610 patvirtintos
Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos nuostatas, muitinio tranzito procedūros vykdytojas atsako už
tai, kad visos prek÷s būtų muitin÷s nustatytomis sąlygomis pateiktos paskirties muitinei. Nuo importo ar
eksporto muitų ir mokesčių mok÷jimo atleidžiama tik tuo atveju, jeigu muitinio tranzito procedūros
vykdytojas (vež÷jas) pateikia muitinei dokumentus, įrodančius, kad prek÷s buvo sunaikintos, negrąžinamai
prarastos arba sugadintos d÷l nelaimingo atsitikimo, nenugalimos j÷gos arba sugedo d÷l savo prigimties.
Pagal Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos 4 punktą pareišk÷jui buvo taikoma supaprastinto
muitinio tranzito procedūros įforminimo tvarka, patvirtinta Muitin÷s departamento 1994 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 488. Pagal šią tvarką muitin÷s pareigūnas, užbaigęs muitinio tranzito procedūrą, krovinio
lydraščio 17 langelyje tur÷jo pasirašyti, užd÷ti asmeninį spaudą ir nurodyti muitinio tikrinimo datą. Vienas
krovinio lydraščio egzempliorius, pažym÷tas paskirties įstaigos muitin÷s pareigūno, užbaigusio muitinio
tranzito procedūrą, tur÷jo likti paskirties įstaigoje, kitas tur÷jo būti išsiųstas išvykimo įstaigai, o trečiasis –
Muitin÷s departamentui. Vadovaujantis tuo metu galiojusių Muitin÷s departamento 1993 m. rugpjūčio 2 d.
įsakymu Nr. 206 patvirtintų Prekių deklaravimo ir muitinio tikrinimo nuostatų 26 punktu, muitinis tikrinimas
buvo laikomas atliktu, kai sutvarkomi visi muitin÷s formalumai ir muitin÷s pareigūno sprendimas
patvirtinamas jo asmeniniu spaudu bei žymomis nustatytose muitin÷s deklaracijos ir su ja pateiktų
dokumentų vietose, nurodant sprendimo pri÷mimo datą. Pareišk÷jo gabentos prek÷s, už kurias paskaičiuoti
importo muito ir kiti mokesčiai, nurodyta tvarka deklaruotos nebuvo. Apie jų išvežimą iš Lietuvos muitų
teritorijos n÷ra atžymų ir paskirties muitin÷s registracijos žurnaluose. Pagal Muitin÷s departamento 1998 m.
rugs÷jo 18 d. įsakymu patvirtintos Nepateiktų muitinei prekių arba neįvykdytų muitin÷s sankcionuotų
veiksmų muitinio įforminimo tvarkos 6 punktą, muitinio tranzito procedūra gal÷jo būti laikoma užbaigta,
jeigu teritorin÷ muitin÷ atlikusi tyrimą nustatytų, kad prek÷s buvo išvežtos iš Lietuvos muitų teritorijos.
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Priešingu atveju, muitinio tranzito procedūra gali būti užbaigta tik šios procedūros vykdytojui sumok÷jus
importo mokesčius. Pareišk÷jas nepateik÷ muitinei SMGS važtaraščių, pažym÷tų paskirties įstaigos žymomis
„tranzitas“ ir įrodymų, kad prek÷s buvo išvežtos iš Lietuvos muitų teritorijos. Nei Baltarusijos, nei
Kazachstano valstybių muitin÷s nepatvirtino prekių įvežimo į jų teritorijas fakto. Pareišk÷jo pateikti traukinio
lapai su muitin÷s pareigūnų žymomis negali būti laikomi pakankamais įrodymais, patvirtinančiais prekių
išvežimą iš Lietuvos, nes nei vienas teis÷s aktas, reguliuojantis muitinio tranzito atlikimą, traukinio lapo,
kaip muitinio tranzito pabaigą liudijančio dokumento, nenumato. Pagal Muitin÷s kodekso 188 straipsnį,
importo skola atsiranda nesilaikant prekių pateikimo tam tikrai muitin÷s procedūrai įforminti sąlygų.
Pareišk÷jas pažeid÷ tranzitu gabenamų prekių įforminimo tvarką, nepateik÷ pakankamų įrodymų apie prekių
išvežimą iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos, tod÷l jo reikalavimas panaikinti skundžiamus sprendimus
yra nepagrįstas.
Kauno apygardos administracinis teismas 2004 m. balandžio 13 d. sprendimu pareišk÷jo skundą
patenkino iš dalies: panaikino Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s 2001 m. liepos 10 d. nutarimą Nr. FM 0705-8359; 2001 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. FM 07-05-12328; 2001 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. FM 0705-13453; Kauno teritorin÷s muitin÷s 2002 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. KM 34-22871; Kauno
teritorin÷s muitin÷s 2003 m. vasario 5 d. sprendimą Nr.AP-14.4-16; Muitin÷s departamento 2003 m. birželio
10 d. sprendimą Nr. 1A-18.5-87; Kauno teritorin÷s muitin÷s 2003 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. 7374 ir
Muitin÷s departamento 2003 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. l A-18.5-167, kitoje dalyje skundą atmet÷.
Teismas nurod÷, kad ginčijamais atsakovų sprendimais muito ir kiti mokesčiai pareišk÷jui
apskaičiuoti už laikotarpį nuo 1996 m. vasario 3 d. iki 1996 m. gruodžio 25 d., o pirmasis sprendimas d÷l jų
išieškojimo ne ginčo tvarka priimtas tik 2001 m. spalio 31 d. (Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendimas Nr. FM
07-05-13453). Sprendimo pri÷mimo metu jau galiojo Muitin÷s kodeksas, tod÷l skolos muitinei
įregistravimas, mokesčių sumok÷jimas ir išieškojimas, tur÷jo būti vykdomas pagal šio kodekso taisykles.
Pagal Muitin÷s kodekso 214 straipsnio 3 dalies ir 215 straipsnio l dalies nuostatas, pareišk÷jas apie mokesčių
sumos įregistravimą tur÷jo būti informuotas ne v÷liau kaip po 3 metų nuo skolos muitinei atsiradimo dienos,
o mokesčių išieškojimas tur÷jo būti vykdomas pagal Muitin÷s kodekso 216 straipsnio taisykles. Muitin÷ šias
įstatymo nuostatas pažeid÷. Kauno teritorin÷s muitin÷s 2003 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu buvo
perskaičiuoti pareišk÷jui nustatyti mokesčiai ir dalį jų išieškoti atsisakyta. Tačiau d÷l 7 645 135 Lt importo
skolos susidarymo atsakovai objektyvių duomenų neturi, nes praleidus įstatymo nustatytą terminą skolai
įregistruoti ne tik muitin÷, bet ir pareišk÷jas prarado galimybę gauti tokius duomenis iš kitos valstyb÷s
(Baltarusijos Respublikos) muitin÷s, kadangi joje dokumentai buvo sunaikinti pasibaigus jų saugojimo
laikui.
Pirmosios instancijos teismas pažym÷jo, kad iš pareišk÷jo ir atsakovo Muitin÷s departamento 1994
m. sausio m÷nesį pasirašytų bendradarbiavimo taisyklių 9 punkto, Muitin÷s departamento 1994 m. liepos 11
d. įsakymu Nr. 251 patvirtintos Geležinkeliu gabenamų krovinių ir jų dokumentų muitinio įforminimo
tvarkos III skyriaus bei 1995 m. geguž÷s 30 d. įsakymu Nr. 265 patvirtintos Geležinkelio transportu įvežamų
į Lietuvos Respubliką krovinių apskaitos tvarkos 2.3 punkto, galiojusių skolos muitinei atsiradimo metu,
matyti, kad vienas iš dokumentų, būtinų muitin÷s procedūrai atlikti, buvo traukinio lapas. Pareišk÷jas pateik÷
atsakovams traukinio lapus su paskirties muitin÷s žymomis apie 35 užbaigtas tranzito procedūras iš 58,
sukarintos apsaugos tarnybos dokumentus Nr. 037982, 042489, 043117 ir 032760 apie dalies prekių
perdavimą Baltarusijos geležinkelių sukarintai apsaugai, muitin÷ gavo patvirtinimą apie dalies prekių,
gabentų tuo pačiu traukiniu Nr. 2768, įvežimą į kitos šalies muitų teritoriją. Pagal Muitin÷s departamento
1998 m. rugs÷jo 18 d. įsakymu Nr. 205 patvirtintos Nepateiktų muitinei prekių arba neįvykdytų muitin÷s
sankcionuotų veiksmų muitinio įforminimo tvarkos 6 punktą, muitinio tranzito procedūra gali būti užbaigta,
jeigu atlikus tyrimą nustatoma, kad prek÷s buvo išvežtos iš Lietuvos muitų teritorijos. Nurodytas įsakymas
nereglamentuoja, kokiais konkrečiais įrodymais gali būti patvirtintas prekių išvežimo faktas, tod÷l, teismo
manymu, ši aplinkyb÷ gali būti įrodin÷jama visomis leistinomis įrodin÷jimo priemon÷mis, tarp jų – ir
pamin÷tais dokumentais. Tod÷l atsakovų argumentus d÷l įrodymų vertinimo, atsižvelgdamas į pav÷luotus
skolos įregistravimo ir paklausimų kitų valstybių muitin÷ms terminus, teismas pripažino nepagrįstais.
Teismas nurod÷, kad už muitinį tikrinimą yra atsakinga muitin÷ (Muitin÷s kodekso 6 str.).
Paskirties muitin÷s įstaigai pateikus ne visus Bendrojo dokumento rinkinio egzempliorius, muitinio tranzito
procedūra nebaigiama ir apie pažeidimą turi būti informuota išvykimo muitin÷s įstaiga ir Muitin÷s
departamentas (Muitin÷s departamento 1995 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 389 patvirtintos Bendrojo
dokumento muitinio įforminimo instrukcijos 16, 24 ir 26 punktai). Be to, muitin÷s pareigūnai tur÷jo teisę
sulaikyti krovinį pagal šalių 1994 m. sausio m÷nesį pasirašytos bendradarbiavimo sutarties 10 punktą. Iš
rašytinių bylos įrodymų – traukinio lapų, 2003 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo priedo Nr. 2, išvykimo įstaigos
muitin÷s raštų paskirties muitinei – matyti, kad paskirties muitin÷ pažeidimų nenustat÷, apie neužbaigtas
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muitin÷s procedūras išvykimo muitin÷s bei Muitin÷s departamento neinformavo ir, nors išvežamų krovinių
registravimo žurnale n÷ra duomenų apie 58 užbaigtas tranzito procedūras, tačiau d÷l 13 iš jų yra gauti
užsienio muitinių patvirtinimai apie krovinių įvežimą. Aptartos aplinkyb÷s, pirmosios instancijos teismo
manymu, leidžia daryti išvadą, kad muitinis tikrinimas buvo atliekamas aplaidžiai ir pažeidžiant norminių
aktų reikalavimus, o pareišk÷jo pateikti dokumentai laikytini pakankamais pripažinti skolą išnykusia.
Teismas konstatavo, kad pagrindas pareišk÷jo prievolei atsirasti ir skolai išieškoti buvo
Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s 2001 m. liepos 10 d. raštas Nr. FM 07-05-8359 „D÷l mokesčių
išieškojimo“, 2001 m. spalio 11 d. sprendimas Nr. FM 07-05-12328, kuriuo nuspręsta tęsti mokesčių
išieškojimą pagal 2001 m. liepos 10 d. raštą Nr. FM 07-05-8359, 2001 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. FM
07-05-13453, kuriuo nuspręsta išieškoti iš pareišk÷jo ne ginčo tvarka 10 174 927 Lt, Kauno teritorin÷s
muitin÷s 2002 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KM 34-22871, kuriuo nuspręsta tęsti mokesčių išieškojimą
ne ginčo tvarka, Kauno teritorin÷s muitin÷s 2003 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. AP-14.4-16 ir Muitin÷s
departamento 2003 m. birželio 10 d. sprendimas Nr. lA-18.5-87, kuriais buvo atmesti pareišk÷jo skundai, o
taip pat Kauno teritorin÷s muitin÷s 2003 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr.7374 „D÷l AB Lietuvos
geležinkeliai 2001-11-29 skundo Nr. VK-3236 pakartotinio nagrin÷jimo“, kuriuo iš dalies atsisakyta skolos
muitinei bei Muitin÷s departamento 2003 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. 1A-18.5-167 „D÷l AB Lietuvos
geležinkeliai skundo“, kuriuo pareišk÷jo skundas d÷l 2003 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo panaikinimo buvo
atmestas, ir šiuos sprendimus panaikino. Kiti pareišk÷jo ginčijami atsakovų sprendimai d÷l mokesčių
išieškojimo sustabdymo, pirmosios instancijos teismo manymu, yra išvestiniai, priimti esant pareišk÷jo tokio
pobūdžio prašymams, tod÷l reikalavimas juos panaikinti pripažintas nepagrįstu.
Atsakovas Kauno teritorin÷ muitin÷ apeliaciniu skundu praš÷ panaikinti Kauno apygardos
administracinio teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, paliekant galioti muitin÷s priimtus sprendimus.
Atsakovas pažym÷jo, jog priimtame pirmosios instancijos teismo sprendime buvo nurodyta, kad
muitin÷ apie mokesčių sumos įregistravimą tur÷jo informuoti pareišk÷ją AB „Lietuvos geležinkeliai“ ne
v÷liau kaip po 3 metų nuo skolos muitinei atsiradimo dienos. Su šiuo teismo sprendimo argumentu atsakovas
nesutiko, kadangi vadovaujantis Muitin÷s kodekso 188 straipsnio l dalies l punktu, importo skola muitinei
atsiranda, neįvykdžius bent vieno iš įsipareigojimų, susijusių su prekių, už kurias nustatyti importo muitai ir
mokesčiai, laikinuoju saugojimu arba joms taikoma muitin÷s procedūra, o vadovaujantis šio kodekso 188
straipsnio 3 dalies l punktu, skolininku laikomas asmuo, esamomis aplinkyb÷mis privalantis įvykdyti
įsipareigojimus, susijusius su prek÷mis, už kurias nustatyti importo muitai ir mokesčiai, taikoma muitin÷s
procedūra. Mokestin÷ pretenzija AB „Lietuvos geležinkeliai“ pareikšta kaip skolininkui, kadangi, remiantis
Muitin÷s kodekso 2 straipsnio 23 punktu, skolininkas – asmuo, privalantis sumok÷ti skolą muitinei.
Vadovaujantis Muitų tarifų įstatymo 16 straipsniu, PVM įstatymo 35 straipsniu, Akcizų įstatymo 10
straipsnio 2 punktu, mokesčiai išieškomi už einamuosius ir pra÷jusius 5 metus. Procedūros vykdytojas – AB
„Lietuvos geležinkeliai“ apie neužbaigtas muitinio tranzito procedūras buvo informuotas 1996-11-14 raštu
Nr.V04-16, prašant atlikti tyrimą ir ištirti, d÷l kokių priežasčių bendrieji dokumentai ir krovinio lydraščiai
nebuvo pateikti paskirties muitin÷s įstaigai, kadangi paskirties muitin÷s įstaiga informacijos apie muitinio
tranzito procedūros užbaigimą netur÷jo.
Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkoje, patvirtintoje Vyriausyb÷s 1995 m. gruodžio 22 d.
nutarimu Nr.1610 (tuo metu galiojusios redakcijos), 18 punkte buvo reglamentuota, kad išvykimo įstaiga
negavusi iš teritorin÷s muitin÷s, kuriai priklauso paskirties įstaiga muitinio tranzito procedūros kontrolei
skirto muitin÷s deklaracijos (bendrojo dokumento) ar kito dokumento, muitin÷s naudojamo įforminant
muitinio tranzito procedūrą egzemplioriaus, apie tai nedelsiant informuoja laiduotoją ir Muitin÷s
departamento nustatyta tvarka atlieka tyrimą. Šiuo atveju muitinio tranzito procedūra pripažįstama baigta ir
laiduotojo įsipareigojimų galiojimas nutrūksta arba užstatas grąžinamas, jeigu teritorinei muitinei, kuriai
priklauso išvykimo įstaiga, pateikiamas muitin÷s dokumentas, liudijantis, kad prek÷s buvo pateiktos
paskirties įstaigai, pažym÷tas apsauginiu lipduku (jeigu min÷tas dokumentas juo žymimas), arba Muitin÷s
departamentui pateikiamas užsienio valstyb÷je įformintas muitin÷s arba kitos kompetentingos valstyb÷s
institucijos dokumentas, liudijantis, kad iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos išgabentoms prek÷ms buvo
įforminta muitin÷s procedūra. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas sprendime pasisak÷ tik d÷l
duomenų gavimo iš Baltarusijos Respublikos, tačiau visiškai nevertino muitin÷s pateiktų įrodymų, jog
Kazachstano Respublikos valstyb÷s pajamų ministerijos muitin÷s komiteto pateiktame 2002 m. sausio 20 d.
atsakyme Nr.TK-8-3-8/228 į Muitin÷s departamento paklausimą d÷l krovinio (alkoholinių g÷rimų) gabento iš
Vokietijos per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją į Kazachstano Respubliką pagal įformintą BD tranzito
rinkinį Nr.6AGl 1805298, 1996-06-12 nurodoma, kad duomenų apie šio krovinio importą jų muitin÷s
duomenų baz÷je n÷ra. Firma gav÷ja, nurodyta BD tranzito rinkinyje Nr.6AGl 1805298 neegzistuoja. 2001 m.
gruodžio 12 d. Kazachstano Respublikos valstyb÷s pajamų komitetas raštu Nr.TK-3-49/10614 informavo,
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kad duomenų apie krovinių, vežtų tranzitu per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją pagal 1996 m. birželio
12 d. BD Nr.6AGl 1805299, 1996 m. birželio 12 d. Nr.6AG11805300 ir 1996-06-12 Nr.6AGl 1805301,
įvežimą į Kazachstano Respubliką n÷ra. Importo mokesčių suma už krovinius vežtus į Kazachstano
Respubliką sudaro l 751 712 Lt.
Atsakovas taip pat pažym÷jo, jog pirmosios instancijos teismo sprendime buvo nurodyta, kad
Muitin÷s departamento direktoriaus 1998 m. rugs÷jo 18 d. įsakymu Nr. 205 patvirtintos Nepateiktų muitinei
prekių arba neįvykdytų muitin÷s sankcionuotų veiksmų muitinio įforminimo tvarkos 6 punktu muitinio
tranzito procedūra gali būti užbaigta, jeigu teritorin÷ muitin÷ atlikusi tyrimą nustato, kad prek÷s buvo
išvežtos iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos. Įsakymas nereglamentuoja, kokiais konkrečiais įrodymais
gali būti patvirtintas prekių išvežimo faktas, tod÷l teismas pakankamais įrodymais laik÷ traukinio natūrinius
lapus ir sukarintos apsaugos tarnybos dokumentus apie dalies prekių perdavimą Baltarusijos sukarintai
apsaugai.
Atsakovo teigimu, Muitin÷s departamentas kreip÷si į Baltarusijos Respublikos valstybinį muitin÷s
komitetą ir į Kazachstano Respublikos muitin÷s departamentą su prašymu pateikti informaciją apie prekių,
kurioms Marijampol÷s teritorin÷je muitin÷je buvo įformintos muitinio tranzito procedūros, muitinį
įforminimą Baltarusijoje ir Kazachstane, tačiau šių valstybių muitin÷s nepatvirtino, kad min÷tos prek÷s buvo
įvežtos į jų teritorijas. Tyrimo metu nenustačius, kad prek÷s buvo išvežtos iš Lietuvos Respublikos muitų
teritorijos, muitinio tranzito procedūra gali būti užbaigta šios procedūros vykdytojui sumok÷jus importo
mokesčius. Nei vienas teis÷s aktas, reglamentuojantis muitinio tranzito atlikimą, nenustato, kad muitinio
tranzito procedūra gali būti užbaigta vien tik pagal traukinio lapo kopiją.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą Muitin÷s departamentas palaik÷ atsakovo apeliacinį skundą, praš÷
jį tenkinti: panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2004 m. balandžio 13 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą – AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundą atmesti ir palikti galioti Kauno teritorin÷s muitin÷s
sprendimus d÷l AB „Lietuvos geležinkeliai“ importo skolos.
Muitin÷s departamentas atkreip÷ d÷mesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis
Muitin÷s kodekso 214 straipsnio 3 dalimi, konstatavo, jog muitin÷ praleido 3 metų skolininko informavimo
terminą. Tačiau, Muitin÷s departamento nuomone, šioje dalyje taip pat nustatyta, kad min÷tas informavimo
terminas taikomas, jeigu mokesčių įstatymai nenustato kitaip. Teismas nepagrįstai pritaik÷ tik dalį teis÷s
normos. Teismas visiškai nepasisak÷ d÷l kitų mokesčių įstatymų, reglamentuojančių muitus ir mokesčius.
Muitų tarifų įstatymo 16 straipsnis ir Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 35 straipsnis nustato, kad
nesumok÷ti muitai ir PVM išieškomi už 5 ir einamuosius metus. Min÷tuose mokesčių įstatymuose, kuriais
muitin÷ privalo vadovautis administruodama importo mokesčius, n÷ra nustatytas skolininko informavimo
terminas ir mokesčių išieškojimas n÷ra susietas su informavimu. Muitin÷s kodekso 211 straipsnio 3 dalies l
punkte nustatyta, kad jeigu skolos muitinei atsiradimo sąlygos skiriasi nuo nurodytų šio straipsnio l dalyje
(kai skola atsiranda deklaracijos pri÷mimo metu arba atlikus kitą veiksmą, turintį tokių pačių pasekmių kaip
ir muitin÷s deklaracijos pri÷mimas), mokesčių suma įregistruojama muitin÷je ne v÷liau kaip per 2
kalendorines dienas nuo to momento, kai muitin÷ gali apskaičiuoti mokesčių sumą. Mokesčių suma buvo
nustatyta tik muitinei atlikus papildomą patikrinimą. Pareišk÷jas gal÷jo ir prival÷jo pagrįsti savo
reikalavimus jo turimais dokumentais, tačiau teismas nepareikalavo iš pareišk÷jo dokumentų, kuriuos jis
privalo tur÷ti ir saugoti.
Vienas iš tokių dokumentų – Siuntų perdavimo žiniaraštis. Perduodantis geležinkelis visoms
perduodamoms siuntoms pagal Tarnybin÷s SMGS instrukcijos 36 priedą turi sudaryti šešis Siuntų perdavimo
žiniaraščio egzempliorius, iš kurių trys egzemplioriai skirti perduodančiam geležinkeliui ir trys –
priimančiam. Siuntų perdavimo žiniaraščiai įforminami atskirai siuntoms, kurios vežamos į priimančio
geležinkelio stotis, ir siuntoms, kurios vežamos tranzitu per priimantį geležinkelį, bei numeruojami
nuosekliai nuo metų pradžios. Taip pat bylos nagrin÷jimo metu nebuvo išaiškintas klausimas, kod÷l AB
„Lietuvos geležinkeliai“ nepateik÷ SMGS egzemplioriaus su muitin÷s žymomis apie muitinio tranzito
procedūros užbaigimą, nors Muitin÷s departamentas tai nurod÷ savo atsiliepime ir pagrind÷ teis÷s aktų
normomis. Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos 4 punktas nustato, kad tranzitu gabenamos prek÷s
turi būti deklaruojamos raštu, pateikiant išvykimo įstaigai muitin÷s nustatytos formos deklaraciją ir prie jos
pridedamus dokumentus, o tais atvejais, kai prek÷s gabenamos geležinkelio transportu su tarptautiniais
SMGS važtaraščiais, muitinio tranzito procedūra įforminama, vadovaujantis Muitin÷s departamento
nustatyta Supaprastinto muitinio tranzito procedūros įforminimo tvarka. Vadovaujantis tuo metu galiojusių
Muitin÷s departamento direktoriaus 1993 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 206 patvirtintų Prekių deklaravimo
ir muitinio tikrinimo nuostatų (Žin., 1993, Nr. 36-816) 26 punktu, muitinis tikrinimas laikomas atliktu, kai
sutvarkomi visi muitin÷s formalumai ir muitin÷s pareigūno sprendimas patvirtintas jo asmeniniu spaudu bei
žymomis nustatytose muitin÷s deklaracijos ir su ja pateiktų dokumentų vietose, nurodant sprendimo
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pri÷mimo datą. Vadovaujantis min÷tų muitinio tranzito procedūrų įforminimo metu galiojusios Muitin÷s
departamento direktoriaus 1995-08-14 įsakymu Nr. 389 patvirtintos Bendrojo dokumento muitinio
įforminimo instrukcijos (Žin., 1995, Nr. 68-1659) 5 ir 10.2 punktais, ant tranzitu per Lietuvos Respublikos
muitų teritoriją gabenamų krovinių SMGS važtaraščių, pateiktų muitinio tikrinimo metu, tur÷jo būti dedama
muitin÷s žyma "Tranzitas". Vadovaujantis Tarptautinio krovinių vežimo geležinkelio keliais susitarimo
(SMGS) 7 straipsnio l paragrafu, 2 SMGS važtaraščio egzemplioriai paliekami pradiniam geležinkeliui ir po
vieną – kiekvienam vežime dalyvaujančiam geležinkeliui. AB „Lietuvos geležinkeliai“ nepateik÷ muitinei
SMGS važtaraščių, pažym÷tų paskirties įstaigos žymomis „Tranzitas“. Tod÷l teismas be įrodymų pri÷m÷
pareišk÷jo paaiškinimus, kad SMGS važtaraščio egzempliorių su muitin÷s spaudais jis neturi, kadangi, anot
jo, min÷ti egzemplioriai iškeliavo iš Lietuvos kartu su kroviniais, bet nepaaiškino, kod÷l negali pateikti
Krovinio lydraščių su muitin÷s žymomis apie muitinio tranzito užbaigimą.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra muitin÷s skolininko įpareigojimų vykdymo garantas, kuris
prisi÷m÷ atsakomybę d÷l kito asmens prievol÷s sumok÷ti skolą muitinei įvykdymo, jeigu šis asmuo skolos
muitinei nesumok÷s arba šią prievolę įvykdys netinkamai. Prievol÷ sumok÷ti muitus ir mokesčius atsiranda
įvežus prekes į Lietuvos muitų teritoriją ir jas deklaravus. Skola muitinei gali neatsirasti tik įstatymų
nustatytais pagrindais, kuriais įteisinami konkretūs skolos neatsiradimo atvejai. Ir tik įstatymų nustatytais
atvejais į Lietuvos muitų teritoriją įvežtos prek÷s sąlyginai (iki tam tikro laiko) yra neapmokestinamos
muitais ir mokesčiais jų įvežimo ir deklaravimo momentu. Vienas iš tokių atvejų yra, kai įvežtoms prek÷ms
įforminama muitinio tranzito procedūra, nes prek÷s šiuo atveju turi būti išgabentos iš Lietuvos Respublikos
muitų teritorijos, t. y. jos negal÷s laisvai cirkuliuoti Lietuvos rinkoje. Jeigu prek÷s neišgabentos iš Lietuvos,
jos lieka šalies rinkoje, tod÷l turi būti apmokestinamos. Vadovaujantis Muitin÷s kodekso 188 straipsnio l
dalies 2 punktu ir 3 dalies 2 punktu importo skola atsiranda nesilaikant prekių pateikimo tam tikrai muitin÷s
procedūrai įforminti sąlygų, o skolininku laikomas asmuo, privalantis laikytis prekių pateikimo tam tikrai
muitin÷s procedūrai įforminti sąlygų. Muitin÷s kodekso 90 straipsnis nustato, kad muitinio tranzito
procedūra pradedama išvykimo muitin÷s įstaigoje ir baigiama paskirties muitin÷s įstaigoje, nustatyta tvarka
pateikus šioms įstaigoms prekes kartu su atitinkamais dokumentais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1610 patvirtintos Muitinio tranzito procedūros atlikimo
tvarkos (muitinio tranzito procedūros įforminimo metu galiojančios redakcijos) 3 punktu, visos prek÷s,
gabenamos taikant muitinio tranzito procedūrą, turi būti deklaruojamos vadovaujantis Muitin÷s departamento
patvirtintais Prekių deklaravimo ir muitinio tikrinimo nuostatais. Šios tvarkos 1.9 punktas nustato, kad
muitinio tranzito procedūros vykdytojas – tai asmuo, įsipareigojęs muitinei vykdyti reikalavimus, susijusius
su prek÷ms taikoma muitinio tranzito procedūra, o 5 punktas – kad muitinio tranzito procedūros vykdytojas
(vež÷jas) atsako už tai, jog visos prek÷s būtų muitin÷s nustatytomis sąlygomis pateiktos paskirties įstaigai.
Pareišk÷jas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą praš÷ pirmosios instancijos
teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
Pareišk÷jo manymu, teismo sprendime, remiantis byloje esančiais įrodymais, pagrįstai konstatuota,
kad apeliantas pažeid÷ Muitin÷s kodekso 216 straipsnyje nustatytas taisykles ir per įstatymo nustatytą 3 metų
terminą nepri÷m÷ sprendimo ir neįregistravo pareišk÷jo skolos muitinei. Krovinių gabenimo metu galiojęs
Muitin÷s departamento 1994 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 251 nustat÷, kad muitin÷s pareigūnai, patikrinę
geležinkeliu gabenamus krovinius, visomis žymomis ir įrašais tur÷jo žym÷ti važtaraščių l, 2, 4, 5
egzempliorius, tačiau šie važtaraščių egzemplioriai pagal Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais
susitarimą (SMGS), prie kurio Lietuvos Respublika prisijung÷ 1992 m., keliauja kartu su kroviniu iki galin÷s
(krovinio gav÷jo) stoties (SMGS 7 str. l paragrafas, „Valstyb÷s žinios“ 2002 m. rugs÷jo 10 d. Nr. 88, p. 7).
Pareišk÷jas, išgabenęs krovinius iš šalies teritorijos, visus važtaraščius, ant kurių buvo padarytos muitin÷s
žymos, kaip to reikalauja SMGS sutartis, perdav÷ Baltarusijos geležinkeliams. D÷l šios priežasties
pareišk÷jas neturi ir negali tur÷ti SMGS važtaraščių su muitin÷s žymomis. Krovinių gav÷jų šalyse krovinių
važtaraščiai saugomi tik 3 metus. Apeliantas šią aplinkybę žinojo, tačiau nuo 1996 metų, kuomet buvo
išgabenti kroviniai, iki 2001 metų skolos muitinei neįregistravo, nereikalavo iš pareišk÷jo kokių nors
piniginių sumų ir neteik÷ kaltinimų d÷l išvežtų tranzitinių krovinių muitin÷s procedūrų neatlikimo ar
krovinių neišvežimo iš Lietuvos Respublikos. Tik pra÷jus daugiau kaip 5 metams po krovinių išgabenimo iš
šalies teritorijos, ir po to, kuomet krovinių gav÷jų šalyse buvo sunaikinti važtaraščiai, patvirtinantys krovinių
išgabenimą ir muitinių procedūrų sutvarkymą, apeliantas pri÷m÷ nepagrįstus sprendimus d÷l importo
mokesčių ir delspinigių išieškojimo neginčo tvarka iš pareišk÷jo. Pra÷jus tokiam ilgam terminui, nei
pareišk÷jas, nei atsakovai negal÷jo surasti pas krovinių gav÷ją apelianto prašytų važtaraščių ir jų pateikti, nes
jau seniai buvo pasibaigęs šių dokumentų saugojimo terminas krovinių gav÷jų šalyse, tod÷l jie buvo
nesaugomi ir sunaikinti. Muitin÷s departamento 1994 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 251 patvirtinta važtaraščių
žym÷jimo tvarka sudar÷ sąlygas muitin÷s institucijoms manipuliuoti ir piktnaudžiauti suteiktomis teis÷mis, o
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iš pareišk÷jo at÷m÷ galimybę buvusiais, bet sunaikintais dokumentais įrodyti savo veiksmų teis÷tumą. Šis
ydingas teis÷s aktas (patvirtintas Muitin÷s departamento įsakymu Nr. 251) buvo pripažintas neteis÷tu tik
2002 m. balandžio 2 d. Muitin÷s departamento sprendimu Nr. 49.
Apelianto mokestin÷ pretenzija, kurią apeliantas pateik÷ pareišk÷jui, negali būti vertinama kaip
tinkamas muitin÷s skolos įregistravimas ir pareišk÷jo informavimas apie tai, kaip nepagrįstai teigia
apeliaciniame skunde apeliantas. Ši apelianto nurodyta pretenzija (2001 m. liepos 10 d. raštas Nr. FM07-058359) pareišk÷jo gauta 2001 m. liepos 16 d., tai yra pra÷jus daugiau kaip 5 metams nuo tranzitinių krovinių
išgabenimo iš šalies teritorijos, kai tuo tarpu įstatymas yra nustatęs tik 3 metų terminą muitin÷s skolai
įregistruoti (Muitin÷s kodekso 214 str. 3 d.). Tame apelianto rašte n÷ra nurodoma, kad pareišk÷jui yra
įregistruota skola muitinei, o teigiama, kad Vilniaus teritorin÷s muitin÷s informacin÷je baz÷je ir Vaidotų
geležinkelio posto išvežamų krovinių registracijos žurnale informacijos, patvirtinančios muitinio tranzito
procedūrų užbaigimą, nerasta, tod÷l prašoma pareišk÷jo pervesti į Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s sąskaitą
10 174 927 Lt sumą. Muitin÷s kodekso 188 straipsnyje yra nurodyti pagrindai, kuomet atsiranda muitin÷s
skola, tačiau apelianto pretenzijoje nurodytas atvejis įstatymo išvardintuose pagrinduose nenumatytas ir
pareišk÷jo skola muitinei d÷l to, kad apelianto informacin÷je baz÷je nerasta informacijos, negal÷jo atsirasti ir
neatsirado. Nurodyta apelianto pretenzija negali būti vertinama kaip sprendimas įregistruoti muitin÷s skolą ir
d÷l to, kad ji neatitinka Viešojo administravimo įstatymo, kuriame nustatyta, kad individualus
administracinis sprendimas visais atvejais turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teis÷s aktų normomis
(Viešojo administravimo įstatymo 4 str. l d. l p., 8 str. l d.). Tiek pretenzijose, tiek pareišk÷jo skųstuose ir
teismo panaikintuose sprendimuose, apeliantas n÷ra nurodęs, kad pareišk÷jas nebūtų pateikęs tranzitinių
krovinių muitiniam tikrinimui. Duodamas nurodymą pareišk÷jui sumok÷ti reikalaujamą pinigų sumą,
apeliantas vadovavosi 1995 m. gruodžio 22 d. Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1610 patvirtintos Muitinio tranzito
procedūros atlikimo tvarkos 5 punktu, numatančiu, kad procedūros vykdytojas atsako už tai, kad visos prek÷s
būtų muitin÷s nustatytomis sąlygomis pateiktos paskirties įstaigai. Tačiau pareišk÷jo gabenti kroviniai iš
šalies teritorijos išvežti po jų pateikimo muitiniam tikrinimui Vilniaus teritorinei muitinei, tod÷l apeliantas
netur÷jo teisinio ir faktinio pagrindo priimti teismo pagrįstai panaikintų sprendimų ir teikti pareišk÷jui
nurodymus sumok÷ti apelianto reikalaujamas sumas. Apelianto priimti sprendimai n÷ra pagristi teis÷s aktų
normomis ir nustatytais faktais, d÷l kurių buvimo ar nebuvimo būtų kaltas pareišk÷jas, o paremti tik
prielaidomis apie informacijos stoką apelianto tvarkomuose dokumentuose. Tai, kad muitin÷s institucijų
informacin÷se baz÷se nebuvo surasta informacija apie pareišk÷jo tranzitu vežtų krovinių muitin÷s procedūrų
užbaigimą, o muitin÷s institucijos tarpusavyje nepasikeit÷ informacija apie tranzitinių krovinių jud÷jimą,
neįrodo aplinkyb÷s, kad pareišk÷jas nebuvo pateikęs tranzitu vežtų krovinių muitiniam tikrinimui, o
patvirtina aplinkybę, kad muitin÷s institucijos tinkamai nevykd÷ joms teis÷s aktais nustatytų funkcijų. Byloje
esantys įrodymai, teismo apklaustų liudytojų parodymai patvirtina, kad pareišk÷jas vežtus krovinius pateik÷
muitiniam tikrinimui, muitin÷s pareigūnai, patikrinę krovinius, leido juos išvežti iš šalies teritorijos.
Kroviniai buvo pristatyti jų gav÷jams, pareišk÷jui nebuvo pareikštos kokios nors krovinių gav÷jo pretenzijos
d÷l krovinių nepateikimo. Pareišk÷jas n÷ra atsakingas už apelianto sprendime nurodytos informacijos
įtraukimą į muitin÷s įstaigų registracijos žurnalus, informacijos apie procedūrų užbaigimą išvykimo
muitin÷je perdavimą atvykimo muitinei, ir negali atsakyti už tai, ko neatliko muitin÷s įstaigos, tod÷l
pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurod÷, kad bylos aplinkyb÷s leidžia teismui daryti išvadą, kad
muitinis tikrinimas buvo atliekamas aplaidžiai ir pažeidžiant norminių aktų reikalavimus, o pareišk÷jo
pateikti dokumentai laikytini pakankamais pripažinti skolą išnykusia. Įstatymas numato, kad teritorin÷
muitin÷ vadovauja jos veiklos zonoje įsteigtiems muitin÷s postams, derina ir kontroliuoja jų veiklą (Muitin÷s
kodekso 13 str. 3 d. l p.), renka ir apdoroja importo, eksporto bei tranzito statistinius duomenis, nustatyta
tvarka teikia juos Muitin÷s departamentui (Muitin÷s kodekso 13 str. 2 d. 6 p.). Pareiga teritorinei muitinei
registruoti traukinio lapus, kaupti kitą su tranzitu susijusią informaciją nustatyta ir Muitin÷s departamento
tuo metu galiojusia Geležinkeliu gabenamų krovinių ir jų dokumentų muitinio įforminimo tvarka (patvirtinta
Muitin÷s departamento 1994 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 251). Šioje tvarkoje kaip tik ir buvo numatyta, kad
traukinio lapų muitinis įforminimas atliekamas tik pri÷mimo-perdavimo stotyse, o išvystančių ir atvykstančių
traukinių lapų kopijos su traukinių pri÷mimo ir išleidimo operatoriaus parašu registruojamos ir segamos į
bylas, kurias tvarko muitin÷. Tvarkoje tiksliai aprašytos ir kitos teritorin÷s muitin÷s pareigos, jų vykdymo
fiksavimas muitin÷s dokumentuose bei krovinį lydinčiuose dokumentuose. Pareišk÷jo nuomone, apeliantas
šališkai ir neteisingai traktuoja Baltarusijos Respublikos bei Kazachstano Respublikos raštus, kuriais,
apelianto teigimu, nepatvirtinti tranzitinių krovinių išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos faktai.
Priešingai nei teigia apeliantas, tuose raštuose nurodyta, kad pasibaigus dokumentų saugojimo laikui n÷ra
galimyb÷s pateikti apelianto prašytų duomenų. Tranzitinio krovinio išgabenimo iš šalies teritorijos
aplinkybes patvirtina ir tai, kad kokių nors pretenzijų per 7 dienas nuo krovinio įvežimo į šalies teritoriją
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1996 metais, kaip numat÷ tuo metu galiojusi Vyriausyb÷s patvirtinta tvarka, muitin÷s institucijos pareišk÷jui
nepateik÷. Vyriausyb÷s 1994 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 191 patvirtintos tvarkos 13 punktas bei Muitin÷s
departamento 1993 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 206 patvirtintos tvarkos 31.7.1 punktas nustat÷, kad už
muitin÷s priežiūroje esančių veiksmų atlikimą yra atsakinga pati muitin÷s įstaiga ir, per 7 dienas
nekonstatavus muitinio tranzito procedūros pažeidimo, yra pagrindas teigti, kad pareišk÷jui vykdant
tranzitinių krovinių gabenimą pažeidimų nenustatyta. Tai, kad pareišk÷jas išgabeno tranzitinius krovinius po
jų muitinio patikrinimo ir muitinių procedūrų sutvarkymo, patvirtina ir netiesioginiai įrodymai. Jeigu
pareišk÷jas nebūtų išvežęs tranzitinių prekių iš šalies teritorijos, jam būtų taikytos įstatymais numatytos
sankcijos. Tokiu atveju apeliantas, vykdydamas tuo metu galiojusį Muitin÷s įstatymą, būtų atlikęs tyrimą,
konfiskavęs neišvežtas prekes, pareišk÷jui ar kitiems d÷l prekių neišvežimo kaltiems asmenims pritaikęs
sankcijas (10 str.), ir iš jų, kaip iš krovinių importuotojų (nors ir neteis÷tų), būtų išreikalavęs importo
mokesčius. Tranzitinių prekių neišvežimas iš šalies teritorijos vertinamas kaip kontrabanda (ATPK 210 str.,
BK 199 str.) ar neteis÷tas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos (BK 200 str.). Muitin÷s
kodeksas įpareigoja apeliantą organizuoti ir vykdyti įstatymų bei kitų teis÷s aktų, už kurių įgyvendinimą
atsakinga muitin÷, pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą (Muitin÷s kodekso 12 str. 4 d. 8 p., 13 str. 3 d.
3 p.), taikant operatyvin÷s veiklos įstatymo nustatytus operatyvin÷s veiklos metodus bei naudojant
operatyvin÷s veiklos priemones, imtis priemonių kontrabandos faktams nustatyti (Muitin÷s kodekso 12 str. 4
d. 9 p. 13 str. 3 d. 4 p.), jei yra kontrabandos požymių, iškelti baudžiamąsias bylas ir Baudžiamojo proceso
nustatyta tvarka atlikti kvotą baudžiamosiose bylose d÷l kontrabandos (Muitin÷s kodekso 12 str. 4 d. 10 p. 13
str. 3 d. 5 p.). Pareišk÷jas teig÷, jog apeliantas ar kitos muitin÷s ar teis÷saugos įstaigos n÷ra nustačiusios
fakto, kad tranzitin÷s prek÷s nebuvo išvežtos iš šalies, ir pareišk÷jui ar kokiam nors kitam asmeniui n÷ra
taikiusios teisin÷s (administracin÷s ar baudžiamosios) atsakomyb÷s už prekių neišgabenimą.
Pareišk÷jas taip pat nurod÷, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad iš
pareišk÷jo ir Muitin÷s departamento 1994 m. sausio m÷n. pasirašytų bendradarbiavimo taisyklių 9 punkto,
Muitin÷s departamento 1994 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 251 patvirtintos Geležinkeliu gabenamų krovinių ir
jų dokumentų muitinio įforminimo tvarkos III skyriaus bei 1995 m. geguž÷s 30 d. įsakymu Nr. 265
patvirtintos Geležinkelio transportu įvežamų į Lietuvos Respubliką krovinių apskaitos tvarkos 2.3 punktas,
galiojusių skolos muitinei atsiradimo metu, matyti, kad vienas iš dokumentų, būtinų muitin÷s procedūrai
atlikti, buvo traukinio lapas. Muitin÷s departamento 1998 m. rugs÷jo 18 d. įsakymu Nr. 205 patvirtintos
Nepateiktų muitinei prekių arba neįvykdytų muitin÷s sankcionuotų veiksmų muitinio įforminimo tvarkos 6
punktas, muitinio tranzito procedūra gali būti užbaigta, jeigu atlikus tyrimą nustatoma, kad prek÷s buvo
išvežtos iš Lietuvos muitų teritorijos. Nurodyti teis÷s aktai imperatyviai nereglamentuoja, kokiais
konkrečiais įrodymais turi būti patvirtintas prekių išvežimo faktas, tod÷l teismas traukinio lapus, sukarintos
apsaugos dokumentus pagrįstai pripažino kaip tinkamus įrodymus d÷l pareišk÷jo vežtų tranzitinių prekių
išgabenimo iš šalies teritorijos.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, išnagrin÷jusi bylą pagal
atsakovo Kauno teritorin÷s muitin÷s apeliacinį skundą, 2004 m. lapkričio 17 d. nutartimi apeliacinį skundą
patenkino ir panaikino Kauno apygardos administracinio teismo 2004 m. balandžio 13 d. sprendimo dalį,
kuria panaikinti Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s 2001 m. liepos 10 d. nutarimas Nr. FM 07-05-8359; 2001
m. spalio 11 d. sprendimas Nr. FM 07-05-12328; 2001 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. FM 07-05-13453;
Kauno teritorin÷s muitin÷s 2002 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KM 34-22871; Kauno teritorin÷s muitin÷s
2003 m. vasario 5 d. sprendimas Nr.AP-14.4-16; Muitin÷s departamento 2003 m. birželio 10 d. sprendimas
Nr. 1A-18.5-87; Kauno teritorin÷s muitin÷s 2003 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. 7374 ir Muitin÷s
departamento 2003 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. l A-18.5-167. Kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija konstatavo, kad n÷ra pagrindo teigti,
jog muitin÷ pažeid÷ Muitin÷s kodekso nuostatas, reglamentuojančias skolos muitinei įregistravimo ir
skolininko informavimo apie mokesčių sumos įregistravimą terminus. Muitin÷s kodekso 210 straipsnyje
nustatyta, jog visos importo ir eksporto muitų ir mokesčių sumos, sudarančios skolas muitinei,
apskaičiuojamos ir įregistruojamos muitin÷je, mokesčių įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka. Muitų
tarifų įstatymo 16 straipsnyje nustatyta, kad nesumok÷ta muito ir delspinigių suma išieškoma už penkerius
metus nuo muito įforminimo dienos. Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta, kad
nesumok÷tas PVM išieškomas už einamuosius ir 5 pra÷jusius metus. Akcizų įstatymo 10 straipsnyje
nustatyta, kad akcizų už importuojamas prekes mok÷jimą kontroliuoja teritorin÷s muitin÷s, kurios akcizų
nepriemokas ir delspinigius išieško Muitin÷s kodekso nustatyta tvarka už einamuosius ir penkerius
pra÷jusius metus. Remiantis Muitin÷s kodekso 211 straipsniu, mokesčių suma muitin÷je įregistruojama tuoj
pat, kai tik ji apskaičiuojama, bet ne v÷liau kaip per 2 kalendorines dienas nuo prekių išvežimo, jeigu skola
muitinei atsiranda: 1) pri÷mus muitin÷s deklaraciją, pateiktą įforminti bet kuriai muitin÷s procedūrai,
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išskyrus laikinąjį įvežimą iš dalies neapmokestinant importo muitais ir mokesčiais; arba 2) atlikus bet kurį
kitą veiksmą, turintį tokias pačias pasekmes kaip ir muitin÷s deklaracijos pri÷mimas. Jeigu skolos muitinei
atsiradimo sąlygos skiriasi nuo nurodytų, mokesčių suma įregistruojama muitin÷je ne v÷liau kaip per 2
kalendorines dienas nuo to momento, kai muitin÷ gali: 1) apskaičiuoti mokesčių sumą; 2) nustatyti
skolininką. Šiuo atveju skola muitinei tur÷jo būti įregistruojama ne v÷liau kaip per 2 kalendorines dienas nuo
to momento, kai muitin÷ gal÷jo apskaičiuoti mokesčių sumą (Muitin÷s kodekso 211 str. 3 d.).
Byloje nustatyta, kad d÷l mokesčių sumos apskaičiavimo muitin÷ prad÷jo tikrinimą 1996 metais,
kreipdamasi į pareišk÷ją d÷l informacijos pateikimo apie tranzito procedūrų užbaigimą pagal 1996 m.
lapkričio 14 d. rašte Nr.V04-16 išvardintus krovinio lydraščius arba bendruosius dokumentus. Skola
muitinei, atlikus tyrimą, įregistruota 2001 m. liepos m÷nesį, o 2001 m. liepos 10 d. raštu Nr.FM07-05-8359
pareišk÷jas informuotas apie skolą muitinei ir jam nurodyta sumok÷ti 10 174 927 Lt. Taigi muitin÷s
veiksmais siekta nustatyti visas skolai apskaičiuoti reikšmingas aplinkybes bendradarbiaujant su pareišk÷ju
(Muitin÷s įstatymo 10 str., Muitin÷s kodekso 6, 7 str.), sudarytos sąlygos teikti įrodymus, kurių pagrindu
muitin÷ gal÷tų užbaigti tranzito procedūrą pagal Muitin÷s departamento 1998 m. rugs÷jo 18 d. įsakymu Nr.
205 patvirtintos Nepateiktų muitinei prekių arba neįvykdytų muitin÷s sankcionuotų veiksmų muitinio
įforminimo tvarkos 6 punkto nuostatas, numatančias, jog muitinio tranzito procedūra gali būti užbaigta, jeigu
teritorin÷ muitin÷, atlikusi tyrimą, nustato, kad prek÷s buvo išvežtos iš Lietuvos Respublikos muitų
teritorijos.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad tranzito procedūrų, iš
kurių kildinama skola muitinei, vykdymo laikotarpiu galiojo ir tur÷jo būti taikomi 1993 m. balandžio 29 d.
Muitin÷s įstatymas, galiojęs iki 1998 m. sausio 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1995 m. gruodžio 22
d. nutarimu Nr. 1610 ,,D÷l Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Muitinio
tranzito procedūros atlikimo tvarka, Muitin÷s departamento 1994 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 488 ,,D÷l
supaprastintos muitinio tranzito procedūros įforminimo tvarkos taikymo“ patvirtinta Krovinio lydraščio
pildymo instrukcija, Muitin÷s departamento 1993 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 206 ,,D÷l prekių
deklaravimo ir muitinio tikrinimo“ patvirtinti Prekių deklaravimo ir muitinio tikrinimo nuostatai, Muitin÷s
departamento 1995 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 389 „D÷l bendrojo dokumento muitinio įforminimo
instrukcijos patvirtinimo“, 1992 m. birželio 5 d. Lietuvoje įsigaliojęs Tarptautinio krovinių vežimo
geležinkeliais susitarimas (SMGS). Pagal nurodytų teis÷s aktų nuostatas, muitinio tranzito procedūros
vykdytojas (vež÷jas) turi pareigą pateikti išvykimo įstaigai (muitin÷s įstaigai, pradedančiai muitinio tranzito
procedūrą) ir paskirties įstaigai (muitin÷s įstaigai, užbaigiančiai muitinio tranzito procedūrą) įvežtas tranzitu į
Lietuvos Respublikos muitų teritoriją prekes ir būtinus dokumentus, ir atsako už tai, kad visos prek÷s
muitin÷s nustatytomis sąlygomis būtų pateiktos paskirties įstaigai. Muitin÷s įstaigų pareiga – muitinio
tranzito procedūrą tinkamai įforminti ir išvykimo, ir paskirties įstaigose. Pateikus prekes ir tinkamai
įforminus muitinio tikrinimo rezultatus atitinkamomis žymomis krovinio lydraščiuose, muitin÷s procedūra
laikoma baigta ir baigti visi muitin÷s procedūros vykdytojo įsipareigojimai, susiję su šia muitin÷s procedūra.
Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad paskirties muitin÷s įstaigoje būtino krovinio lydraščio
egzemplioriaus n÷ra, įrašų apie tokią procedūrą procedūrų užbaigimo žurnale n÷ra, trečiasis krovinio
lydraščio egzempliorius nepateiktas muitinio tranzito procedūros vykdymo kontrolei – išvykimo įstaigai, o
ketvirtasis – Muitin÷s departamentui. Konstatavus šiuos faktus, pripažįstama, jog įprastiniu būdu tranzito
procedūrą vertinti kaip užbaigtą teisinių pagrindų n÷ra, tod÷l ji gali būti pripažįstama baigta tik Muitin÷s
departamento 1998 m. rugs÷jo 18 d. įsakymu Nr. 205 patvirtintos Nepateiktų muitinei prekių arba
neįvykdytų muitin÷s sankcionuotų veiksmų muitinio įforminimo tvarkos nustatytomis sąlygomis.
Kolegija nurod÷, kad pareišk÷jo pateikti traukinio natūriniai lapai neįrodo prekių išvežimo iš
Lietuvos muitų teritorijos fakto. Kadangi traukinio natūrinis lapas neatspindi visų siuntų perdavimą
patvirtinančio dokumento formaliųjų rekvizitų, kolegijos manymu, siuntos perdavimas kitos šalies SMGS
susitarimo nar÷s geležinkeliui, kiek tai reikšminga prekių išvežimo iš Lietuvos Respublikos faktui
konstatuoti įforminant muitinio tranzito procedūros užbaigimą, turi būti įrodomas Siuntų perdavimo
žiniaraščiais, kurių du egzempliorius turi pareišk÷jas, o priimančio geležinkelio darbuotojų parašų laikas
Siuntų perdavimo žiniaraštyje pripažįstamas krovinio perdavimo momentu (Tarnybin÷s SMGS Instrukcijos
50.2 p.).
Kolegija pripažino nepagrįstais pareišk÷jo teiginius, kad 1996 metais perduodant krovinius
Baltarusijos geležinkeliui, vadovautasi Tiesioginio geležinkelio susisiekimo tarp Baltarusijos ir Lietuvos
Laikinuoju pasienio geležinkelio susitarimu, kuriame numatyta, jog kroviniai perduodami pagal
perduodančios šalies traukinio lapą, ir nurod÷, kad pagal Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais
susitarimo, įsigaliojusio Lietuvos Respublikoje 1992 m. birželio 5 d., t. y. v÷liau nei min÷tasis Laikinasis
pasienio geležinkelio susitarimas (galiojo nuo 1992 m. vasario 1 d.), 2 straipsnio 1 dalį, šis Susitarimas yra
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privalomas ir galioja geležinkeliams, krovinių siunt÷jams bei gav÷jams (vežimo sutarties dalyviams),
nesvarbu, koks jų valstybinis priklausomumas. Taigi pareišk÷jas prival÷jo laikytis Tarptautinio krovinių
vežimo geležinkeliais susitarimo reikalavimų ir pildyti Siuntų perdavimo žiniaraščius bei vieną jų
egzempliorių perduoti muitinei, o jų netur÷damas arba neteikdamas muitinei, nesudar÷ galimyb÷s atsakovui
tranzito procedūras pripažinti baigtomis ne tik bendrąja tvarka, bet ir Muitin÷s departamento 1998 m. rugs÷jo
18 d. įsakymu Nr. 205 patvirtintos Nepateiktų muitinei prekių arba neįvykdytų muitin÷s sankcionuotų
veiksmų muitinio įforminimo tvarkos nustatytomis sąlygomis.
2004 m. lapkričio 29 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateik÷ Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui prašymą atnaujinti procesą šioje administracin÷je byloje. Prašymas grindžiamas
šiais pagrindais: 1) byloje yra akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialin÷s teis÷s normų
pažeidimas jas taikant, gal÷jęs tur÷ti įtaką neteis÷to sprendimo pri÷mimui (ABTĮ 153 str. 2 d. 10 p.); 2) būtina
užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą (ABTĮ 153 str. 2 d. 12 p.).
Nurodytų proceso atnaujinimo pagrindų buvimą pareišk÷jas grind÷ šiais argumentais: Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegijos išvada, kad pareišk÷jo pateikti traukinio natūriniai lapai
su muitin÷s žymomis apie muitin÷s leidimą išvežti krovinį, neįrodo prekių išvežimo iš Lietuvos muitų
teritorijos fakto, prieštarauja krovinio gabenimo metu galiojusiems teis÷s aktams. Kolegija netaik÷ ir
nevertino kai kurių Muitin÷s departamento priimtų teis÷s aktų, susijusių su ginčo dalyko reglamentavimu,
nors analogiškoje byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija yra pasisakiusi, kad
būtina patikrinti Muitin÷s departamento priimtų ir nustatyta tvarka nepaskelbtų teis÷s aktų įtaką pareišk÷jo
veiksmams (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. birželio 26 d. nutartis administracin÷je
byloje Nr. A11-529/2003). Be to, pareišk÷jo manymu, bylą nagrin÷jusios teis÷jų kolegijos prielaida, kad
pareišk÷jas prival÷jo tur÷ti atsakovo reikalautus SMGS važtaraščius su muitin÷s žymomis, prieštaravo tuo
metu galiojusiems Muitin÷s departamento priimtiems teis÷s aktams (Muitin÷s departamento 1994 m. liepos 11
d. įsakymu Nr. 251 patvirtintai Geležinkeliu gabenamų krovinių ir jų dokumentų muitinio įforminimo
tvarkai). Aplinkybę, kad kroviniai buvo išgabenti iš Lietuvos Respublikos teritorijos, pareišk÷jo manymu,
patvirtina ir tai, kad už pervežimo paslaugas pareišk÷jui buvo sumok÷ta, pretenzijų d÷l to nepareikšta,
pirmosios instancijos teisme apklausti liudytojai, kurie vykd÷ krovinių, d÷l kurių kilo ginčas, muitin÷s
procedūras, ir leido juos išvežti iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Šių pirmosios instancijos teismo nustatytų
reikšmingų bylos aplinkybių Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nevertino,
priimdama ginčijamą nutartį apsiribojo norminių aktų citavimu.
Prašyme d÷l proceso atnaujinimo buvo nurodyta, kad bylos nagrin÷jimo apeliacin÷s instancijos
teisme metu, pareišk÷jas praš÷ teismo priimti papildomus įrodymus – duomenis iš automatizuotų duomenų
banko, formuojamo pagal 1993 m. spalio 15 d. Tarptautin÷s geležinkelio transporto tarybos susitarimą „D÷l
geležinkelio prekinių vagonų inventoriaus parko ir įmon÷ms bei organizacijoms priklausančių vagonų
automatizuoto duomenų banko sukūrimo ir funkcionavimo“, iš kurių matyti, kad traukinio vagonai, kuriuose
buvo gabenamos prek÷s, tikrai išvyko iš šalies muitų teritorijos, bei pažymą apie siuntų apmok÷jimą, iš kurios
matyti, kad už tranzitu gabentus krovinius su pareišk÷ju buvo atsiskaityta. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teis÷jų kolegija atsisak÷ pareišk÷jo pateiktus įrodymus prijungti prie bylos ir tirti, tuo
pažeisdama Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 138 straipsnio 3 dalies nuostatą,
numatančią, kad apeliacin÷s instancijos teisme nagrin÷jant bylą iš esm÷s nauji įrodymai tiriami tuo atveju, jei
jų pateikimo būtinyb÷ iškilo v÷liau.
Prašyme d÷l proceso atnaujinimo buvo akcentuojama ir tai, kad ginčijamoje Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teis÷jų kolegijos nutartyje nurodytos SMGS instrukcijos 50.2 punkto taisykl÷s 19951996 metais nebuvo ir negal÷jo būti taikytos, kadangi jos reglamentuoja geležinkelių santykius, kai kroviniai
gabenami ir perduodami per pasienio stotis. Tokių stočių Lietuvos Respublika neturi ir šiuo metu – pirmoji
pasienio stotis baigiama įrengti Kenoje, tačiau ji kol kas negali būti pripažinta pasienio stotimi pagal
Geležinkelio kodekso 9 straipsnio 2 dalyje nustatytas taisykles. Krovinių perdavimas 1995-1996 metais buvo
vykdomas ne per geležinkelio pasienio stotis, o per pri÷mimo-perdavimo stotis, kuriose yra muitin÷s įstaigos,
arba per geležinkelio muitin÷s apžiūros stotis, kuriose galioja pasienio režimas. Tranzitiniai pervežimai, d÷l
kurių kilo ginčas, buvo atliekami per Vaidotų ir Panerių bei Molodečno perdavimo stotis (o ne pasienio stotis,
kaip numato SMGS), o krovinių perdavimas atliekamas pagal Laikinojo pasienio susitarimo su Baltarusija
VII skirsnio taisykles. Pareišk÷jo manymu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegijos
išvada, kad Laikinasis pasienio susitarimas su Baltarusija netur÷jo būti taikomas, laikytina nepagrįsta,
padaryta neteisingai aiškinant tarptautin÷s privatin÷s teis÷s normas. Min÷tas susitarimas galiojo iki 2001
metų, kol nebuvo denonsuotas, o SMGS numat÷, kad geležinkeliai, kurių šalys yra kartu ir kitų tarptautinių
susitarimų dalyv÷s, tarpusavio krovinių vežimus gali atlikti pagal šiuos susitarimus (SMGS 2 str. 4 paragr.).
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Pagrindu atnaujinti procesą buvo nurodyta ir tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
teis÷jų kolegija, pripažindama kad atsakovų sprendimai, priimti remiantis prielaidomis, yra teis÷ti, ir,
atsisakydama priimti bei vertinti pareišk÷jo pateiktus duomenis iš tarptautinių dokumentų pagrindu tvarkomos
informacin÷s duomenų baz÷s, motyvuojant tuo, kad tai žinybiniai duomenys ir jie gali būti neobjektyvūs,
pažeid÷ Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalį, kurioje nustatyta,
kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teis÷jų kolegija neįvertino to, kad reikalavimas pareišk÷jui sumok÷ti muitinei 10 174 927 Lt sumą yra
įteisintas ne muitin÷s sprendimu, o 2001 m. liepos 10 d. muitin÷s raštu Nr. FM07-05-8359, nors vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 18 dalimi, viešojo administravimo
institucijos valia turi būti išreikšta administraciniu sprendimu, o pagal šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalį
individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teis÷s aktų normomis.
Galiausiai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija neatsižvelg÷ į tai, kad Muitin÷s
kodeksas, galiojęs ginčijamų atsakovų sprendimų pri÷mimo metu, nustat÷ naikinamuosius terminus
informuoti skolininką apie mokesčių sumos įregistravimą. Pagal Muitin÷s kodekso 214 straipsnį tai galima
padaryti ne v÷liau kaip po 3 metų nuo skolos muitinei atsiradimo dienos. Muitin÷s kodekso 211 straipsnis
numato konkrečius skolos įregistravimo terminus, kurie yra nuo 2 iki 31 kalendorin÷s dienos, priklausomai
nuo Kodekse nurodytos situacijos. Atsakovai priimdami ginčijamus sprendimus šių terminų nesilaik÷.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 2005 m. kovo 17 d. nutartimi
patenkino pareišk÷jo AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašymą d÷l proceso atnaujinimo ir atnaujino procesą
administracin÷je byloje Nr. A7-721/2004 bei perdav÷ šią bylą iš naujo nagrin÷ti apeliacine tvarka Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui, taip pat sustabd÷ Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004
m. lapkričio 17 d. nutarties šioje administracin÷je byloje vykdymą, kol bus iš naujo išnagrin÷ta byla.
Teis÷jų kolegija konstatavo, kad ginčijami atsakovo sprendimai išieškoti iš pareišk÷jo importo skolą
buvo grindžiami tuo, kad muitinio tranzito procedūros, įformintos 1996 m. pareišk÷jo AB „Lietuvos
geležinkeliai“ vežamoms prek÷ms Marijampol÷s teritorin÷s muitin÷s Kybartų geležinkelio poste pagal
sprendimuose nurodytus bendruosius dokumentus ir krovinio lydraščius, nustatyta tvarka nebuvo užbaigtos, ir
atlikus tyrimą nebuvo nustatyta, kad prek÷s pagal šiuos dokumentus buvo išvežtos iš Lietuvos Respublikos
muitų teritorijos. Pagrindas atsakovui atlikti tyrimą, ar prek÷s, kurioms įforminta muitinio tranzito procedūra,
buvo išvežtos iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos, yra konstatavimas, kad šioms prek÷ms įformintos
muitinio tranzito procedūros nustatyta tvarka nebuvo užbaigtos (Nepateiktų muitinei prekių arba neįvykdytų
muitin÷s sankcionuotų veiksmų muitinio įforminimo tvarka, patvirtinta Muitin÷s departamento 1998 m.
rugs÷jo 18 d. įsakymu Nr. 205). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija
ginčijamoje 2004 m. lapkričio 17 d. nutartyje pažym÷jo, kad muitin÷s procedūra laikoma baigta pateikus
prekes ir tinkamai įforminus muitinio tikrinimo rezultatus atitinkamomis žymomis krovinio lydraščiuose. Tuo
pačiu, teis÷jų kolegijos manymu, nustačius, kad paskirties muitin÷s įstaigoje n÷ra būtino krovinio lydraščio
egzemplioriaus, trečiasis krovinio lydraščio egzempliorius nepateiktas muitinio tranzito procedūros vykdymo
kontrolei – išvykimo įstaigai, o ketvirtasis – Muitin÷s departamentui, turi būti pripažįstama, jog įprastiniu
būdu tranzito procedūrą vertinti kaip užbaigtą teisinių pagrindų n÷ra, tod÷l ji gali būti pripažįstama baigta tik
Muitin÷s departamento 1998 m. rugs÷jo 18 d. įsakymu Nr.205 patvirtintos Nepateiktų muitinei prekių arba
neįvykdytų muitin÷s sankcionuotų veiksmų muitinio įforminimo tvarkos nustatytomis sąlygomis, t.y.
nustačius, kad prek÷s, kurioms buvo įforminta muitinio tranzito procedūra, buvo išvežtos iš Lietuvos
Respublikos muitų teritorijos. Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr.
1610 patvirtinta Muitinio tranzito procedūros tvarka, vež÷jo, kaip muitinio tranzito procedūros vykdytojo,
atsakomyb÷s nesieja su muitinio tikrinimo rezultatų įforminimu. Vež÷jo įsipareigojimai, susiję su muitinio
tranzito procedūra, baigiasi nustatyta tvarka pateikus paskirties muitinei prekes su atitinkamais dokumentais.
Už tolimesnius veiksmus (muitinio tikrinimo atlikimą, muitinio tikrinimo rezultatų įforminimą) yra atsakinga
muitin÷. Pareišk÷jo pareiga mok÷ti importo skolą muitinei negali atsirasti tuo atveju, jei muitinio tranzito
procedūros pabaiga, vež÷jui įvykdžius visus su šia procedūra susijusius įsipareigojimus, nebuvo tinkamai
įforminta d÷l muitin÷s pareigūnų kalt÷s.
Be to, nagrin÷damas klausimą d÷l proceso atnaujinimo teismas pažym÷jo, kad pareišk÷jas,
ginčydamas atsakovų sprendimus, pateik÷ traukinio natūrinius lapus su paskirties muitin÷s spaudais.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, konstatuodama, kad muitinio tranzito
procedūros pabaigai konstatuoti būtina pateikti atitinkamai įformintus krovinio lydraščius, pareišk÷jo
pateiktus traukinio natūrinius lapus vertino tik kaip įrodymą, skirtą patvirtinti prekių, kurioms buvo įforminta
muitinio tranzito procedūra, išvežimo iš Lietuvos muitų teritorijos faktą. Tačiau iš muitinio tranzito metu
galiojusių aktų nuostatų galima daryti išvadą, kad traukinio natūrinis lapas buvo vienas iš privalomų pateikti
paskirties muitin÷s įstaigai dokumentų (Muitin÷s departamento 1994 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 251
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patvirtinta Geležinkeliu gabenamų krovinių ir jų dokumentų muitinio įforminimo tvarka (viešai neskelbta),
Lietuvos Respublikos muitin÷s ir VĮ „Lietuvos geležinkeliai“ pareigūnų, atliekančių krovinių vežimą,
bendradarbiavimo laikinosios taisykl÷s (b.l. 173, T. 1). Iš to darytina išvada, kad natūrinis traukinio lapas,
pažym÷tas paskirties muitin÷s pareigūno spaudu, gali būti vienas iš įrodymų, patvirtinančių prekių pateikimą
paskirties muitin÷s įstaigai. Nors pareišk÷jas prašyme d÷l proceso atnaujinimo nepagrįstai nurodo, kad
pareiga įrodyti prekių nepateikimo paskirties įstaigai faktą tenka muitinei (pagal galiojančius teis÷s aktus
būtent pareišk÷jui tenka pareiga įrodyti, kad muitinio tranzito procedūros buvo tinkamai užbaigtos, ir jo kaip
procedūros vykdytojo įsipareigojimai įvykdyti), pagal bendras įrodin÷jimo taisykles, pareišk÷jui pateikus
įrodymą, kuriuo jis grindžia savo reikalavimą (šiuo atveju – įrodymą, pareišk÷jo manymu, patvirtinantį tai,
kad muitinio tranzito procedūros buvo tinkamai užbaigtos), pareiga šį įrodymą nuginčyti tenka atsakovui.
Atsižvelgiant į išd÷stytus argumentus, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija
nutartyje d÷l proceso atnaujinimo pri÷jo išvadą, kad d÷l neteisingo muitinio tranzito procedūrą
reglamentuojančių teis÷s aktų aiškinimo ir taikymo, ir su tuo susijusio įrodin÷jimo naštos paskirstymo, bylos
nagrin÷jimo teisme metu pareišk÷jui nebuvo sudarytos tinkamos galimyb÷s įrodin÷ti atsakovo sprendimų
neteis÷tumą. Teis÷jų kolegija taip pat atkreip÷ d÷mesį į Muitin÷s kodekso 214 straipsnio aiškinimo ir
taikymo aspektus šioje administracin÷je byloje, pažym÷dama, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teis÷jų kolegija 2004 m. lapkričio 17 d. nutartyje nurod÷, jog Muitin÷s kodekso 214 straipsnio 3
dalyje numatyto termino nesilaikymas gali būti pateisintas tuo, kad muitin÷s veiksmais siekta nustatyti visas
skolai apskaičiuoti reikšmingas aplinkybes bendradarbiaujant su pareišk÷ju, sudarytos sąlygos teikti
įrodymus, kuriais remdamasi muitin÷ gal÷tų užbaigti tranzito procedūrą pagal Muitin÷s departamento 1998
m. rugs÷jo 18 d. įsakymu Nr. 205 patvirtintos Nepateiktų muitinei prekių arba neįvykdytų muitin÷s
sankcionuotų veiksmų muitinio įforminimo tvarkos 6 punkto nuostatas. Tačiau iš Muitin÷s kodekso nuostatų
galima daryti išvadą, kad skolininko informavimas apie skolos muitinei įregistravimą Muitin÷s kodekso 214
straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka neatima galimyb÷s toliau atlikti tyrimą pagal nurodytą Tvarką. Muitin÷s
kodekso 219 straipsnis reglamentuoja nepagrįstai įregistruotų ar sumok÷tų (išieškotų) mokesčių grąžinimo
galimybę, Muitin÷s kodekso 222 straipsnis – atsisakymo išieškoti muito mokesčius Muitin÷s kodekso
taikymą reglamentuojančių teis÷s aktų nustatyta tvarka galimybę. Taigi darytina išvada, kad atsakovai gal÷jo
atlikti tyrimą ir nustatyta tvarka informavę pareišk÷ją apie skolos muitinei įregistravimą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyje d÷l proceso atnaujinimo taip pat konstatavo,
kad pareišk÷jo prašyme atnaujinti procesą keliami administracinių teismų praktikai aktualūs muitinio tranzito
procedūras reglamentuojančių teis÷s aktų aiškinimo ir taikymo klausimai. Tai, kad šių teis÷s aktų aiškinimo ir
taikymo klausimu administracinių teismų praktika n÷ra nusistov÷jusi, patvirtina ne tik šios bylos medžiaga,
bet ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegijos 2004 m. rugs÷jo 30 d. sprendimas
administracin÷je byloje A4-558/2004 pagal pareišk÷jo AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundą atsakovui
Klaip÷dos teritorinei muitinei, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Muitin÷s departamentui prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos, d÷l sprendimo panaikinimo, kurioje iš esm÷s analogiškoms faktin÷ms
aplinkyb÷ms taikant teis÷s aktų nuostatas, jos buvo aiškinamos skirtingai. Atsižvelgiant į tai, buvo
konstatuota, kad yra pagrindas procesą šioje byloje atnaujinti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto
pagrindu.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Pareišk÷jo prašymas, atnaujinus procesą byloje, panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2004 m. lapkričio 17 d. nutartį bei atmesti atsakovo – Kauno teritorin÷s muitin÷s – apeliacinį skundą,
tenkinamas.
Iš bylos matyti, kad joje viena iš pagrindinių keliamų teis÷s taikymo problemų yra tai, nuo kada
reikia laikyti muitinio tranzito procedūrą užbaigta; kokie įrodymai (faktiniai duomenys) yra pakankami bei
leistini šiai aplinkybei konstatuoti.
Tačiau norint tiksliai suformuluoti byloje keliamos teisin÷s problemos ribas bei esmę, būtina
atsižvelgti ir į patį ginčo pobūdį.
Iš bylos matyti, kad ginčo esmę sudaro tai, ar pareišk÷jui, tranzitu gabenusiam prekes, atsirado
prievol÷ mok÷ti prid÷tin÷s vert÷s ir akcizo mokesčius, ar ne.
Tod÷l, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, byloje keliamos teis÷s taikymo problemos esmę bei ribas
galima suformuluoti taip: kokia juridinių faktų visuma suponuoja prievol÷s atsiradimą mok÷ti valstybei
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prid÷tin÷s vert÷s ir akcizo mokesčius prekių gabentojui, kai jis prekes tranzitu gabena per Lietuvos muitų
teritoriją, bei teisę muitinei, vykdančiai šių mokesčių surinkimo į valstyb÷s biudžetą funkcijas, juos išieškoti.
Ginčo atsiradimo metu galioję Lietuvos Respublikos prid÷tin÷s vert÷s mokesčio ir akcizų įstatymai
be kitų juose numatytų ūkinių operacijų su tam tikromis prek÷mis atvejų, šių mokesčių objektams (prid÷tin÷s
vert÷s ir akcizų) priskyr÷ ir prekių importavimo į Lietuvos muitų teritoriją atvejus (Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio
įstatymo 1, 10, 12 str.; Akcizų įstatymo 2, 4, 5, 8 str.).
Pagal tuo metu galiojusius teis÷s aktus, prekių importas buvo suprantamas, kaip prekių įvežimas į
Lietuvos Respublikos muitų teritoriją, o jų tranzitas – kaip ne Lietuvos prekių gabenimas per Lietuvos
Respublikos muitų teritoriją (Lietuvos Respublikos muitin÷s kodekso 2 str. 14, 18 p.).
Įvertinus šias prekių importavimo ir tranzito sąvokas, sąveikoje su Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio
įstatymo ir Akcizų įstatymo nustatytais šių mokesčių objektais, darytina išvada, kad tik prekių importas, t. y.
jų naudojimas (vartojimas) Lietuvos muitų teritorijos viduje yra ta juridinę reikšmę turinti aplinkyb÷, kuri
sukuria atitinkamas subjektines teises prek÷s importuotojui ir muitinei.
Šiuo atveju prek÷s importuotojui atsiranda prievol÷ sumok÷ti atitinkamus mokesčius į valstyb÷s
biudžetą, o muitinei teis÷ šiuos mokesčius išieškoti jų nesumok÷jimo ar netinkamo sumok÷jimo atvejais.
Ir priešingai, prekių tranzitas, t. y. prek÷s nepateikimas į Lietuvos muitų teritoriją, yra ta juridinę
reikšmę turinti aplinkyb÷, kuri šalina atitinkamų mokestinių teisių ir pareigų atsiradimą prid÷tin÷s vert÷s ir
akcizų mokesčių atžvilgiu.
Šių išvadų pagrindu darytina ir kita išvada, kad byloje keliamos teis÷s taikymo problemos esmę
sudaro nustatymas teisiškai reikšmingos aplinkyb÷s – ar prek÷ jos tranzito atveju pateko į Lietuvos muitų
teritoriją (rinką), ar buvo išgabenta iš Lietuvos teritorijos (rinkos), o ne tai, nuo kokio momento muitinio
tranzito procedūra gali būti pripažinta užbaigta ir pan.
Šiuo atveju muitin÷s tranzito procedūros užbaigimas (ar ne) atitinkamoje stadijoje, jos įforminimo
atitikimas atitinkamiems formaliesiems reikalavimams yra tik tos aplinkyb÷s, kurių pagrindu, visumoje su
kitais byloje surinktais įrodymais, galima spręsti apie aptariamo teisinio santykio turinį – prek÷s pateko į
Lietuvos muitų teritoriją (rinką) ar buvo išgabentos iš jos, nes, kaip min÷ta, būtent tai ir sąlygoja atsiradimą
arba neatsiradimą mokestin÷s prievol÷s prid÷tin÷s vert÷s ir akcizų mokesčių atžvilgiais.
Byloje nustatyta, kad muitinio tranzito, kurį vykd÷ pareišk÷jas, metu, tranzito procedūros
užbaigimo įforminimą reglamentavo Muitin÷s departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
1994 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 488 patvirtinta krovinio važtaraščio pildymo ir įforminimo instrukcija
(toliau – ir Instrukcija).
Pagal šią Instrukciją, tinkamu ir leistinu įrodymu, patvirtinančiu muitinio tranzito procedūros
užbaigimą, t. y. prekių išgabenimą iš Lietuvos muitų teritorijos, buvo krovinio lydraštis, kuriame tur÷jo būti
užfiksuota atitinkama muitin÷s pareigūnų informacija apie tokios procedūros užbaigimą.
Iš šios instrukcijos 4 punkto matyti, kad šis įrodymas buvo skirtas naudoti tik muitin÷s įstaigoms, t.
y. tik jų vidiniam naudojimui ir kontrolei, vieno šio įrodymo egzemplioriaus neįteikiant tranzito procedūros
vykdytojui.
Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad muitinio tranzito procedūros vykdytojas, iškilus ginčams
d÷l muitinio tranzito procedūros užbaigimo, netur÷jo galimyb÷s savo argumentų grįsti įrodymu, kurį kaip
vienintelį tinkamą ir leistiną numat÷ Instrukcija.
Tačiau tokia Instrukcijos nuostata neat÷m÷ iš muitinio tranzito procedūros vykdytojo galimyb÷s
savo argumentus d÷l muitinio tranzito grįsti kitais leistinais įrodymais, remiantis bendrosiomis įrodin÷jimo
taisykl÷mis (ABTĮ 57, 81, 86 str.).
Byloje nustatyta, kad atsakovas pradžioje, remdamasis turimais krovinio lydraščiais, konstatavo,
jog pareišk÷jas muitinio tranzito procedūrų neužbaig÷, o tuo pačiu neišgabeno prekių iš Lietuvos muitų
teritorijos.
Tačiau ginčo nagrin÷jimo metu iš užsienio valstybių, į kurias buvo gabenamos tranzitu per Lietuvą
prek÷s, 13 atvejų iš ginčijamų 58 atvejų buvo gauti duomenys apie prekių patekimą į šias valstybes, t. y. jų
išgabenimą iš Lietuvos muitų teritorijos.
Byloje taip pat nustatyta, kad pareišk÷jas 35 atvejais iš 58 atvejų yra pateikęs traukinio lapus su
paskirties muitin÷s žymomis apie užbaigtas tranzito procedūras, o dalies informacijos apie prekių patekimą į
užsienio valstybes nebuvo galimyb÷s gauti d÷l dokumentų saugojimo laiko šiose valstyb÷se pasibaigimo.
Byloje duomenų, kad ginčo prek÷s faktiškai liko Lietuvos muitų teritorijoje ir buvo naudojamos
vidaus rinkoje, taip pat n÷ra.
Įvertinus visas šias aplinkybes – dalies atsakovo įrodymų visišką paneigimą, ką pripažino ir pats
atsakovas, atsisakęs mokestin÷s pretenzijos šioje dalyje; nebuvimą galimyb÷s gauti informaciją iš užsienio
valstybių d÷l objektyvių priežasčių; pareišk÷jo pateiktus įrodymus apie prekių perdavimą paskirties muitinei
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bei nebuvimą duomenų apie faktišką ginčo prekių patekimą į Lietuvos rinką, darytina išvada, kad įrodymai,
kuriais r÷m÷si atsakovas (krovinių lydraščiai), šiuo atveju tik sudar÷ pagrindą prielaidai, jog prek÷s gal÷jo būti
neišgabentos iš Lietuvos muitų teritorijos.
Tačiau viešojo administravimo subjekto sprendimai negali būti grindžiami prielaidomis (Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 str. 1 d. 2 p.), d÷l ko ginčijami atsakovo sprendimai paremti
tokiais įrodymais, negali būti pripažįstami pagrįstais (ABTĮ 86 str.).
Esant šioms aplinkyb÷ms, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. lapkričio 17 d.
nutartis naikinama (ABTĮ 143 str.) priimant naują nutartį, kuria atsakovo apeliacinis skundas atmetamas
(ABTĮ 162 str. 1 d. 3 p.).
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 162
straipsnio 1 dalies 3 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
n u s p r e n d ž ia:
Panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. lapkričio 17 d. nutartį ir priimti
naują nutartį: Kauno apygardos administracinio teismo 2004 m. balandžio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą,
o atsakovo – Kauno teritorin÷s muitin÷s – apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.3.3.4. D÷l draudimo muitinei atlikti pakartotinį patikrinimą; d÷l mokesčių mok÷tojų lygyb÷s
principo taikymo
Nuo 2004 m. geguž÷s 1 d. įsigaliojus Mokesčių administravimo įstatymo 118 straipsniui, muitin÷,
kaip mokesčių administratorius, šia nuostata, draudžiančia atlikti pakartotinį patikrinimą, privalo
vadovautis ir savo veikloje. Antraip būtų pažeistas mokesčių mok÷tojų lygyb÷s principas (Mokesčių
administravimo įstatymo 7 str.), nes skirtingoms institucijoms administruojant skirtingus mokesčių mok÷tojus
d÷l to paties mokesčio, jie atsidurtų nelygiose pad÷tyse.
Administracin÷ byla Nr.A8-827/2005
Procesinio sprendimo kategorija 10.8.8.; 65.1
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. rugpjūčio 25 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Artūro Drigoto
(kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Romano Klišausko (praneš÷jas),
sekretoriaujant Kristinai Bielinienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovams Albertui Ružui, Gintautui Staškūnui, Dainiui Abramavičiui,
atsakovo atstovams Valentinai Lemežienei,
trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui Jurgiui Čebatoriui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo pareišk÷jo D.Abramavičiaus TŪB
„Daimanta“ apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimo
administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo D.Abramavičiaus TŪB „Daimanta“ skundą atsakovui Muitin÷s
departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Kauno
teritorinei muitinei d÷l Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s sprendimo
panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Muitin÷s departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreip÷si į Vilniaus
apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos
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Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. sausio 6 d. sprendimą Nr. S-647-(7-583/2004) ir priimti naują sprendimą
D. Abramavičiaus TŪB „Daimanta“ 2004 m. lapkričio 5 d. skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Skunde paaiškino, kad Mokestinių ginčų komisija, priimdama sprendimą, nepagrįstai taik÷
Mokesčių administravimo įstatymo, įsigaliojusio 2004-05-01 nuostatas, susijusias su mokesčių
administratoriaus teis÷mis ir pareigomis, mokestiniu tyrimu ir patikrinimu, bei Europos bendrijos Muitin÷s
kodekso (įsigaliojusio nuo 2004 m. geguž÷s 1 d.) 220 straipsnio nuostatas, neteisingai interpretavo Muitin÷s
kodekso ir Muitin÷s įstatymo nuostatas ir tod÷l nepagrįstai konstatavo, kad Kauno teritorin÷ muitin÷ netur÷jo
teis÷s d÷l to paties mokesčio ir už tą patį pažeidimą atlikti pakartotinį patikrinimą ir įregistruoti papildomą
skolą muitinei.
Nurod÷, jog TIR procedūros vykdytojas, D. Abramavičiaus TŪB „Daimanta“ su TIR knygele Nr.
DX40017198 gabenamoms prek÷ms Kauno teritorin÷s muitin÷s Kalvarijų kelio poste 2003 m. rugpjūčio 6 d.
įformino muitinio tranzito procedūrą. TIR knygel÷s 22 langelyje buvo nurodyta, kad prek÷s turi būti
pristatytos į paskirties įstaigą – Panev÷žio teritorin÷s muitin÷s Sm÷lyn÷s kelio postą „Centras“ (KR10),
tačiau nustatytu laiku prek÷s į nurodytą muitin÷s įstaigą nebuvo pristatytos ir muitinio tranzito procedūra
nebuvo užbaigta. Vadovaujantis Muitin÷s kodekso 94 straipsnio 1 dalimi, 188 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir
3 dalies 1 punktu d÷l neužbaigtos muitinio tranzito procedūros atsirado importo skola muitinei, kurią privalo
sumok÷ti TIR procedūros vykdytojas, t. y. bendrov÷ „Daimanta“. Kauno teritorin÷ muitin÷, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1610 „D÷l muitinio tranzito
procedūros atlikimo tvarkos patvirtinimo“ ir Muitin÷s departamento direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 13 d.
įsakymo Nr. 496 „D÷l bendrosios garantijos sutarties tarp Muitin÷s departamento ir LNVAA „Linava“ Nr.
L01 įgyvendinimo“ nuostatomis, atliko tyrimą d÷l neužbaigtos muitinio tranzito procedūros pagal TIR
knygelę Nr. DX40017198 ir 2003 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 3KM18125 įregistravo 32 605 Lt skolą
muitinei. Skolos muitinei atsiradimo diena – 2003 m. rugpjūčio 11 d. Bendrov÷ „Daimanta“ 2003 m.
lapkričio 20 d. mok÷jimo pavedimais sumok÷jo apskaičiuotus importo mokesčius bei delspinigius. Kauno
teritorin÷ muitin÷, 2004 m. balandžio 19 d. gavusi Muitin÷s departamento raštą Nr.3B-17/15-4234, kuriuo
pavesta vykdyti TIR procedūros vykdytojo leidimo išdavimo komiteto 2003 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr.
1L-17.16-36, prad÷jo prekių muitin÷s vert÷s, deklaruotos TIR knygel÷je Nr. DX40017198, patikrinimą.
Atlikusi patikrinimą, Kauno teritorin÷ muitin÷ pri÷m÷ sprendimą Nr. 4KM18059, kuriuo nusprend÷
deklaruotoms prek÷ms netaikyti sandorio vert÷s metodo ir įregistravo papildomą skolą muitinei. Atsakovas
atkreip÷ d÷mesį, kad Kauno teritorin÷ muitin÷ tyrimą d÷l prekių muitin÷s vert÷s prad÷jo gavusi Muitin÷s
departamento 2004 m. balandžio 19 d. raštą Nr. 3B-17/15-4234, t. y. prieš įsigaliojant naujam Mokesčių
administravimo įstatymui. Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo (Valstyb÷s žinios, 2004 m., Nr.
63-2243) 169 straipsnio 1 dalies nuostatomis iki šio įstatymo įsigaliojimo prad÷tos ir neužbaigtos mokesčių
administravimo procedūros užbaigiamos pagal jų prad÷jimo metu galiojusių teis÷s aktų nuostatas. Muitin÷s
įstatymo 96 straipsnio 2 dalis nustato, kad mokestin÷s prievol÷s, susijusios su importo ir eksporto muitais, ir
atsiradusios Lietuvos Respublikoje iki 2004 m. balandžio 30 d., privalo būti įvykdytos vadovaujantis jų
atsiradimo metu galiojusiais Lietuvos Respublikos teis÷s aktais. Šio ginčo atveju d÷l neužbaigtos muitin÷s
procedūros, kuri prasid÷jo 2003 m. rugpjūčio 6 d. deklaruojant prekes muitinei pagal TIR knygelę Nr.
DX40017198, 2003-08-11 atsirado importo skola muitinei. Tuo metu galiojusio Muitin÷s kodekso 66
straipsnis nustato, kad muitin÷s deklaracijos pri÷mimo muitiniam tikrinimui data remiamasi nustatant
muitin÷s procedūros, kuriai deklaruotos prek÷s, atlikimo terminus ir taikant kitas jos vykdymo tvarką
reglamentuojančias įstatymų ir kitų teis÷s aktų nuostatas. Muitin÷s kodekso 77 straipsnio 1 dalis nustato, kad
muitin÷ turi teisę savo iniciatyva arba deklaranto prašymu patikrinti muitin÷s deklaracijas po prekių
išleidimo. Vadovaujantis min÷to straipsnio 3 dalimi, muitinei pakartotinai patikrinus muitin÷s deklaraciją ir
nustačius, kad muitin÷s procedūros atlikimo tvarką reglamentuojančios šio kodekso arba kitų teis÷s aktų
nuostatos buvo taikomos neteisingai, muitin÷ imasi šio kodekso ar kitų teis÷s aktų nustatytų priemonių,
būtinų susidariusiai situacijai sureguliuoti, papildomai apskaičiuotiems muitams ir mokesčiams išieškoti.
Vadovaujantis Muitin÷s kodekso 213 straipsnio nuostatomis, galiojusiomis skolos muitinei atsiradimo dieną
(2003 m. rugpjūčio 11 d.) ir Kauno teritorinei muitinei prad÷jus prekių muitin÷s vert÷s patikrinimą, jeigu tam
tikra suma neįregistruota arba įregistruota per maža mokesčių suma, papildoma mokesčių suma
įregistruojama per 2 kalendorines dienas nuo to momento, kai muitin÷ apskaičiavo teisingą mokesčio sumą ir
nustat÷ skolininką. Atsakovas nurod÷, kad Kauno teritorin÷ muitin÷ pagrįstai atliko prekių muitin÷s vert÷s
patikrinimą ir 2004 m. geguž÷s 21 d. pri÷m÷ sprendimą Nr. 4KM18095.
Pareišk÷jas – D.Abramavičiaus TŪB „Daimanta“ – atsiliepime į skundą nurod÷, kad su skundu
nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.
Paaiškino, kad atsakovas, netur÷damas argumentų paneigti teis÷tų, pagrįstų ir teisingų Mokestinių
ginčų komisijos sprendimo išvadų, skunde teismui išk÷l÷ naują mintį, jog Kauno teritorin÷s muitin÷s tyrimas
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nebuvo tęstinis nuo 2003 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 3KM18125 pri÷mimo, o prieš pat 2004 m.
geguž÷s 1 d., kai įsigaliojo Mokesčių administravimo įstatymas, buvo prad÷tas naujas tyrimas. Kaip įrodymą
atsakovas pateik÷ 2004 m. balandžio 19 d. raštą Nr. 3B-17/15-4234, rašytą Kauno teritorinei muitinei, kuriuo
buvo pavesta vykdyti TIR procedūros vykdytojo leidimo išdavimo komiteto 2003 m. lapkričio 14 d.
sprendimą Nr. 1L-17.16-36. Mokestinių ginčų komisija nustat÷, kad jokių kitų mokesčių administratoriaus
veiksmų iki 2004 m. geguž÷s 1 d. atlikta nebuvo, sprendimas Nr. 4KM18095 priimtas tik 2004 m. geguž÷s
21 d. Pagal Bendrijos muitin÷s kodekso 220 straipsnį, išieškoma muito suma arba papildomai išieškotina
muito suma turi būti įtraukta į apskaitą per dvi dienas nuo tos dienos, kai muitin÷ sužinojo apie susidariusią
pad÷tį ir gal÷jo apskaičiuoti teisiškai privalomą sumok÷ti sumą bei nustatyti skolininką. Mok÷tina papildoma
skola tur÷jo būti nustatyta daugiausia prieš dvi dienas iki 2004 m. geguž÷s 1 d. Per m÷nesį Kauno teritorin÷
muitin÷ neatliko jokių veiksmų bendrov÷s atžvilgiu, nieko nenustat÷. Pareišk÷jas teig÷, kad muitin÷s priimtas
2004 m. geguž÷s 21 d. sprendimas Nr. 4KM18095 yra nepagrįstas, nemotyvuotas, neteis÷tas. Mokesčių
administravimo įstatymo 10 straipsnis numato, kad mokesčių teisiniuose santykiuose viršenyb÷ teikiama šių
santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai. D÷l to Muitin÷s departamento 2004 m.
balandžio 19 d. rašto Nr. 3B-17/15-4234, rašyto Kauno teritorinei muitinei, kuriuo buvo pavesta vykdyti TIR
procedūros vykdytojo leidimo išdavimo komiteto 2003 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. 1L-17.16-36,
traktavimas kaip tyrimo prad÷jimas iki Mokesčių administravimo įstatymo įsigaliojimo, laikytinas
prieštaraujančiu Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsniui ir protingumo bei teisingumo kriterijams,
nurodytiems Mokesčių administravimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje, Bendrijos muitin÷s kodekso 220
straipsnio 2 dalies b punktui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamai vienodai
administracinių teismų praktikai. Be to, Mokesčių administravimo įstatymo 9 straipsnis numato, kad
mokestin÷s prievol÷s turinys, jos atsiradimo, vykdymo ir pasibaigimo tvarka bei pagrindai Lietuvos
Respublikos mokesčių teis÷s aktuose turi būti aiškiai apibr÷žti, o nuolat keičiama Muitin÷s departamento
pozicija, teis÷s aktų interpretacijos laikytinos neturinčiomis teisinio pagrindo ir nepagrįstomis.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo – Kauno teritorin÷ muitin÷ – atsiliepime į skundą nurod÷, kad
sutinka su atsakovo skundu ir prašo jį patenkinti.
Atsiliepime nurod÷, kad ginčas kilo d÷l to, jog Mokestinių ginčų komisija skirtingai nei Kauno
teritorin÷ muitin÷ ir Muitin÷s departamentas interpretavo Europos Sąjungos Tarybos 1992 m. spalio 12 d.
reglamento Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitin÷s kodeksą, Mokesčių administravimo bei Muitin÷s
įstatymų, įsigaliojusių nuo 2004 m. geguž÷s 1 d. ir Muitin÷s kodekso, galiojusio iki 2004 m. balandžio 30 d.,
nuostatas, susijusias su procedūrų užbaigimu ir mokestinių prievolių atsiradimu. Mokestinių ginčų komisija
konstatavo, kad sprendžiant mokestinį ginčą tarp muitin÷s ir D.Abramavičiaus TŪB „Daimanta“ tur÷jo būti
vadovaujamasi nuo 2004 m. geguž÷s 1 d. įsigaliojusiu Muitin÷s įstatymu bei Mokesčių administravimo
įstatymu. Tačiau TIR procedūros pažeidimas fiksuotas 2003 m. rugpjūčio 11 d., ir, vadovaujantis tuo metu
galiojusio Muitin÷s kodekso nuostatomis buvo įregistruota skola muitinei. V÷liau, remiantis tuo metu
galiojusių teis÷s aktų (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 748, Muitin÷s
kodekso) nuostatomis buvo įregistruota papildoma skola (Kauno teritorin÷s muitin÷s 2004 m. rugpjūčio 24 d.
sprendimas Nr. 4KM18143). Trečiojo suinteresuotojo asmens manymu, pagal Mokesčių administravimo
įstatymo (įsigaliojusio nuo 2004 m. geguž÷s 1 d.) 168 straipsnio 1 dalį, iki šio įstatymo įsigaliojimo prad÷tos
ir neužbaigtos mokesčių administravimo procedūros užbaigiamos pagal jų prad÷jimo metu, šio ginčo atveju,
– 2003 m. rugpjūčio 11 d., galiojusių teis÷s aktų nuostatas. Muitin÷s įstatymo 96 straipsnio 2 dalis nustato,
kad mokestin÷s prievol÷s, susijusios su importo ir eksporto muitais ir atsiradusios Lietuvos Respublikoje iki
2004 m. balandžio 30 d., privalo būti įvykdytos vadovaujantis jų atsiradimo metu galiojusiais Lietuvos
Respublikos teis÷s aktais. Asmenims šių prievolių neįvykdžius, muitin÷ taiko nurodytų teis÷s aktų nustatytas
mokesčių išieškojimo priemones.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. kovo m÷n. 14 d. sprendimu atsakovo skundą
tenkino, panaikino Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005-01-06
sprendimą Nr. S-647-(7-583/2004) ir paliko galioti Muitin÷s departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos 2004 m. spalio 15 d. sprendimą Nr. 1A-18.5-296, kuriuo patvirtintas Kauno teritorin÷s
muitin÷s 2004 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. 4KM18143.
Teismas konstatavo, jog iš bylos medžiagos matyti, kad ginčas tarp šalių kilęs d÷l teis÷s aktų
taikymo laiko atžvilgiu, tai yra, ar atsakovas tur÷jo taikyti teis÷s normas, reguliuojančias ginčo teisinius
santykius, galiojusias iki ar po 2004 m. geguž÷s 1 d. Šiuo aspektu įvertinęs bylos aplinkybes, teismas
nepagrįstais pripažino Mokestinių ginčų komisijos argumentus, jog iki Mokesčių administravimo įstatymo
(2004 m. balandžio 13 d. įstatymas Nr. IX-2112) įsigaliojimo prad÷ta mokesčių administravimo procedūra
buvo užbaigta, nes buvo įvykdyti visi esminiai mokesčių administravimo procedūros elementai. Teismo
nuomone, akivaizdu, kad prekių muitin÷s vert÷s patikrinimas buvo prad÷tas po 2004 m. balandžio 19 d.
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gauto Muitin÷s departamento įpareigojimo, t. y. iki 2004 m. geguž÷s 1 d., tod÷l aplinkyb÷, jog teritorinio
mokesčio administratoriaus papildoma skola muitinei buvo įregistruota tik 2004 m. rugpjūčio 24 d.
sprendimu, esmin÷s reikšm÷s nagrin÷jamu atveju neturi. Atsižvelgdamas į tai, teismas padar÷ išvadą, jog
Kauno teritorin÷ muitin÷ pareišk÷jui įregistruodama papildomą muito mokesčio bei PVM skolą, pagrįstai
vadovavosi Muitin÷s kodekso bei jį lydinčių teis÷s aktų nuostatomis, galiojusiomis iki 2004 m. geguž÷s 1 d.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005
m. kovo 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti atsakovo skundą bei jame keliamus
reikalavimus kaip nepagrįstus.
Apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pasir÷m÷ klaidingu Muitin÷s
departamento tvirtinimu skunde, kad TIR procedūros vykdytojas, D. Abramavičiaus TŪB „Daimanta“ su
TIR knygele Nr. DX40017198 gabenamoms prek÷ms Kauno teritorin÷s muitin÷s Kalvarijų kelio poste 2003
m. rugpjūčio 6 d. įformino muitinio tranzito procedūrą. TIR knygel÷s 22 langelyje buvo nurodyta, kad prek÷s
turi būti pristatytos į paskirties įstaigą – Panev÷žio teritorin÷s muitin÷s Sm÷lyn÷s kelio postą „Centras“
(KR10), tačiau nustatytu laiku prek÷s į nurodytą muitin÷s įstaigą nebuvo pristatytos ir muitinio tranzito
procedūra nebuvo užbaigta. Pareišk÷jo teigimu, skunde buvo nusl÷pta, kad d÷l šio įvykio buvo atliktas
ikiteisminis tyrimas, o Vilniaus apygardos teismo 2004 m. birželio 17 d. nuosprendžiu nuteisti būtent
muitin÷s ir pasienio tarnybos pareigūnai, kurie kartu su automobilio „Skania“, v/n PVL 857 (su priekaba)
vairuotoju Ramūnu Pliuškiu (kažkokios S. Banio firmos „Sedeka“ darbuotoju) neteis÷tai neišvež÷ per
Lietuvos Respublikos sieną prekių, kurių vert÷ viršija 250 MGL dydžio sumą. Kaip nustatyta teismo
nuosprendžiu, nuteisti pareigūnai, piktnaudžiaudami tarnybine pad÷timi, į valstyb÷s sienos apsaugos
tarnybos duomenų bazę įved÷ žinomai melagingus duomenis apie tai, neva Ramūnas Pliuškys vilkiku
„Skania“, v/n PVL 587, su puspriekabe v/n OV241, 2003 m. rugpjūčio 7 d. apie 8 val. išvyko iš Lietuvos
Respublikos, nors faktiškai min÷ta transporto priemon÷ ir vairuotojas tuo metu buvo Vilniuje ir per Obelių
postą nevyko. Pareišk÷jo teigimu, nei kaltinamajame akte, nei teisminio nagrin÷jimo metu, kaip ir
įsiteis÷jusiame nuosprendyje, nenustatyta, kad D. Abramavičiaus TŪB „Daimanta“ bendrov÷s darbuotojai
būtų dalyvavę šioje nusikalstamoje veikoje. 2004 m. rugpjūčio 21 d. Kauno teritorin÷s muitin÷s sprendime
Nr. 4KM18095 teigiama, kad Kauno teritorin÷ muitin÷, atlikusi tyrimą d÷l TIR procedūros, įformintos pagal
2003-08-06 TIR knygelę Nr. DX 400117198 užbaigimo apgaul÷s būdu (neteis÷tas prekių neišvežimas iš
Lietuvos Respublikos) nustat÷, kad krovinys neteis÷tai buvo iškrautas Lietuvos Respublikos muitų
teritorijoje. Pareišk÷jo teigimu, šis motyvas prieštarauja ikiteisminio tyrimo metu bei teismo nuosprendyje
nustatytoms faktin÷ms bylos aplinkyb÷ms. Krovinio neišvežimą inicijavo muitin÷s ir pasienio tarnybos
pareigūnai būtent apgaul÷s būdu. Keisčiausiu poelgiu pareišk÷jas laiko tai, kad nei Muitin÷s departamentas,
nei jo Kriminalin÷ tarnyba neišk÷l÷ baudžiamosios bylos d÷l krovinio dingimo iš muitų teritorijos sand÷lių.
Kur jis yra, nežinoma iki šiol, kaip n÷ra nustatytas krovinio savininkas ir pervežimo užsakovas, nes d÷l
muitininkų kalt÷s dingo krovinys ir dokumentai, kurių neturint, baudos ir skolų našta nesąžiningai
skaičiuojama nusikaltimo aukai. Pareišk÷jas paaiškina, jog 2003 m. lapkričio 10 d. raštu Muitin÷s
kriminalinei tarnybai papraš÷ informuoti, kur yra krovinys ir jo dokumentai, tačiau Tarnybos viršininkas
savo 2003 m. lapkričio 18 d. raštu praneš÷, kad „su TIR kygele DX40017198 gabentų plataus vartojimo
prekių buvimo vieta nenustatyta“. Tuo tarpu Muitin÷s konvencijos d÷l tarptautinio krovinių gabenimo su TIR
knygel÷mis 40 straipsnyje deklaruojama, kad „išvykimo ir paskirties šalių muitinių tarnybos nelaiko TIR
knygel÷s savininko kaltu d÷l pasteb÷tų neatitikimų, jeigu tie neatitikimai susiję su muitin÷s procedūromis,
atliktomis prieš arba po TIR procedūros, kuriose TIR savininkas nedalyvavo“. Pareišk÷jas teigia, jog
negal÷jo kaip TIR knygel÷s tur÷tojas užbaigti TIR procedūros, nes dokumentus tuo metu muitin÷s teritorijoje
buvo užvaldę, kaip skelbiama teismo nuosprendyje, grup÷je iš anksto susitarę pačios muitin÷s pareigūnai.
Atsakovo skunde keliami reikalavimai, kad TIR knygel÷s tur÷tojas atlygintų valstybei žalą, padarytą pačios
muitin÷s ir pasienio pareigūnų nusikalstamais veiksmais, akivaizdžiai neteis÷tas, iškraipo Muitin÷s
konvencijos dvasią ir prasmę, prieštarauja geros moral÷s, protingumo ir teisingumo principams. Pareišk÷jo
manymu, atsakovas tokia savo pozicija užkrauna atsakomybę tik vež÷jams. Ir ją vertinti galima
vienareikšmiškai – kaip išankstinį sąmoningą saviškių gelb÷jimą nuo atsakomyb÷s.
Atsakovas – Muitin÷s departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – su
pareišk÷jo skundu nesutinka, prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. kovo 14 d.
sprendimą palikti nepakeistą, o pareišk÷jo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog nagrin÷jamu atveju buvo vykdoma muitinio tranzito
procedūra supaprastinta tvarka, t. y. vadovaujantis Muitin÷s konvencijos d÷l tarptautinių krovinių gabenimo
su TIR knygel÷mis (1975 m. TIR konvencija) nuostatomis. Pareišk÷jas, TIR procedūros vykdytojas, su TIR
knygele Nr. DX40017198 gabenamoms prek÷ms Kauno teritorin÷s muitin÷s Kalvarijų kelio poste 2003 m.
rugpjūčio 6 d. įformino muitinio tranzito procedūrą. TIR knygel÷s 22 langelyje buvo nurodyta, kad prek÷s
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turi būti pristatytos į paskirties įstaigą – Panev÷žio teritorin÷s muitin÷s Sm÷lyn÷s kelio postą „Centras“
(KR10), tačiau nustatytu laiku prek÷s į nurodytą muitin÷s įstaigą nebuvo pristatytos ir muitinio tranzito
procedūra nebuvo užbaigta. Taigi, atsakovo nuomone, muitinio tranzito procedūros vykdytojas yra
pareišk÷jas. Muitin÷s kodekso 94 straipsnyje nustatyta, kad muitinio tranzito procedūros vykdytojas atsako
už visų prekių pristatymą per nustatytą terminą į paskirties muitin÷s įstaigą su nepažeistomis muitin÷s
plombomis ir (arba) identifikavimo ženklais, už šio kodekso ir kitų muitinio tranzito procedūros atlikimo
tvarką reglamentuojančių teis÷s aktų nuostatų laikymąsi. Nagrin÷jamu atveju prek÷s į paskirties vietą
pristatytos nebuvo, to neginčija ir pareišk÷jas. Muitin÷s kodekso 188 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad
neįvykdžius bent vieno iš įsipareigojimų, susijusių su prek÷ms taikoma muitin÷s procedūra, skolininku
laikomas asmuo, privalantis vykdyti įsipareigojimus, susijusius su prek÷ms taikoma muitin÷s procedūra.
Muitin÷s kodekso 94 straipsnyje nustatyta, kad muitinio tranzito procedūros vykdytojas yra atsakingas už
prekių pristatymą į paskirties muitin÷s postą. Tokiu būdu pareišk÷jas, būdamas muitinio tranzito procedūros
vykdytoju, nepristatęs prekių į paskirties įstaigą – Panev÷žio teritorin÷s muitin÷s Sm÷lyn÷s kelio postą – tapo
skolininku. Atsižvelgus į tai, kas pasakyta, atsakovas daro išvadą, jog Muitin÷s departamentas pagrįstai 2004
m. spalio 15 d. sprendimu Nr.1A-18.5-296 patvirtino Kauno teritorin÷s muitin÷s 2004 m. rugpjūčio 24 d.
sprendimą Nr. 4KM18143, kuriuo pareišk÷jas d÷l neužbaigtos muitinio tranzito procedūros yra įpareigotas
sumok÷ti atsiradusią importo skolą. Atsakovas atkreipia d÷mesį, kad pareišk÷jo apeliaciniame skunde
nurodytas Vilniaus apygardos teismo 2004 m. birželio 17 d. nuosprendis prejudicin÷s galios nagrin÷jant šią
bylą neturi, nes jis priimtas ne pareišk÷jo, o kitų asmenų atžvilgiu, taip pat šiuo nuosprendžiu n÷ra nustatyta,
kas yra atsakingas už įsipareigojimų muitinei įvykdymą d÷l nebaigtos muitinio tranzito procedūros, vykdytos
pagal TIR knygelę Nr. DX40017198.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo – Kauno teritorin÷ muitin÷ – prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareišk÷jo apeliacinį skundą
atmesti kaip nepagrįstą.
Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad ginčo pagrindas buvo skirtingas teis÷s aktų,
reglamentuojančių skolos išieškojimą (apskaičiavimą) interpretavimas tarp Mokestinių ginčų komisijos ir
Muitin÷s departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Trečiojo suinteresuotojo asmens
nuomone, naujas apeliacinio skundo motyvas visai nesusijęs su skundžiamo sprendimo motyvais. Be to,
teisminio nagrin÷jimo metu apeliantas visai nek÷l÷ klausimo apie baudžiamosios bylos išk÷limą. Atsiliepime
taip pat nurodoma, kad pareišk÷jas neteisingai interpretuoja Muitin÷s konvencijos d÷l tarptautinio krovinių
gabenimo su TIR knygel÷mis (1975 metų TIR konvencija) 40 straipsnį. Pareišk÷jas n÷ra atsakingas už prieš
TIR procedūros (šiuo atveju TIR procedūra buvo Vokietija – Latvija) prad÷jimą, t. y. eksportą iš Vokietijos
ir prekių importą ar kitą muitin÷s procedūrą Latvijoje. TIR knygel÷s tur÷tojas atsako už prekių atgabenimą į
paskirties įstaigą (Vokietija, Lietuva, Latvija) ir šioje tranzito procedūroje apeliantas dalyvavo. Pagal
Muitin÷s konvencijos d÷l tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygel÷mis (1975 metų TIR konvencija) 1
straipsnio „O“ punkto, Muitin÷s kodekso 94 straipsnio 1 dalies nuostatas, atsakomyb÷ už tinkamą krovinio
pristatymą į paskirties muitin÷s įstaigą tenka muitinio tranzito procedūros vykdytojui, šiuo atveju pareišk÷jui,
tačiau kaip nustatyta Muitin÷s kriminalin÷s tarnybos (t.y. valstyb÷s institucijos), prek÷s iš Lietuvos
Respublikos muitų teritorijos nebuvo išvežtos. Tod÷l, trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone,
neatsižvelgiant į baudžiamosios bylos baigtį, kaltų asmenų d÷l padaryto nusikaltimo nustatymą, importo
skola, vadovaujantis Muitin÷s kodekso 188 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 217 straipsnio 3 dalimi, atsiranda
TIR procedūros vykdytojui – A.Abramavičiaus TŪB „Daimanta“. Be to, ir Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas 2003 m. spalio 10 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A4-858/2003 yra
pažym÷jęs, kad vien aplinkyb÷, jog 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 normų, pažeidimus.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Apeliacinis skundas tenkinamas.
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 118 straipsnyje (2004 m. balandžio 13 d.
įstatymo redakcija) yra įtvirtinta bendro pobūdžio taisykl÷, kuri draudžia mokesčių administratoriui
pakartotinai tikrinti mokesčių mok÷toją d÷l to paties mokesčio už tą patį mokestinį laikotarpį, jei buvo
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priimtas atitinkamas mokesčių administratoriaus sprendimas d÷l patikrinimo akto tvirtinimo arba patikrinimo
rezultatai buvo patvirtinti patikrinimo pažyma.
Viešojoje teis÷je galioja principas nustatantis, kad viešojo administravimo subjektui leidžiama tik
tai, kas yra numatyta jo veiklą reglamentuojančiuose teis÷s aktuose.
Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad nuo 2004 m. geguž÷s 1 d. įsigaliojus Mokesčių
administravimo įstatymo 118 straipsniui, muitin÷, kaip mokesčių administratorius, savo veikloje prival÷jo
vadovautis min÷ta nuostata, draudžiančia atlikti pakartotinį patikrinimą.
Nepaisant šios nuostatos, būtų pažeistas ir mokesčių mok÷tojų lygyb÷s principas (Mokesčių
administravimo įstatymo 7 str.), nes administruojant skirtingoms institucijoms (pavyzdžiui, valstybinei
mokesčių inspekcijai ir muitinei) skirtingus mokesčių mok÷tojus d÷l to paties mokesčio (pvz., prid÷tin÷s
vert÷s mokesčio), pastarieji atsidurtų teisiškai nelygiose pad÷tyse. Vienų atžvilgiu, kuriuos administruotų
valstybin÷ mokesčių inspekcija, galiotų juos ginanti nuostata d÷l pakartotinio patikrinimo, o kitų atžvilgiu,
kuriuos administruotų muitin÷, ši nuostata jau nebegaliotų.
Esant šioms aplinkyb÷ms, kolegija konstatuoja, kad atsakovas, papildomai apskaičiuodamas
pareišk÷jui mokesčius patikrinimo d÷l tų pačių mokesčių už tą patį laikotarpį metu, nuo 2004 m. geguž÷s 1 d.
prival÷jo vadovautis nuostata, draudžiančia atlikti pakartotinį patikrinimą.
Byloje nustatyta, kad atsakovas šios nuostatos nepais÷, nes po to, kai 2003 m. lapkričio 21 d.
sprendimu įregistravo skolą muitinei pareišk÷jo atžvilgiu, kurią pastarasis sumok÷jo (mokestin÷ byla, b.l. 32;
42), 2004 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu šią skolą papildomai perskaičiavo.
Šiame sprendime Mokesčių administravimo įstatymo 118 straipsnyje numatytų aplinkybių ir
sąlygų, kurios leistų atlikti pakartotinį patikrinimą, nebuvo nurodyta. Tokių duomenų n÷ra ir byloje.
Iš to darytina išvada, kad atsakovas pareišk÷jui papildomai apskaičiavo mokesčius pažeisdamas
Mokesčių administravimo įstatymo 118 straipsnio nuostatas, kas atitinkamai sąlygojo neteis÷to ginčijamo
sprendimo pri÷mimą.
D÷l šių priežasčių yra naikinamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo byla buvo
išspręsta netinkamai pritaikius teis÷s normas, byloje priimant naują sprendimą – paliekant galioti Mokestinių
ginčų komisijos sprendimą.
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:
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. kovo 1 d. sprendimą ir priimti naują
sprendimą: pareišk÷jo D.Abramavičiaus TŪB „Daimanta“ apeliacinį skundą patenkinti ir palikti galioti
Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. sausio 6 d. sprendimą Nr. S647-(7-583/2004).
Sprendimas neskundžiamas.

1.3.4.

D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo

1.3.4.1. D÷l teis÷s gauti vandens telkinį už valstyb÷s išperkamą žemę
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Įstatymo) 4
straipsnis reglamentuoja nuosavyb÷s teisių į kaimo vietov÷je esančią žemę, o ne vandens telkinius, atkūrimo
sąlygas ir tvarką, tod÷l Įstatymo 16 straipsnis, įvertinant ir Įstatymo 12 straipsnio 9 punkto nuostatą, jog
žem÷ išperkama valstyb÷s ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji yra su įrengtais
tvenkiniais ir jeigu ją susigrąžinti pagal šio įstatymo 4 straipsnio 12 dalį atsisako savininkai, taikytinas tokia
apimtimi, kiek jame reguliuojamas atlyginimas už valstyb÷s išperkamą žemę, bet ne vandens telkinius.
Įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1 ir 9 punktų taikymo ribos apibr÷žiamos Įstatymo 6 straipsnio
nuostatų pagrindu, t. y. pagal Įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 9 punktą teis÷ į lygiavertį tur÷tajam vandens
telkinį įgyjama, jei tur÷tasis vandens telkinys valstyb÷s išperkamas arba neišliko; tuo tarpu pagal Įstatymo
16 straipsnio 9 dalies 1 punktą perduodamas lygiavertis vandens telkinio plotas už buvusius vandens telkinių
plotus, kurių šio straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju susigrąžinti tur÷toje vietoje piliečiai nepageidauja
(nepageidauja vandens telkinių saugomose teritorijose d÷l teisių suvaržymų).
D÷l termino, per kurį prokuroras, gindamas viešąjį interesą, turi teisę kreiptis į teismą
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Sprendžiant d÷l termino, per kurį prokuroras, gindamas viešąjį interesą, turi teisę kreiptis į teismą,
yra svarbus momento, nuo kurio turi būti skaičiuojamas šis terminas, nustatymas. Prokuroras, gindamas
viešąjį interesą, įstatymų nustatytais atvejais gali kreiptis į teismą tik nustatęs, kad šis interesas yra
pažeistas, t. y. tur÷damas pakankamai duomenų, leidžiančių padaryti tokią išvadą. Vieno m÷nesio terminas,
per kurį prokuroras, gindamas viešąjį interesą, gali kreiptis į teismą su pareiškimu ir prašyti panaikinti
sprendimą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo, skaičiuotinas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai
duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą.
Administracin÷ byla Nr. A7-585/2005
Procesinio sprendimo kategorijos: 11.4.1; 11.6.1.5

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. rugs÷jo 28 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų: Artūro Drigoto,
Gintaro Kryževičiaus (praneš÷jas), Nijol÷s Piškinait÷s, Sigitos Rud÷nait÷s (kolegijos pirminink÷) ir Algirdo
Taminsko,
sekretoriaujant D.Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo Lietuvos Respublikos Generalin÷s prokuratūros atstovei S.Vasiliauskienei,
atsakovo Utenos apskrities viršininko administracijos atstovei J.Ribokienei,
trečiajam suinteresuotam asmeniui S. Z.,
jo atstovui advokatui K.Stungiui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal trečiojo
suinteresuoto asmens S. Z. atstovo advokato Kęstučio Stungio apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2005 m. sausio 28 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo Lietuvos
Respublikos Generalin÷s prokuratūros skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir
Utenos apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui S. Z. d÷l sprendimų
panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷ja Lietuvos Respublikos Generalin÷ prokuratūra kreip÷si į administracinį teismą,
prašydama panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos (toliau – ir UAVA) 2000 m. rugpjūčio 25
d. išvadą Nr. 3165 d÷l žem÷s, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavyb÷n, pagal kurią S.
Z. turi teisę atkurti nuosavyb÷s teises į 4,37 ha vandens telkinį, bei prašydama panaikinti Vilniaus apskrities
viršininko administracijos (toliau-VAVA) 2000 m. spalio 10 d. sprendimą Nr. 79-8598, kuriuo S. Z. atkurta
nuosavyb÷s teis÷, perduodant neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertį 7,58 ha žem÷s sklypą, 3,57 ha žem÷s
sklypą miškų ūkio veiklai ir 4,9 ha žem÷s sklypą žem÷s ūkio veiklai bei prašydama įpareigoti VAVA perimti
šiuos žem÷s sklypus į laisvos valstybin÷s žem÷s fondą.
Reikalavimus pareišk÷ja grind÷ tuo, kad UAVA 2000 m. rugpjūčio 25 d. išvada Nr. 3165, jog S. Z.
turi teisę atkurti nuosavyb÷s teisę į vandens telkinį, neatitinka tikrov÷s ir prieštarauja Piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo reikalavimams (toliau – ir Atkūrimo įstatymas). Buvęs
savininkas J. K. nuosavyb÷s teise vald÷ 4,37 ha žem÷s sklypą, kurio vietoje įrengti tvenkiniai. Išvadoje tur÷jo
būti nurodyta, kad J. K. vald÷ nuosavyb÷s teis÷mis žem÷s sklypą, o ne vandens telkinį, ir S. Z. turi teisę
atkurti nuosavyb÷s teisę į žemę, kuri priskiriama valstyb÷s išperkamai, o ne grąžintinam vandens telkiniui.
Trakų rajono žem÷tvarkos skyriuje UAVA 2000 m. rugpjūčio 25 d. išvada Nr. 3165 buvo gauta
2000 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus apskrities viršininkas 2000 m. rugs÷jo 13 d. įsakymu Nr. 3006-79 „D÷l
piliečių, pateikusių prašymus po žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto parengiamųjų darbų pabaigos,
patvirtinimo Trakų rajone“ patvirtino sąrašą piliečių, pageidaujančių įsigyti neatlygintinai nuosavyb÷n žemę,
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mišką, vandens telkinius Trakų rajone, kurie prašymus pateik÷ po parengiamųjų darbų (t. y. nuo 2000 m.
liepos 1 d. iki 2000 m. rugs÷jo 1 d.). Šiame sąraše Nr. 30 įrašytas S. Z., 4,37 ha grąžintino vandens telkinio
plotui (4 033 Lt vert÷s) nustatyta 10 eil÷. Trakų rajono Onuškio seniūnijos Onuškio kadastrin÷s vietov÷s
teritorijoje 2000 m. rengiamo žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto svarstymo su pretendentais tais metais
gauti žemę žiniaraštyje (Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo metodikos 5 priedas) nurodyta, kad
S. Z. 10 eiliškumo grup÷je 2000 m. rugs÷jo 13 d. suprojektuotas 4,9 ha žem÷s sklypas Nr.511-4 (ežeras
Ešerinis), gaunant nuosavyb÷n neatlygintinai. Tačiau realiai sklypas negal÷jo būti suprojektuotas 2000 m.
rugs÷jo 13 d., kadangi Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (Žem÷s
ūkio ministro 2000 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 108 redakcija) 60 punkte nustatyta, jog parengtas žem÷s
reformos žem÷tvarkos projektas derinamas su institucijomis, nurodytomis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintoje Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo
tvarkoje. Trakų rajono Onuškio kadastrin÷s vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projektas 2000 m. rugs÷jo
12 d. suderintas su Trakų regioninio parko direkcija. Vilniaus apskrities viršininko 2000 m. rugs÷jo 22 d.
įsakymu Nr. 3239-79 patvirtintas 2000 metais parengtas Trakų rajono Onuškio kadastrin÷s vietov÷s žem÷s
reformos žem÷tvarkos projektas.
VAVA 2000 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. 79-8598 prieštarauja Atkūrimo įstatymo 16 straipsnio
9 dalies 9 punktui, kuriame nustatyta, kad lygiavertis tur÷tajam vandens telkinys perduodamas neatlygintinai
nuosavyb÷n už išperkamą arba neišlikusį vandens telkinį. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m.
rugs÷jo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau – ir Įgyvendinimo tvarkos) 49 punkte nustatyta, kad perduoti
neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertį tur÷tajam vandens telkinį pagal piliečių pageidavimą galima, jeigu
vandens telkinys yra priskirtas valstyb÷s išperkamam vandens telkiniui arba vandens telkinys neišlikęs, arba
vandens telkinys yra saugomoje teritorijoje. Tod÷l darytina išvada, kad, perduodant vandens telkinį S.
Zalieskui neatlygintinai, nebuvo laikomasi Atkūrimo įstatymo ir Įgyvendinimo tvarkos reikalavimų.
2000 m. vasario 9 d. komisija, susidedanti iš Valstybinio žem÷tvarkos instituto inžinieriaus
projektuotojo S. Z., Trakų raj. Žem÷tvarkos skyriaus ved÷jo A. Podrezo, vyresn. specialisto
V.Sartanavičiaus, peržiūr÷jusi gautas išvadas ir prašymus d÷l žem÷s, miško perdavimo neatlygintinai į
Onuškio kadastrinę vietovę, pareng÷ pretendentų sąrašus pagal Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnyje
nustatytą eiliškumą. Pagal 1999 m. balandžio 14 d. gautą išvadą 4,95 ha valstyb÷s išperkamo miško plotui
(vert÷ 12 094 Lt) S. Z. įrašytas į 8 eiliškumo grupę, pagal 1998 m. gruodžio 31 d. gautą išvadą grąžintinos
žem÷s 6,67 ha plotui (vert÷ 5 062 Lt) ir grąžintino miško 0,42 ha plotui (vert÷ 241 Lt) S. Z. įrašytas į 10
eiliškumo grupę. Trakų rajono Onuškio seniūnijos Onuškio kadastrin÷s vietov÷s teritorijoje 2000 m.
rengiamo žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto svarstymo su pretendentais tais metais gauti žemę
žiniaraštyje (Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo metodikos 5 priedas) nurodyta, kad S. Z. 4
eiliškumo grup÷je suprojektuotas 3,57 ha žem÷s sklypas Nr. 511-1, 2,30 ha žem÷s sklypas Nr. 511-2, 5,28 ha
žem÷s sklypas Nr. 511-3, gaunant nuosavyb÷n neatlygintinai. Žem÷s sklypų išd÷stymas ir ribos suderintos su
S. Z. atitinkamai 2000 m. liepos 7 d., 2000 m. rugs÷jo 7 d. ir 2000 m. rugs÷jo 7 d.
Projektuojant S. Z. žem÷s sklypus Nr. 511-1, Nr. 511-2, Nr. 511-3 buvo pažeistas Žem÷s reformos
įstatymo 10 straipsnis ir nesilaikant įstatymo nustatyto eiliškumo buvo suteikta teis÷ įgyti žemę. Žem÷s
reformos įstatymo 10 straipsnis, kuriame nustatytas eiliškumas, yra imperatyvi norma ir jos privaloma
laikytis.
Teisminio nagrin÷jimo metu Prokuratūros atstov÷ prašymą palaik÷ ir praš÷ jį tenkinti.
Atsakovas VAVA atsiliepime į prašymą pabr÷ž÷, kad VAVA 2000 m. spalio 10 d. sprendimu Nr.
79-8598 S. Z. buvo atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į jam tenkantį V. K. P., V. K. ir J. K. nuosavyb÷s teis÷mis
valdytą nekilnojamąjį turtą. Trakų rajono žem÷tvarkos skyriuje buvo gauta UAVA 2000 m. rugpjūčio 25 d.
išvada Nr. 3165, kurioje nurodyta, kad buvęs savininkas J. K. nuosavyb÷s teis÷mis Dysnos kaime, Ignalinos
rajone, Utenos apskrityje, vald÷ 4,37 ha vandens telkinį, o šis vandens telkinys yra priskirtas grąžintinam
vandens telkiniui. Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 10 punkte n÷ra nustatyta sąlygos, kad
žem÷s sklypai, miškas, o taip pat vandens telkiniai būtų valstyb÷s išperkami.
Komisija 2000 m. vasario 9 d. pagal Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnį nustat÷ pretendentų
eiliškumą. Pagal 1998 m. spalio 27 d. išvadą S. Z. buvo nustatyta 10 eil÷ (už grąžintiną žemę ir mišką), o
pagal 1999 m. kovo 17 d. išvadą – 8 eil÷ (už valstyb÷s išperkamą miško plotą). Tačiau derinant
suprojektuotus žem÷s sklypus (Nr. 511-1, 511-2, 511-3) pagal min÷tas išvadas, S. Z. žiniaraštyje (Žem÷s
reformos žem÷tvarkos projektų rengimo metodikos 5 priede) nepagrįstai įraš÷ save į 4-tą eiliškumo grupę,
tuo pažeisdamas Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnio reikalavimus.
VAVA pažym÷jo, kad suteikiant S. Z. vandens telkinį už UAVA 2000 m. rugpjūčio 25 d. išvadoje
nurodytą grąžintiną vandens telkinį, VAVA Žem÷s reformos įstatymo reikalavimų d÷l nekilnojamojo turto
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suteikimo neatlygintinai nuosavyb÷n nepažeid÷. Pagal 1998 m. spalio 27 d. ir 1999 m. kovo 17 d. išvadas
komisija teisingai nustat÷ 8 ir 10 eiliškumą, tačiau S. Z., neaišku kuo remdamasis, nepagrįstai įraš÷ sau
žiniaraštyje 4-ąją eilę.
Atsakovas UAVA atsiliepime į prašymą pabr÷ž÷, kad nesutinka su prašymu panaikinti UAVA
2000 m. rugpjūčio 25 d. išvadą Nr. 3165 „D÷l žem÷s, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai
nuosavyb÷n“. Nurod÷, kad išvados nereik÷tų naikinti, tik reik÷tų patikslinti ir 1.1. punkte vietoje
„grąžintinam vandens telkiniui 4,37 ha“ įrašyti „valstyb÷s išperkamam vandens telkiniui 4,37 ha“, kadangi
Panev÷žio apygardos administracinis teismas 2004 m. lapkričio 5 d. administracin÷je byloje Nr. 1-125-032004 pri÷m÷ sprendimą analogiškoje situacijoje. Teismas, nagrin÷damas administracinę bylą nustat÷, kad tuo
atveju, kai žem÷s sklypas po nacionalizacijos buvo pertvarkytas į tvenkinį, tokia žem÷ laikytina valstyb÷s
išperkamu vandens telkiniu ir nuosavyb÷s teis÷s gali būti atkuriamos perduodant neatlygintinai lygiavertį
vandens telkinį. Neabejojama, kad min÷tame žem÷s sklype iki žem÷s nacionalizavimo 1940 m. nebuvo
vandens telkinio (tvenkinio), taip pat neginčijama, kad tvenkinys buvo įrengtas po žem÷s nacionalizacijos.
Po Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 826 „D÷l pramoninių žuvininkyst÷s
tvenkinių sąrašo ir plotų patvirtinimo“ pasikeit÷ tos žem÷s, į kurią nuosavyb÷s teises nor÷jo atkurti S. Z.,
statusas, ir ji tapo valstyb÷s išperkama pagal Atkūrimo įstatymą, nes buvęs savininkas atsisak÷ ją susigrąžinti
natūra buvusioje vietoje.
Tuo metu, kai buvo ruošiama pareišk÷jo ginčijama išvada d÷l žem÷s, miško, vandens telkinio
perdavimo neatlygintinai nuosavyb÷n, dar nebuvo priimta Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 12 dalies redakcija
(ji priimta 2000 m. liepos 31 d.) ir nebuvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. liepos 3 d.
nutarimas Nr. 826 „D÷l pramoninių žuvininkyst÷s tvenkinių sąrašo ir plotų patvirtinimo“, tod÷l žem÷, į kurią
atkurti nuosavyb÷s teises pretendavo S. Z., pagrįstai buvo priskirta grąžintinam vandens telkiniui. Pagal
Atkūrimo įstatymo nuostatas vandens telkinys yra suprantamas ne tik kaip natūraliai susidaręs vandens
plotas, bet ir žem÷ ar miškas, užlieti vandeniu tuo metu, kai yra atkuriamos nuosavyb÷s teis÷s į buvusią
žemę.
Teisminio nagrin÷jimo metu atsakovo UAVA atstov÷ praš÷ pareišk÷jo prašymą atmesti kaip
nepagrįstą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo S. Z. atsiliepime į pareišk÷jo prašymą nurod÷, kad pareišk÷jo
teiginys, jog UAVA 2000 m. rugpjūčio 25 d. išvada Nr. 3165 neatitinka tikrov÷s ir prieštarauja Atkūrimo
įstatymo reikalavimams, yra nepagrįstas, kadangi neteisingai aiškinamos materialiosios teis÷s normos ir
iškraipomos faktin÷s aplinkyb÷s. Min÷tas Atkūrimo įstatymas ne tik kad nedraudžia atkurti nuosavyb÷s
teises į vandens telkinį, bet ir numato, kad nuosavyb÷s teis÷s atkuriamos į savininko tur÷tą mišką arba
vandens telkinį, bet ne į didesnį kaip 150 ha ploto, taip pat ir kaimo vietov÷je esančią žemę. Miškas arba
vandens telkinys grąžinamas natūra tur÷toje vietoje (Atkūrimo įstatymo 6 str.).
Įgyvendinimo tvarkos 20 punktas numato, kad žem÷, pertvarkyta į tvenkinius, grąžinama natūra
ribotam tiksliniam naudojimui (išskyrus tvenkinių užtvankų įrenginius, jeigu jie priskirti pavojingiems
įrenginiams). Jeigu pilietis atsisako imti pertvarkytą į tvenkinį žem÷s sklypą arba nesutinka sudaryti šios
žem÷s nuomos sutarties su žuvininkyst÷s tvenkinių naudotojais, žem÷ valstyb÷s išperkama ir už ją
atlyginama pagal Atkūrimo įstatymo 16 straipsnį. Nei viena iš pamin÷tų teis÷s normų konkrečiu atveju
nebuvo pažeista.
VAVA 2000 m. spalio 10 d. pri÷m÷ sprendimą Nr. 79-8598, kuriuo S. Z. atkurta nuosavyb÷s teis÷
perduodant neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertį 7,58 ha žem÷s sklypą, 3,57 ha žem÷s sklypą miško ūkio
veiklai ir 4,90 ha žem÷s sklypą žem÷s ūkio veiklai. Šis sprendimas priimtas nepažeidžiant teis÷s normų ir
esant įstatyminiam pagrindui bei esant įstatyme nustatytiems pagrindams, kuriais vadovaujantis atkuriamos
nuosavyb÷s teis÷s. Tiek vandens telkinio, tiek žem÷s sklypų perdavimo nuosavyb÷s teise teis÷tumą įrodo
nuosavyb÷s teisių atstatymo bylose esantys dokumentai, patvirtinantys grąžinimo procedūrų teis÷tą pagrindą
ir įstatyme suformuluotų procedūrų laikymąsi.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. sausio 28 d. sprendimu pareišk÷jo Lietuvos
Respublikos Generalin÷s prokuratūros prašymą patenkino: panaikino Utenos apskrities viršininko
administracijos 2000 m. rugpjūčio 25 d. išvadą „D÷l žem÷s, miško, vandens telkinio perdavimo
neatlygintinai nuosavyb÷n“ Nr. 278-3165, pagal kurią S. Z. turi teisę atkurti nuosavyb÷s teises į 4,37 ha
vandens telkinį, bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2000 m. spalio 10 d. sprendimą „D÷l
nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietov÷je piliečiui Stasiui Zalieckui“ Nr.79-8598, kuriuo
S. Z. atkurta nuosavyb÷s teis÷ perduodant neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertį 7,58 ha žem÷s sklypą, 3,57 ha
žem÷s sklypą miškų ūkio veiklai ir 4,9 ha žem÷s sklypą žem÷s ūkio veiklai, ir įpareigojo Vilniaus apskrities
viršininko administraciją perimti šiuos žem÷s sklypus į laisvos valstybin÷s žem÷s fondą.
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Teismas nustat÷, kad UAVA 2000 m. rugpjūčio 25 d. pareng÷ išvadą „D÷l žem÷s, miško, vandens
telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavyb÷n“ Nr.278-3165, pagal kurią S. Z. turi teisę atkurti nuosavyb÷s
teises į 4,37 ha vandens telkinį (b.l. 157).
VAVA 2000 m. spalio 10 d. pri÷m÷ sprendimą „D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žemę (mišką)
kaimo vietov÷je piliečiui S. Z.“ Nr.79-8598, kuriuo S. Z. atkurta nuosavyb÷s teis÷, perduodant neatlygintinai
nuosavyb÷n lygiavertį 7,58 ha žem÷s sklypą, 3,57 ha žem÷s sklypą miškų ūkio veiklai ir 4,9 ha žem÷s sklypą
žem÷s ūkio veiklai, esančius Tolkiškių, Žaliosios ir Jurgionių k., Onuškio sen., Trakų raj., Vilniaus apskr.
(b.1.53).
VAVA Trakų rajono žem÷tvarkos skyriaus komisija 2000 m. vasario 9 d., remiantis Lietuvos
Respublikos Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsniu, nustat÷ pretendentų eiliškumą, įvardindama, kad pagal
1999 m. kovo 17 d. išvadą S. Z. yra nustatyta 8 eil÷ (už valstyb÷s išperkamą miško plotą), o pagal 1998 m.
spalio 27 d. išvadą S. Z. buvo nustatyta 10 eil÷ (už grąžintiną žemę ir mišką) (b.l.115-120).
Derinant suprojektuotus žem÷s sklypus (Nr. 511-1, 511-2, 511-3) pagal min÷tas išvadas S. Z.
žiniaraštyje (Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo metodikos 5 priede) nepagrįstai buvo įrašytas į
4-tą eiliškumo grupę (b.l.24).
Vyriausyb÷s nutarimu Nr.1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 49 punktas nustato, kad
perduoti neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertį tur÷tajam miško sklypą ar vandens telkinį pagal piliečių
pageidavimą galima, jeigu miškas ar vandens telkinys yra priskirtas valstyb÷s išperkamam miškui, vandens
telkiniui; jeigu miškas ar vandens telkinys neišlikęs; jeigu miškas ar vandens telkinys yra saugomoje
teritorijoje.
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (2000 m. liepos 18 d.
įstatymo Nr.VIII-359 redakcija) 4 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad žem÷, kurioje įrengti tvenkiniai,
neprivatizuoti pagal Valstybinio turto pirminio privatizavimo bei Valstyb÷s ir savivaldybių turto
privatizavimo įstatymus, grąžinama natūra piliečiams (išskyrus tvenkinio užtvankos įrenginius, jeigu jie
priskirti pavojingiems įrenginiams) ribotam tiksliniam naudojimui. Žem÷, kurioje įrengti tvenkiniai (įskaitant
su jais susijusių užtvankos įrenginių užimtą žemę), privatizuoti pagal Valstybinio turto pirminio
privatizavimo bei Valstyb÷s ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymus ir naudojami pagal paskirtį,
išperkama valstyb÷s, ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį.
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio l dalies 9
punkte teigiama, kad žem÷ iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstyb÷s ir už ją
atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji yra su įrengtais tvenkiniais, pramonin÷s žuvininkyst÷s
tvenkiniais (įskaitant užtvankos įrenginių užimtą žemę). Min÷to įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 9 punkte yra
numatyta, kad už valstyb÷s išperkamą žemę, miškus ir vandens telkinius valstyb÷ piliečiams atlygina
perduodama neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertį tur÷tajam vandens telkinį – už išperkamą arba neišlikusį
vandens telkinį.
Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnio l dalies 8 punkte numatyta, kad perduodami nuosavyb÷n
neatlygintinai lygiaverčiai tur÷tiesiems žem÷s sklypai, miškas ir vandens telkiniai piliečiams, gyvenantiems
savivaldyb÷s seniūnijos, kurioje yra perduodamas sklypas, teritorijoje, jeigu jų tur÷ti žem÷, miškas, vandens
telkiniai priskirti valstyb÷s išperkamiems pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymą arba jeigu jų tur÷tas miškas ar vandens telkiniai neišliko, taip pat perduodami nuosavyb÷n
neatlygintinai žem÷s sklypai piliečiams, kurių šeimos po 1939 metų buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos
teritoriją iš nuosavyb÷s teise tur÷tų ūkių Lenkijos ir Vokietijos tuometin÷se teritorijose ir gyvenantiems
savivaldyb÷s seniūnijos, kurioje yra perduodamas žem÷s sklypas, teritorijoje; jeigu jų žem÷s sklypai, į
kuriuos šios šeimos buvo įkeldintos, priskirti valstyb÷s išperkamai žemei; 9 punkte yra numatyta, kad
perduodami nuosavyb÷n neatlygintinai lygiaverčiai tur÷tiesiems žem÷s sklypai, miškas ir vandens telkiniai
kitiems šio straipsnio l dalies 8 punkte nenurodytiems piliečiams, kurių tur÷ti žem÷, miškas, vandens telkiniai
pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą priskirti valstyb÷s
išperkamiems arba kurių tur÷tas miškas ar vandens telkiniai neišliko; 10 punkte yra numatyta, kad
perduodami nuosavyb÷n neatlygintinai lygiaverčiai tur÷tiesiems žem÷s sklypai, miškas ir vandens telkiniai
kitiems šio straipsnio l dalies 8 ir 9 punktuose nenurodytiems piliečiams.
Min÷to įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kai tą patį žem÷s sklypą pageidauja gauti
nuosavyb÷n neatlygintinai keli vienodą pirmumo teisę turintys piliečiai arba ne žem÷s ūkio paskirties žem÷s
sklypą pageidauja pirkti keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, žem÷s sklypas perduodamas ar
suteikiamas nuosavyb÷n neatlygintinai arba parduodamas jį nuomojančiam asmeniui. Jeigu žem÷s sklypas,
kurį pageidauja įsigyti keli vienodą pirmumo teisę turintys piliečiai, nebuvo išnuomotas, jis perduodamas ar
suteikiamas nuosavyb÷n neatlygintinai tam piliečiui, kurio nuosavyb÷s teise priklausantis žem÷s sklypas
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ribojasi su perduodamu ar suteikiamu nuosavyb÷n neatlygintinai žem÷s sklypu, o jeigu tokių piliečių yra
keletas arba jų n÷ra, – piliečiui, kuris pirmiau pateik÷ prašymą. Kai tą patį neišnuomotą ne žem÷s ūkio
paskirties žem÷s sklypą pageidauja pirkti keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys arba kai žem÷s ūkio
paskirties žem÷s sklypą pageidauja pirkti keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, žem÷s sklypas šiems
asmenims parduodamas uždaro aukciono būdu. Kai n÷ra asmenų, nurodytų šio straipsnio l dalies 12-15
punktuose, prašymų pirkti žem÷s ūkio paskirties žem÷s sklypą, šis žem÷s sklypas parduodamas atviro
aukciono būdu. Uždaro ir atviro aukcionų organizavimo tvarką nustato Vyriausyb÷. Jeigu žem÷s sklypas
parduotas pažeidžiant šio straipsnio l dalyje nustatytą eiliškumą, asmuo, kurio pirmumo teis÷ pirkti
valstybin÷s žem÷s sklypą pažeista, turi teisę per 3 m÷nesius teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos
pirk÷jo teis÷s ir pareigos.
Teismas nustat÷, kad yra skirtini natūraliai susiformavę vandens telkiniai bei dirbtinai suformuoti
vandens telkiniai, ir tai turi esminę reikšmę perduodant neatlygintinai nuosavyb÷n už išperkamą vandens
telkinį kitą vandens telkinį. Min÷tame žem÷s sklype iki žem÷s nacionalizavimo 1940 m. nebuvo natūraliai
susiformavusio vandens telkinio (tvenkinio), be to, yra neginčijama, kad min÷tas tvenkinys buvo įrengtas po
žem÷s nacionalizacijos. Teismas nusprend÷, kad UAVA 2000 m. rugpjūčio 25 d. išvada Nr. 278-3165 bei
VAVA 2000 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. 79-8548 (dalyje d÷l vandens telkinio perdavimo) prieštarauja
Atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 9 punktui, kuriame nustatyta, kad lygiavertis tur÷tajam vandens
telkinys perduodamas neatlygintinai nuosavyb÷n už išperkamą arba neišlikusį vandens telkinį, o pagal
Atkūrimo įstatymo nuostatas vandens telkinys yra suprantamas tik kaip natūraliai susidaręs vandens plotas,
bet ne žem÷ ar miškas, užlieti vandeniu tuo metu, kai yra atkuriamos nuosavyb÷s teis÷s į buvusią žemę.
Be to, projektuojant S. Z. žem÷s sklypus Nr.511-1, Nr.511-2, Nr.511-3 buvo pažeistas Žem÷s
reformos įstatymo 10 straipsnis ir nesilaikant įstatymo nustatyto eiliškumo buvo suteikta teis÷ įgyti žemę. S.
Z. nuosavyb÷s teisių atkūrimo byloje Trakų rajono Onuškio kadastrin÷s vietov÷s žem÷s reformos
žem÷tvarkos projekto tekstin÷je dalyje n÷ra objektyvių duomenų, kad S. Z. buvo priskirtas 4 eiliškumo
grupei, ir kad šiai grupei jis buvo priskirtas teis÷s aktų nustatyta tvarka.
VAVA Trakų rajono žem÷tvarkos skyriaus komisija 2000 m. vasario 9 d., remdamasi Lietuvos
Respublikos Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsniu, nustat÷ pretendentų eiliškumą įvardindama, kad S. Z.
yra nustatyta 8 eil÷ (už valstyb÷s išperkamą miško plotą) bei nustatyta 10 eil÷ (už grąžintiną žemę ir mišką).
Teismas nusprend÷, kad derinant suprojektuotus žem÷s sklypus pagal min÷tas išvadas S. Z. žiniaraštyje
(Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektą rengimo metodikos 5 priede) nepagrįstai buvo įrašytas į 4-tą
eiliškumo grupę, tod÷l VAVA, 2000 m. spalio 10 d. priimdama sprendimą Nr. 79-8548 (dalyje d÷l žem÷s bei
miško grąžinimo), pasielg÷ neteis÷tai.
Apeliaciniu skundu trečiojo suinteresuoto asmens S. Z. atstovas prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2005 m. sausio 28 d. sprendimą.
Apelianto manymu, Vilniaus apygardos administracinis teismas nekompetentingas nagrin÷ti šią
bylą. Atribojant bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetenciją privalu vadovautis
nuostata, kad ginčo, susijusio su keliais teisiniais santykiais, priskirtinumą nagrin÷ti civilinio proceso tvarka
ir teismingumą lemia pagrindinio teisinio santykio teisin÷ prigimtis ir pobūdis. Teismo sprendimas
naikintinas, kadangi Vilniaus apygardos teismas išnagrin÷jo ginčą pažeisdamas dalykinį (rūšinį)
teismingumą (ABTĮ 16 str. l d., 142 str. l d., 2 d. l p.).
Pagal ABTĮ 33 straipsnio l dalį ir 2003 m. liepos 4 d. Seimo nutarimo Nr. IX-1701 l straipsnio l
dalies 4 punktą VAVA, nustačiusi nuosavyb÷s į žemę atkūrimo tvarkos pažeidimus, gal÷jo per vieną m÷nesį
kreiptis į teismą inicijuodama prašyme minimų UAVA išvados ir VAVA sprendimo panaikinimą. Pareišk÷jo
prašyme konkrečiai nenurodyti duomenys, kada VAVA nustat÷ tariamus pažeidimus, tačiau žinoma, kad jau
2004 m. liepos 27 d., kai VAVA S. Z. siūl÷ atsisakyti priklausančių nuosavyb÷s teisių į atkurtą nuosavybę,
VAVA buvo žinomi tariami pažeidimai. Tačiau per nustatytą m÷nesio laikotarpį VAVA į teismą nesikreip÷,
tuo praleisdama skundo pateikimo teismui terminą. Mano, jog VAVA negali Seimo nutarimo 1 straipsnio l
dalies 4 punkte nustatytų jai funkcijų deleguoti prokuratūrai, kadangi teisminio proceso inicijavimo funkcija
Seimo nutarimu konkrečiai priskirta apskrities viršininko administracijos kompetencijai.
Seimo nutarimo l straipsnio l dalies 4 punktas ir 2 straipsnis rodo, kad Generalin÷ prokuratūra šiuo
atveju nekompetentinga pareikšti prašymą teismui. Šiuo nutarimu negalima vadovautis inicijuojant S. Z.
priklausančios nuosavyb÷s įsigijimo reviziją, kadangi jis n÷ra valstyb÷s tarnautojas. Tai patvirtina VĮ
Valstybinio žem÷tvarkos instituto 2005 m. vasario 9 d. pažyma Nr.1/5-61. Seimo nutarimas apibr÷žia
subjektų, kuriems jis taikomas, ratą, t. y. įpareigoja peržiūr÷ti valstyb÷s tarnautojams atkurtų nuosavyb÷s
teisių į žemę, mišką, vandens telkinius teis÷tumą.
Apelianto manymu, Seimo nutarimo, o ne įstatymo pagrindu, nustatoma nauja tvarka, kuomet
prieštaraujant ABTĮ 33 straipsniui ir kitiems įstatymams, sudaroma galimyb÷ prokuroro nuožiūra inicijuoti
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nuosavyb÷s teisių įsigijimo teis÷tumo reviziją. Tuo pažeidžiamos ir materialin÷s teis÷s normos, kad
nuosavyb÷s teis÷s gali būti apribotos tik įstatymin÷s galios teis÷s aktu (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos l protokolo l str., Konstitucijos 23 str.).
Vilniaus apskrities viršininko administracijai inicijavus ir Generalinei prokuratūrai prad÷jus
administracinį teisminį procesą, sukuriamas ydingas mechanizmas, kuomet atsakovas ir pareišk÷jas
sutapatinamas ir siekia bendro tikslo, t. y. S. Z. nuosavyb÷s teisių panaikinimo administracin÷s teisenos
tvarka, pažeidžiant ABTĮ 48 straipsnio nuostatas. Šiuo atveju n÷ra ginčo tarp ieškovo ir atsakovo (VAVA).
Teismas ir pareišk÷ja nurodydami, jog išvadoje tur÷jo būti nurodyta, kad J. K. vald÷ nuosavyb÷s
teis÷mis žem÷s sklypą, o ne vandens telkinį, ir S. Z. turi teisę atkurti nuosavyb÷s teisę į žemę, kuri
priskiriama valstyb÷s išperkamai, o ne grąžintinam vandens telkiniui, klaidingai aiškina tuo metu galiojusio
Atkūrimo įstatymo 16 str., kadangi neatsižvelgia į tai, jog pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalį, 9 dalies l punktą S. Z. tur÷jo teisę gauti lygiavertį
užlietai žemei, kuri tampa valstyb÷s išperkama, vandens telkinį. Nuosavyb÷s teisių į S. Z. suteiktus žem÷s
sklypus atkūrimas vyko nuosekliai laikantis tuo metu galiojusių norminių aktų. S. Z. įgijo teisę į išlikusio
nekilnojamojo turto – 4,37 ha žem÷s, esančios Dysnos kaime, Ignalinos rajone nuosavyb÷s teis÷s atstatymą
2000 m. rugpjūčio 22 d. Utenos apskrities viršininko administracijos Žem÷s tvarkymo departamento rajono
žem÷tvarkos skyriaus Dysnoje vyr. specialistas L. Sunevičius 2000 m. rugpjūčio 25 d. pažymoje nurod÷, kad
žem÷s sklypas 4,37 ha Dysnoje, kurį atkurti S. Z. tur÷jo teisę, užimtas žuvininkyst÷s tvenkiniais „Birv÷ta“. S.
Z. pasinaudodamas Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 12 dalimi suteikta teise, atsisak÷ sudaryti nuomos sutartį
su žuvininkyst÷s tvenkinių naudotoja įmone „Birv÷ta“, d÷l to užlieta vandens telkiniais žem÷ tapo valstyb÷s
išperkama, t. y. S. Z. negrąžinama, suteikiant galimybę pasirinkti lygiavertį žem÷s, miško ar vandens telkinio
plotą. Prašyme 2000 m. rugpjūčio 22 d. Ignalinos rajono žem÷tvarkos skyriui nurodydamas, kad pageidauja
gauti neatlygintinai vandens telkinį Onuškio seniūnijoje, S. Z. realizavo Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 12
dalyje, 16 straipsnio 3 dalyje, 9 dalies l punkte numatytą teisę gauti iš valstyb÷s pasirinktinai vandens telkinį.
Apeliantas teigia, jog teismas neatsižvelgia į tai, kad vandens telkinio plotas gali būti
neatlygintinai perduotas nuosavyb÷n tiek Atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 9 punkto tvarka, tiek šio
įstatymo 16 straipsnio 9 dalies l punkto pagrindu, vadovaujantis nuostata, jog už valstyb÷s išperkamą žemę,
miškus ir vandens telkinius valstyb÷ piliečiams atlygina perduodama lygiavertį žem÷s, miško ar vandens
telkinio plotą.
Teisę už valstyb÷s išperkamą žemę prašyti ir gauti vandens telkinį nustat÷ Atkūrimo įstatymo 16
straipsnio 3 dalis, iš kurios seka, kad atlyginimo pagrindą sudaro ne valstyb÷s išperkamo turto forma (žem÷,
miškas, vandens telkinys), bet reali išperkamo turto vert÷ atlyginimo metu. Tai rodo, kad esminis kriterijus,
turintis reikšm÷s išvadoje, yra ne išperkamos žem÷s forma, o jos vert÷. Būtent išperkamos valstybin÷s žem÷s
kainos lygiavertiškumo pagrindu yra neatlygintinai perduotas vandens telkinys Atkūrimo įstatymo 16
straipsnio 9 dalies l punkto tvarka.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 49 punktas reguliuoja
nuosavyb÷s teisių atkūrimo tvarką tik tais atvejais, kai asmuo tur÷jo miško sklypą ar vandens telkinį, tačiau
neapima tų atvejų, kai asmens tur÷ta žem÷ Atkūrimo įstatymo tvarka priskirta valstyb÷s išperkamai. To
paties Vyriausybes nutarimo 27 punkte nurodoma, kad jei žemę išperka valstyb÷, pilietis gali pasirinkti vieną
ar kelis atlyginimo už valstyb÷s išperkamą žemę būdus. Tai, kad už išperkamą žemę S. Z. tur÷jo teisę
pasirinktinai gauti žemę, mišką, vandens telkinį pagal lygiavertiškumo principą, nurodo Vyriausyb÷s 1999
m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „D÷l žem÷s įvertinimo tvarkos“ 4.2, 4.2.3 punktai. Min÷to nutarimo 4.2.
punktas nurodo, jog šiuo nutarimu patvirtinta Valstyb÷s išperkamos žem÷s, miško ir vandens telkinių vert÷s
bei lygiavertiškumo nustatymo metodika taikoma apskaičiuojant vandens užlietos žem÷s, priskirtinos
valstyb÷s išperkamai, vertę, kai už ją perduodama piliečių nuosavyb÷n neatlygintinai žem÷, miškas, vandens
telkiniai kitoje vietoje (4.2.3. p.p.).
Vienintelis apribojimas pasirenkant atlyginimo formą už valstyb÷s išperkamą žemę nustatytas
Atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 9 dalies l punkte: už miesto teritorijos esančią žemę (išskyrus už miesto
teritorijoje tur÷tą mišką), mišku neatlyginama. Visais kitais atvejais asmuo turi teisę už valstyb÷s išperkamą
žemę pasirinkti lygiavertį žem÷s, vandens telkinio, miško plotą.
Nuostatą, kad asmuo už išperkamą žemę gali gauti atitinkamos vert÷s vandens telkinio plotą,
patvirtino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, priimdamas 2004 m. sausio 13 d. sprendimą
administracin÷je byloje Nr.A11-35/2004. Šioje byloje konstatuota, kad tuo atveju, kai iki žem÷s min÷to
nacionalizavimo buvęs žem÷s sklypas po nacionalizacijos buvo pertvarkytas į tvenkinį, tokia žem÷ laikytina
valstyb÷s išperkamu (pagal min÷tą Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 12 punkto redakciją) vandens telkiniu ir
gali būti grąžinama perduodant neatlygintinai lygiavertį vandens telkinį. 4,90 ha žem÷s sklypas Nr.511-4
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(ežeras Ešerinis), kurio vert÷ lygi iš S. Z. valstyb÷s išperkamos žem÷s užlietos „Birv÷tos“ žuvininkyst÷s
tvenkiniais vertei – 4 033 Lt, S. Z. neatlygintinai perduotas Atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 9 dalies l
punkto pagrindu, vadovaujantis 16 straipsnyje įtvirtintu lygiavertiškumo principu. Tod÷l teismo sprendimas
panaikinti Utenos apskrities 2000 m. rugpjūčio 25 d. išvadą Nr. 3165 yra nepagrįstas. Išvados panaikinimo
netikslingumą akcentavo ir UAVA atstov÷ atsiliepime į prokuratūros prašymą nurodydama, jog išvados
nereik÷tų naikinti, o tik patikslinti. S. Z. suteikiant sklypą Nr. 511-4, t. y. atkuriant jam nuosavyb÷s teises,
buvo teisingai vadovaujamasi ne Atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 9 punktu, o šio straipsnio 9 dalies
l punktu.
Teismas sprendime motyvuodamas tuo, kad buvo pažeista piliečių atkurti nuosavybę eiliškumo
tvarka, panaikino VAVA sprendimą d÷l sklypų Nr.511-1, 511-2, 511-3 S. Z. suteikimo. Nors S. Z. formaliai
neteisingai nustatytas pretendentų gauti žemę eiliškumas, tačiau buvo pasiekti Atkūrimo proceso tikslai, t. y.
S. Z. suteikta ekvivalentiška turimai teisei gauti nuosavyb÷. Be to, Trakų rajono žem÷tvarkos skyriuje
projekto suderinimui S. Z. buvo iškviestas su ketvirtos eil÷s asmenų, įsigyjančių žemę, mišką ir vandens
telkinius pretendentais ir tod÷l manydamas, kad Komisijos buvo priskirtas 4 pretendentų eilei, tai įraš÷
žiniaraštyje. Įrašytas vienu paskutiniųjų, kitų pretendentų interesų jis nepažeid÷, kadangi jokių ginčų d÷l jam
4 eil÷s tvarka suteiktų žemes sklypų Nr.511-1, Nr. 511-2, Nr. 511-3 nebuvo ir n÷ra. Be to, vadovaujantis
protingumo kriterijumi VAVA sprendimo naikinti netikslinga, kadangi gautus sklypus S. Z. valdo jau
daugiau nei ketveri metai (nuo 2000 m. spalio 10 d.), savo l÷šomis juos tvarko ir moka mokesčius už juos.
Pareišk÷ja atsiliepimu į apelianto skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m.
sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad byloje
ginčijami Išvada ir Sprendimas, priimti viešojo administravimo subjektų, vykdant Piliečių nuosavyb÷s teisių
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Atkūrimo įstatymas) šiems subjektams priskirtas
viešojo administravimo funkcijas ir suteiktus įgaliojimus. Teismo buvo prašoma panaikinti Išvadą ir
Sprendimą tuo pagrindu, kad jie priimti pažeidžiant Atkūrimo įstatymo ir Žem÷s reformos įstatymo
nuostatas. Šis prašymas n÷ra civilinio teisinio pobūdžio, kadangi ginčijamas viešojo administravimo subjektų
priimtų vykdant viešąjį administravimą aktų (vykdant nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimą) teis÷tumas ir pagrįstumas. Ginčo išsprendimas n÷ra siejamas su kokio nors civilinio teisinio ginčo
išsprendimu, nekeliami civilinio teisinio pobūdžio reikalavimai.
Nesutinkama ir su apeliacinio skundo teiginiais, jog VAVA, nustačiusi nuosavyb÷s teisių į žemę
atkūrimo tvarkos pažeidimus, gal÷jo per vieną m÷nesį kreiptis į teismą, inicijuodama UAVA išvados ir
VAVA sprendimo panaikinimą, tačiau šį terminą praleido, o Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4
d. nutarimas Nr. IX-1701 nesuteikia teis÷s kreiptis į teismą, kadangi VAVA negal÷jo jai suteiktų funkcijų
deleguoti prokuratūrai, be to, prokuroras negal÷jo pateikti prašymo teismui remdamasis Nutarimu, kadangi
S. Z. n÷ra valstyb÷s tarnautojas.
Žem÷s reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalis nustato įpareigojimą sprendimą d÷l nuosavyb÷s
teisių į žemę, vandens telkinius, miškus pri÷musiai ar žem÷s reformą kontroliuojančiai institucijai,
nustačiusiai, kad sprendimas d÷l žem÷s įsigijimo priimtas pažeidžiant įstatymus ir kilus d÷l to ginčui,
inicijuoti priimto sprendimo panaikinimą teismine tvarka. Inicijavimas kaip subjekto teis÷ kreiptis į teismą
d÷l atitinkamo akto panaikinimo galimas tik tada, jei tam subjektui tokią teisę nustato specialus įstatymas. Jei
specialiame įstatyme tokios teis÷s n÷ra, o sprendimas turi būti panaikintas teismine tvarka, tokio sprendimo
nuginčijimo inicijavimas reiškia informacijos pateikimu subjektui, turinčiam teisę kreiptis į teismą d÷l tokio
sprendimo panaikinimo. Tokiais atvejais min÷toji institucija privalo kreiptis į prokuratūrą d÷l viešojo
intereso gynimo teisme.
Įstatymai neįgalioja nei apskrities viršininko administracijos, nei jos viršininko ginti teisme
valstyb÷s ir viešąjį interesą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 56 straipsnio
įstatymų nustatytais atvejais prokuroras gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis
interesas.
Teikdamas prašymą teismui, prokuroras n÷ra suvaržytas tos aplinkyb÷s, kad trečiasis
suinteresuotas asmuo S. Z. n÷ra valstyb÷s tarnautojas. Nutarimo 2 straipsnyje Generalinei prokuratūrai ir
Specialiųjų tyrimų tarnybai siūloma spręsti valstyb÷s tarnautojų, savanaudiškai pasinaudojusių tarnybine
pad÷timi atkuriant nuosavyb÷s teises, patraukimo atsakomyb÷n klausimą. Nutarimo 2 straipsnyje
suformuluotas siūlymas Generalinei prokuratūrai, ginant viešuosius interesus, imtis priemonių sprendimams
panaikinti, nesiejamas su specialiais subjektais, t. y. valstyb÷s tarnautojais. Be to, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką, paskelb÷ nustatyta tvarka
išpl÷stin÷s teis÷jų kolegijos nutartį, kurioje akcentuojama, kad Nutarimo 2 straipsnis nustato vienintelį
subjektą, turintį teisę ginti viešuosius interesus, imtis priemonių, kad priimti sprendimai d÷l nuosavyb÷s
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teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo bei jų pagrindu sudaryti sandoriai įstatymų nustatyta
tvarka būtų panaikinti, ir tas subjektas – Generalin÷ prokuratūra.
Sprendžiant d÷l termino prokurorui kreiptis į teismą, reik÷tų vadovautis ABTĮ 4 straipsnio 6 dalyje
įtvirtintais teisingumo ir protingumo kriterijais ir skaičiuoti vieno m÷nesio terminą nuo tos dienos, kai
prokuroras sužinojo apie teis÷s pažeidimą. Šioje byloje prokuroras apie ginčijamų administracinių aktų
pri÷mimą sužinojo 2004 m. spalio 29 d., o prašymą teismui padav÷ 2004 m. lapkričio 26 d.
Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas nepagrįstai panaikino UAVA 2000 m. rugpjūčio 25 d.
išvadą, kadangi S. Z. Atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalies, 9 dalies l punkto pagrindu tur÷jo teisę gauti
lygiavertį užlietai žemei, kuri tampa valstyb÷s išperkama, vandens telkinį, be to, iš Atkūrimo įstatymo 16
straipsnio 3 dalies seka, jog atlyginimo už valstyb÷s išperkamą žemę pagrindą sudaro ne valstyb÷s išperkamo
turto forma, bet reali išperkamo turto vert÷ atlyginimo momentu. Mano, jog šie apeliacinio skundo motyvai
prieštarauja Atkūrimo įstatymo normoms. Jeigu įstatymų leid÷jas būtų r÷męsis tik turto verte, tuomet
Atkūrimo įstatyme nebūtų išskirta į atskiras normas valstyb÷s išperkama žem÷ ir valstyb÷s išperkami miškai
ir vandens telkiniai bei atskirai reglamentuota atlyginimo už juos tvarka ir sąlygos.
Atkūrimo įstatymo 4 straipsnis reglamentuoja nuosavyb÷s teisių atkūrimą į žemę, o 6 straipsnis –
nuosavyb÷s teisių į tur÷tus iki nacionalizacijos miškus ir vandens telkinius atkūrimą. 2000 m. rugpjūčio 22 d.
pretendent÷ atkurti nuosavyb÷s teises į buvusio savininko J. K. tur÷tą nuosavybę E. M. perleido S. Z. teisę į
išlikusio nekilnojamojo turto – 4,37 ha žem÷s, esančios Dysnos kaime, Ignalinos rajone, nuosavyb÷s teis÷s
atstatymą. Kadangi šis žem÷s sklypas užimtas žuvininkyst÷s tvenkiniais „Birv÷ta“, tod÷l atkuriant
nuosavyb÷s teises taikytina Atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 12 dalis, kur nustatyta, jog žem÷, kuri pertvarkyta
į tvenkinius ir ją atsisako imti pilietis, išperkama valstyb÷s ir už ją atlyginama pagal 16 straipsnį. Atkūrimo
įstatymo 12 straipsnio 9 punkte prie valstyb÷s išperkamos žem÷s priskiriama žem÷ su įrengtais tvenkiniais.
Buvęs savininkas Jonas Krasauskas iki nacionalizacijos vald÷ nuosavyb÷s teis÷mis žem÷s sklypą, o ne
vandens telkinį. Atkūrimo įstatymo 6 straipsnis reglamentuoja nuosavyb÷s teisių atkūrimą į tur÷tus iki
nacionalizacijos vandens telkinius. Tod÷l remiantis nurodytų straipsnių analize darytina išvada, kad žem÷,
užlieta tvenkiniais, n÷ra vandens telkinys, ir atkuriant nuosavyb÷s teises į tokią žemę, taikytinos normos,
reglamentuojančios nuosavyb÷s teisių į žemę (o ne vandens telkinius) atkūrimą, ir UAVA 2000 m. rugpjūčio
25 d. išvadoje yra neteisingai nurodyta, kad S. Z. turi teisę atkurti nuosavyb÷s teises į 4,37 ha vandens
telkinį, kuris priskirtas grąžintinam vandens telkiniui. Vadovaujantis Atkūrimo įstatymo normų
reikalavimais, Išvadoje tur÷jo būti nurodyta, kad S. Z. turi teisę atkurti nuosavyb÷s teises į 4,37 ha žem÷s
sklypą, kuris priskiriamas valstyb÷s išperkamai žemei. Šios neteis÷tos Išvados pagrindu buvo priimtas
neteis÷tas sprendimas.
Atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 9 dalyje reglamentuojami atlyginimo už valstyb÷s išperkamą
žemę, miškus ir vandens telkinius būdai. 1 punkte numatytas atlyginimas perduodant lygiavertį žem÷s, miško
ar vandens telkinio plotą, o 9 punkte nustatytas atlyginimo būdas už iki nacionalizacijos tur÷tą išperkamą ar
neišlikusį vandens telkinį. Šiose normose nenumatyta galimyb÷ už valstyb÷s išperkamą žemę perduoti
neatlygintinai vandens telkinį. Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir 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 49 punkte, 82 punkte.
Nesutinkama su apeliacinio skundo motyvu, kad Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m.
vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „D÷l žem÷s įvertinimo tvarkos“ 4.2.3 punktas nurodo, jog už išperkamą žemę
S. Z. tur÷jo teisę pasirinktinai gauti žemę, mišką, vandens telkinį pagal lygiavertiškumo principą.
Nuosavyb÷s teisių atkūrimą ir atlyginimo būdus reglamentuoja Atkūrimo įstatymas, o pagal min÷tu nutarimu
patvirtintą Valstyb÷s išperkamos žem÷s, miško ir vandens telkinių vert÷s bei lygiavertiškumo nustatymo
metodiką (poįstatyminį aktą) apskaičiuojama nekilnojamojo turto vert÷. Jeigu būtų laikomas teisingu
apelianto motyvas, kad pagal Atkūrimo įstatymo 16 straipsnio 9 dalies l punktą už valstyb÷s išperkamą žemę
galima atlyginti perduodant lygiavertį vandens telkinį, ir būtų formuojama tokia praktika, tuomet būtų
pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygyb÷s principas,
kadangi Atkūrimo įstatymas nenumato galimyb÷s asmenims, iki nacionalizacijos tur÷jusiems nuosavyb÷je
vandens telkinį ir nepageidaujantiems jo susigrąžinti natūra, gauti neatlygintinai lygiavertį vandens telkinį.
Nagrin÷jamu atveju asmenys, netur÷ję nuosavyb÷je vandens telkinio, įgytų teisę gauti neatlygintinai
lygiavertį vandens telkinį ir atsidurtų geresn÷je pad÷tyje.
Apeliantas pripažįsta, kad S. Z., atkuriant nuosavyb÷s teises į sklypus Nr. 511-1, 511-2, 511-3,
neteisingai nustatytas pretendentų gauti žemę eiliškumas, tačiau tai laiko tik formaliu pažeidimu ir teigia, kad
buvo pasiekti nuosavyb÷s teisių atkūrimo proceso tikslai. Tačiau šie tikslai buvo pasiekti nesilaikant įstatymo
reikalavimų bei pažeidžiant imperatyvias teis÷s normas – Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnis. Teismas
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pagrįstai sprendime konstatavo, kad šios imperatyvios normos privalu laikytis atkuriant nuosavyb÷s teises, o
šių normų nesilaikymas daro VAVA 2000 m. spalio 10 d. sprendimą neteis÷tu.
Be to, apeliacinio skundo teiginys, kad Trakų rajono žem÷tvarkos skyriuje projekto suderinimui S.
Z. buvo iškviestas su ketvirtos eil÷s asmenų, įsigyjančių žemę, mišką ir vandens telkinius pretendentais, ir
tod÷l manydamas, kad Komisijos buvo priskirtas 4 pretendentų eilei, tai įraš÷ žiniaraštyje, prieštarauja bylos
dokumentams ir įstatymo reikalavimams. S. Z., būdamas Trakų rajono Onuškio seniūnijos Onuškio
kadastrin÷s vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto autoriumi, buvo ir vienas iš komisijos, kuri 2000
m. vasario 9 d. pareng÷ šios kadastrin÷s vietov÷s pretendentų sąrašus pagal Žem÷s reformos įstatymo 10
straipsnyje nustatytą eiliškumą, narių. Tod÷l jo paties, kaip pretendento, priskyrimas atitinkamoms grup÷ms
prival÷jo būti žinomas. Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos,
patvirtintos Žem÷s ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207, 23.1 punkte
nustatyta, kad projekto autorius sugrupuoja pretendentus į 12 grupių pagal Žem÷s reformos Įstatymo 10
straipsnyje nustatytą eiliškumą. Šios metodikos l punkte įtvirtinta nuostata, kad projekto autorius yra
atsakingas už žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo darbus kadastro vietov÷je.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo S. Z. ir jo atstovas advokatas K.Stungys, palaikydami apeliacinį
skundą, prašo jį patenkinti. Jie išd÷st÷ skunde nurodytus pirmosios instancijos teismo sprendimo neteis÷tumo
bei nepagrįstumo argumentus.
Atsakovo UAVA atstov÷ prašo skundą patenkinti. Atstov÷ mano, jog ginčijamos išvados naikinti
n÷ra pagrindo. Reik÷tų ją patikslinti ir 1.1. punkte vietoje „grąžintinam vandens telkiniui 4,37 ha“ įrašyti
„valstyb÷s išperkamam vandens telkiniui 4,37 ha“.
Pareišk÷jo atstov÷ S.Vasiliauskien÷ prašo apeliacinį skundą atmesti d÷l atsiliepime į jį išd÷stytų
motyvų.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
S. Z. atstovo apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m.
sausio 28 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (ABTĮ 140 str. 1 d. 1 p.).
D÷l ginčų, kylančių iš nuosavyb÷s teisių atkūrimo teisinių santykių, rūšinio teismingumo taisyklių
Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teis÷s aktų reglamentuojama valstyb÷s ir vietos
savivaldos institucijų, kitų įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems teis÷s
aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti, numatytoms viešosioms paslaugoms
administruoti ir teikti (ABTĮ 2 str. 1 d.).
Valstyb÷s ir jos institucijų veikla, susijusi su nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimu ir nacionalizuoto turto grąžinimu, yra viešojo administravimo sritis. Keliamo ginčo esm÷ yra
viešojo administravimo subjektų aktų, priimtų vykdant viešąjį administravimą, t. y. nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą ir nacionalizuoto turto grąžinimą, teis÷tumo patikrinimas. Civilinio
teisinio pobūdžio reikalavimai šioje byloje nekeliami, tod÷l pripažinti, jog byla išnagrin÷ta pažeidžiant
rūšinio teismingumo taisykles, pagrindo n÷ra. Pažym÷tina, jog tokios pozicijos d÷l šių ginčų rūšinio
teismingumo laikosi Specialioji kolegija ginčams d÷l teismingumo nagrin÷ti (2003 m. geguž÷s 8 d., 2004 m.
geguž÷s 6 d. nutartys).
D÷l prokuratūros teis÷s ginčyti individualius teis÷s aktus, kuriais atkurta nuosavyb÷s teis÷ į išlikusį
nekilnojamąjį turtą
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio, reglamentuojančio teisę
kreiptis gynybos į teismą, 1 dalis nustato, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta
tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teis÷ arba įstatymų saugomas interesas.
Pagal šią nuostatą kreiptis gynybos į teismą gali ne bet kas, o tik pats suinteresuotas asmuo, kurio teis÷s ar
teis÷ti interesai, jo manymu, yra pažeisti. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2, 3, 5 punktuose numatyti
išimtiniai atvejai, kai teismas imasi nagrin÷ti administracinę bylą ne pagal paties asmens arba jo atstovo,
kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teis÷ arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą, bet pagal kitų
subjektų kreipimąsi. Vadovaujantis įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2, 3, 5 punktų nuostatomis, teismas imasi
nagrin÷ti administracinę bylą pagal įstatymų nustatytų institucijų, įstaigų ar jų tarnautojų d÷l kitų asmenų
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teisių gynimo, pagal prokuroro, administravimo subjektų, valstyb÷s kontrol÷s pareigūnų, kitų valstyb÷s
institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais d÷l
valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų gynimo, o taip pat įstatymų nustatytais atvejais pagal viešojo
administravimo subjektų kreipimąsi d÷l administracinių ginčų sprendimo. Taigi kreiptis į teismą d÷l kitų
asmenų teisių, o taip pat d÷l valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų gynimo gali tik tie subjektai, kuriems tokią
teisę (ar pareigą) nustato įstatymai, ir tik įstatymų nustatytais atvejais.
Nei Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymas, apibr÷žiantis apskrities viršininko
kompetenciją, nei Tipiniai apskrities viršininko administracijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 401, nenumato, kad apskrities viršininkas ar apskrities
viršininko administracija, kuri formuojama apskrities viršininko funkcijoms įgyvendinti, gali kreiptis į teismą
d÷l kitų asmenų teisių, valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų gynimo. Tačiau Lietuvos Respublikos apskrities
valdymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalis nustato, kad apskrities viršininkas atlieka ir kitus Lietuvos
Respublikos įstatymuose ir Vyriausyb÷s nutarimuose numatytus įgaliojimus. Tod÷l nagrin÷jamu atveju,
sprendžiant, ar apskrities viršininkas ar jo administracija, gindami kitų asmenų teises, valstyb÷s ar kitokius
viešuosius interesus, gali kreiptis į teismą ir reikalauti panaikinti priimtą sprendimą d÷l nuosavyb÷s teisių
atkūrimo, būtina nustatyti, kaip apskrities viršininko ir jo administracijos kompetenciją šioje srityje apibr÷žia
kiti norminiai teis÷s aktai, reglamentuojantys nuosavyb÷s teisių atkūrimą ir žem÷s reformos, kurios sud÷tin÷
dalis yra ir nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimas, tvarką.
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19
straipsnis nustato, jog šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytų institucijų sprendimai d÷l nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo
piliečiams dienos. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymą, teisę apskųsti sprendimą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo turi piliečiai. Šis įstatymas
nenumato nei valstyb÷s, nei savivaldyb÷s institucijų teis÷s skųsti tokius sprendimus. Pagal Lietuvos
Respublikos žem÷s reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalį, sprendimus d÷l žem÷s įsigijimo (nuosavyb÷s
teisių į žemę atkūrimas yra vienas iš žem÷s įsigijimo nuosavyb÷n būdų žem÷s reformos metu) gali apskųsti
teismui asmenys. Šis įstatymas taip pat tiesiogiai nenumato, kad valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucijos,
gindamos kitų asmenų teises bei viešuosius interesus, gali kreiptis į teismą d÷l tokių sprendimų panaikinimo.
Tačiau pagal Lietuvos Respublikos žem÷s reformos 18 straipsnio 3 dalį, jeigu institucijos, atliekančios žem÷s
reformos kontrolę, nustato, jog sprendimai d÷l nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo ar žem÷s įsigijimo priimti
pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką ir jei d÷l to neiškyla ginčų, sprendimą patikslina apskrities viršininkas;
o jei kyla ginčų, sprendimą pri÷musios ar žem÷s reformą kontroliuojančios institucijos privalo inicijuoti
priimto sprendimo panaikinimą teismine tvarka. Pagal min÷tą nuostatą, nustačius, kad sprendimas d÷l
nuosavyb÷s teisių atkūrimo priimtas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, ir esant ginčui, apskrities
viršininko administracija, kaip institucija, pri÷musi tokį sprendimą, prival÷tų inicijuoti šio sprendimo
panaikinimą teismine tvarka.
Sprendimo panaikinimo inicijavimas tiesioginio kreipimosi būdu galimas tik tada, kai subjekto
teisę kreiptis į teismą d÷l sprendimo panaikinimo nustato specialus įstatymas. Jeigu įstatymas tokios subjekto
teis÷s nenustato, sprendimo panaikinimo inicijavimas ribojamas tik atitinkamu informacijos pateikimu
subjektui, turinčiam teisę kreiptis į teismą d÷l tokio sprendimo panaikinimo.
Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prokurorai,
nustatę asmens, visuomen÷s, valstyb÷s teisių ir teis÷tų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų
nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstyb÷s ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą,
pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai,
tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesi÷m÷ priemonių pažeidimams
pašalinti. Šio įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punktas suteikia prokurorams įgaliojimus, ginant viešąjį
interesą, kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu ar prašymu. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 8
straipsnio 7 punktas viešojo intereso gynimą priskiria Generalin÷s prokuratūros funkcijoms. Tačiau šio
įstatymo 9 straipsnio, apibr÷žiančio teritorinių prokuratūrų funkcijas, 3 dalies 8 punktas bei 4 dalies 7
punktas teisę ginti viešąjį interesą pagal savo kompetenciją taip pat suteikia apygardų ir apylinkių
prokuratūroms. Pagal šias įstatymo nuostatas, kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą gali tiek Generalin÷s
prokuratūros prokurorai, tiek pagal savo kompetenciją ir teritorinių prokuratūrų prokurorai. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 2 dalimi, tokiu atveju prokuroras
turi bylos šalies procesines teises ir pareigas. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 13 straipsnio 2
dalis nustato, kad generalin÷s prokuratūros prokurorai turi įgaliojimus veikti visuose teismuose. Šio
straipsnio 3 dalis nustato, kad teritorin÷s prokuratūros prokurorai turi įgaliojimus veikti teismuose pagal
generalinio prokuroro ar jo pavaduotojo nustatytą kompetenciją. Pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros
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įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, generalinis prokuroras teritorines prokuratūras steigia, reorganizuoja ir
likviduoja, jų statusą, struktūrą, kompetenciją ir veiklos teritorijas nustato atsižvelgdamas į įstatymų
nustatytas apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijas. Nurodytų Lietuvos Respublikos prokuratūros
įstatymo nuostatų pagrindu darytina išvada, kad prokuroras, įgyvendindamas jam įstatymu suteiktus
įgaliojimus teisme ginti viešąjį interesą, veikia kaip valstyb÷s įgaliotas pareigūnas pagal kompetenciją, t.y. be
atskiro generalinio prokuroro įgaliojimo. Generalin÷s prokuratūros prokurorai turi teisę veikti visuose
Lietuvos Respublikos teismuose, apygardų prokuratūrų prokurorai – atitinkamos apygardos teismuose, o
apylink÷s prokuratūros prokurorai – atitinkamos apylink÷s teisme.
Taigi, vadovaujantis nurodytomis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo, Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo bei Lietuvos Respublikos žem÷s reformos įstatymo
nuostatomis, darytina išvada, jog apskrities viršininko administracija d÷l viešojo intereso pažeidimo
nuosavyb÷s teisių į žemę, mišką ar vandens telkinius atkūrimo procese privalo informuoti prokuratūrą, kuri
turi teisę kreiptis į teismą gindama tokius interesus.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalis, numatanti prokuroro teisę ginant
viešąjį interesą įstatymų nustatytais atvejais kreiptis su pareiškimu į teismą, nenumato termino, per kurį
prokuroras gal÷tų kreiptis į teismą su tokiu pareiškimu.
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19
straipsnio 1 dalis nustato, kad institucijų sprendimai d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo gali būti apskųsti teismui
per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytos teis÷s normos yra specialios
teis÷s normų, nustatytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje,
atžvilgiu. Tačiau jos taikomos tik piliečiams, kurių atžvilgiu priimtas sprendimas d÷l nuosavyb÷s teisių
atkūrimo, ir kitiems asmenims, kurių teises ar įstatymų saugomus interesus šis sprendimas pažeidžia, ir kurie
kreipiasi į teismą gindami savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Prokurorai n÷ra subjektai,
dalyvaujantys nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese. Jų teisę kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas
viešasis interesas, reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas. Vyriausiasis
administracinis teismas nutartyse yra pažym÷jęs, jog tais atvejais, kai prokuroras, siekdamas apginti viešąjį
interesą, kreipiasi į teismą ir prašo panaikinti sprendimą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo, taikomas
Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno m÷nesio terminas. Priešingu
atveju būtų sukurtas nestabilumas susiformavusiuose teisiniuose santykiuose. Prokurorai nepagrįstai įgytų
daugiau galimybių ginčyti administracinius aktus, nei kiti asmenys, o tai nesiderintų su administracinių bylų
teisenos principais (administracin÷s bylos Nr. AS5-381/2004, Nr. AS11-511/2004, Nr. AS14-477/2004).
Sprendžiant d÷l termino kreiptis į teismą, svarbus momento, nuo kurio turi būti skaičiuojamas
terminas, nustatymas. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalis numato, kad
prokurorai, nustatę asmens, visuomen÷s, valstyb÷s teisių ir teis÷tų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina
įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstyb÷s ar savivaldybių institucijos arba įstaigos
pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų
pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesi÷m÷ priemonių
pažeidimus pašalinti. Šios nuostatos leidžia daryti išvadą, kad prokuroras, gindamas viešąjį interesą, įstatymų
nustatytais atvejais gali kreiptis į teismą tik nustatęs, kad šis interesas yra pažeistas, t. y. tur÷damas
pakankamai duomenų, leidžiančių padaryti tokią išvadą. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19
straipsnio 2 dalis numato priemones, kurių prokuroras gali imtis, jei yra pagrindas manyti, kad pažeisti teis÷s
aktų reikalavimai (prašyti iš asmenų dokumentų ir informacijos, pavesti valstyb÷s institucijų, įstaigų
vadovams ir pareigūnams atlikti patikrinimus ir revizijas, kviesti asmenis ir gauti jų paaiškinimus ir kt.),
tokiu būdu rinkdamas papildomą informaciją, kad būtų nustatyta, ar yra pažeistas viešasis interesas, ir ar yra
pagrindas, ginant šį interesą, kreiptis į teismą. Tod÷l vieno m÷nesio terminas, per kurį prokuroras, gindamas
viešąjį interesą, gali kreiptis į teismą su pareiškimu ir prašyti panaikinti sprendimą d÷l nuosavyb÷s teisių
atkūrimo, skaičiuotinas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą,
kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą. Šiuo atveju prokuratūra apie viešuosius interesus pažeidžiančių
teis÷s aktų pri÷mimą sužinojo 2004 m. spalio 29 d., į teismą kreip÷si 2004 m. lapkričio 29 d., taigi
nepraleidusi vieno m÷nesio termino.
D÷l teismo sprendimo teis÷tumo iš esm÷s
Byloje nustatyta, kad VAVA 2000 m. spalio 10 d. pri÷m÷ sprendimą „D÷l nuosavyb÷s teisių
atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietov÷je piliečiui S. Z.“ Nr.79-8598, kuriuo S. Z. atkurta nuosavyb÷s teis÷,
perduodant neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertį 7,58 ha žem÷s sklypą, 3,57 ha žem÷s sklypą miškų ūkio
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veiklai ir 4,9 ha žem÷s sklypą žem÷s ūkio veiklai, esančius Tolkiškių, Žaliosios ir Jurgionių k., Onuškio sen.,
Trakų raj., Vilniaus apskrityje (b.1.53).
VAVA Trakų rajono žem÷tvarkos skyriaus komisija 2000 m. vasario 9 d., remiantis Lietuvos
Respublikos Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsniu, nustat÷ pretendentų eiliškumą, įvardindama, kad pagal
1999 m. kovo 17 d. išvadą S. Z. yra nustatyta 8 eil÷ (už valstyb÷s išperkamą miško plotą), o pagal 1998 m.
spalio 27 d. išvadą S. Z. buvo nustatyta 10 eil÷ (už grąžintiną žemę ir mišką) (b.l.115-120).
Derinant suprojektuotus žem÷s sklypus (Nr. 511-1, 511-2, 511-3) pagal min÷tas išvadas S. Z.
žiniaraštyje (Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo metodikos 5 priede) nepagrįstai buvo įrašytas į
4-tą eiliškumo grupę (b.l.24).
Pirmosios instancijos teismas padar÷ teisingą išvadą, jog projektuojant S. Z. žem÷s sklypus Nr.
511-1, Nr. 511-2, Nr. 511-3 buvo pažeistas Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnis, ir nesilaikant įstatymo
nustatyto eiliškumo buvo suteikta teis÷ įgyti žemę. S. Z. nuosavyb÷s teisių atkūrimo byloje Trakų rajono
Onuškio kadastrin÷s vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto tekstin÷je dalyje n÷ra objektyvių
duomenų, kad S. Z. buvo priskirtas 4 eiliškumo grupei ir kad šiai grupei jis buvo priskirtas teis÷s aktų
nustatyta tvarka. Tod÷l VAVA 2000 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. 79-8548 (dalyje d÷l žem÷s bei miško
grąžinimo) yra neteis÷tas.
Byloje n÷ra ginčo d÷l to, jog J. K. priklausiusiame žem÷s sklype iki žem÷s nacionalizavimo 1940
m. nebuvo vandens telkinio (tvenkinio), taip pat neginčijama, kad tvenkinys buvo įrengtas po žem÷s
nacionalizacijos. UAVA 2000 m. rugpjūčio 25 d. pareng÷ išvadą „D÷l žem÷s, miško, vandens telkinio
perdavimo neatlygintinai nuosavyb÷n“ Nr.278-3165, pagal kurią S. Z. turi teisę atkurti nuosavyb÷s teises į
4,37 ha vandens telkinį (b.l. 157).
Vilniaus apskrities viršininkas 2000 m. rugs÷jo 13 d. įsakymu Nr. 3006-79 „D÷l piliečių,
pateikusių prašymus po žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto parengiamųjų darbų pabaigos, patvirtinimo
Trakų rajone“ patvirtino sąrašą piliečių, pageidaujančių įsigyti neatlygintinai nuosavyb÷n žemę, mišką,
vandens telkinius Trakų rajone, kurie prašymus pateik÷ po parengiamųjų darbų (t. y. nuo 2000 m. liepos 1 d.
iki 2000 m. rugs÷jo 1 d.). Šiame sąraše Nr. 30 įrašytas S. Z., 4,37 ha grąžintino vandens telkinio plotui (4
033 Lt vert÷s) nustatyta 10 eil÷. Trakų rajono Onuškio seniūnijos Onuškio kadastrin÷s vietov÷s teritorijoje
2000 m. rengiamo žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto svarstymo su pretendentais tais metais gauti žemę
žiniaraštyje nurodyta, kad S. Z. 10 eiliškumo grup÷je 2000 m. rugs÷jo 13 d. suprojektuotas 4,9 ha žem÷s
sklypas Nr.511-4 (ežeras Ešerinis), gaunant nuosavyb÷n neatlygintinai.
UAVA 2000 m. rugpjūčio 25 d. išvada „D÷l žem÷s, miško, vandens telkinio perdavimo
neatlygintinai nuosavyb÷n“ Nr.278-3165 ir VAVA 2000 m. spalio 10 d. sprendimas Nr.79-8598 d÷l
perdavimo nuosavyb÷n neatlygintinai lygiaverčio vandens telkinio (žem÷s sklypas Nr.511-4, ežeras Ešerinis)
yra neteis÷ti teis÷s aktai d÷l neteisingo teis÷s normų aiškinimo bei taikymo.
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 12 dalyje
(1999 m. geguž÷s 13 d. įstatymo Nr. VIII-1181 redakcija) nustatyta, kad žem÷, pertvarkyta į tvenkinius,
grąžinama natūra piliečiams ribotam tiksliniam naudojimui (išskyrus tvenkinio užtvankos įrenginius, jeigu
jie priskirti pavojingiems įrenginiams). Žem÷, kurioje įrengti pramoniniai žuvininkyst÷s tvenkiniai,
grąžinama natūra piliečiams ribotam tiksliniam naudojimui, jeigu šios žem÷s savininkai sutinka sudaryti
žem÷s nuomos sutartį su žuvininkyst÷s tvenkinių naudotojais ne mažiau kaip 5 metams. Žuvininkyst÷s
tvenkinių naudotojai šiuos tvenkinius nuomoja ir už juos savininkui moka Žem÷s nuomos įstatymo nustatyta
tvarka valstybin÷s žem÷s nuomos dydžio žem÷s nuomos mokestį. Jeigu pilietis atsisako imti pertvarkytą į
tvenkinį žem÷s sklypą arba nesutinka sudaryti šios žem÷s nuomos sutarties su žuvininkyst÷s tvenkinių
naudotojais, ši žem÷ valstyb÷s išperkama ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį. Pramoninių
žuvininkyst÷s tvenkinių sąrašą ir plotus tvirtina Vyriausyb÷.
Taikant šią normą ginčo teisiniams santykiams, yra svarbūs šie faktai:
1. žem÷ yra pertvarkyta į tvenkinius, išvados ir ginčijamo sprendimo pri÷mimo metu nepriskirtus
prie pramoninių žuvininkyst÷s tvenkinių;
2. pilietis (S. Z.) atsisako imti pertvarkytą į tvenkinį žem÷s sklypą, tod÷l ši žem÷ įgyja valstyb÷s
išperkamos žem÷s teisinį statusą ir už ją atlyginama pagal Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnį.
Svarbu pažym÷ti ir tai, jog Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo 4 straipsnis reglamentuoja nuosavyb÷s teisių į kaimo vietov÷je esančią žemę, o ne vandens
telkinius, atkūrimo sąlygas ir tvarką, tod÷l įstatymo 16 straipsnis, įvertinant ir įstatymo 12 straipsnio 9
punkto nuostatą, jog žem÷ išperkama valstyb÷s ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji yra
su įrengtais tvenkiniais ir jeigu ją susigrąžinti pagal šio įstatymo 4 straipsnio 12 dalį atsisako savininkai,
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taikytinas tokia apimtimi, kiek jame reguliuojamas atlyginimas už valstyb÷s išperkamą žemę, bet ne vandens
telkinius.
Įstatymo 16 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad už valstyb÷s išperkamą žemę, miškus ir vandens
telkinius valstyb÷ piliečiams atlygina šiais būdais:
1) perduodama lygiavertį žem÷s, miško ar vandens telkinio plotą. Už miesto teritorijoje esančią
žemę (išskyrus už miesto teritorijoje tur÷tą mišką) mišku neatlyginama;
2) įskaitymu panaikindama piliečio pinigines prievoles valstybei, atsiradusias po nekilnojamojo
turto nusavinimo iki sprendimo d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo dienos;
3) vertybiniais popieriais;
4) perduodama neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertį tur÷tajam naują žem÷s sklypą individualiai
statybai miestuose ir kaimo vietov÷se, kur buvo tur÷toji žem÷, lygiavertį tur÷tajam esamos privačios namų
valdos (sodybos) žem÷s sklypą (nepaisant tur÷tos žem÷s vietos). Vyriausyb÷s nustatyta tvarka piliečio
pageidavimu lygiavertis tur÷tajam naujas žem÷s sklypas individualiai statybai gali būti perduotas
neatlygintinai nuosavyb÷n kituose, negu buvo tur÷tas žem÷s sklypas, miestuose bei kaimo vietov÷se, išskyrus
Vilniaus, Kauno, Klaip÷dos, Šiaulių, Panev÷žio, Alytaus, Marijampol÷s, Druskininkų, Palangos, Birštono ir
Neringos miestus;
5) pinigais – išpirkdami kaimo vietov÷je žemę, mišką, išskyrus 4 straipsnio 7, 10 dalyse ir 6
straipsnio 3, 7 dalyse nurodytus atvejus, taip pat išskyrus atvejį, kai privačion nuosavyb÷n iš laisvos žem÷s
fondo yra įsigyta žem÷, kurios susigrąžinti nepageidavo šio įstatymo 2 straipsnyje nurodyti piliečiai.
Atlyginimo pinigais dydis padidinamas 15 procentų, jeigu yra išperkama žem÷, į kurią nuosavyb÷s teis÷s yra
atkurtos arba atkuriamos Lietuvos Respublikos piliečiams: 1918-1920 m. nepriklausomyb÷s kovų kariams
savanoriams, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, politiniams kaliniams, tremtiniams ar Vyčio Kryžiaus
ordinu apdovanotiems asmenims, jų sutuoktiniams, t÷vams (įt÷viams), vaikams (įvaikiams), ir jei ši žem÷
pagal šio įstatymo 12 straipsnį yra priskirta valstyb÷s išperkamai žemei ir yra naudojama asmeniniam arba
valstiečio ūkiui, tarnybin÷ms daloms;
6) pinigais – išpirkdama žemę, kuri Vyriausyb÷s nustatyta tvarka buvo priskirta miestų teritorijoms
nuo 1991 m. rugpjūčio 1 d. iki 1995 m. birželio 1 d.;
7) pinigais – Lietuvos Respublikos piliečiams politiniams kaliniams ir tremtiniams, sugrįžusiems
iš tremties po šio įstatymo įsigaliojimo ir nepageidaujantiems susigrąžinti žem÷s, miško ir vandens telkinių
kaimo vietov÷se natūra;
8) pinigais – piliečiams, atsisakiusiems jiems perduodamo neatlygintinai nuosavyb÷n naujo žem÷s
sklypo individualiai statybai miestuose, kompensuojant Vyriausyb÷s nustatyto dydžio žem÷s sklypo tame
mieste vidutin÷s vert÷s sumą, kurią nustato Vyriausyb÷;
9) perduodama neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertį tur÷tajam vandens telkinį – už išperkamą arba
neišlikusį vandens telkinį.
Šiuo atveju Vilniaus apskrities viršininko administracija už išperkamą žemę atlygino perduodama
vandens telkinį. Aiškinant Įstatymo 16 straipsnio nuostatas d÷l teis÷s gauti vandens telkinį už valstyb÷s
išperkamą žemę, yra būtina įvertinti Įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintas taisykles, kurios taikomos nuosavyb÷s
teisių į vandens telkinius atkūrimui.
Pagal Įstatymo 6 straipsnį:
„1. Nuosavyb÷s teis÷s atkuriamos į savininko tur÷tą (...) vandens telkinį (...).
2. (...) Vandens telkinys grąžinamas natūra tur÷toje vietoje piliečiui arba piliečiams bendrosios
nuosavyb÷s teise, išskyrus (...) vandens telkinius, pagal šio įstatymo 13 straipsnį priskirtus valstyb÷s
išperkamiems, taip pat buvusius (...) vandens telkinių plotus, kurių šio straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju
susigrąžinti tur÷toje vietoje piliečiai nepageidauja.
3. (...) Vandens telkiniai saugomose teritorijose piliečiams grąžinami ribotam tiksliniam
naudojimui.
4. Už (...) vandens telkinius, pagal šio įstatymo 13 straipsnį priskirtus valstyb÷s išperkamiems, taip
pat buvusius (...) vandens telkinių plotus, kurių šio straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju susigrąžinti tur÷toje
vietoje piliečiai nepageidauja, valstyb÷ jiems atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį. (...)
7. Jeigu piliečiui grąžintinas (...) vandens telkinys neišlikęs, piliečio pageidavimu grąžinamas
žem÷s plotas, kuriame buvo neišlikęs (...) vandens telkinys, arba valstyb÷ jam atlygina pagal šio įstatymo 16
straipsnį“.
Vertinant šį nuosavyb÷s teisių į vandens telkinius atkūrimo teisinį reguliavimą, matyti, jog
įstatymų leid÷jas nustato teisę susigrąžinti nacionalizuotą vandens telkinį arba gauti lygiavertį vandens
telkinį (vandens telkinio plotą) už neišlikusį vandens telkinį, valstyb÷s išperkamą arba vandens telkinį, esantį
saugomose teritorijose, jei jo susigrąžinti nepageidaujama. Pripažindami, jog tų pačių santykių teisinis
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reguliavimas sudaro vieningą ir darnią sistemą, yra pagrindas konstatuoti, kad atlyginimo už iki
nacionalizavimo tur÷tą turtą vienarūšiu lygiaverčiu turtu taisykl÷s tiesiogiai susijusios su teisių į tokio turto
grąžinimą įtvirtinančiomis Įstatymo nuostatomis. Tod÷l Įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1 ir 9 punktų taikymo
ribos apibr÷žiamos Įstatymo 6 straipsnio nuostatų pagrindu, t. y. Įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 9 punktu
teis÷ į lygiavertį tur÷tajam vandens telkinį įgyjama, jei tur÷tasis vandens telkinys valstyb÷s išperkamas arba
neišliko; tuo tarpu pagal Įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1 punktą, perduodamas lygiavertis vandens telkinio
plotas už buvusius vandens telkinių plotus, kurių šio straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju susigrąžinti tur÷toje
vietoje piliečiai nepageidauja (nepageidauja vandens telkinių saugomose teritorijose d÷l teisių suvaržymų).
Toks teis÷s aiškinimas grindžiamas atsižvelgus ir į šių santykių teisinio reguliavimo raidą. Įstatymo pirmoje
redakcijoje, įsigaliojusioje 1997 m. liepos 9 d., 16 straipsnio 8 dalyje buvo nustatyta:
„Už valstyb÷s išperkamą žemę, miškus ir vandens telkinius valstyb÷ piliečiams atlygina šiais
būdais:
perduodama lygiavertį tur÷tajam žem÷s, miško (išskyrus už miesto teritorijoje esančią žemę)
plotą“.
Tos pačios dalies 8 punkte numatyta, kad neatlygintinai nuosavyb÷n lygiavertis tur÷tajam vandens
telkinys perduodamas už išperkamą arba neišlikusį vandens telkinį.
Įstatymo 6 straipsnis jau tuo metu numat÷ teisę gauti atlyginimą pagal 16 straipsnį ne tik už
vandens telkinius, pagal įstatymo 13 straipsnį priskirtus valstyb÷s išperkamiems, bet ir už vandens telkinių
plotus, kurių šio straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju (esantys saugomose teritorijose) susigrąžinti tur÷toje
vietoje piliečiai nepageidauja. Matyti, jog pastarasis atvejis, kai susigrąžinti vandens telkinį tur÷toje vietoje
piliečiai nepageidauja d÷l privalomų suvaržymų taikymo saugomoms teritorijoms, iš÷jo už Įstatymo 16
straipsnio 8 dalies 8 punkto reguliavimo ribų, nes tokie vandens telkiniai pagal Įstatymo 6 straipsnį n÷ra
valstyb÷s išperkami, remiantis Įstatymo 13 straipsniu bei nepriskirtini neišlikusiems. Ši teisinio reguliavimo
spraga pašalinta 1999 m. geguž÷s 13 d. įstatymu Nr. VIII-1181, kuriuo Įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1
punktas (ankstesn÷s redakcijos 8 d. 1 p.) papildytas nuostata d÷l teis÷s gauti lygiavertį vandens telkinio plotą
kitais, Įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 9 punkto (ankstesn÷s redakcijos 8 d. 8 p.) nenumatytais, atvejais, o
min÷toji nesureguliuota teisin÷ situacija (atsisakymas vandens telkinio saugomoje teritorijoje) kaip tik ir
laikytina tokiu atveju.
Kaip jau buvo min÷ta anksčiau, šio ginčo atveju taikytinos atlyginimo už valstyb÷s išperkamą
žemę, o ne vandens telkinius taisykl÷s, tod÷l S. Z. netur÷jo teisinio pagrindo įgyti teisę į vandens telkinį nei
pagal Įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 9 punktą, nei pagal tos pačios dalies 1 punktą.
D÷l šių argumentų VAVA 2000 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. 79-8598 d÷l perdavimo S. Z.
nuosavyb÷n neatlygintinai lygiaverčio vandens telkinio (žem÷s sklypas Nr.511-4, ežeras Ešerinis) yra
neteis÷tas ir pirmosios instancijos teismo sprendimu pagrįstai panaikintas.
UAVA 2000 m. rugpjūčio 25 d. išvada „D÷l žem÷s, miško, vandens telkinio perdavimo
neatlygintinai nuosavyb÷n“ Nr. 278-3165 nepagrįsta ir neteis÷ta, nes J. K. Utenos apskrityje, Ignalinos rajone
Dysnos kaime iki nacionalizacijos nevald÷ vandens telkinio, o S. Z. d÷l to netur÷jo teis÷s atkurti nuosavyb÷s
teises į vandens telkinį, tod÷l pirmosios instancijos teismo sprendimu pagrįstai panaikinta.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu teis÷jų
kolegija
n u t a r i a:
S. Z. atstovo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m.
sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
1.3.4.2. D÷l prokuroro teisių apimties ginant viešąjį interesą
Paprastai viešųjų interesų gynimas n÷ra susijęs su konkrečių asmenų teisių ar interesų pažeidimu,
o yra susijęs su neindividualizuotu visuomen÷s, jos dalies ar tam tikrų asmenų grupių teisių bei interesų
pažeidimu.
Jei prokuroro paduotas skundas yra susijęs su privataus asmens teisių bei interesų, o ne su viešųjų
interesų gynimu, tai prokuroras, gindamas asmeninius privataus asmens interesus bei teises, negali tur÷ti
didesn÷s apimties teisių į teisminį privataus asmens tikrai ar tariamai pažeistų teisių gynimą, nei jų turi pats
privatus asmuo.
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Administracin÷ byla Nr. A8-1582/2005
Procesinio sprendimo kategorijos: 11.4.1; 65.1

N UT A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. spalio 27 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Stasio Gudyno
(kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Romano Klišausko (praneš÷jas),
sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui Juozui Robertui Gaižučiui,
tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims A. S., A. K.,
trečiųjų suinteresuotųjų asmenų atstovams Ingai Maskoliūnaitei, Vytautui Zabielai, Stasiui Šedbarui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo Utenos
rajono apylink÷s prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir trečiojo suinteresuotojo asmens A. K. apeliacinį
skundą d÷l Panev÷žio apygardos administracinio teismo 2005 m. birželio 3 d. sprendimo administracin÷je
byloje pagal pareišk÷jo Utenos rajono apylink÷s prokuratūros vyriausiojo prokuroro skundą atsakovui
Utenos apskrities viršininko administracijai, VĮ „Registrų centras“ Utenos filialui, tretiesiems asmenims A.
S., A. K. d÷l sprendimo ir įsakymo dalies panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas Utenos rajono apylink÷s prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešuosius
interesus, kreip÷si su prašymu į teismą, prašydamas panaikinti Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo 28
d. sprendimą Nr. 53520-40-10932, kuriuo A. S. buvo atkurtos nuosavyb÷s teis÷s, perduodant jam
neatlygintinai 4,27 ha žem÷s sklypą, esantį Utenos rajone Daugailių sen., Salų kaime; taip pat panaikinti
Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 10-05-230 dalį, kuria A. S. buvo atkurtos
nuosavyb÷s teis÷s į 4,27 ha žem÷s, esančios Utenos rajone, Daugailių seniūnijoje, Salų kaime, perduodant
žem÷s sklypą neatlygintinai; įpareigoti VĮ Registrų centro Utenos filialą panaikinti A. S. vardu įregistruoto
4,27 ha žem÷s sklypo, esančio Utenos rajone Daugailių seniūnijoje, Salų kaime, teisinę registraciją.
Pareišk÷jo atstovas prokuroras J. R. Gaižutis, pagrįsdamas skundo reikalavimus, nurod÷, kad A. S.
atkuriant nuosavybes teises į žemę, atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija, padar÷ daugelį
įstatymų pažeidimų: 1) A. S. 2000 m. spalio 24 d. prašymas d÷l suteikimo jam neatlygintinai nuosavyb÷n
4,09 ha žem÷s sklypą, Utenos rajone, Daugailių seniūnijoje, Salų kaime, pagal Utenos apskrities viršininko
1998 m. rugpjūčio 27 d. patvirtintą išvadą, pažeidžiant raštvedybos taisykles, Utenos rajono Daugailių
žem÷tvarkos skyriuje nebuvo užregistruotas, tod÷l negalima nustatyti prašymo padavimo datos; 2) Utenos
apskrities viršininkas 2000 m. geguž÷s 31 d. įsakymu Nr. 10-08-78 patvirtino Utenos rajono Daugailių
seniūnijos Radeikių kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projektą, kuriame A. S. patvirtintas
suprojektuotas 4,09 ha žem÷s sklypas. A. S. pagal Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnį įrašytas į 8-osios
eil÷s pretendentų sąrašą. 2000 m. kovo 15 d. vykusio 8-osios eil÷s pretendentų susirinkimo protokolo priede,
dalyvaujančių asmenų sąraše, A. S. parašas yra, tačiau jo pageidaujamas žem÷s sklypas n÷ra aptartas. Utenos
rajono Daugailių žem÷tvarkos skyriaus siunčiamų dokumentų 2000 m. registravimo žurnale n÷ra žymos apie
A. S. išsiųstą dalyvauti susirinkime kvietimą. Pagal Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų kaimo vietov÷je
rengimo metodikos 23.1 p. projekto autorius gautus piliečių prašymus (išvadas) sugrupuoja į 12 grupių pagal
Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eiliškumą. Rengiant Radeikių kadastro vietov÷s žem÷s
reformos žem÷tvarkos projektą, pažeidžiant min÷tos metodikos nuostatą, piliečių prašymus sugrupavo
Utenos rajono Daugailių žem÷tvarkos skyriaus specialistai, ir tik A. S. ir A. J. K. pavard÷s įrašytos projekto
autoriaus ranka; 3) A. S. teisę į nuosavyb÷s teisių atkūrimą įgijo 1998 m. rugpjūčio 24 d. perleidimo sutarties
pagrindu, jo žmona E. S. perleido jam teisę į 2,70 ha nuosavyb÷s teisių atkūrimą. Šios sutarties pagrindu
buvo panaikinta E. S. vardu 1998 m. rugpjūčio 10 d. išduota išvada ir 1998 m. rugpjūčio 27 d. parengta nauja
išvada A. S. vardu, paliekant ankstesn÷s išvados numerį. Ši išvada Daugailių seniūnijos gaunamų išvadų
registracijos žurnale užregistruota 2000 m. balandžio 6 d., t. y. po Utenos apskrities viršininko 2000 m. kovo
3 d. įsakymu Nr. 10-03-37 nustatytos 2000 m. kovo 27 d. datos. Rengiant Radeikių kadastro vietov÷s žem÷s
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reformos žem÷tvarkos projektą, projekto autorius tur÷jo vadovautis turimais piliečių prašymais, išvadomis,
pateiktomis iki 2000 m. kovo 27 d. Piliečių prašymai ir išvados pateikti po nustatytos datos tenkinami, jeigu
lieka laisvos žem÷s ar miško, nekeičiant jau suprojektuotų piliečiams žem÷naudų. Šių piliečių sąrašą tvirtina
apskrities viršininkas atskiru įsakymu, tačiau A. S. pavard÷ atitinkamu įsakymu nebuvo patvirtinta.
Prokuratūros atstovas nurod÷, kad Utenos rajono apylink÷s prokuratūra apie neteis÷tus Utenos apskrities
viršininko sprendimus sužinojo tik 2004 m. spalio 12 d., kai prokuratūroje buvo gauti iš Utenos apskrities
viršininko administracijos A. S. žem÷s nuosavyb÷s atkūrimo dokumentai, tod÷l prokuratūra, 2004 m. spalio
18 d. paduodama Panev÷žio apygardos administraciniam teismui prašymą d÷l sprendimų panaikinimo,
termino nepažeid÷.
Atsakovo Utenos apskrities viršininko administracijos atstovai praš÷ prokuratūros prašymą atmesti
kaip nepagrįstą.
Nurod÷, kad, priimant Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. 10-05-230 ir
Utenos apskrities viršininko 2001 m.. kovo 28 d. sprendimą Nr. 53520-40-10932, kuriais A. S. buvo atkurtos
nuosavyb÷s teis÷s, perduodant jam neatlygintinai 4,27 ha žem÷s sklypą, esantį Utenos rajone Daugailių sen.,
Salų kaime, nebuvo pažeisti nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žemę įstatymai, nebuvo pažeistos trečiojo
suinteresuoto asmens A. K. teis÷s ir teis÷ti interesai. Raštvedybos taisyklių pažeidimai, padaryti rengiant
Radeikių kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projektą, yra mažareikšmiai ir d÷l to n÷ra pagrindo
naikinti šiuos sprendimus.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo A. S. prašo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.
Jo atstov÷ nurod÷, kad A. K. Utenos rajono valdybos 1994 m. gruodžio 19 d. sprendimu ir Utenos
apskrities viršininko 1999 m. birželio 24 d. sprendimu, buvo atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į visą, 28,61 ha jos
paveldimos buvusio savininko, jos t÷vo, L. K. valdytą žem÷s plotą. Buvusiose L. K. žem÷valdos ribose likus
apie 4,80 ha laisvos žem÷s fondo žem÷s, pagal Utenos apskrities viršininko 1998 m. rugpjūčio 27 d. išvadą
d÷l žem÷s, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavyb÷n, A. S., vietoj 2,70 ha žem÷s sklypo
Garnelių kaime, Utenos rajone pageidavo įsigyti lygiavertį žem÷s sklypą prie savo namų valdos, Salų kaime.
Tod÷l A. S. buvo suprojektuotas žem÷s sklypas ir 2001 m. kovo 28 d. sprendimu atkurtos nuosavyb÷s teis÷s,
perduodant nuosavyb÷n neatlygintinai lygiavertį 4,27 ha žem÷s sklypą Daugailių seno Salų kaime. A. K.
teis÷ į 7,3 ha žem÷s sklypą, esantį Petroniškio kaime, Sudeikių sen. atsirado po Utenos rajono apylink÷s
teismo 2001 m. lapkričio 23 d. sprendimo d÷l juridinę reikšmę turinčio fakto pri÷mimo, t. y. jau po to, kai A.
S. buvo 2001 m. kovo 8 d. priimtas sprendimas d÷l nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo, tod÷l šis sprendimas
niekaip negali pažeisti A. K. teisių.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo A. K. ir jos atstovas praš÷ patenkinti prokuratūros prašymą.
A. K. nurod÷, kad Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo 28 d. sprendimas, kuriuo A. S. buvo
atkurtos nuosavyb÷s teis÷s, perduodant jam neatlygintinai 4,27 ha žem÷s sklypą, esantį Utenos rajone
Daugailių sen., Salų kaime, pažeidžia jos teises, nes jai pirmumo teise tur÷jo būti atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į
jos t÷vo L. K. tur÷tą 7,30 ha žem÷s sklypą Petroniškių kaime. Tur÷ta žem÷ yra faktiškai ta pati Salų
vienkiemio žem÷.
Panev÷žio
apygardos
administracinis
teismas 2005 m. birželio 3
d.
sprendimu pareišk÷jo prašymą atmet÷.
Teismas nurod÷, jog trečiasis suinteresuotasis asmuo A. S. teisę į nuosavyb÷s teisių atkūrimą įgijo
1998 m. rugpjūčio 24 d. perleidimo sutarties pagrindu, sutuoktin÷ E. S. perleido jam teisę į 2,70 ha žem÷s,
esančios Garnelių kaime, Utenos rajone. Šios sutarties pagrindu buvo panaikinta E. S. vardu 1998-08-10
išduota išvada Nr. 66/98, kuri buvo užregistruota 1998 m. rugpjūčio 12 d. ir 1998 m. rugpjūčio 27 d.
parengta išvada A. S. vardu, paliekant ankstesn÷s išvados numerį. Ši išvada buvo pateikta kartu su 1998 m.
rugpjūčio 28 d. prašymu suteikti jam neatlygintinai nuosavyb÷n 4,09 ha žem÷s sklypą, esantį Utenos rajone,
Daugailių sen., Salų kaime. Šią aplinkybę, kad pagal šią išvadą buvo atkurta nuosavyb÷s teis÷ A. S. į dalį
žem÷s – namų valdą, o po to ši išvada d÷l likusios žem÷s dalies buvo grąžinta projekto autoriui, patvirtina
paties A. S. paaiškinimas, liudytojo V. Č. paaiškinimas. Tai, kad A. S. prašymas ir išvada buvo pateikta ir
priimta atsakovo laiku – iki Utenos apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 10-3-37 nustatytos
datos – 2000 m. kovo 27 d., patvirtina nuosavyb÷s byloje esantis Utenos apskrities viršininko 1998 m.
rugs÷jo 1 d. sprendimas Nr. 33850-40-7515, priimtas remiantis ta pačia 1998 m. rugpjūčio 27 d. išvada.
Tod÷l teismas konstatavo, kad A. S. prašymą bei išvadą padav÷ laiku, galiojančių įstatymų nustatyta tvarka ir
jam negali kilti atsakomyb÷ už tai, kad žem÷tvarkos skyriaus darbuotojas, pažeisdamas raštvedybos
taisykles, pakartotinai paduoto 2000 m. spalio 24 d. prašymo ir 1998 m. rugpjūčio 27 d. išvados laiku ir
tinkamai neužregistravo.
Teismas taip pat pabr÷ž÷, kad rengiant Radeikių kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos
projektą, projekto autorius V. Č., vadovavosi piliečių prašymais, pažymomis ir išvadomis pateiktomis iki

116

Administracinių teismų praktika Nr. 8

nuo 2005-07-01

2000 m. kovo 27 d., kaip to reikalauja Žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto kaimo vietov÷je rengimo
metodikos 27 punktas (toliau – Metodika). Sutinkamai su Metodikos 23.1 punktu, gautus piliečių prašymus
projekto autorius privalo sugrupuoti į 12 grupių pagal Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą
eiliškumą. Trečiasis suinteresuotasis asmuo A. S. buvo įrašytas į 8-osios eil÷s pretendentų sąrašą. Liudytoju
apklaustas projekto autorius V. Č. paaiškino, kad rengiant Radeikių kadastro vietov÷s žem÷s reformos
žem÷tvarkos projektą, piliečių prašymus sugrupavo žem÷tvarkos skyriaus specialistas, o jis savo ranka įraš÷
A. S. ir A. K. pavardes, kadangi šių asmenų pavard÷s nebuvo įrašytos. V. Č., įrašydamas A. S. pavardę į 8osios eil÷s pretendentų sąrašą, vadovavosi galiojančių įstatymų nuostatomis. 2000 m. kovo 15 d. įvyko 8osios eil÷s pretendentų susirinkimas. Nors Utenos rajono Daugailių žem÷tvarkos skyriaus siunčiamų raštų
registravimo žurnale žymos apie A. S. išsiųstą kvietimą n÷ra, tačiau A. S. apie rengiamą susirinkimą buvo
informuotas ir nors pav÷lavęs, susirinkime dalyvavo. Tai įrodo dalyvavusių asmenų sąrašas su A. S. parašu,
A. S. paaiškinimas, liudytojų N. P., V. Č. Parodymais. Be to, liudytojas V. Č. paaiškino, kad įvykusio
susirinkimo metu nebuvo aptartas A. S. pasirinktas žem÷s sklypas, kadangi niekas iš dalyvaujančių 8-osios
eil÷s pretendentų nepareišk÷ noro šį žem÷s sklypą gauti.
D÷l žem÷s sklypo skyrimo A. K. teismas nurod÷, kad Utenos rajono apylink÷s teismas 2001 m.
lapkričio 23 d. sprendimu nustat÷ juridinę reikšmę turintį faktą, jog L. K. iki žem÷s nacionalizacijos, be
anksčiau min÷to 28,61 ha žem÷s sklypo, esančio Salų kaime, Daugailių seniūnijoje, nuosavyb÷s teise dar
vald÷ 7,30 ha žem÷s sklypą Petroniškio kaime, Sudeikių seniūnijoje, Sudeikių kadastrin÷je vietov÷je, t. y.
kitoje kadastrin÷je vietov÷je, negu Radeikių kadastrin÷ vietov÷. A. K. teis÷ į min÷tą žem÷s sklypą atsirado
jau po to, kai A. S. 2001 m. kovo 28 d. sprendimu buvo atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į žemę. Pagal Utenos
apskrities viršininko 2001 m. gruodžio 22 d. parengtą išvadą A. K. perduoti nuosavyb÷n lygiavertį žem÷s
sklypą pageidaujamojoje vietov÷je – Radeikių kadastrin÷je vietov÷je Salų kaime – galima tik laikantis Žem÷s
reformos įstatymo nustatyto eiliškumo.
Teismas, atsižvelgdamas į išd÷stytas aplinkybes, konstatavo, kad tenkinti Utenos rajono apylink÷s
prokuratūros vyriausiojo prokuroro reikalavimus n÷ra pagrindo, jie yra nepagrįsti, kadangi atsakovas,
priimdamas ginčijamus aktus bei atlikdamas kitus veiksmus, nepažeid÷ Žem÷s reformos žem÷tvarkos
projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Žem÷s ir miškų ūkio ministerijos 1998 m.
balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 su pakeitimais ir papildymais 14 punkto, Žem÷s reformos įstatymo ir
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo reikalavimų. Rengiant Radeikių
kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projektą, žem÷tvarkos skyriaus darbuotojų padaryti
pažeidimai – A. S. 2000 m. spalio 24 d. prašymo neužregistravimas, 1998 m. rugpjūčio 27 d. išvados
užregistravimas nelaiku, kvietimo į susirinkimą neišsiuntimas ir pan. – pripažintini mažareikšmiais. Teismo
nuomone, nepanaikinus ginčijamų sprendimų, n÷ra pagrindo tenkinti pareišk÷jo trečią reikalavimą, tai yra
įpareigoti VĮ Registrų centro Utenos filialą panaikinti A. S. vardu įregistruoto 4,27 ha žem÷s sklypo teisinę
registraciją. Tod÷l teismas pareišk÷jo prašymą atmet÷.
Pareišk÷jas Utenos rajono apylink÷s vyriausiasis prokuroras apeliaciniu skundu prašo Panev÷žio
apygardos administracinio teismo 2005 m. birželio 3 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios
instancijos teismui nagrin÷ti iš naujo.
Pareišk÷jas apeliacinį skundą grindžia pirmosios instancijos teismui nurodytais argumentais.
Papildomai nurodo, jog teismas sprendime pripažino, kad rengiant Radeikių kadastro vietov÷s žem÷s
reformos žem÷tvarkos projektą žem÷tvarkos skyriaus darbuotojų esą padaryti tokie pažeidimai, kaip A. S.
2000 m. spalio 24 d. prašymo, A. S. išvados užregistravimas ne laiku, kvietimo į susirinkimą neišsiuntimas ir
pan., pripažintini mažareikšmiais. Pareišk÷jo nuomone, tai neteisinga teismo išvada. Nustatyti pažeidimai yra
ne mažareikšmiai, o esminiai. Kadangi A. S. 2000 m. spalio 24 d. prašymas suteikti neatlygintinai
nuosavyb÷n žemę parduotas per v÷lai, o išvada 1998 m. rugpjūčio 27 d. (registravimo žurnale išvados
numeris nenurodytas) nebuvo pateikta žem÷tvarkininkams, žem÷s sklypo suteikimas A. S. neatlygintinai
nuosavyb÷n buvo neteis÷tas. Min÷tas prašymas, pareišk÷jo teigimu, yra vienas iš pagrindinių A. S.
nuosavyb÷s teisių atkūrimo dokumentų. A. S. 2000 m. spalio 24 d. prašymu, kaip oficialiu dokumentu,
naudojosi ne viena institucija, sprendusi nuosavyb÷s atkūrimo ir įteisinimo klausimą, pvz., VĮ Registrų
centro Utenos filialas. Be to, pareišk÷jo nuomone, kai kurios teismo išvados prieštarauja bylos tikrosioms
aplinkyb÷ms, nekritiškai buvo įvertinti V. Č. ir N. P. parodymai, nes jie yra regimai suinteresuoti bylos
baigtimi. Nepilnai ir nevisapusiškai įvertinti A. S. dokumentai byloje. Visai neatsižvelgta į trečiojo
suinteresuotojo asmens byloje A. K. pateiktus dokumentus, jos interesus. D÷l to, pareišk÷jo teigimu, teismo
sprendime padarytos išvados neatitinka tikrųjų bylos aplinkybių ir tod÷l teismo sprendimas negali būti
pripažintas pagrįstu ir teis÷tu.
Pareišk÷jas akcentuoja ir tai, kad 2005 m. geguž÷s 24 d. teismo pos÷džio metu buvo pareikštas
prašymas kviesti Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos bei VĮ Valstybinio žem÷tvarkos
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instituto Dirvožemio skyriaus specialistus byloje kai kuriems bylos duomenims ir veiksmams ištirti bei
įvertinti. Tačiau šis prašymas buvo nepatenkintas ir net nebuvo prid÷tas prie bylos. Teismo atsisakymas
kviesti specialistus min÷tiems klausimams paaiškinti at÷m÷ galimybę įrodin÷ti pareišk÷jo prašymo
pagrįstumą. Tai, pareišk÷jo teigimu, yra Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnio pažeidimas,
tur÷jęs esmin÷s reikšm÷s teisingam bylos išsprendimui, juk A. S. 2000 m. spalio 24 d. prašymu praš÷ suteikti
neatlygintinai nuosavyb÷n 4,09 ha žem÷s, bet ne miško. Taigi, priešingai A. S. prašymui, faktiškai jam buvo
suteikiama 3,19 ha miško ir 1,08 ha žem÷s ūkio paskirties žem÷s. Tod÷l kyla klausimas, ar iš tikrųjų miško
plotas idealiai atitinka ūkio paskirties žem÷s plotą (3,19 ha + 1,08 ha = 4,27 ha) vertybine prasme. Šis
klausimas teisminio nagrin÷jimo metu nebuvo išnagrin÷tas.
Pareišk÷jo manymu, teismas sprendime teigia, kad panaikinus E. S. vardu 1998 m. rugpjūčio 10 d.
išduotą išvadą Nr. 66/98, 1998 m. rugpjūčio 27 d. buvo parengta išvada A. S. vardu, paliekant ankstesn÷s
išvados numerį, tačiau tai neatitinka tikrov÷s. Daugailių žem÷tvarkos skyriaus tvarkomame išvadų
registravimo žurnale A. S. nurodytos išvados numeris yra 09/66, 0 A. S. 2000 m. spalio 24 d. prašyme
nurodytas dar kitas numeris – Nr. 80-66. Numeriai 09/66 ir 80-66 tikrai niekaip n÷ra tapatūs E. S. vardu 1998
m. rugpjūčio 10 d. išduotos išvados numeriui 66/98. Be to, atkuriant A. S. nuosavyb÷s teises buvo
vadovaujamasi jo 2000 m. spalio 24 d. prašymu, kuriame nurodyta, jog pagrindas atkurti A. S. nuosavyb÷s
teises yra 1998 m. rugpjūčio 27 d. išvada Nr. 80-66. Tad akivaizdu, kad, panaikinus E. S. vardu 1998 m.
rugpjūčio 10 d. išduotą išvadą Nr. 66/98, A. S. vardu parengta 1998 m. rugpjūčio 27 d. išvada negal÷jo būti
parengta, paliekant ankstesn÷s išvados numerį. Pareišk÷jas atkreipia teismo d÷mesį, kad Daugailių
žem÷tvarkos skyriaus tvarkytame 2000 m. balandžio 6 d. išvadų registravimo žurnale E. S. pavard÷ išbraukta
ir raudonu rašalu įrašytas A. S., be jokio tai atlikusio darbuotojo paaiškinimo (n÷ra įrašo „taisymu tik÷ti“,
datos, taisymus atlikusio darbuotojo inicialų ir parašo). Tokie taisymai yra negalimi, nes ne tik kad neatitinka
elementarių raštvedybos taisyklių, bet pažeidžia registruotų žurnale išvadų eiliškumą; lieka neaišku, pagal
kokią išvadą atkuriamos nuosavyb÷s teis÷s pretendentui.
Pareišk÷jo nuomone, teismas, nagrin÷damas bylą, visai neatkreip÷ d÷mesio ir neįvertino to, kad A.
S. perduotas neatlygintinai 4,27 ha žem÷s sklypas priklaus÷ A. K. t÷vui L. K., iš kurio ji šią žemę paveld÷jo.
Iš bylos duomenų akivaizdu, kad Salų kaimas, esantis Daugailių seniūnijoje, anksčiau buvo įvardijamas
vienkiemiu, kurį sudar÷ L. K. žem÷s dalis Salų kaime ir 7,3 ha Petroniškių kaime, nes L. K. žemę, esančią
Salų kaime, ir L. K. žemę Petroniškių kaime jung÷ tik kelių metrų tiltelis. Tod÷l visas žem÷s masyvas ir buvo
įvardijamas vienkiemiu, turinčiu vientisą ūkininko žem÷s plotą. Aiškinimas, kad žem÷s plotai esą skirtingose
vietov÷se, tod÷l A. K. priklausantis 7,3 ha žem÷s plotas yra Petroniškių kaime, atstatant nuosavyb÷s teisę A.
K. į šį plotą, būtų traktuojama kaip žem÷s sklypo atk÷limas iš kitos kadastro vietov÷s. Bet toks argumentas
yra nerimtas ir prieštarauja teisingumo ir protingumo principams, nes negalima vienai buvusio ūkio ir to
paties ūkininko žem÷s ploto daliai, esančioms kartu (jas jungia 4 m tiltelis), taikyti du atskirus teisinius
režimus. Žem÷s daliai, esančiai Salų kaime, atkuriant pretendentams nuosavyb÷s teisę, bus atkurta
nuosavyb÷s teis÷ 1-ąja eile, o to paties ūkininko žem÷s plotui – kitai jos žem÷s daliai jau 8-ąja eile.
Pareišk÷jas akcentuoja, kad iš bylos duomenų matyti, jog ilgą laiką teisme vyko A. K. ginčas su
Utenos apskrities viršininko administracija d÷l 7,3 ha žem÷s sklypo priklausomyb÷s. Utenos apskrities
viršininko administracija gerai žinojo ginčo esmę, suprato, kad žem÷ turi būti grąžinta teis÷tam savininkui,
tačiau to nepais÷ ir toliau be pagrindo reng÷ planus perduoti A. K. priklausančią žemę perduoti A. S.
nuosavyb÷n.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo A. K. apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo
sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrin÷ti iš naujo, nes skundžiamame teismo sprendime išvados
paremtos nevisapusiškai išnagrin÷jus bylos medžiagą.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo A. K. mano, kad teismas nevisapusiškai ištyr÷ ir išnagrin÷jo bylos
aplinkybes, neteisingai aiškinio ir taik÷ materialin÷s teis÷s normas, tod÷l teismo sprendimas yra nepagrįstas,
neteis÷tas ir d÷l šios priežasties naikintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 str.). Apeliacinį
skundą grindžia pareišk÷jo – Utenos rajono apylink÷s vyriausiojo prokuroro apeliaciniame skunde išd÷stytais
argumentais. Papildomai pabr÷žia tai, jog Utenos apskrities viršininko administracija, dalyvaudama jos
byloje d÷l juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, žinojo, kad negali jos žem÷s skirti A. S., kol byloje
nesibaigs procesas.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo A. S. atsiliepime į Utenos rajono apylink÷s vyriausiojo prokuroro
apeliacinį skundą prašo šį skundą atmesti, taip pat priteisti bylin÷jimosi išlaidas.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo A.S., kad trečiojo suinteresuoto asmens A. K. privatūs interesai
n÷ra ir negali būti prilyginami viešojo intereso sąvokai, tod÷l kyla klausimas ar Utenos rajono apylink÷s
prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas vieno fizinio asmens interesus teisme, nepažeid÷ tarnybin÷s
etikos reikalavimų ir 1994 m. spalio 13 d. Prokuratūros įstatymo Nr. 1-599 19 straipsnio nuostatų. Be to,
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nors apeliantas Utenos rajono apylink÷s prokuratūros vyriausiasis prokuroras nurodo, kad bylos nagrin÷jimo
metu Utenos rajono apylink÷s prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašyme nustatyti įstatymo pažeidimai,
atkuriant nuosavyb÷s teises trečiajam suinteresuotajam asmeniui A. S. visiškai pasitvirtino, tačiau apeliantas
prašymą Panev÷žio apygardos administraciniam teismui grind÷ tik keliais raštvedybos taisyklių pažeidimais
ir neginčija jo, trečiojo suinteresuoto asmens A. S., teis÷s į nuosavyb÷s teisių atkūrimą.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo atkreipia d÷mesį ir į tai, kad apeliantas Utenos rajono apylink÷s
prokuratūros vyriausiasis prokuroras nurodo, jog neteisingai pirmosios instancijos teismo buvo įvertinti
liudytojų V. Č. ir N. P. parodymai, nes jie regimai yra suinteresuoti bylos baigtimi. Tačiau apeliantas Utenos
rajono apylink÷s prokuratūros vyriausiasis prokuroras apeliaciniame skunde taip ir neįvardina, kaip
pasireišk÷ liudytojų V. Č. ir N. P. regimas suinteresuotumas bylos baigtimi. Be to, apeliantas Utenos rajono
apylink÷s prokuratūros vyriausiasis prokuroras nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisak÷
kviesti specialistą pateikti išvadą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 61 straipsnio 1 dalyje numatyta,
kad specialistas kviečiamas tais atvejais, kai nagrin÷jant administracinę bylą teisme reikia specialių žinių
dokumentams, daiktams ar veiksmams ištirti bei įvertinti. Tuo tarpu nagrin÷jant šią administracinę bylą,
atsakovą Utenos apskrities viršininko administraciją atstovavo kompetentingi specialistai – Utenos apskrities
viršininko administracijos Žem÷s tvarkymo departamento direktor÷ Irena Guigien÷ ir Utenos apskrities
viršininko administracijos Žem÷s tvarkymo departamento Utenos rajono žem÷tvarkos skyriaus ved÷ja
Raimonda Jankauskien÷. Be to, pagal 2003 m. geguž÷s 5 d. Žem÷s ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-187 „D÷l
Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Nacionalin÷s
žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos nuostatus, Nacionalin÷s žem÷s tarnyba prie Žem÷s ūkio
ministerijos neteikia specialisto išvadų.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo nurodo, kad apeliantas be pagrindo teigia, jog A. S. 2000 m. kovo
15 d. vykusiame 8-sios eil÷s pretendentų susirinkime nedalyvavo ir atvyko jau jam pasibaigus, kadangi šio
susirinkimo pabaiga nebuvo apibr÷žta konkrečia valanda.
Trečiasis suinteresuotasis asmuo paaiškina, kad apeliantas Utenos rajono apylink÷s prokuratūros
vyriausiasis prokuroras nepagrįstai nurodo, jog pirmosios instancijos teismas visai neatkreip÷ d÷mesio ir
neįvertino to, kad jam, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. S., neatlygintinai perduotas 4,27 ha žem÷s
sklypas Salų k., Utenos raj. iki nacionalizacijos priklaus÷ trečiojo suinteresuoto asmens A. K. t÷vui L. K.
Pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes ištyr÷ ir tinkamai įvertino – 1994 m. gruodžio 19 d. Utenos
rajono valdybos sprendimu Nr. 2328 A. K. buvo atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į visą jos paveldimą buvusios L.
K. žem÷valdos plotą – 28,61 ha Salų k., Daugailių seniūnijoje, Utenos raj.: 7,25 ha miško plotą grąžinant
natūra, 14,06 ha ekvivalentine natūra, už 1,75 ha numatant atlyginti pinigais. Utenos rajono apylink÷s 1998
m. balandžio 1 d. teismo sprendimu 1994 m. gruodžio 19 d. Utenos rajono valdybos sprendimą Nr. 2328
dalyje d÷l 1,75 ha žem÷s sklypo išpirkimo pinigais panaikinus, Utenos apskrities viršininko 1999 m. birželio
24 d. įsakymu Nr. 40755-40-8635 nuosavyb÷s teis÷s į 1,75 ha žem÷s sklypą A. K. buvo atkurtos natūra: 1,50
ha žem÷s ir 0,25 ha miško. Utenos rajono apylink÷s teismo 2001 m. lapkričio 13 d. sprendimu buvo
nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad L. K. iki naciona1izacijos Petroniškio kaime, Sudeikių
seniūnijoje, Utenos rajone vald÷ 7,30 ha žem÷s sklypą. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija
neginčija trečiojo suinteresuoto asmens A. K. teis÷s neatlygintinai įsigyti tokios pačios vert÷s žem÷s sklypą.
Tačiau apeliantas Utenos rajono apylink÷s prokuratūros vyriausiasis prokuroras neatkreip÷ d÷mesio, kad
trečiojo suinteresuoto asmens A. S. 4, 27 ha žem÷s sklypas Salų k., Daugailių seniūnijoje, Utenos raj. yra
kitoje kadastrin÷je vietov÷je, nei trečiojo suinteresuoto asmens A. K. t÷vo L. K. iki nacionalizacijos
Petroniškio kaime, Sudeikių seniūnijoje, Utenos rajone valdytas 7,30 ha žem÷s sklypas.
Atsiliepimu į trečiojo suinteresuotojo asmens A. K. apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotasis
asmuo A. S. prašo jį atmesti. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia atsiliepime į atsakovo Utenos rajono
apylink÷s prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą išd÷stytais motyvais.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Apeliacinis skundas atmetamas.
Byloje nustatyta, kad į ginčo žem÷s sklypą nuosavyb÷s teises atkurti natūra pretendavo A. K.,
tačiau šis žem÷s sklypas neatlygintinai nuosavyb÷n buvo suteiktas A. S.
Tai, kad ginčo žem÷s sklypas iki nacionalizacijos priklaus÷ A. K. t÷vui L. K., yra nustatyta
įsiteis÷jusiu Utenos rajono apylink÷s teismo 2001 m. lapkričio 23 d. sprendimu.
Tokiu būdu ginčo žem÷s sklypo suteikimas nuosavyb÷n A. S. tiesiogiai gal÷jo pažeisti tik A. K.
teises.
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Paprastai viešųjų interesų gynimas n÷ra susijęs su konkrečių asmenų teisių ar interesų pažeidimu, o
yra susijęs su neindividualizuotu visuomen÷s, jos dalies ar tam tikrų asmenų grupių teisių bei interesų
pažeidimu.
Apibendrinant tai, kas pasakyta, darytina išvada, kad prokuroro paduotas skundas yra susijęs su
privataus asmens – A. K. teisių bei interesų gynimu, o ne su viešųjų interesų gynimu.
Šios aplinkyb÷s konstatavimas savo ruožtu sąlygoja tai, kad prokuroras, gindamas asmeninius A.
K. interesus bei teises, negali tur÷ti didesn÷s apimties teisių į teisminį A. K. tikrai ar tariamai pažeistų teisių
gynimą, nei jų turi pati A.K.
Iš bylos matyti, kad A. K. 2002 m. ir 2003 m. m÷gino teisme apginti savo galbūt pažeistas teises,
prašydama panaikinti tą patį Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo 28 d. sprendimą, kurį savo skundu
šioje byloje prašo panaikinti ir prokuroras, tačiau to jai nepavyko padaryti d÷l praleistų terminų ir pan. (t.1,
b.l. 125-129).
Taigi A. K. savo teisę į teisminę gynybą yra realizavusi.
Tod÷l prokuroras, m÷ginantis dar kartą teismine tvarka apginti tas pačias A. K. teises, neturi
reikalavimo teis÷s, nes A. K. savo teise į teisminę gynybą yra pasinaudojusi. Jis tai gal÷tų daryti tik tuo
atveju, jei įrodytų, kad A. K. teis÷ į teisminę gynybą yra neišnykusi.
Tačiau byloje tokių įrodymų n÷ra pateikta. Be to, ir pats prokuroro skundas n÷ra grindžiamas tuo.
D÷l pamin÷to tenkinti apeliacinius skundus jame nurodytais motyvais n÷ra pagrindo.
Be to, pažym÷tina, kad ir pats prokuroro skundas teismui pateiktas praleidus skundo padavimo
terminus (ABTĮ 33 straipsnis).
Priešingai nei teigiama prokuroro skunde, kad jis apie ginčijamus byloje sprendimus sužinojo 2004
m. spalio 12 d., kai į jį su atitinkama informacija kreip÷si Utenos apskrities viršininko administracija, bylos
medžiaga liudija, kad tokia informacija prokurorui buvo pateikta 2004 m. rugpjūčio 3 d. (t. 1, b.l. 91; 130132).
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
n u t a r i a:
Panev÷žio apygardos administracinio teismo 2005 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, o
pareišk÷jo Utenos rajono apylink÷s prokuratūros ir trečiojo suinteresuoto asmens A. K. apeliacinius skundus
atmesti
Nutartis neskundžiama.
1.3.4.3. D÷l ginčų, susijusių su nuosavyb÷s teisių atkūrimu ir kilusių iki sprendimo atkurti nuosavyb÷s
teises pri÷mimo, priskirtinumo
Ginčai, susiję su nuosavyb÷s teisių atkūrimu ir kilę iki sprendimo atkurti nuosavyb÷s teises
pri÷mimo, administracinių ginčų komisijose nenagrin÷tini.
Administracin÷ byla Nr. A4-1827/2005
Procesinio sprendimo kategorija 24
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. gruodžio 16 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų: Gintaro
Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Nijol÷s Piškinait÷s (praneš÷ja) ir Sigitos Rud÷nait÷s,
sekretoriaujant A. Briedienei,
dalyvaujant atsakovo Nacionalin÷s žem÷s tarnybos atstovui T. Ladukui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jos V.
S. apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 12 d. sprendimo
administracin÷je byloje pagal pareišk÷jos V. S. skundą atsakovui Nacionalinei žem÷s tarnybai prie
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Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministerijos, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Utenos
apskrities viršininko administracijai, M. B. ir R. K., d÷l sprendimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷ja kreip÷si į teismą, prašydama panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų
komisijos 2005 m. geguž÷s 12 d. sprendimą Nr. 2005/03-4R-94, kuriuo buvo atmestas jos prašymas
įpareigoti Nacionalinę žem÷s tarnybą prie Žem÷s ūkio ministerijos iš naujo išnagrin÷ti pareišk÷jos 2005
m. vasario 24 d. prašymą. Nurod÷, kad 2005 m. vasario 24 d. kreip÷si į Nacionalinę žem÷s tarnybą prie
Žem÷s ūkio ministerijos, prašydama apginti jos teises, kadangi M. B. ir R. K., pasinaudodamos tarnybine
pad÷timi ir disponuodamos turima informacija, siekia nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese, pažeidžiant
eiliškumą, gauti sklypus geresn÷je vietoje nei pareišk÷ja. Nacionalin÷ žem÷s tarnyba 2005 m. kovo 24 d.
raštu pareišk÷jai atsak÷ jokių pažeidimų nenustačiusi. Šį Nacionalin÷s žem÷s tarnybos raštą pareišk÷ja
apskund÷ Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, tačiau komisija 2005 m. geguž÷s 12 d. sprendimu
pareišk÷jos skundą atmet÷. Toks sprendimas, pareišk÷jos nuomone, nepagrįstas ir naikintinas. Tretieji
suinteresuotieji asmenys šioje byloje M. B. ir R. K., dirbdamos Utenos apskrities viršininko
administracijoje, pasinaudojo savo tarnybine pad÷timi ir 9-osios eil÷s pretendentų gauti neatlygintinai
nuosavyb÷n lygiaverčius tur÷tajam žem÷s sklypus sąraše, patvirtintame Utenos apskrities viršininko 2002
m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 10-08-43, būdamos atitinkamai 23 ir 24 (išvada d÷l miško perdavimo
neatlygintinai tretiesiems asmenims Utenos rajono žem÷tvarkos skyriui pateikta 2001 m. gruodžio 29 d.),
gavo sklypus prie ežero. Pareišk÷jai, kuri eil÷je buvo pirmoji (jos prašymas suteikti lygiavertį miško plotą
Utenos rajono žem÷tvarkos skyriuje gautas 2000 m. geguž÷s 11 d.), pasiūlytas vienintelis sklypas prastoje
vietoje (jo 2003 m. gruodžio 31 d. pareišk÷ja atsisak÷), tokiu būdu pažeidžiant Žem÷s reformos įstatymo
10 straipsnio 4 dalies nuostatą, jog tą patį žem÷s sklypą pageidaujant gauti nuosavyb÷n neatlygintinai
keliems vienodą pirmumo teisę turintiems piliečiams, jis suteikiamas piliečiui, kuris pirmiau pateik÷
prašymą. M. B. buvo suformuotas ir Utenos apskrities viršininko 2002 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 100-596 patvirtintas 1,22 ha miško sklypas, Kuktiškių žem÷s reformos žem÷tvarkos projekte pažym÷tas Nr.
100, o 2003 m. kovo 20 d. paruošta nuosavyb÷s teisių atkūrimo byla. Trečiajam asmeniui R. K. buvo
suformuotas ir Utenos apskrities viršininko 2002 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 10-0-596 patvirtintas 1,25
ha miško sklypas, Kuktiškių žem÷s reformos žem÷tvarkos projekte pažym÷tas Nr. 101, o 2003 m. kovo
20 d. paruošta nuosavyb÷s teisių atkūrimo byla. 2003 m. liepos 30 d. įsakymu Utenos apskrities
viršininko administracija sudar÷ darbo grupę sprendimų d÷l nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo teis÷tumui
patikrinti – ar nepažeista 9-osios eil÷s pretendentų pirmenyb÷s teis÷ rinktis sklypą. 2004 m. sausio 16 d.
komisija (pažyma Nr. TK-8 „D÷l Kuktiškių kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto
papildomo patikrinimo“) konstatavo, kad buvo pažeistos 9-osios eil÷s pretendentų V. S. ir B. P. įp÷din÷s
J. P. teis÷s pasirinkti sklypus. Nors pareišk÷ja 2004 m. balandžio 19 d. prašymu išreišk÷ valią gauti miško
sklypą trečiųjų asmenų M. B. arba R. K. suprojektuotų sklypų vietoje, Utenos apskrities viršininko
administracijos atstovas 2005 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 13-11763 ir sprendimu Nr. 13-11764
tretiesiems asmenims atkūr÷ nuosavyb÷s teises į 1,22 ha ir 1,25 ha žem÷s sklypus, esančius Padumbl÷s
kaime, Kuktiškių seniūnijoje, Utenos rajone. Pareišk÷ja taip pat pabr÷ž÷ Žem÷s reformos žem÷tvarkos
projektų rengimo metodikos 5 priede (minimas 2005 m. kovo 24 d. Nacionalin÷s žem÷s tarnybos Žem÷s
tvarkymo departamento direktoriaus rašte Nr. 3B-(9.5)-S-214-306), kuriame suderintos jai suprojektuoto
sklypo ribos bei planas, nepasirašiusi. Praš÷ skirti rašysenos ekspertizę.
Atsakovas Nacionalin÷ žem÷s tarnyba prie Žem÷s ūkio ministerijos pareišk÷jos skundą praš÷
atmesti. Nurod÷, kad pagal pareišk÷jos skundą atlikus tyrimą, nustatyta, jog Utenos apskrities valdytojo
1996 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 40-6099 V. S. atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į 2,33 ha žem÷s plotą,
grąžinant žemę natūra ir 1,32 ha žem÷s plotą (vert÷ 1 109 Lt) išperkant, suteikiant lygiavertį miško plotą.
2000-05-11 pareišk÷ja Utenos rajono žem÷tvarkos skyriui pateik÷ prašymą suteikti lygiavertį miško plotą.
Utenos rajono žem÷tvarkos skyriaus vyr. žem÷tvarkinink÷s G. Petuchovos pasirašytoje pažymoje „Apie
asmenis, pageidaujančius Kuktiškių seniūnijos Kuktiškių kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos
projektui rengti patvirtintoje teritorijoje iki 2001-12-29 projektui rengti nustatytos parengiamųjų darbų
pabaigos“ tarp 9-osios eil÷s pretendentų įrašyta V. S. Šios grup÷s susirinkimas įvyko 2002 m. vasario 21
d. ir, kaip matyti iš susirinkimo protokolo, jame dalyvavusi pareišk÷ja lygiavertį miško sklypą pageidavo
gauti laisvo miško plotuose (7 blokas, 32 sklypas). 2002 m. birželio 30 d. pareišk÷jai suprojektuotas
miško sklypas kaip 9-osios eiliškumo grup÷s pretendentei. Sutikimą su suprojektuoto miško sklypo
ribomis V. S. išreišk÷ pasirašydama žem÷s reformos žem÷tvarkos rengimo metodikos 5 priede (toliau – 5
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priedas). Kuktiškių kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto papildymo viešo svarstymo
su visuomene metu pareišk÷ja jokių pretenzijų d÷l jai suprojektuoto miško sklypo ribų ir vietos nereišk÷,
projektas patvirtintas Utenos apskrities viršininko 2002 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 10-08-596.
Atsakovo teigimu, rengiant Kuktiškių kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto
papildymą, V. S. projektuojant perdavimui nuosavyb÷n neatlygintinai lygiavertį miško sklypą, nebuvo
pažeisti galiojantys teis÷s aktai. Pareišk÷ja prašymą, kuriuo atsisak÷ jai suprojektuoto 0,73 ha ploto miško
sklypo, Utenos apskrities viršininko administracijai pateik÷ tik 2003 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į tai
bei vadovaujantis Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (patvirtinta
Žem÷s ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207) 30 punkto (2002 m. rugs÷jo
26 d. įsakymo Nr. 376 redakcija) nuostatomis, Nacionalin÷s žem÷s tarybos 2005 m. kovo 24 d. raštu Nr.
3B-(9.5)-S-214-906 pasiūlyta Utenos apskrities viršininkui kviesti V. S. atvykti į Utenos rajono
žem÷tvarkos skyrių patvirtinti jos pareikštą valią panaikinti suprojektuotą miško sklypą, o, gavus tokį
patvirtinimą, jai suprojektuotą miško sklypą pervesti į laisvos žem÷s fondą ir nuosavyb÷s teisių atkūrimo
klausimą spręsti teis÷s aktų nustatyta tvarka, rengiant sekantį Kuktiškių kadastro vietov÷s žem÷s reformos
žem÷tvarkos projekto papildymą. D÷l nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo Utenos apskrities viršininko
administracijos Žem÷s tvarkymo departamento Žem÷s reformos skyriaus specialist÷ms M. B. ir R. K.
Nacionalin÷ žem÷s tarnyba nustat÷, kad joms perduoti neatlygintinai nuosavyb÷n lygiaverčiai tur÷tiesiems
miško sklypai taip pat suprojektuoti teis÷tai – kaip 9-osios eil÷s pretendent÷ms. Utenos apskrities
viršininko administracijos veiksmuose biurokratizmo ir piktnaudžiavimo tarnyba faktų nenustatyta.
Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad Utenos apskrities viršininko 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 10-03154 d÷l galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų R. K. ir M. B. buvo uždrausta tikrinti, derinti,
kontroliuoti Kuktiškių kadastro vietov÷je žem÷s reformos žem÷tvarkos projektą ar kitaip dalyvauti jo
rengimo procese. Atsakovas pabr÷ž÷ pareišk÷jai jos ginčijamu raštu išaiškinęs teisę skųsti Utenos
apskrities viršininko administracijos sprendimus, jo veiksmus ar jo kompetencijai priskirtų veiksmų
atlikimo vilkinimą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija pareišk÷jos skundą
praš÷ atmesti. Pareišk÷jos skundo nepagrįstumą įrodin÷jo iš esm÷s tais pačiais argumentais kaip ir
atsakovas. Pažym÷jo, kad, atsižvelgiant į Nacionalin÷s žem÷s tarnybos 2005 m. kovo 24 d. raštą Nr. 3B(9.5)-S-214-906, Utenos rajono žem÷tvarkos skyrius pakviet÷ pareišk÷ją atvykti ir patvirtinti jos pareikštą
valią d÷l suprojektuoto miško sklypo panaikinimo, tačiau, kadangi paštu gautame pareišk÷jos atsakyme
valia išreikšta neaiškiai, iš patvirtinto Kuktiškių kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto
jai suprojektuotas sklypas neišbrauktas.
Tretieji suinteresuotieji asmenys M. B. ir R. K. pareišk÷jos skundą praš÷ atmesti. Nurod÷, kad
pareišk÷ja nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese tur÷jo visas galimybes tinkamai realizuoti savo teises, ką ji
ir padar÷ rengiamame Kuktiškių kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projekte pasirinkdama
miško sklypą laisvame valstybinio žem÷s fondo sklype Nr. 32. Projektas buvo pateiktas ir viešam
visuomen÷s svarstymui, kaip tai numatyta Žem÷s ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų kaimo vietov÷je rengimo metodikos
63 punkte. D÷l teiginių, kad tretieji suinteresuoti asmenys, pasinaudodami tarnybine pad÷timi, siek÷ gauti
sklypus geresn÷se vietose, nurod÷, kad, vadovaudamosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstyb÷s
tarnyboje įstatymu, informavo Utenos apskrities viršininką apie galimą interesų konfliktą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugs÷jo 12 d. sprendimu pareišk÷jos
skundą atmet÷.
Teismas konstatavo, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija skundžiamame sprendime
teisingai nustat÷, jog į 2005 m. vasario 24 d. pareišk÷jos prašyme iškeltus klausimus Nacionalin÷ žem÷s
tarnyba jai išsamiai atsak÷ 2005 m. kovo 24 d. raštu Nr. 3B-(9.5)-S-214-306, tod÷l jo naikinti n÷ra
pagrindo. Teismas nustat÷, kad pareišk÷jos netenkina tai, kad Utenos apskrities viršininko administracija
tretiesiems suinteresuotiems asmenims M. B. ir R. K. nori suteikti žem÷s sklypus žymiai geresn÷je vietoje
(prie ežero) negu jai, nors pareišk÷ja eil÷je yra 2-oji, o M. B. ir R. K. atitinkamai 23-oji ir 24-oji. M. B. ir
R. K. nuosavyb÷s teis÷s į miško sklypus, d÷l kurių suteikimo teis÷tumo abejoja pareišk÷ja, atkurtos
Utenos apskrities viršininko 2005 m. balandžio 8 d. sprendimais Nr. 13-11764 ir sprendimu Nr. 1311763. Šių sprendimų panaikinti negali nei Vyriausioji administracinių ginčų komisija, nei Nacionalin÷
žem÷s tarnyba. D÷l jų panaikinimo yra užvestos bylos Panev÷žio apygardos administraciniame teisme,
tod÷l ginčas d÷l sklypų suteikimo pagrįstumo bei teis÷tumo ir bus sprendžiamas Panev÷žio apygardos
administraciniame teisme.
Apeliaciniu skundu pareišk÷ja prašo panaikinti 2005 m. rugs÷jo 12 d. Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimą ir perduoti bylą iš naujo nagrin÷ti tam pačiam teismui. Apeliacinis
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skundas grindžiamas iš esm÷s tais pačiais argumentais, kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui,
pažymint, kad pirmosios instancijos teismas be motyvų atmet÷ pareišk÷jos prašymą ištirti, ar
nesuklastotas jos parašas Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo metodikos 5 priede, be to, šio
įrodymo net neišsireikalavo į bylą. Pareišk÷ja taip pat nurodo, kad Panev÷žio apygardos administraciniam
teismui yra pateiktas skundas d÷l 2005 m. balandžio 8 d. Utenos apskrities viršininko administracijos
sprendimų Nr. 13-11763 ir Nr. 13-11764 (d÷l nuosavyb÷s teisių M. B. ir R. K. atkūrimo) panaikinimo.
Apeliant÷ prašo šios bylos nagrin÷jimą stabdyti, iki Panev÷žio apygardos administraciniame teisme bus
išnagrin÷tas skundas d÷l nurodytų 2005 m. balandžio 8 d. Utenos apskrities viršininko administracijos
sprendimų.
Atsiliepimu į pareišk÷jos apeliacinį skundą atsakovas Nacionalin÷ žem÷s tarnyba prašo jį
atmesti. Pažymi, kad Nacionalinei žem÷s tarnybai nagrin÷jant V. S. 2005 m. vasario 24 d. pateiktą
prašymą ir tikrinant Kuktiškių kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto papildymo bylą,
šioje byloje buvo pareišk÷jos minimas Žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų rengimo metodikos 5
priedas su V. S. parašu. Tačiau pagal Nacionalin÷s žem÷s tarnybos nuostatus (patvirtinti žem÷s ūkio
ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194) piliečių parašo autentiškumo tikrinimas nepriskirtas jos
kompetencijai. D÷l Utenos apskrities viršininko 2003 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 3-226 sudarytos
komisijos „D÷l darbo grup÷s sudarymo sprendimų d÷l nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo teis÷tumui
patikrinti“ (toliau – komisija) 2004 m. sausio 16 d. parengtos pažymos Nr. TK-8 atsakovas nurodo, kad
joje išreikšta komisijos pirminink÷s Z. Ringelevičien÷s ir komisijos nario V. Juodelio nuomon÷, kad V. S.
nebuvo sudarytos sąlygos rinktis žem÷s (miško) ir kad min÷ta piliet÷ nepasiraš÷ Kuktiškių kadastro
vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto 5 priede, neatitinka Kuktiškių kadastro vietov÷s žem÷s
reformos žem÷tvarkos projekto papildymo byloje esančių dokumentų, iš kurių nustatyta, kad R. K. ir M.
B. lygiaverčiai miško sklypai buvo suprojektuoti tik 2002 m. rugpjūčio 28 d., t. y. po to, kai V. S.
pasirinko miško sklypą (plane Nr. 154) ir 2002 m. birželio 30 d. suderino jo išd÷stymą ir ribas,
pasirašydama 5 priede. Be to, tuo pačiu 2003 m. liepos 30 d. Utenos apskrities viršininko įsakymu
sudaryta komisija yra parengusi ir 2003 m. rugs÷jo 3 d. išvadą, kurią pasiraš÷ komisijos nariai G.
Petravičius, V. Vilūnait÷ ir L. Žigelien÷, bet nesutiko pasirašyti Z. Ringelevičien÷ ir V. Juodelis. Joje
nurodoma, kad Utenos apskrities viršininko administracijos Žem÷s tvarkymo departamento žem÷s
reformos skyriaus vyr. specialist÷ms R. K. ir M. B. žem÷s (miško) sklypai Kuktiškių kadastro vietov÷je
suprojektuoti nepažeidžiant žem÷s reformą reglamentuojančių teis÷s aktų nuostatų.
Atsiliepimais į apeliacinį skundą tretieji suinteresuoti asmenys M. B. ir R. K. prašo pareišk÷jos
apeliacinį skundą atmesti. Be argumentų, išd÷stytų paaiškinimuose pirmosios instancijos teismui,
pabr÷žia, kad 2005 m. liepos 7 d. Panev÷žio apygardos administracinis teismas pri÷m÷ nutartį, kuria
nutar÷ netenkinti V. S. prašymo ir atsisakyti atnaujinti praleistą terminą skundui d÷l Utenos apskrities
viršininko administracijos 2005 m. balandžio 8 d. sprendimų Nr. 13-11764 ir Nr. 13-11763 panaikinimo
paduoti. Teismas padar÷ išvadą, kad V. S. ir jos atstovas neįrod÷, jog esama svarbių aplinkybių, kurios
sąlygojo pav÷luotą skundo padavimą. Apeliant÷s prašymas sustabdyti šią bylą yra nepagrįstas.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Pirmosios instancijos teismas netinkamai taik÷ ir aiškino išankstinę skundų nagrin÷jimo ne
teisme tvarką reglamentuojančias normas, tod÷l teismo sprendimas keičiamas (ABTĮ 143 str.).
Iš 2005 m. vasario 24 d. prašymo Nacionalinei žem÷s tarnybai matyti, kad pareišk÷ja
nepatenkinta Utenos apskrities viršininko administracijos ir jos pareigūnų veiksmais, sprendžiant jos
nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimą, t. y. tuo, kad pažeistas eiliškumas pasirinkti sklypą, nes vyr.
specialist÷s M. B. ir R. K., piktnaudžiaudamos tarnybine pad÷timi, disponuodamos turima informacija,
siek÷, pažeidžiant eiliškumą, gauti sklypus prie ežero, o buvęs apskrities viršininkas V. Cibulskas atsisak÷
priimti sprendimą. Nacionalin÷ žem÷s tarnyba min÷tą prašymą išnagrin÷jo ir 2005 m. kovo 24 d. suraš÷
atitinkamą raštą (sprendimą). Iš pareišk÷jos min÷to prašymo ir Nacionalin÷s žem÷s tarnybos rašto turinio
darytina išvada, kad pareišk÷ja siekia nuosavyb÷s teisių atkūrimo į miško žemę Kuktiškių kadastrin÷je
vietov÷je, Utenos rajone.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau –
Tvarka) 122 punktas nustato, 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
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Lietuvos Respublikos žem÷s reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Tokiems ginčams spręsti
taikytina nurodyto įstatymo 18 straipsnio 2 dalis, kuri nustato, kad skundus d÷l žem÷s reformos metu
suformuotų žem÷naudų tinkamumo, žem÷s privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir
kitų teis÷s aktų reikalavimų neatitikimo nagrin÷ja apskričių viršininkai ir Vyriausyb÷s įgaliota institucija.
Ginčą išnagrin÷jus nurodytoms ikiteisminio ginčų nagrin÷jimo institucijoms, jis gali būti nagrin÷jamas
teisme (Žem÷s reformos įstatymo 18 str. 3 d. ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str.).
Vyriausyb÷s įgaliota instituciją tokiems ginčams spręsti – Nacionalin÷ žem÷s tarnyba prie Žem÷s ūkio
ministerijos (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 709 ir žem÷s ūkio
ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. Nr. 194).
Iš bylos matyti, kad pareišk÷ja nesutiko su Utenos apskrities viršininko administracijos
veiksmais suprojektuojant jai (pareišk÷jai) miško sklypą Nr. 154 konkrečioje vietoje, manydama, kad
buvo pažeistas eiliškumas ir piktnaudžiauta žem÷tvarkos specialistų tarnybine pad÷timi, ir,
pasinaudodama ginčo nagrin÷jimo ne teisme tvarka, skundu kreip÷si į Nacionalinę žem÷s tarnybą, kuri
išnagrin÷jo pareišk÷jos skundą, pripažindama jį nepagrįstu, ir išaiškino šio sprendimo (rašto) apskundimo
tvarką ir terminus, o taip pat įvardijo instituciją (teismą), kuriai toks skundas gali būti paduotas (b. l. 43).
Nežiūrint to, pareišk÷ja dar kartą pasinaudojo ginčo nagrin÷jimo ne teisme tvarka ir kreip÷si į kitą
išankstinio ginčų nagrin÷jimo ne teisme instituciją – Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją, ir tik po
to kreip÷si į teismą.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad skundai teismui
gali būti paduodami ne tik d÷l atitinkamos administracinių ginčų komisijos sprendimo, bet ir kitos
tokio pobūdžio institucijos sprendimų. To paties įstatymo 28 straipsnis nustato, kad Vyriausioji
administracinių ginčų komisija nagrin÷ja ginčus, kai pareišk÷jas ar atsakovas yra centrinio valstybinio
administravimo subjektas d÷l individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo
administravimo srityje, taip pat nurodant, kad šiai komisijai skundai gali būti paduoti tik tuo atveju,
jeigu įstatymai nenustato kitaip. Šio įstatymo 29 straipsnis nurodo administracinių ginčų komisijų
nespręstinus ginčus, nukreipdamas į konkrečius Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnius.
Šiam ginčui aktualūs ABTĮ 18 straipsnio 3 dalis ir 19 straipsnio 3 dalis, iš kurių turinio akivaizdu, kad
Vyriausioji administracinių ginčų komisija nesprendžia ginčų d÷l kitų išankstinio ginčų nagrin÷jimo
ne teismo tvarka institucijų priimtų sprendimų. Administracinių ginčų komisijų įstatymo 1 straipsnio,
apibr÷žiančio įstatymo paskirtį, 3 dalyje nurodyta, kad įstatymai gali nustatyti ir kitokią atskirų
kategorijų administracinių ginčų nagrin÷jimo tvarką. Šio įstatymo 9 straipsnis, kaip ir ABTĮ 29, 18
straipsnio 3 dalyje ir 19 straipsnio 3 dalyje, taip pat nustato, kad Vyriausioji administracinių ginčų
komisija nenagrin÷ja administracinių ginčų, kuriems nagrin÷ti įstatymai nustato kitokią tvarką. Kaip
jau min÷ta, šis ginčas susijęs su nuosavyb÷s teisių atkūrimu, ir kilęs iki sprendimo atkurti
nuosavyb÷s teises pri÷mimo, tod÷l remiantis Tvarkos 122 punktu nagrin÷tinas, kaip jau min÷ta,
Žem÷s reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Iš to darytina išvada, kad įstatymai
nustato kitokią šių ginčų nagrin÷jimo tvarką ir šios kategorijos ginčai administracinių ginčų
komisijose nenagrin÷tini. Kadangi pareišk÷jos reikalavimai nežinybingi Vyriausiajai administracinių
ginčų komisijai, komisija nustačiusi šias aplinkybes, bylą d÷l min÷tų reikalavimų tur÷jo nutraukti kaip
nežinybingą (Administracinių ginčų komisijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
1999 m. geguž÷s 4 d. nutarimu Nr.533, 40.4 punktas).
Įvertinus tą aplinkybę, kad pareišk÷ja kreip÷si į teismą su reikalavimu įpareigoti Nacionalinę
žem÷s tarnybą iš naujo išnagrin÷ti pareišk÷jos 2005 m. vasario 24 d. skundą (prašymą) pasinaudojusi
ikiteismine ginčų nagrin÷jimo tvarka, išnagrin÷jus jos skundą Nacionalinei žem÷s tarnybai, tod÷l šis
reikalavimas turi būti išnagrin÷tas teisme iš esm÷s ne d÷l Vyriausiosios administracinių ginčų
komisijos sprendimo, o tik d÷l Nacionalin÷s žem÷s tarnybos sprendimo (rašto).
Byloje nustatyta, kad pareišk÷ja savo teis÷s atkurti nuosavyb÷s teises į miško sklypą
pažeidimą sieja su eiliškumo pasirinkti sklypą pažeidimu, t. y. tuo, kad 9-osios eil÷s pretendent÷ms M.
B. ir R. K., nors jos buvo įrašytos sąraše 23-aja ir 24-aja, o pareišk÷ja 1-aja, miško sklypai buvo
suprojektuoti geresn÷se vietose. Nacionalin÷ žem÷s tarnyba, tirdama pareišk÷jos skundą, išsamiai
ištyr÷ sklypų pasirinkimo ir projektavimo aplinkybes ir padar÷ išvadą, kad pareišk÷jos teis÷s,
pasirenkant miško sklypą, nepažeistos: pareišk÷ja dalyvavo 2002 m. vasario 21 d. Kuktiškių kadastro
vietov÷s asmenų, pageidaujančių gauti žemę, pagal Žem÷s reformos įstatymo 10 straipsnį priskirtų IX
eiliškumo grupei, susirinkime ir pareišk÷ pageidavimą gauti laisvo valstybinio miško plotuose 32-ą
sklypą 7-me bloke, kuris ir buvo suprojektuotas (plane Nr. 154) 2002 m. birželio 30 d. ir suderintas su
pareišk÷ja, patvirtinat tą jos parašu. Kuktiškių kadastro vietov÷s žem÷s reformos projektas svarstytas
viešai, tačiau pareišk÷ja jokių pastabų d÷l jo nepareišk÷, d÷l sklypo suprojektavimo įstatymų nustatyta
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tvarka nesiskund÷. Iš bylos duomenų matyti, kad M. B. ir R. K., kaip žem÷tvarkos specialist÷ms, buvo
apribota teis÷ pasirinkti miško sklypus 2002 m. vasario 11 d. Utenos apskrities viršininko
administracijos viršininko įsakymu Nr. 10-03-28, ir projektuojant sklypą pareišk÷jai, derinant su ja
sklypo ribas ir plotą, nei M. B., nei R. K. miško sklypai nebuvo nei jų pasirinkti, nei suprojektuoti,
tod÷l teiginys, kad šie tretieji suinteresuoti asmenys piktnaudžiavo tarnybine pad÷timi ir pasirinko
geresnius sklypus, pažeisdami pareišk÷jos pirmumo teisę, pripažintas nepagrįstu. Byloje nustatyta, kad
M. B. ir R. K. sklypai suprojektuoti tik 2002 m. rugpjūčio 28 d., t. y. po to, kai pareišk÷ja buvo
pasirinkusi sklypą, tod÷l, kolegijos nuomone, Nacionalin÷ žem÷s tarnybą padar÷ pagrįstą išvadą, kad
projektuojant sklypą pareišk÷jai, jos teis÷s pasirenkant sklypą d÷l eiliškumo M. B. ir R. K. atžvilgiu
nebuvo pažeistos.
Byloje nustatyta, kad M. B. ir R. K. atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į ginčo sklypus 2005 m.
balandžio 8 d. sprendimais Nr. 13-11764 ir 13-11763, tod÷l pirmosios instancijos teismas padar÷
pagrįstą išvadą, kad kol šie sprendimai nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, laikytina, kad žem÷s
sklypai suteikti teis÷tai ir pagrįstai.
Byloje nustatyta ir tai, kad 2003 m. gruodžio 31 d. prašymu Utenos apskrities viršininko
administracijai pareišk÷ja atsisak÷ nuo jai suprojektuoto sklypo. Nacionalin÷ žem÷s tarnyba išaiškino
pareišk÷jai atsisakymo nuo sklypo įforminimo procedūros eigą, reglamentuotą teis÷s aktuose,
nurodydama ir šiuos aktus (b. l. 22). Iš to darytina išvada, kad pareišk÷ja tur÷s galimybę pasirinkti kitą
sklypą.
Pareišk÷jos teiginys, kad M. B. ir R. K., pasirinkdamos sklypus, piktnaudžiavo tarnybine
pad÷timi, neįrodytas, nes pareišk÷ja tokius teiginius grindžia tik prielaidomis (ABTĮ 57 str.).
Prašyme Nacionalinei žem÷s tarnybai pareišk÷ja nurodo, kad buvęs apskrities viršininkas
atsisak÷ priimti sprendimą, tokio neveikimo nekonkretizuodamas ir nepagrįsdamas jo faktin÷mis
aplinkyb÷mis. D÷l šio teiginio nepateikta argumentų ir teismui, tod÷l kolegija laiko, kad šis teiginys
nepagrįstas.
Įvertinusi visas faktines bylos aplinkybes teis÷jų kolegija daro išvadą, kad atsakovas –
Nacionalin÷ žem÷s tarnyba – visapusiškai ir objektyviai išnagrin÷jo pareišk÷jos skundą ir pateik÷
argumentuotą atsakymą, laikydamasi Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos
nuostatų (2001 m. birželio 14 d. žem÷s ūkio ministro įsakymas Nr. 194, 1,6.1,7.1, 7.3.10 punktai) ir
Viešo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies
3 punktu
n u t a r i a:
Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 12 d. sprendimą pakeisti:
sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos
2005 m. geguž÷s 12 d. sprendimą Nr. 2005/03-4R-94 ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos
2005 m. geguž÷s 12 d. sprendimą Nr. 2005/03-4R-94 panaikinti ir bylą šioje dalyje nutraukti.
Kitą teismo sprendimo dalį ,,atmesti pareišk÷jos prašymą įpareigoti Nacionalinę žem÷s
tarnybą išnagrin÷ti jos 2005 m. vasario 24 d. skundą (prašymą) iš naujo“ palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
1.3.4.4. D÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo į žemę, kurioje nutiestos požemin÷s inžinerin÷s komunikacijos
Ta aplinkyb÷, kad per kai kuriuos žem÷s sklypus yra nutiestos požemin÷s inžinerin÷s
komunikacijos, n÷ra kliūtis atkurti nuosavyb÷s teises į žemę natūra Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio prasme. Į tokius žem÷s sklypus gali būti atkuriamos
nuosavyb÷s teis÷s, nustatant atitinkamus žem÷s naudojimo apribojimus.
Administracin÷ byla Nr. A10-1682/2005
Procesinio sprendimo kategorijos: 11.4.2; 11.6.1.4; 11.9; 65.1
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
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2005 m. lapkričio 18 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Artūro
Drigoto (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno (praneš÷jas) ir Romano Klišausko,
sekretoriaujant Laurai Aksijonaitienei,
dalyvaujant pareišk÷jui K. M.,
pareišk÷jo atstovui J. Parnarauskui,
atsakovo atstovei R. Vanagaitei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jų E. ir L. P.
Alzhaimerio ligos paramos fondo ir K. M. ir atsakovo Vilniaus miesto savivaldyb÷s apeliacinius skundus d÷l
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 7 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal
pareišk÷jų E. ir L. P. Alzhaimerio ligos paramos fondo ir K. M. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracijai d÷l įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jai skundu kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami įpareigoti
Vilniaus miesto savivaldyb÷s direktorių ne v÷liau kaip per 3 m÷nesius nuo teismo sprendimo įsiteis÷jimo
parengti L. P. (po mirties) nuosavyb÷s teise natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žem÷s sklypų planus
žem÷s sklypu analiz÷je Nr. 102 indeksais l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pažym÷tose teritorijose, atlikti jų kadastrinius
matavimus, šių žem÷s sklypų planus patvirtinti ir perduoti patvirtintus žem÷s sklypų planus kartu su kitais
dokumentais Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriui.
Skunde pareišk÷jai nurod÷, kad L. P. (po mirties) turi būti atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į jo motinos
N. P. iki sovietin÷s okupacijos asmenin÷s nuosavyb÷s teis÷mis valdytą 16,51 ha ploto žem÷s sklypą. Šį faktą
patvirtina 1996 m. birželio 13 d. archyvo pažyma. D÷l šio fakto ginčo n÷ra, tačiau ginčas kilo d÷l to, kad
dalies tur÷tos laisvos (neužstatytos) žem÷s, nepaisant galiojančių teis÷s aktų, nustatančių, kad laisva
(neužstatyta) žem÷, kuriai n÷ra realaus, konkretaus ir pagrįsto visuomen÷s poreikio, privalo būti grąžinama
natūra. Atsakovai atsisako grąžinti žemę natūra.
Pareišk÷jas nurod÷, kad ne kartą kreip÷si į Vilniaus apskrities viršininko administraciją, kad būtų
sprendžiamas žem÷s grąžinimo klausimas. Vilniaus apskrities viršininko administracijos žem÷tvarkos
skyrius 2003 m. vasario 5 d. raštu kreip÷si į Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybą d÷l grąžintinų natūra
žem÷s sklypų planų parengimo ir paženklinimo.
Tačiau iš Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriaus gautame 2003 m. birželio 5 d. rašte buvo
nurodyta, kad jokia žem÷s dalis natūra nebus grąžinama, nes šios žem÷s, pagal Vilniaus miesto savivaldyb÷s
tarybos 2003 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 746 patvirtintus Vilniaus miesto teritorijos suvestinius
skaitmeninius duomenis, n÷ra galimyb÷s grąžinti natūra. Pareišk÷jų nuomone, toks teiginys prieštarauja
faktin÷ms aplinkyb÷ms, nes pagal kartografuotą medžiagą nemaža dalis tur÷tos žem÷s yra laisva
(neužstatyta) ir gali būti grąžinama natūra. Pareišk÷jų manymu, toks atsisakymas nepagrįstas, nes nepateikti
įrodymai, kad žem÷ užstatyta ar jai yra konkretus, realus ir pagrįstas visuomen÷s poreikis.
Skunde taip pat nurod÷, kad pareišk÷jų užsakymu SĮ „Vilniaus planas“ padar÷ žem÷s sklypų
analizę, iš kurios matyti, kad iki okupacijos tur÷tame žem÷s sklype yra laisvi (neužstatyti) žem÷s sklypai.
Pareišk÷jai teig÷, kad jie pretenduoja grąžinti laisvus ir neužstatytus žem÷s sklypus, į kuriuos n÷ra jokio
visuomen÷s poreikio, tod÷l žem÷ turi būti grąžinta natūra vadovaujantis Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 punkto nuostata.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija atsiliepime nurod÷, kad su skundu
nesutinka.
Atsakovas atsiliepime paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2002 m. gruodžio 21
d. sprendimu Nr. 746 patvirtintų suvestinių skaitmeninių grafinių duomenų parengimui buvo naudojama
Vilniaus m. savivaldyb÷s turima GIS-o bei Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų baz÷, VĮ
ŽKNTKR, Miškotvarkos instituto, Kultūros vertybių apsaugos departamento turimo duomenų baz÷s, taip
pat VAVA Vilniaus miesto žem÷tvarkos skyriaus patelkiama informacija. Šie duomenys buvo rengiami
vykdant Vyriausyb÷s 2002 m. rugs÷jo 19 d. nutarimą Nr. 1475, kurio 106 punkte savivaldybei buvo
numatyta pareiga žem÷tvarkos skyriui pateikti informaciją kartografin÷je medžiagoje apie laisvą
(neužstatytą) žemę, kuri nepriskirta valstyb÷s išperkamai žemei, bei nesuplanuotas miesto teritorijas.

126

Administracinių teismų praktika Nr. 8

nuo 2005-07-01

Atsakovas nurod÷, kad pagal min÷to nutarimo nuostatas Žem÷tvarkos skyriui buvo numatyta
pareiga kartografin÷je medžiagoje pažym÷ti tur÷tų žem÷s sklypų ribas. Vilniaus m. žem÷tvarkos skyrius
Vilniaus m. savivaldybei pateik÷ kartografuoto iki nacionalizacijos tur÷to N. Pimonovos žem÷s sklypo
Latvių g. dokumentus. Miesto pl÷tros departamentas informavo žem÷tvarkos skyrių, kad kartografuota yra
toje žem÷s dalyje, kuri priskirta valstyb÷s išperkamai žemei. Šioje teritorijoje pagal 1995 m. sausio 12 d.
sprendimu Nr. 82V patvirtintą Žv÷ryno gyvenamojo rajono detalųjį planą yra suformuoti nauji žem÷s
sklypai, kuriuos numatyta suteikti Rusijos Federacijos ambasadai pagal Vyriausyb÷s 1993 m. kovo 31 d.
nutarimą Nr. 217 „D÷l žem÷s sklypų, tinkančių užsienio valstybių atstovybių, rezidencijų bei jų aptarnavimo
įstaigų pastatams statyti Vilniaus mieste sąrašo patvirtinimo“. Dalis teritorijos užimta privačių namų valdų
sklypais, Kinijos liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos ambasadų žem÷s sklypais.
Byloje pateiktas papildomas paaiškinimas (t. 3, b. l. 25) d÷l negalimumo atkurti nuosavyb÷s teises
natūra pagal pareišk÷jų reikalavimus. Pagal žem÷s sklypų ribų analizę Nr. 102 (t. 1, b. l. 11) 1 ir 2
pažym÷tuose sklypuose yra šilumos trasa, fekalin÷ kanalizacija ir kiti inžineriniai tinklai. Pagal Atkūrimo
įstatymo 12 straipsnio 3 punktą – savivaldybių funkcijoms reikalingų komunalinio ūkio tikslams skirtų
objektų eksploatacijai reikalinga žem÷ priskiriama valstyb÷s išperkamai. D÷l sklypo Nr. 3 nurod÷, kad
Vyriausyb÷s 1993 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 217 (su pakeitimais) patvirtinti žem÷s sklypai Blindžių g.
užsienio valstybių atstovybių, rezidencijų bei jų aptarnavimo įstaigų pastatų statybai. Pagal Žv÷ryno detalųjį
planą, patvirtintą Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V, ši teritorija numatyta
rezidencijoms statyti. D÷l Nr. 4-5-6 teritorijos aplink esančius tvenkinius paaiškino, kad Vilniaus miesto
bendrajame plane, patvirtintame Vilniaus m. savivaldyb÷s tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr.
292 tvenkiniai ir teritorija aplink juos, priskirta bendro naudojimo teritorijai. Pagal Atkūrimo įstatymo 12
straipsnio 3 punktą, žem÷, skirta bendroms gyventojų reikm÷ms, gamtos kompleksų bei objektų apsaugos
reikalams, poilsio tikslams skirtų objektų eksploatacijai ir bendram (viešam naudojimui) yra valstyb÷s
išperkama. Savivaldyb÷s taryba, patvirtindama bendrąjį planą su bendro naudojimo teritorija pripažino
tvenkinių užimamai ir aplink juos esančiai teritorijai visuomen÷s poreikį. Remiantis Atkūrimo įstatymo 12
straipsnio 9 punktu, žem÷ su įrengtais tvenkiniais taip pat priskiriama valstyb÷s išperkamai. Be to, šioje
teritorijoje yra inžineriniai tinklai. Specialios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos (patvirtintos 1992 m.
geguž÷s 12 d. Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 343 su v÷lesniais pakeitimais) numato inžinerinių tinklų ir įrenginių
apsaugos zonas. D÷l teritorijos, pažym÷tos Nr. 7, nurod÷, kad pagal min÷tą 1998 m. gruodžio 18 d. Vilniaus
m. savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. 292 patvirtintą bendrąjį planą, ši vieta priskirta bendro naudojimo
teritorijai, kurioje yra ir inžineriniai tinklai. Pagal Žv÷ryno detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto
valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V, ši vieta neskirta statinių teritorijai, nenumatyta naudoti
jokiems kitiems tikslams. Tai, atsakovo nuomone, rodo, kad ši teritorija buvo įvertinta kaip reikšminga
bendram (viešam) naudojimui.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Užsienio reikalų ministerija (toliau – URM) atsiliepime į skundą
(t. 2, b. l. 1) teismui praneš÷, kad vykdydama 1992 m. rugs÷jo 10 d. Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 667, Vilniaus
miesto valdyba pareng÷ užsienio valstybių atstovybių bei jų aptarnavimo ir gyvenamųjų pastatų zonų
išd÷stymo Vilniaus mieste schemas bei sklypų, esančių patvirtintose zonose ir tinkančių užsienio valstybių
atstovybių bei jų aptarnavimo ir gyvenamųjų namų statybai, planus, ir, suderinusi su URM, šiuos
dokumentus pateik÷ Statybos ir urbanistikos ministerijai. Vadovaudamasi pateikta medžiaga, Statybos ir
urbanistikos ministerija pareng÷ Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 217, kuris buvo priimtas 1993 m. kovo 31 d.
Nurod÷, kad URM nebuvo nei schemų, nei sklypų planų, nei min÷to Vyriausyb÷s nutarimo tiesiogin÷
reng÷ja, tod÷l negali pateikti šių dokumentų rengimo medžiagos.
URM paaiškino, kad Vilniaus m. savivaldyb÷ kreip÷si į URM (2002 m. spalio 10 d., 2002 m.
spalio 31 d. raštais), prašydama inicijuoti 1993 m. kovo 31 d. Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 217 pakeitimą,
išbraukiant iš žem÷s sklypų, tinkančių užsienio valstybių atstovybių pastatų statybai, sąrašo kai kuriuos
sklypus.
URM atsižvelg÷ į Vilniaus m. savivaldyb÷s prašymą ir žem÷s sklypų sąraše pasiūl÷ palikti tik tuos
sklypus, kurie, remiantis turima patirtimi, tur÷tų būti patrauklūs užsienio valstybių diplomatin÷ms
atstovyb÷ms, taip pat sklypus, kurie šiuo metu yra konkretūs derybų su užsienio šalimis objektai.
Vyriausyb÷ 2003 m. geguž÷s 20 d. nutarimu Nr. 615 patvirtino naujos redakcijos valstybin÷s žem÷s sklypų
užsienio valstyb÷ms, jų diplomatin÷ms atstovyb÷ms ir konsulin÷ms įstaigoms įkurti Vilniaus mieste sąrašą.
Nurod÷, kad su skundu yra susiję tik 2003 m. geguž÷s 20 d. Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 615 patvirtinto sąrašo
sklypai 1, 2 ir 3. Tretysis suinteresuotas asmuo praš÷ skundo netenkinti, nes prašoma atkurti nuosavybę
sklypuose, kurie Vyriausyb÷s nutarimu skirti ambasadoms. Tačiau nurod÷, kad URM pretenduoja tik į tuos
sklypus, d÷l kurių vyksta derybos su užsienio šalių ambasadomis.
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Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. liepos 7 d. sprendimu pareišk÷jų skundą
patenkino iš dalies – įpareigojo Vilniaus miesto savivaldyb÷s administraciją ne v÷liau kaip per tris m÷nesius
nuo sprendimo įsiteis÷jimo dienos parengti L. P. (po mirties) nuosavyb÷s teise grąžinamos laisvos
(neužstatytos) žem÷s sklypų planus žem÷s sklypų analiz÷je Nr. 102 indeksais 1, 2, 4, 5, 6, 7 pažym÷tose
teritorijose, organizuoti jų kadastrinius matavimus, šių žem÷s sklypų planus patvirtinti ir perduoti
patvirtintus žem÷s sklypų planus kartu su kitais dokumentais Vilniaus m. žem÷tvarkos skyriui. Likusioje
dalyje skundą atmet÷.
Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, kad šioje byloje ginčas yra kilęs d÷l to, ar
žem÷, į kurią pretenduoja pareišk÷jai atkurti nuosavyb÷s teises, yra valstyb÷s išperkama, ar gali būti
grąžinama natūra. L. P. teis÷ į jo motinos N. Pimonovos iki nacionalizacijos valdytą žemę Vilniaus mieste,
Latvių gatv÷je neginčijama. Pirmosios instancijos administracinis teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartimi administracin÷je byloje Nr. A7-276/2004, paaiškino, kad vertinant
suvestinių skaitmeninių duomenų baz÷s reikšmę apibr÷žiant konkrečios žem÷s statusą Piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 ir 13 straipsnių taikymo aspektu, yra pagrindas
konstatuoti, kad ji n÷ra teisinis pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima apskrities žem÷tvarkos skyriui teikti
išvadą d÷l prašyme nurodomo žem÷s sklypo priklausymo valstyb÷s išperkamos žem÷s kategorijai. Pagal
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų
106 punktą, savivaldyb÷ žem÷tvarkos skyriui teikia informaciją kartografin÷je medžiagoje apie laisvą
(neužstatytą) žemę, kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnio 3 punktą nepriskirta valstyb÷s išperkamai žemei,
pagal nustatyta tvarka patvirtintus detaliuosius planus. Kai yra patvirtinti detalieji planai, būtent jie yra
vienintelis teikiamos informacijos teisinis pagrindas.
Nustatyti, ar grąžintina žem÷ yra laisva ar valstyb÷s išperkama, įstatymu priskirta savivaldybių
kompetencijai. Teritorija, kurioje yra grąžintina žem÷ (sklypų ribų analiz÷je Nr. 102 sklypas Nr. 3) yra
suplanuota Žv÷ryno detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu
Nr. 82V užsienio ambasadų rezidencijoms statyti. Šiuo detaliuoju planu patvirtintas konkretus visuomen÷s
poreikis sklypams Blindžių gatv÷je. Pareišk÷jai sprendimo, kuriuo patvirtintas šios teritorijos detalusis
planas, neginčija, nors tokia teis÷ jiems buvo išaiškinta. D÷l nurodytų aplinkybių pareišk÷jų skundo šioje
dalyje Vilniaus apygardos administracinis teismas netenkino.
Dalyje sklypų (sklypų ribų analiz÷je Nr. 102 pažym÷ti Nr. 1 ir 2) yra šilumos trasa, fekalin÷
kanalizacija ir kiti inžineriniai tinklai. D÷l sklypų Nr. 4, 5, 6 teritorijos apie tvenkinius Vilniaus bendrajame
plane, patvirtintame Vilniaus savivaldyb÷s tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292, tvenkiniai ir
teritorija aplink juos, priskirta bendro naudojimo teritorijai. Šiuo sprendimu yra patvirtintas visuomen÷s
poreikis šiai teritorijai. Vilniaus apygardos administracinis teismas pažym÷jo, kad Vilniaus savivaldyb÷s
administracijos išvada, jog pareišk÷jų prašoma grąžinti žem÷ yra valstyb÷s išperkama, padaryta be teisinio
pagrindo. Tačiau byloje yra duomenų, kad dalis šios teritorijos yra suplanuota detaliuoju planu, daliai žem÷s
savivaldyb÷s tarybos sprendimu yra pripažintas visuomen÷s poreikis.
Pirmosios instancijos administracinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimu bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalimi,
pažym÷jo, kad paimant nuosavybę visuomen÷s poreikiams, turi būti siekiama pusiausvyros tarp įvairių
visuomen÷s bei jos narių teis÷tų interesų. Vilniaus apygardos administracinis teismas, remdamasis Piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
konstatavo, kad sklypai Nr. 1 ir Nr. 2 nepatenka nei į vieną įstatyme nurodytą punktą, kaip valstyb÷s
išperkami. Teismas pažym÷jo, kad atsakovas nepateik÷ įrodymų, jog min÷ti sklypai yra detaliuoju planu
priskirti kaip ypač svarbūs vietos bendruomenei. Be to, inžinerinių tinklų buvimas sklype ar šalia jo
nesukelia jokių nuosavyb÷s teises ribojančių teisinių pasekmių. Tokiais atvejais nustatomi sklypų
eksploatacijos apribojimai, t.y. atlikti tam tikrus darbus galima tik gavus atitinkamos eksploatuojančios
įmon÷s leidimą. Taip pat atsakovas nepateik÷ įrodymų, koks yra visuomen÷s konkretus poreikis į sklypus
Nr. 4, 5, 6. Detalaus plano, kuris patvirtintų, ar egzistuoja konkretus visuomen÷s poreikis šiai teritorijai,
n÷ra, o atsakovas nepateik÷ įrodymų, kad šiai teritorijai atliekamos ar per protingą laiką bus atliktos
teritorijų planavimo procedūros, kurių pagrindu atitinkama konkreti teritorija detaliaisiais planais bus
priskirta įstatyme numatytiems objektams. Nesant konkretaus visuomen÷s poreikio, išreikšto atitinkamame
detaliajame plane, sklypai turi būti grąžinami natūra. Pirmosios instancijos teismas pažym÷jo, kad sklypas
Nr. 4 iš dvejų pusių ribojasi su privačiais sklypais ir kitos paskirties sklypais, tačiau jie 1998 m. nebuvo
pripažinti reikšmingi visuomenei. Esantys sklype inžineriniai tinklai apriboja sklypo eksploatacijos sąlygas,
tačiau negali būti pagrindas netenkinti pareišk÷jų prašymo. Tokiais pačiais argumentais atsakovas grind÷ ir
sklypo Nr. 7 priskyrimą bendram naudojimui, kartu nurodant, kad pagal Žv÷ryno detalųjį planą ši teritorija
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neskirta statinių teritorijai. Tačiau žem÷s grąžinimas savininkams įstatymu nesiejamas su gal÷jimu toje
žem÷je statyti.
Apeliaciniu skundu pareišk÷jai E. ir L. P. Alzhaimerio ligos paramos fondas ir K. M. prašo
pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 7 d. sprendimo rezoliucinę dalį, įrašant
indeksu 3 pažym÷tą teritoriją.
Pareišk÷jai, remdamiesi Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
12 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nurodo, kad šioje teis÷s normoje n÷ra nuorodos, kad detaliuoju planu
suformuota žem÷ užsienio ambasadoms statyti yra valstyb÷s išperkama. Be to, Vyriausyb÷s 2003 m.
geguž÷s 20 d. nutarimu Nr. 615 patvirtintame sąraše ginčo teritorija įvardijama ne kaip skiriama užsienio
valstybių diplomatin÷ms atstovyb÷ms ir konsulin÷ms įstaigoms įkurti, bet kaip joms tinkanti. Taip pat
pareišk÷jai atkreipia d÷mesį, kad Užsienio reikalų ministerijos 2005 m. birželio 8 d. rašte Nr. (12-02)-317577, yra nurodyta, kad ginčo žem÷s sklypas Blindžių gatv÷je bus skiriamas ne užsienio ambasadoms
įkurti, o prie Rusijos Federacijos ambasados gyvenamajam namui statyti.
Apeliaciniu skundu Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija prašo panaikinti 2005 m. liepos 7
d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą toje dalyje, kurioje patenkintas pareišk÷jų skundas
ir priimti naują sprendimą – atmesti pareišk÷jų skundą.
Atsakovas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracin÷je
byloje AS(2)-129/2005 (LVAT biuletenis „Administracinių teismų praktika“ Nr. 4, p. 290-298), nurodo, kad
pareišk÷jai kelia reikalavimą d÷l atsakovo įpareigojimo parengti pareišk÷jų nurodomų žem÷s sklypų planus
ir kt., tod÷l pareišk÷jai, d÷l tarp jų ir atsakovo iškilusio ginčo, prieš kreipdamiesi į teismą, tur÷jo kreiptis į
Vilniaus apskrities viršininką, o po to – į Nacionalinę žem÷s tarnybą. Pareišk÷jai šia ginčo sprendimo tvarka
nepasinaudojo, tod÷l jų skundas tur÷jo būti paliktas nenagrin÷tas.
Taip pat, vertindamas Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą bei Atkūrimo įstatymo
įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 106 punktą, taip pat Teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnį bei Vietos
savivaldos įstatymo 7 ir 17 straipsnių nuostatas, atsakovas teigia, kad būtent savivaldybių tarybos priima
sprendimus d÷l savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingų komunalinių ūkio, socialinių, švietimo,
kurortinio gydymo, rekreacijos, reabilitacijos, poilsio tikslams skirtų objektų svarbos vietos bendruomenei,
kurių eksploatacijai ir bendram (viešam) naudojimui reikalinga žem÷ pripažįstama valstyb÷s išperkama.
Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos administracinis teismas neatkreip÷ d÷mesio į tai, jog į bylą
pateiktas Vilniaus m. savivaldyb÷s 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V patvirtintas Žv÷ryno
gyvenamojo rajono detalusis planas apima visą pareišk÷jus dominančią žemę. Iš šio detaliojo plano matyti,
jog ginčo teritorija yra užimta savivaldybių funkcijoms reikalingų komunalinio ūkio tikslams skirtų objektų
(1-2 sklypai); numatyta rezidencijoms statyti (3 sklypas); užimta tvenkinių bei naudojamų infrastruktūros
objektų (4, 5, 6 sklypai); inžinerinių tinklų bei bendroms gyventojų reikm÷ms skirtos teritorijos (7 sklypas).
Šiais kriterijais remiantis, ginčo žem÷ priskirtina valstyb÷s išperkamai ir pareišk÷jams negali būti grąžinta
natūra. Atsakovas pabr÷žia, kad Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog nuostata, kad jei negalima
grąžinti turto natūra, turi būti skiriama kompensacija, neprieštarauja nuosavyb÷s neliečiamumo ir
nuosavyb÷s teisių gynimo principams, nes teisinga kompensacija taip pat užtikrina nuosavyb÷s teisių
atkūrimą (1994 m. geguž÷s 27 d., 1995 m. gruodžio 22 d., 1998 m. birželio 18 d. nutarimai). Taip pat,
remdamasis Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimu, atsakovas pažymi, kad Konstitucijoje
nuosavyb÷s pa÷mimas visuomen÷s poreikiams siejamas ne su tuo, kam paimta nuosavyb÷ atiteks, bet su tos
nuosavyb÷s pa÷mimo tikslais – panaudoti daiktą visuomen÷s interesams, socialiai svarbiems tikslams.
Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareišk÷jai prašo atmesti jį kaip nepagrįstą.
Pareišk÷jai nurodo, jog pirminį skundą pateik÷ 2003 m. balandžio 4 d., t. y. iki atsakovo minimo
„Administracinių teismų praktikos“ biuletenio išleidimo 2004 m. pradžioje. Pirminis skundas buvo pateiktas
net ir iki Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. birželio 23 d. nutarties pri÷mimo, kurioje
buvo išaiškinta atsakovo minima ikiteisminio ginčo sprendimo tvarka. Be to, byla jau du kartus buvo
nagrin÷jama Vyriausiajame administraciniame teisme ir šio teismo nebuvo pasisakyta, kad pirmosios
instancijos teismų sprendimai d÷l šių aplinkybių yra neteis÷ti.
Pareišk÷jai savo reikalavimų pagrįstumą grindžia ir Vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷s
teis÷jų kolegijos 2004 m. kovo 29 d. sprendimu. Taip pat išd÷sto savo apeliaciniame skunde bei pirmosios
instancijos administracinio teismo sprendime pamin÷tus motyvus.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
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Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambul÷je yra
pabr÷žiama, kad Lietuvos Respublikos piliečiams grąžinamas išlikęs nekilnojamasis turtas, o jei šios
galimyb÷s n÷ra, teisingai už jį atlyginama.
Konstitucinis Teismas 2001 m. balandžio 2 d. nutarime konstatavo, kad įstatymais nustatant
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (taip pat ir į žemę) atkūrimo sąlygas ir tvarką, atsižvelgiama į
konstitucinius nuosavyb÷s teisių apsaugos principus.
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 5
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuosavyb÷s teis÷s į žemę iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams
nustatyta tvarka priskirtose teritorijose atkuriamos grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę tur÷toje vietoje,
išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstyb÷s išperkamai žemei.
Pareišk÷jų teis÷ atkurti nuosavyb÷s teises į jų pretenduojamus žem÷s sklypus neginčijama. Tačiau
atsakovas teigia, kad žem÷, į kurią nuosavyb÷s teises pretenduoja atkurti pareišk÷jai, yra valstyb÷s
išperkama. Šie žem÷s sklypai yra nurodyti SĮ „Vilniaus planas“ žem÷s sklypų analiz÷je Nr. 102 ir pažym÷ti
numeriais 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7. Žem÷s sklypas Nr. 3 patenka į žem÷s sklypą, kuris Vyriausyb÷s 2003 m.
geguž÷s 20 d. nutarimu Nr. 615 yra patvirtintas užsienio valstybių diplomatin÷ms atstovyb÷ms ir
konsulin÷ms įstaigoms įkurti. Tokia šio žem÷s sklypo paskirtis yra numatyta ir Žv÷ryno plane, patvirtintame
Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V. Įstatymo 12 straipsnyje yra nustatyta,
kad valstyb÷s išperkama yra tokia žem÷, kurios valstybinę svarbą savo sprendime pripažįsta Seimas arba
Vyriausyb÷. Pamin÷tu Vyriausyb÷s nutarimu žem÷s sklypą Nr. 3 patvirtinus užsienio valstyb÷ms jų
diplomatin÷ms atstovyb÷ms ir konsulin÷ms įstaigoms įkurti, teismas padar÷ pagrįstą išvadą, kad tokia žem÷
yra valstyb÷s išperkama ir natūra negrąžinama. Vyriausyb÷s veiklos tyrimas nepriskirtas administracinių
teismų kompetencijai (LR ABTĮ 16 str. 2 d.). Tod÷l pareišk÷jų apeliacinis skundas d÷l žem÷s sklypo Nr. 3
grąžinimo natūra yra nepagrįstas ir atmestinas.
Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „D÷l Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 122
punkte 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 Žem÷s reformos
įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Žem÷s reformos įstatymo 18 straipsnyje yra numatyta skundų d÷l
teis÷s aktų nagrin÷jimo tvarka. Nagrin÷jamuoju atveju jokie teis÷s aktai neskundžiami, nes pagal pareišk÷jų
prašymą atkurti nuosavyb÷s teises į žemę jokie teis÷s aktai dar nebuvo priimti. Pareišk÷jai skund÷ institucijų
neveikimą ir praš÷ įpareigoti atitinkamas institucijas priimti teis÷s aktus, reikalingus sprendimui d÷l
nuosavyb÷s teisių į žemę atkūrimo priimti. Skundams d÷l neveikimo ir vilkinimo privaloma ikiteismin÷
ginčų nagrin÷jimo tvarka įstatymu nenumatyta. Tod÷l pareišk÷jai d÷l pareigūnų ir institucijų neveikimo
tur÷jo teisę paduoti skundą teismui, nesilaikydami skundo ikiteisminio nagrin÷jimo tvarkos.
Išskyrus žem÷s sklypą Nr. 3, nurodytą žem÷s sklypų ribų analiz÷je Nr. 102, kiti žem÷s sklypai yra
laisvi (neužstatyti). Teismas teisingai pažym÷jo, kad suvestiniai skaitmeniniai grafiniai duomenys, Įstatymo
12 ir 13 straipsnių prasme, n÷ra teisinis pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima apskrities žem÷tvarkos
skyriui teikti išvadą d÷l pamin÷tų žem÷s sklypų priskyrimo valstyb÷s išperkamai žemei. Tokia išvada gali
būti pagrįsta patvirtintais detaliaisiais planais, kaip yra nurodyta Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimo
Nr. 1057 106 punkte. Ta aplinkyb÷, kad per kai kuriuos žem÷s sklypus yra pravestos požemin÷s inžinerin÷s
komunikacijos, n÷ra kliūtis atkurti nuosavyb÷s teises į žemę natūra Įstatymo 12 straipsnio prasme. Į tokius
žem÷s sklypus gali būti atkuriamos nuosavyb÷s teis÷s, nustatant atitinkamus žem÷s naudojimo apribojimus.
Tod÷l nepagrįstas atsakovo teiginys apeliaciniame skunde, kad žem÷ yra priskirta valstyb÷s išperkamai d÷l
to, kad yra užimta savivaldybių funkcijoms reikalingų komunalinio ūkio tikslams skirtų objektų, nes tokių
objektų grąžintinuose žem÷s sklypuose n÷ra.
Įstatymo 12 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad valstyb÷s išperkama žem÷, jeigu ji užimta objektų,
kurių svarbą vietos bendruomenei savo sprendimu pripažįsta savivaldyb÷s taryba. D÷l pareišk÷jų
pretenduojamų žem÷s sklypų svarbos vietos bendruomenei Vilniaus miesto savivaldyb÷s taryba sprendimo
n÷ra pri÷musi. Tokia žem÷s sklypų svarba n÷ra akcentuojama ir Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12
d. potvarkyje Nr. 82V, kuriuo apeliaciniame skunde remiasi atsakovas. Teismas teisingai sprendime
pažym÷jo, kad visuomen÷s poreikis turi būti konkretus ir aiškiai išreikštas konkrečiam objektui. Nesant
savivaldyb÷s tarybos sprendimo d÷l ginčijamų žem÷s sklypų Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 priskyrimo infrastruktūros
objektams ar bendroms gyventojų reikm÷ms, bei savivaldybių funkcijoms reikalingų komunalinio ūkio
tikslams skirtų objektų ir šiems žem÷s sklypams esant laisviems, teismas pagrįstai įpareigojo atsakovą
organizuoti šių žem÷s sklypų kadastrinius matavimus ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus nuosavyb÷s teisių
į žemę atkūrimui. D÷l to teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovo apeliacinis skundas
atmestinas.
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Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140
straipsnio 1 dalies 1 punktu,
nutar÷:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, o
pareišk÷jų K. M., E. ir L. P. Alzhaimerio ligos paramos fondo ir atsakovo Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracijos apeliacinius skundus atmesti.
Nutartis neskundžiama.
1.3.4.5. D÷l netinkamu valstyb÷s institucijos veikimu nuosavyb÷s teisių atkūrimo srityje asmenims
padaromos neturtin÷s žalos
Kreipimasis į valstyb÷s (savivaldyb÷s) institucijas, siekiant atkurti nuosavyb÷s teises, n÷ra asmens
teisių gynimas – tai įstatymo suteiktų teisių realizavimas įstatymo nustatytu būdu. N÷ra pagrindo teigti, kad
kreipimasis į kompetentingą instituciją, siekiant realizuoti savo teises, objektyviai yra susijęs su dvasiniu
diskomfortu, būdingu pažeistų teisių gynimo procedūroms ikiteismin÷se institucijose ar teisme, kur
sprendžiamas teisinis ginčas, t. y. tam tikras konfliktas.
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių atkūrimo įstatymo nuostatų įgyvendinimas yra ne
tik asmens turtinių teisių realizavimas; šio įstatymo reglamentuojamas nuosavyb÷s teisių atkūrimo procesas
kartu reiškia ir istorinio teisingumo atkūrimą, neteis÷tais okupacin÷s valdžios veiksmais Lietuvos piliečiams
padarytų skriaudų atlyginimą. D÷l to netinkamas valstyb÷s institucijos veikimas, įgyvendinant šį įstatymą,
dažniau nei kitose viešojo administravimo teisinių santykių srityse gali sukelti teis÷tai pretenduojantiems į
nuosavyb÷s grąžinimą asmenims dvasinį diskomfortą ir nepatogumus, įstatymo vertinamus kaip neturtin÷
žala.
Administracin÷ byla Nr. A14-1625/2005
Procesinio sprendimo kategorija: 15.2

SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. spalio 28 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Nijol÷s
Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷), Sigitos Rud÷nait÷s (praneš÷ja) ir Algirdo Taminsko,
sekretoriaujant Kristinai Bielinienei,
dalyvaujant pareišk÷jams V. S. G., J. D. G.,
atsakovo atstovei Vilmai Stūronaitei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jų J. D.
G. ir V. S. G. apeliacinį skundą d÷l Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m. birželio 23 d.
sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jų J. D. G. ir V. S. G. skundą atsakovams Kauno apskrities
viršininko administracijai ir Kauno miesto savivaldybei d÷l neturtin÷s žalos atlyginimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
J. D. G. ir V. S. G. praš÷ teismo priteisti iš atsakovų Kauno apskrities viršininko administracijos ir
Kauno miesto savivaldyb÷s po 5 000 litų neturtin÷s žalos atlyginimo (b.l. 57-59, 2 t.). Pareišk÷jai nurod÷,
kad jų motina J. G. iki žem÷s nacionalizavimo Kauno mieste, Gričiupio g. 8, nuosavyb÷s teise vald÷ 6 086
kv. m. žem÷s sklypą. Prašymą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo ji padav÷ 1991 m. gruodžio 12 d. Kauno
apskrities viršininko 2000 m. birželio 28 d. sprendimu Nr.2628 J. G. vardu atkurtos nuosavyb÷s teis÷s
(pinigine kompensacija) į 0,20 ha žem÷s sklypą. Į likusią žem÷s dalį pareišk÷jai paaiškino pageidaują atkurti
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nuosavyb÷s teises natūra, tačiau iki šiol sprendimas d÷l likusios laisvos žem÷s grąžinimo nepriimtas, nes
atsakovai iki šiol nesuformavo Girstupio sl÷nio parko teritorijos ir neparuoš÷ jos detalaus plano, vilkina
nuosavyb÷s teisių atkūrimą. Pareišk÷jai teig÷, jog d÷l atsakovų darbuotojų neveikimo ir biurokratizmo jiems
padaryta neturtin÷ žala, jie patyr÷ dvasinius išgyvenimus, nepatogumus ir emocinę įtampą, tod÷l neturtinei
žalai atlyginti iš atsakovių priteistina po 5 000 litų.
Atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstov÷ su skundu nesutiko, nurodydama,
kad atsakovas neatliko neteis÷tų veiksmų, kuriais pareišk÷jams gal÷jo būti padaryta neturtin÷ žala. Pagal
Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 2
dalies 1 punktą, laisvos (neužstatytos) žem÷s plotuose gražinamų natūra tur÷toje vietoje žem÷s sklypų
formavimą ir jų planų rengimą, Vyriausyb÷s nustatyta tvarka organizuoja ir planus tvirtina savivaldyb÷s
administratorius. Atsakovas nurod÷, jog Kauno miesto savivaldyb÷ nepareng÷ ir nepateik÷ žem÷tvarkos
skyriui grąžintinos natūra laisvos (neužstatytos) žem÷s dokumentų.
Atsakovo Kauno miesto savivaldyb÷s atstov÷ su skundu nesutiko, teigdama, kad savivaldyb÷
nevilkino laisvos žem÷s sklypo plano rengimo. 2003 m. geguž÷s 27 d. ir 2004 m. geguž÷s 11 d. atsakymuose
pareišk÷jams buvo paaiškintos atsisakymo rengti grąžintinos natūra žem÷s sklypo planą priežastys.
Savivaldyb÷ neprival÷jo atlikti veiksmus ir atlaisvinti savavališkai užimtą žemę, šiuos veiksmus prival÷jo
atlikti Kauno apskrities viršininko administracija. Atsakovo teigimu, gavus informaciją, kad namų valdų
savininkai atlaisvino savavališkai užimtą žemę, savivaldyb÷s Urbanistikos skyrius pateik÷ užsakymą
konkursą laim÷jusiai įmonei atlikti žem÷s sklypo matavimus ir parengti planą.
Kauno apygardos administracinis teismas 2005 m. birželio 23 d. sprendimu skundą atmet÷ kaip
nepagrįstą. Iš pateiktos nuosavyb÷s teisių atkūrimo bylos Nr. 2326 medžiagos nustatyta, kad 2001 m. vasario
28 d. pareišk÷jai pakeit÷ valią d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo būdo, prašydami grąžinti J. G. iki
nacionalizacijos tur÷tą žemę natūra. Teismo konstatavimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau – ir Tvarka)
nuostatomis, galiojusiomis iki 2002 m. rugs÷jo 26 d., apskrities viršininko sprendimai d÷l nuosavyb÷s teisių
atkūrimo į miestuose esančią žemę, grąžinant ją natūra, buvo priimami pagal savivaldyb÷s parengtus
detaliuosius planus. Pagal bylos medžiagą Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto
žem÷tvarkos skyrius 2001 m. kovo 14 d. raštu Nr. 02-03/186 kreip÷si į Kauno miesto savivaldybę,
prašydamas parengti J. G. iki nacionalizacijos tur÷to žem÷s sklypo detalųjį planą (b.l. 29, 2 t.). Kaip matyti iš
Kauno miesto savivaldyb÷s Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2001 m. geguž÷s 10 d. rašto Nr. 32-14537, rengti tokį detalųjį planą buvo atsisakyta (b.l. 30, 2 t.). Kauno miesto žem÷tvarkos skyrius 2002 m.
rugpjūčio 20 d. raštu Nr. 02-03-703 pakartotinai kreip÷si į Kauno miesto savivaldybę d÷l J. G. iki
nacionalizacijos tur÷to žem÷s sklypo detaliojo plano parengimo (b.l. 31, 2 t.). Kauno miesto savivaldyb÷s
Urbanistikos ir architektūros skyrius, atsakydamas į šį raštą, 2002 m. rugs÷jo 19 d. rašte Nr. 14-1198 nurod÷,
kad rengti detalųjį planą n÷ra galimyb÷s, kadangi J. G. priklausiusioje žem÷je iki 1990 metų buvo trys
sklypai miesto gyventojams, o likusi neužstatytos žem÷s dalis yra Girstupio sl÷nio parko teritorijoje (b.l. 32,
2 t.). Teismas nurod÷, jog nuo 2002 m. rugs÷jo 26 d., pasikeitus prašymų d÷l nuosavyb÷s teisių į miestuose
esančią žemę atkūrimo nagrin÷jimo tvarkai, Tvarkos 106 punktas nustat÷, kad savivaldyb÷ (nuo 2004 m.
rugs÷jo 3 d. – savivaldyb÷s administracijos direktorius) per m÷nesį nuo prašymo pateikimo žem÷tvarkos
skyriui pagal nustatyta tvarka patvirtintus teritorijos detaliuosius planus pateikia informaciją kartografin÷je
medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal Įstatymo 12 straipsnio 3 punktą nepriskirta valstyb÷s
išperkamai žemei, o tuo atveju, kai teritorijos detalusis planas nepatvirtintas arba jo n÷ra – apie detaliai
nesuplanuotas miesto teritorijas. Pagal Tvarkos 106 punkto nuostatas žem÷tvarkos skyrius, gavęs informaciją
apie laisvą (neužstatytą) žemę, per m÷nesį, remdamasis turima (išlikusia) arba kartografine planine
medžiaga, šioje kartografin÷je medžiagoje pažymi tur÷tų žem÷s sklypų ribas ir per 20 darbo dienų pateikia
kartografinę medžiagą su kitais šiame punkte nurodytais dokumentais savivaldyb÷s administracijos
direktoriui, prašydamas suformuoti grąžintinus žem÷s sklypus, organizuoti jų kadastrinius matavimus ir
atlikti kitus šiame punkte numatytus darbus, susijusius su žem÷s sklypų planų parengimu ir tvirtinimu.
Savivaldyb÷s administracijos direktorius per nustatytą terminą organizuoja ankščiau nurodytų darbų
atlikimą, ir patvirtintus žem÷s sklypų planus kartu su kitais dokumentais pateikia žem÷tvarkos skyriui.
Bylos medžiaga patvirtino, kad Kauno miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros
departamento Urbanistikos ir architektūros skyrius 2003 m. liepos 16 d. rašte Nr. 526-2-1193 pateik÷ Kauno
miesto žem÷tvarkos skyriui turimą informaciją apie žemę, kuri iki nacionalizacijos priklaus÷ J. G. Taip pat
buvo pateiktas J. G. iki nacionalizacijos Kauno mieste, Gričiupio gatv÷je, tur÷to žem÷s sklypo ribų planas ir
sklypų, esančių prie Gričiupio gatv÷s, planas bei parko Girstupio sl÷nyje projektas (b.l. 65-67, 1 t.). Tokiu
būdu, Kauno miesto savivaldyb÷ jau 2003 metų liepos m÷nesį pateik÷ Kauno miesto žem÷tvarkos skyriui
turimą informaciją kartografin÷je medžiagoje apie žemę, kuri iki nacionalizacijos priklaus÷ J. G. Iš bylos
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medžiagos taip pat nustatyta, kad Kauno miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento
Urbanistikos skyrius kartu su 2004 m. birželio 29 d. raštu Nr. 40-2-930 pateik÷ Kauno miesto žem÷tvarkos
skyriui informaciją apie preliminariai laisvus (neužstatytus) žem÷s sklypus Kauno miesto Dainavos
seniūnijoje, kurioje yra ir J. G. priklausanti žem÷ (b.l. 51, 1 t.). Tačiau byloje nesurinkta duomenų (jų teismui
nepateik÷ ir atsakovai) apie tai, kada Kauno miesto savivaldyb÷s administracijai buvo pateiktas Kauno
miesto žem÷tvarkos skyriaus prašymas d÷l informacijos kartografin÷je medžiagoje pateikimo, kaip tai
numato Tvarkos 106 punktas, ir apie tai, kad nuo 2002 m. rugs÷jo 26 d., pasikeitus prašymų d÷l nuosavyb÷s
teisių atkūrimo nagrin÷jimo tvarkai, toks prašymas apskritai buvo pateiktas. Nesant šių duomenų, padaryta
išvada, jog Kauno miesto savivaldyb÷ nevilkino jos kompetencijai priskirtų veiksmų – informacijos
kartografin÷je medžiagoje pateikimo. Be to, min÷tame 2003 m. liepos 16 d. rašte Nr. 526-2-1193 nurodyta,
kad J. G. priklausiusioje žem÷je, sklypuose Gričiupio g. 8 ir 10, rašte nurodyti asmenys naudojasi didesniais
plotais, negu jiems buvo skirta prie jiems priklausančių pastatų. Teismas pažym÷jo, jog pagal Žem÷s
įstatymo 7 straipsnio 1 ir 6 dalis bei 16 straipsnio l dalį, apskrities teritorijoje esančios valstybin÷s žem÷s
patik÷tiniu, kuris valdo, naudoja jam patik÷jimo teise perduotą žemę, ja disponuoja bei tvarko laisvos
valstybin÷s žem÷s fondą, yra apskrities viršininkas, tod÷l atitinkamų priemonių d÷l savavališkai užimtos
žem÷s, esančios laisvos valstybin÷s žem÷s fonde, tur÷jo imtis būtent jis. Tačiau pagal byloje esančius
duomenis Kauno apskrities viršininkas, tur÷damas pakankamai duomenų, kad dalis J. G. priklausiusios
žem÷s, esančios Gričiupio gatv÷je, Kaune, neteis÷tai naudojama kitų asmenų, ÷m÷si atitinkamų priemonių
d÷l savavališkai užimtos žem÷s grąžinimo tik 2004 metų birželio-liepos m÷nesiais (b. l. 101, 1 t., b.l. 158, 2
t.). Kauno apskrities viršininko administracijos atstov÷ patvirtino, kad 2003 m. liepos m÷nesį atsakovas
tur÷jo informaciją, jog namų valdų savininkai ginčo žem÷je naudojasi didesniais žem÷s plotais, nei jiems
buvo suteikta. Byloje n÷ra įrodymų, kad priemonių Kauno apskrities viršininko administracija ÷m÷si
ankščiau, gavusi iš savivaldyb÷s duomenų apie savavališkai užimtą žemę, t. y. po 2003 m. liepos 16 d.
Atsižvelgiant į išd÷stytas aplinkybes, konstatuota, jog Kauno apskrities viršininko administracija vilkino jos
kompetencijai priskirtų veiksmų atlikimą, atkuriant pareišk÷jams nuosavyb÷s teises į J. G. iki
nacionalizacijos tur÷tą žemę, kadangi nuo 2002 m. rugs÷jo 26 d., pasikeitus prašymų d÷l nuosavyb÷s teisių
atkūrimo nagrin÷jimo tvarkai, iki 2003 m. liepos m÷nesio nepateik÷ Kauno miesto savivaldyb÷s
administracijai prašymo d÷l informacijos kartografin÷je medžiagoje pateikimo, kaip tai numato Tvarkos 106
punktas; ir nuo 2003 metų liepos m÷nesio, tur÷dama duomenų, kad namų valdų savininkai ginčo žem÷s
vietoje naudojasi didesniais žem÷s plotais, nei jiems buvo suteikta, nesi÷m÷ atitinkamų priemonių d÷l
savavališkai užimtos žem÷s, esančios laisvos valstybin÷s žem÷s fonde. Teismas vadovavosi Viešojo
administravimo įstatymo 39 straipsniu, Civilinio kodekso 6.250 straipsniu ir pažym÷jo, kad rūpesčiai ginant
savo teises yra neišvengiama objektyvi būsena, pagrindas moralinei žalai atsirasti yra tik tuomet, kai tokie
rūpesčiai peržengia įprastas pastangas ir konstatuojamas dvasinių sukr÷timų, emocin÷s depresijos, asmens
garb÷s, orumo pažeidimo faktas. Teismo konstatavimu, byloje nesurinkta objektyvių ir neginčijamų įrodymų,
jog d÷l atsakovo neveikimo pareišk÷jai tur÷jo imtis kokių nors įprastoms teisių gynybos procedūroms
nebūdingų pastangų, kad atsakovo neveikimas gal÷tų būti įvertintas kaip aiškus pakenkimas pareišk÷jų
garbei, orumui bei kitoms nematerialiosioms vertyb÷ms. Pareišk÷jų patirti nepatogumai pagal savo pobūdį ir
mastą teismo nepripažinti pasekm÷mis, užtraukiančiomis moralin÷s žalos atlyginimo prievolę (2005 m.
vasario 9 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracin÷je byloje Nr. A7-188/2005).
Be to, pažym÷ta, jog teismas 2004 m. gruodžio 28 d., patenkindamas skundą, atstat÷ pažeistas pareišk÷jų
teises.
Apeliaciniu skundu J. D. G. ir V. S. G. prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m.
birželio 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – nustatyti, kad Kauno apskrities viršininko
administracija vilkino jiems atkurti nuosavyb÷s teises į J. G. tur÷tą žemę, priteisiant kiekvienam po 5 000 Lt
neturtin÷s žalos atlyginimo bei 900 Lt bylos vedimo išlaidas. Apeliantų manymu, teismo sprendimas yra
nepagrįstas ir neteis÷tas, teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, byloje esančių įrodymų,
materialin÷s teis÷s normų. Apeliantai nurodo, jog teismo sprendimo rezoliucin÷ dalis neatitinka
motyvuojamosios dalies, kurioje konstatuota, kad Kauno apskrities viršininko administracija vilkino jos
kompetencijai priskirtų veiksmų atlikimą atkuriant nuosavybes teises (rezoliucin÷je dalyje nenurodyta, kad
jų reikalavimas pripažinti, jog Kauno apskrities viršininko administracija vilkino nuosavyb÷s teisių atkūrimą,
yra patenkintas). Apeliantai nurodo, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m.
balandžio 7 d. nutartį reik÷jo papildomai surinkti įrodymus ir nustatyti, kas vilkino nuosavyb÷s teisių
atkūrimą, joje nekonstatuota, jog neturtin÷s žalos atlyginimas jiems nepriklauso. Administracinių bylų
teisenos įstatymo 88 straipsnio 5 punktas numato, kad patenkinant skundą d÷l vilkinimo turi būti priteisiamas
turtin÷s ar moralin÷s žalos atlyginimas. Skunde pažymima, jog teismas 2004 m. gruodžio 28 d. sprendime
pripažino, kad jų reikalavimas priteisti neturtinę žalą pagrįstas, nes jie patyr÷ daug nepatogumų ir emocinių
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pergyvenimų. Apeliantai paaiškina, jog vienas iš jų yra pensininkas, o kitas didelis ligonis (serga hipertonine
liga). Tad kiekvieną kartą, susidūrus su abejingumu, jiems pablog÷davo sveikata, būdavo dvasinių
pergyvenimų. Apeliantai pažymi, jog vilkinimas yra ne objektyvi būsena; tai pareikalavo daug j÷gų, laiko,
pergyvenimų (pažymima, kad niekada n÷ra buvę teisme net liudytojais). Tod÷l jiems priklauso neturtin÷s
žalos atlyginimas. Apeliantai pažymi, jog jų prašymas d÷l išlaidų priteisimo nebuvo išnagrin÷tas pirmosios
instancijos teisme, pažeidžiant Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 punktą. Apeliantai
teigia, kad jų prid÷ti kvitai patvirtina, jog pagal Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu
patvirtintas rekomendacijas (8 bei 10 punktai) jų sumok÷tos sumos už procesinį dokumentą bei atstovavimą
neviršija nurodytų rekomendacijose sumų.
Kauno miesto savivaldyb÷ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo su skundo reikalavimais
nesutinkanti. Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustat÷, kad Kauno miesto
savivaldyb÷ pateik÷ Kauno miesto žem÷tvarkos skyriui turimą informaciją apie žemę, kuri iki
nacionalizacijos priklaus÷ J. G. (b. 1. 65-67, l t.), buvo pateikta ir informacija apie preliminariai laisvus
(neužstatytus) žem÷s sklypus Kauno miesto Dainavos seniūnijoje, kurioje yra ir J. G. priklausanti žem÷ (b. 1.
51, l t.), tuo įvykdydant Tvarkos 106 punkto reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, Kauno miesto savivaldyb÷
nevilkino jos kompetencijai priskirtų veiksmų – informacijos kartografin÷je medžiagoje pateikimo.
Atsakovas nurodo, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką neturtin÷ žala
atlyginama tik tuo atveju, kai yra pagrindas atlyginti materialinę žalą, atsiradusią d÷l valstyb÷s ar
savivaldyb÷s tarnybų arba pareigūnų veiksmų ar neveikimo (Administracinių teismų praktika Nr. 2,
administracin÷ byla Nr. A4-1083/2001). Teismas, jo manymu, pagrįstai konstatavo, kad rūpesčiai ginant savo
teises yra neišvengiama objektyvi būsena, o pagrindas moralinei žalai atsirasti yra tada, kai tokie rūpesčiai
peržengia įprastas pastangas ir konstatuojamas dvasinių sukr÷timų, emocin÷s depresijos, asmens garb÷s,
orumo pažeidimo faktas. Byloje nepateikta nei materialinius nuostolius, nei moralinę žalą patvirtinančių
įrodymų, tod÷l teismas pagrįstai pareišk÷jų reikalavimą d÷l moralin÷s žalos atlyginimo atmet÷.
Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios
instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, jog 2005 m. balandžio 7 d. nutartimi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino 2004 m. gruodžio 28 d. Kauno apygardos
administracinio teismo sprendimo dalį, kuria iš Kauno miesto savivaldyb÷s J. D. G. bei V. S. G. priteista po
1 000 Lt neturtin÷s žalos atlyginimo ir atmestas pareišk÷jų reikalavimas d÷l neturtin÷s žalos atlyginimo
priteisimo iš Kauno apskrities viršininko administracijos, bei perdav÷ bylą pirmosios instancijos teismui
nagrin÷ti iš naujo tik šioje skundo dalyje. Tod÷l, kaip nurodoma atsiliepime, nepagrįstas pareišk÷jų teiginys,
kad teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, pažeid÷ Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio
3 dalį ir 87 straipsnio 5 dalies 1 punktą. Kauno apskrities viršininko administracija nurodo, jog Kauno miesto
savivaldyb÷ informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę J. G. iki 1940 m. valdytoje žem÷je Kauno apygardos
administraciniam teismui pateik÷ 2004 m. rugpjūčio m÷nesį (I t., b.l. 104-105, II t. b. 1. 27-34). 2004 m.
rugpjūčio 6 d. raštu Nr. 40-2-1108 Kauno miesto savivaldyb÷s administracija pateik÷ informaciją apie
preliminariai laisvą (neužstatytą) žemę, iki 1940 m. priklausiusią J. G., ir Kauno miesto žem÷tvarkos skyriui,
nors 2003 m. liepos 16 d. raštu Nr. 526-2-1193 Kauno miesto žem÷tvarkos skyrių informavo, kad J. G. iki
1940 m. priklausiusi žem÷ yra užimta. Atsakovo manymu, Kauno apygardos administracinis teismas
pagrįstai atmet÷ pareišk÷jų reikalavimus priteisti iš atsakovų neturtinę žalą, pareišk÷jams nepateikus
įrodymų, kad institucijų veikimas arba neveikimas tur÷jo įtakos jų garbei, orumui arba kitoms
nematerialin÷ms vertyb÷ms. Atsiliepime taip pat nurodoma, jog Įstatymas numato daug būdų, kuriais gali
būti atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į išlikusį nekilnojamąjį turtą, tod÷l pareišk÷jai įstatymo nustatytais terminais
gal÷jo išreikšti savo valią ir pasirinkti kitą nuosavyb÷s teisių atkūrimo būdą.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Pareišk÷jų apeliacinis skundas patenkinamas iš dalies. Kauno apygardos administracinio teismo
2005 m. birželio 23 d. sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas, kuriuo iš dalies
patenkinamas pareišk÷jų reikalavimas d÷l neturtin÷s žalos atlyginimo priteisimo.
Toks procesinis sprendimas priimamas teis÷jų kolegijai konstatavus, kad pirmosios instancijos
teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei netinkamai pritaik÷ įstatymą sprendimo dalyje, kuria
konstatavo, kad neteis÷tu Kauno apskrities vilkinimu atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus
pareišk÷jams nebuvo padaryta neturtin÷ žala ir neturi būti priteistas šios žalos atlyginimas.
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Pirmosios instancijos teismas sprendimu pripažino, kad Kauno apskrities viršininko administracija
vilkino jos kompetencijai priskirtų veiksmų atlikimą atkuriant pareišk÷jams nuosavyb÷s teises į žemę. Tuo
pačiu teismas konstatavo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnyje įtvirtintą sąlygą,
valstyb÷s prievolei d÷l žalos atlyginimo atsirasti – valstyb÷s institucijos darbuotojų veiksmus (neveikimą),
pažeidžiantį galiojančių įstatymų nuostatas. Šios teismo sprendimo dalies proceso dalyviai neginčija, teis÷jų
kolegija nemato pagrindo šių teismo išvadų pakeitimui Administracinių bylų teisenos įstatymo 136
straipsnio, įpareigojančio apeliacin÷s instancijos teismą patikrinti ir neapskųstąją teismo sprendimo dalį,
pagrindu.
Teismo išvada, kad d÷l Kauno apskrities viršininko administracijos darbuotojų neteis÷to vilkinimo
pareišk÷jų patirti rūpesčiai nelaikytini jų patirta moraline žala, kadangi yra objektyviai neišvengiami asmens
teisių gynimo procese, nepagrįsta, tod÷l naikinama.
Kreipimasis į valstyb÷s (savivaldyb÷s) institucijas siekiant atkurti nuosavyb÷s teises n÷ra asmens
teisių gynimas, tai įstatymo suteiktų teisių realizavimas įstatymo nustatytu būdu. Tod÷l n÷ra pagrindo teigti,
kad kreipimasis į kompetentingą instituciją, siekiant realizuoti savo teises, objektyviai yra susijęs su
dvasiniais nepatogumais, būdingais pažeistų teisių gynimo procedūroms ikiteismin÷se institucijose ar teisme,
kur sprendžiamas teisinis ginčas, t. y. tam tikras konfliktas.
Teisin÷je valstyb÷je turi būti ginami visų asmenų teis÷ti lūkesčiai, kad įstatymo jiems suteiktos
teis÷s valstyb÷s institucijose bus įgyvendinamos laikantis įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų. Lietuvos
Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių atkūrimo įstatymo nuostatų įgyvendinimas yra ne tik asmens turtinių
teisių realizavimas, šio įstatymo reglamentuojamas nuosavyb÷s teisių atkūrimo procesas kartu reiškia ir
istorinio teisingumo atstatymą, neteis÷tais okupacin÷s valdžios veiksmais Lietuvos piliečiams padarytų
skriaudų atlyginimą. D÷l to netinkamas valstyb÷s institucijos veikimas įgyvendinant šį įstatymą dažniau nei
kitose viešojo administravimo teisinių santykių srityse gali sukelti teis÷tai pretenduojantiems į grąžinimą
nuosavybę asmenims neigiamus dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus, įstatymo vertinamus kaip neturtin÷
žala. Įvertinusi faktines bylos aplinkybes, rodančias, kad Kauno apskrities viršininko administracijos
darbuotojų neteis÷tas vilkinimas tęs÷si ilgą laiką, įstatymo nustatyti terminai atskiriems nuosavyb÷s teisių
atkūrimo procedūros veiksmams atlikti buvo grubiai pažeisti, kad pareišk÷jai tur÷jo po kelis kartus kreiptis į
šią instituciją tais pačiais klausimais, taip pat į pareišk÷jų amžių ir sveikatos būklę, teis÷jų kolegija pripažįsta
pagrįstu pareišk÷jų teiginį, kad d÷l neteis÷to vilkinimo jie patyr÷ moralinę žalą, kuri turi būti atlyginama
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250straipsnio ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 39 straipsnio pagrindu. Teis÷jų kolegija vertina, kad kiekvienam pareišk÷jui turi būti priteista po 1
000 Lt neturtin÷s žalos atlyginimo.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad žalą,
atsiradusią d÷l valstybin÷s valdžios institucijų neteis÷tų aktų privalo atlyginti valstyb÷ iš valstyb÷s biudžeto,
Civilinio kodekso 6.273 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, kad bylose d÷l žalos atlyginimo, kai žalą privalo
atlyginti valstyb÷, valstybei atstovauja Vyriausyb÷s ar jos įgaliota institucija.
Taigi įstatymu yra nustatytos nagrin÷jamo teisinio santykio šalys tiek materialine, tiek procesine
prasme. Pagal įstatymą atsakovu d÷l žalos atlyginimo pareišk÷jams yra valstyb÷, o jos atstovas – Kauno
apskrities viršininko administracija.
Nagrin÷jamoje byloje pareišk÷jai atsakovu įvardijo Kauno apskrities viršininko administraciją,
tod÷l bylą nagrin÷jęs teismas tur÷jo išspręsti tinkamo atsakovo klausimą. Kadangi bylos nagrin÷jime
dalyvavo įstatyminis valstyb÷s atstovas – Kauno apskrities viršininko administracija, teis÷jų kolegija
konstatuoja, kad atsakovo – Lietuvos valstyb÷s – procesin÷s teis÷s nebuvo suvaržytos. Lietuvos valstyb÷s
neįvardijimas atsakovu šioje situacijoje vertinamas kaip formalus pažeidimas, netrukdantis priimti iš esm÷s
teisingą sprendimą.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalies pagrindu pareišk÷jams priteisiamos
jų patirtos atstovavimo išlaidos: po 450 Lt kiekvienam.
Pagal administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1, 11 punktus pareišk÷jų
skundo reikalavimai nepamokestinami žyminiu mokesčiu, tod÷l jiems grąžinamas per klaidą sumok÷tas
žyminis mokestis: po 100 Lt kiekvienam.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teis÷jų
kolegija
nusprendžia:
Pareišk÷jų apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Panaikinti Kauno apygardos administracinio
teismo 2005 m. birželio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Priteisti iš Lietuvos valstyb÷s,
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atstovaujamos Kauno apskrities viršininko administracijos, 1 000 Lt neturtin÷s žalos atlyginimo ir 450 Lt
teismo išlaidų atlyginimo pareišk÷jui J. D. G.; priteisti iš Lietuvos valstyb÷s, atstovaujamos Kauno apskrities
viršininko administracijos, 1 000 Lt neturtin÷s žalos atlyginimo ir 450 Lt teismo išlaidų pareišk÷jui V. S. G.
Grąžinti pareišk÷jui J. D. G. 100 Lt žyminio mokesčio; grąžinti pareišk÷jui V. S. G. 100 Lt
žyminio mokesčio.
Sprendimas neskundžiamas.
1.3.4.6. D÷l kitų įstatymų normų taikymo nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese susiklosčiusiems
teisiniams santykiams
Kitų įstatymų normos nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese susiklosčiusiems teisiniams santykiams
turi būti taikomos tik tuo atveju, kai šių teisinių santykių nereglamentuoja Piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Paveld÷jimo teisinius santykius reglamentuojančios teis÷s normos
taikytinos tik toje nuosavyb÷s teisių atkūrimo proceso dalyje, kurioje sprendžiama, ar asmuo yra tinkamas
pretendentas į nuosavyb÷s teisių atkūrimą.
Administracin÷ byla Nr. A14-1680/2005
Procesinio sprendimo kategorija: 11.4.1
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. lapkričio 4 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Gintaro
Kryževičiaus, Nijol÷s Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷) ir Sigitos Rud÷nait÷s (praneš÷ja),
sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,
dalyvaujant pareišk÷jos atstovei Margaritai Šalkauskienei,
atsakovo atstovams Žydrūnei Švilpaitei, advokatui Algirdui Biguzui,
trečiajam suinteresuotam asmeniui L. M.,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakov÷s
Panev÷žio rajono savivaldyb÷s administracijos apeliacinį skundą d÷l Panev÷žio apygardos administracinio
teismo 2005 m. liepos 5 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jos B. M. skundą atsakovei
Panev÷žio rajono savivaldyb÷s administracijai d÷l sprendimų panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
B. M. kreip÷si į teismą, prašydama panaikinti Panev÷žio rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2005 m. geguž÷s 20 d. įsakymą Nr. A-380 bei sprendimą Nr. 1 ir įpareigoti Panev÷žio rajono
savivaldyb÷s administracijos direktorių atkurti A. M. nuosavyb÷s teises į visą gyvenamąjį namą, esantį
Panev÷žio apskrityje, Panev÷žio rajone, Raguvos miestelyje, Pašto g. 2, įpareigojant išmok÷ti pareišk÷jai 87
200 Lt kompensaciją. Pareišk÷ja paaiškino, jog 1958 m. rugpjūčio 8 d. testamentu D. P. (P.) visą savo turtą
lygiomis dalimis paliko A. M. ir Z. M. 1991 m. gruodžio 18 d. A. M. padav÷ prašymą Panev÷žio rajono
savivaldybei d÷l nuosavyb÷s teisių į paveld÷tą po D. P. mirties turtą, t. y. gyvenamąjį namą su priklausiniais
(duomenys neskelbtini) atstatymo. Kai testamentinis įp÷dinis Z. M. mir÷ 1987 m., jo įp÷din÷ L. M. nepadav÷
prašymo atkurti nuosavyb÷s teises į aukščiau nurodytus pastatus. Min÷tu sprendimu ir įsakymu A. M.
atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į 1/2 dalį gyvenamojo namo, išmokant piniginę 43 600 Lt kompensaciją.
Pareišk÷jos manymu, šie aktai pažeidžia jos turtines teises ir prieštarauja įstatymų nuostatoms, nes jei
palik÷jas visą turtą palieka testamentu savo paskirtiems įp÷diniams, palikimo dalis, priklausanti atkritusiam
įp÷diniui, atitenka kitiems testamentiniams įp÷diniams. Kadangi D. P. perleido testamentu visą jai
priklausantį turtą (tame tarpe ir turtines teises) tik testamentiniams įp÷diniams, o vienas jų – Z. M. bei jo
įp÷din÷ L. M. – nepri÷m÷ palikimo ir neišreišk÷ valios jį priimti, pareišk÷jos manymu, taikytinos Civilinio
kodekso 592 straipsnio 2 punkto nuostatos ir Panev÷žio rajono savivaldyb÷s administracija nepagrįstai
neatkūr÷ A. M. nuosavyb÷s teisių į visą gyvenamąjį namą.
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Atsakov÷s atstov÷ su skunde išd÷stytais motyvais nesutiko, paaiškindama, kad Panev÷žio rajono
savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2005 m. geguž÷s 20 d. įsakymas Nr.A-380 bei 2005 m. geguž÷s 20
d. sprendimas Nr. 1 buvo priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas), Vyriausyb÷s 1997 m. rugs÷jo 29 d. nutarimo
Nr. 1057 ir 1998 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1456 nuostatomis. Priimtas sprendimas A. M. atkurti
nuosavyb÷s teises į 1/2 dalį gyvenamojo namo, nes jis testamentu paveld÷jo tik 1/2 dalį turto. Nors kitas D.
P. testamentinis įp÷dinis Z. M. mir÷ 1987 m., o jo įp÷diniai nepateik÷ prašymo atkurti nuosavyb÷s teis÷s į
min÷to gyvenamojo namo dalį, vadovautasi Įstatymo 10 straipsnio nuostata, pagal kurią piliečiams,
praleidusiems nustatytą terminą d÷l priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali
būti atnaujinamas. Atsakov÷s teigimu, atkūrus A. M. nuosavyb÷s teises į visą gyvenamąjį namą, bus
pažeistos kitų asmenų teis÷s ir teis÷ti interesai.
Trečiasis suinteresuotas asmuo L. M. paaiškino sutinkanti, jog nuosavyb÷s teis÷s A. M. būtų
atkurtos į visą turtą, d÷l termino atnaujinimo prašymui d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo paduoti nesikreipusi.
Panev÷žio apygardos administracinis teismas 2005 m. liepos 5 d. sprendimu skundą patenkino,
Panev÷žio rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2005 m. geguž÷s 20 d. įsakymą Nr. A-380 ir
2005 m. geguž÷s 20 d. sprendimą Nr. 1 panaikino, įpareigodamas Panev÷žio rajono savivaldyb÷s
administracijos direktorių atkurti A. M. nuosavyb÷s teises į visą gyvenamąjį namą (duomenys neskelbtini),
išmokant pareišk÷jai 87 200 Lt kompensaciją. B. M. grąžintas sumok÷tas 100 Lt žyminis mokestis.
Nustatyta, jog Panev÷žio rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2005 m. geguž÷s 20 d. įsakymu
Nr.A- 380 ir tos pačios dienos sprendimu Nr. 1 A. M. atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į 1/2 dalį gyvenamojo namo
(duomenys neskelbtini), išmokant piniginę 43 600 Lt kompensaciją. Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punkte
numatyta, kad nuosavyb÷s teis÷s į nekilnojamąjį turtą atkuriamos asmenims, kuriems miręs turto savininkas
testamentu paliko savo turtą, nepaisant to, kad testamente n÷ra duomenų apie žem÷s ar kito nekilnojamojo
turto palikimo faktą, o šiems mirus – jų sutuoktiniui, t÷vams (įt÷viams), vaikams (įvaikiams) ar šių asmenų
sutuoktiniui bei vaikams. Nustatyta, jog D. P. 1958 m. rugpjūčio 18 d. sudar÷ testamentą, kuriuo visą savo
turtą lygiomis dalimis paliko A. M. ir Z. M. A. M. prašymą Panev÷žio rajono savivaldybei d÷l nuosavyb÷s
teisių atstatymo į po D. P. mirties paveld÷tą gyvenamąjį namą (duomenys neskelbtini) padav÷ 1991 m.
gruodžio 18 d. (b.1.17). 1995 m. geguž÷s 2 d. jis mir÷ (b.1.70). Po A. M. mirties turtą paveld÷jo jo žmona B.
M. Teismas pažym÷jo, jog išlikusio nekilnojamojo turto grąžinimas vykdomas pagal specialiuose
įstatymuose ir teis÷s aktuose nustatytas taisykles. Sistemiškai aiškinant Įstatymą, padaryta išvada, kad A. M.
pagal Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punktą tur÷jo būti atkurtos nuosavyb÷s teis÷s į visą buvusio savininko
turtą. Nustatyta, kad nei Z. M., nei jo žmona L. M. prašymo d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo nepadav÷,
terminas prašymams paduoti jau pasibaigęs, d÷l termino atnaujinimo į teismą nesikreipta. Konstatuota, kad
nors Įstatymo 10 straipsnis (2004 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. IX-2490 redakcija) numato praleisto termino
atnaujinimo galimybę, L. M. šia teise nepasinaudojo ir teismo pos÷džio metu nurod÷ sutinkanti, kad
nuosavyb÷s teis÷s į visą turtą būtų atkurtos A. M. Tod÷l atsakovo argumentas, kad A. M. atkūrus nuosavyb÷s
teises į visą gyvenamąjį namą, bus pažeistos L. M. teis÷s ir teis÷ti interesai, įvertintas kaip nepagrįstas.
Teismas nurod÷, jog pagal Įstatymo 19 straipsnį bylose d÷l sprendimų atkurti nuosavyb÷s teises į išlikusį
nekilnojamąjį turtą šalys atleidžiamos nuo žyminio mokesčio, tod÷l pareišk÷jai pateikus teismui kvitą apie
žyminio mokesčio sumok÷jimą, žyminis mokestis jai grąžintinas.
Apeliaciniu skundu Panev÷žio rajono savivaldyb÷s administracija prašo Panev÷žio apygardos
administracinio teismo 2005 m. liepos 5 d. sprendimą panaikinti ir palikti galioti Panev÷žio rajono
savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2005 m. geguž÷s 20 d. įsakymą Nr. A-380 bei administracijos
direktoriaus 2005 m. geguž÷s 20 d. sprendimą Nr. 1. Atsakov÷s manymu, iš Įstatymo 2 straipsnio nuostatų
nedarytina išvada, kad A. M. tur÷jo būti atkuriamos nuosavyb÷s teis÷s į visą turtą (asmenims atstatytinos
nuosavyb÷s teis÷s tik į tokį turtą, kurį testatorius paliko testamentu, nesvarbu, kad konkretus turtas ir n÷ra
įvardintas). Įstatymo 2 straipsnio l dalies 2 punkto sąvoka „turtas“, atsakov÷s manymu, aiškintina kaip turtas,
kurį testatorius testamentu paliko paveld÷tojui. Šiuo atveju, testator÷ D. P. 1958 m. rugpjūčio 18 d.
testamentu visą savo turtą lygiomis dalimis paliko A. M. ir Z. M., tod÷l pareišk÷jos vyrui A. M. nuosavyb÷s
teis÷s gal÷jo būti atkurtos tik į tokią dalį turto, kokią testamentu paliko testator÷, t. y. 1/2 namo. Paaiškinama,
kad kito D. P. turto paveld÷tojo įp÷din÷ L. M. Panev÷žio rajono savivaldyb÷s administracijai pateik÷ dalį
dokumentų, patvirtinančių giminyst÷s ryšius, tačiau juos pateik÷ tuo metu, kai jau buvo pasibaigęs įstatymo
nustatytas terminas pateikti dokumentus d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo, ir šis terminas dar nebuvo pratęstas.
Atsakov÷s teigimu, tai, kad L. M. nenurod÷ besiruošianti pateikti teismui prašymą d÷l termino pateikti
prašymą atkurti nuosavyb÷s teises atstatymo, neturi reikšm÷s, nes L. M. toliau turi teisę pateikti teismui
prašymą d÷l termino atstatymo.
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B. M. ir L. M. atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo su skundo reikalavimais nesutinkančios. L.
M. patvirtina, jog teismo sprendimas teis÷tas, nepažeidžia jos turtinių teisių bei interesų, sutinka, kad visos
nuosavyb÷s teis÷s į gyvenamąjį namą būtų atkurtos A. M.. Ji nurodo, kad kreipsis į teismą d÷l termino
paduoti pareiškimą d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo tik tuo atveju, jei A. M. bus atkurta nuosavyb÷s teis÷ tik į
1/2 dalį namo. Atsiliepime teigiama, jog teismas teisingai išaiškino Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Pažymima,
jog Įstatyme turto sąvoka aiškinama plačiąja prasme, nepriklausomai nuo to, ar turtas buvo paliktas
testamentu, ir toks aiškinimas atitinka įstatymo paskirtį – atstatyti pažeistas savininkų nuosavyb÷s teises,
garantuojant socialinio teisingumo atstatymą asmenims, kurių nuosavyb÷ buvo nepagrįstai atimta.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Atsakov÷s apeliacinis skundas atmetamas. Panev÷žio apygardos administracinio teismo 2005 m.
liepos 5 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.
Toks procesinis sprendimas priimamas teis÷jų kolegijai konstatavus, kad pirmosios instancijos
teismas tinkamai išaiškino ir pritaik÷ nagrin÷jamo ginčo sprendimui aktualias teis÷s normas. Atsakovo
apeliacinio skundo motyvai pripažįstami nepagrįstais ir atmetami.
Pareišk÷ja pretenduoja į ginčo turtą (piniginę kompensaciją) ne paved÷jimo, o nuosavyb÷s teisių
atkūrimo pagrindu, tod÷l atitinkamai turi būti apibr÷žtas ir šalių ginčui taikytinų teis÷s normų ratas.
Nuosavyb÷s atkūrimo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymas ir jį lydintys žemesn÷s galios teis÷s aktai. Nuosavyb÷s teisių
atkūrimo įstatymo preambul÷je yra pabr÷žta, kad ,,šio įstatymo specialiosiomis teis÷s normomis
reglamentuojami nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo teisiniai santykiai“, taigi kitų
įstatymų normos nuosavyb÷s teisių atkūrimo procese susiklosčiusiems teisiniams santykiams turi būti
taikomos tik tuo atveju, kai šių teisinių santykių nereglamentuoja šis įstatymas.
Atsakovas savo poziciją byloje grindžia paveld÷jimo teisinius santykius reglamentuojančiais
įstatymais, juos taikydamas nuosavyb÷s teisių atkūrimo objektui identifikuoti. Teis÷jų kolegija pripažįsta,
kad tokia atsakovo pozicija yra klaidinga.
Nuosavyb÷s teisių objektas – turtas, į kurį atkuriamos nuosavyb÷s teis÷s, yra išsamiai apibr÷žtas
Nuosavyb÷s teisių atkūrimo įstatymo 3 straipsnyje:
,,1. Šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytiems piliečiams atkuriamos nuosavyb÷s teis÷s į šį nekilnojamąjį turtą:
1) žemę;
2) miškus;
3) vandens telkinius;
4) ūkin÷s-komercin÷s paskirties pastatus bei jų priklausinius;
5) gyvenamuosius namus bei jų priklausinius.
2. Nuosavyb÷s teis÷s atkuriamos ir į neišlikusį šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytą
nekilnojamąjį turtą. Nuosavyb÷s teis÷s atkuriamos ir į tą šio straipsnio 1 dalies 4 bei 5 punktuose nurodytą
nekilnojamąjį turtą, kuris 1991 m. rugpjūčio 1 d. buvo išlikęs, tačiau po to jo neliko d÷l valstyb÷s,
savivaldyb÷s institucijų priimtų sprendimų.“.
Nuosavyb÷s teisių atkūrimo įstatymo preambul÷je įtvirtintas nuosavyb÷s teisių tęstinumo principas
reiškia ir tai, kad nuosavyb÷s teis÷s turi būti atkuriamos savininko tur÷ta apimtimi, t.y. į visą išlikusį
nekilnojamąjį turtą, išskyrus įstatyme nustatytą išimtį – žem÷s sklypo, į kurį gali būti atkurtos nuosavyb÷s
teis÷s, dydis yra ne daugiau 150 ha.
Nuosavyb÷s teisių atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje yra nustatytas nuosavyb÷s teisių atkūrimo
subjektų ratas ir eiliškumas, pagal šio straipsnio normas pirmoje eil÷je nuosavyb÷s teis÷s atkuriamos
išlikusio nekilnojamojo turto savininkui, o jam mirus – ,,asmenims, kuriems miręs turto savininkas
testamentu paliko savo turtą, nepaisant to, kad testamente n÷ra duomenų apie žem÷s ar kito nekilnojamojo
turto palikimo faktą, o šiems mirus, – jų sutuoktiniui, t÷vams (įt÷viams), vaikams (įvaikiams) ar šių asmenų
sutuoktiniui bei vaikams.“.
Pareišk÷ja pretenduoja į nuosavyb÷s teisių atkūrimą būtent šios įstatymo normos pagrindu. Teis÷jų
kolegija konstatuoja, kad paveld÷jimo teisinius santykius reglamentuojančios teis÷s normos taikytinos būtent
šioje nuosavyb÷s teisių atkūrimo proceso dalyje – sprendžiant, ar pareišk÷ja yra tinkama pretendent÷ į
nuosavyb÷s teisių atkūrimą. D÷l šio klausimo byloje ginčo n÷ra, tod÷l teis÷jų kolegija detaliau jo nenagrin÷ja.
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Taigi pareišk÷ja yra vienintel÷ pretendent÷ į išlikusį nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą
Raguvos miestelyje, tod÷l pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprend÷, kad atsakovas turi atkurti
pareišk÷jai nuosavyb÷s teises į šį nuosavyb÷s teisių atkūrimo objektą visiškai.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų
kolegija
nutaria:
Atsakov÷s apeliacinį skundą atmesti. Panev÷žio apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos
5 d. sprendimą palikti nepakeistą
Nutartis neskundžiama.
1.3.5.

D÷l tarnybos santykių

1.3.5.1. D÷l „nepagrįsto nušalinimo“ sampratos statutiniuose valstyb÷s tarnybos santykiuose
Pagal Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 5 dalį, fakto, jog tarnybinis nusižengimas
nepadarytas, konstatavimas, taip pat įstatymo nustatyta tvarka nušalinto pareigūno nepripažinimas kaltu d÷l
nusikaltimo padarymo (tuo atveju, kai buvo atliekamas ir pasibaig÷ atitinkamas veikos tyrimas) yra
pakankami pagrindai nušalintam pareigūnui išmok÷ti darbo užmokestį už laikotarpį, kurį jis buvo nušalintas
nuo pareigų, taip pat – delspinigius. Nušalinimas nuo pareigų laikytinas pagrįstu, kai tikrinimo metu
nutarta, jog nušalintas pareigūnas padar÷ drausminį nusižengimą arba (tuo atveju, kai buvo atliktas
atitinkamas tyrimas administracin÷s ar baudžiamosios teis÷s taikymo aspektais) buvo nustatytas
administracin÷s teis÷s pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo faktas. Ir, priešingai, nušalinimas
laikytinas nepagrįstu, kai tikrinimo metu nenustatyti nei drausminio nusižengimo, nei administracin÷s teis÷s
pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo faktai.
Administracin÷ byla Nr. A11 – 798/2005
Procesinio sprendimo kategorija 16.2
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. liepos 20 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Anatolijaus
Baranovo (praneš÷jas), Birut÷s Janavičiūt÷s ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Laurai Šiaučiulytei,
dalyvaujant pareišk÷jui V. Z.,
pareišk÷jo atstovui Vytautui Bakui,
atsakovų atstovams Tamarai Karpenko ir Juliui Jasaičiui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovų
Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktin÷s (Ignalinos rinktin÷) bei Vidaus reikalų ministerijos ir
trečiojo suinteresuoto asmens Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos apeliacinius skundus d÷l Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo V.
Z. skundą atsakovams Ignalinos rinktinei, Vidaus reikalų ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims
Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybai, Generalinei prokuratūrai d÷l sprendimų panaikinimo, darbo užmokesčio
ir delspinigių priteisimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas V. Z. su skundu (b. l. 3-6), kurį patikslino (b. l. 102-104), kreip÷si į Vilniaus apygardos
administracinį teismą prašydamas panaikinti Ignalinos rinktin÷s vado 2004 m. rugs÷jo 28 d. sprendimą Nr.
(21/18 – 35) – 13 – 2083, vidaus reikalų ministro sprendimą, kuriuo patvirtinta Vidaus reikalų ministerijos
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Generalinio inspektoriaus skyriaus 2004 m. lapkričio 18 d. išvada Nr. 4VL – 85, įpareigoti Ignalinos rinktinę
išmok÷ti 27 331,58 Lt nesumok÷to darbo užmokesčio nuo 1996 m. spalio 22 d. iki 2001 m. spalio 22 d. bei
delspinigius ir įpareigoti šią instituciją įskaityti į vidaus tarnybos stažą nušalinimo nuo pareigų laikotarpį.
Pareišk÷jas nurod÷, kad Pasienio policijos departamento Šiaulių pasienio policijos rinktin÷s Zarasų
užkardos (Zarasų užkarda) komisaro inspektoriaus 1996 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 171 nuo 1996 m. spalio
22 d. buvo nušalintas nuo pareigų Zarasų užkardoje, vadovaujantis tuo metu galiojusio Tarnybos Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto (Statutas) 87 straipsniu. 1996 m. spalio 24 d. surašyta tarnybinio
patikrinimo išvada, kurią patvirtino tuometinis Zarasų užkardos vadovas. Šios išvados 1 punktu pasiūlyta
skirti jam tarnybinę nuobaudą – papeikimą, o 3 punktu – galutinį sprendimą priimti gavus pranešimą apie
baudžiamosios bylos tyrimo baigtį. Nurod÷, jog Vilniaus apygardos prokuratūra jo atžvilgiu ikiteisminį
tyrimą nutrauk÷ 2004 m. sausio 30 d. nutarimu ir šiuo nutarimu panaikino kitus jam taikytus apribojimus.
Pažym÷jo, kad į Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktin÷s (Ignalinos rinktin÷) pasieniečio
pareigas paskirtas nuo 2001 m. spalio 22 d. Pareišk÷jo nuomone, nušalinimas nuo pareigų buvo neteis÷tas,
tod÷l d÷l darbdavio kalt÷s nedirbo nuo 1996 m. spalio 22 d. iki 2001 m. spalio 22 d. ir d÷l to negavo jam
priklausančio darbo užmokesčio. Teig÷, kad jam priklauso visas nesumok÷tas darbo užmokestis bei
delspinigiai už laiku nesumok÷tą darbo užmokestį.
Atsakovas Ignalinos rinktin÷ atsiliepimuose į pareišk÷jo V. Z. skundą (b. l. 25-26 (39-40), 116-117
(119-120)) praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Ignalinos rinktin÷ nurod÷, kad pareišk÷jo nušalinimas nuo pareigų truko nuo 1996 m. spalio 22 d.
iki 2001 m. spalio 22 d. Pareišk÷jas nuo pareigų nušalintas vadovaujantis Zarasų užkardos komisaro
inspektoriaus 1996 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 171, o 1996 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 172 jam paskirtas
papeikimas, remiantis 1996 m. spalio 24 d. tarnybinio patikrinimo išvada. Pažym÷jo, kad su pastaruoju
įsakymu pareišk÷jas supažindintas pasirašytinai. Atsakovo nuomone, pareišk÷jas prarado valstyb÷s
garantuotą teisę ginti savo pažeistus interesus, nes į teismą d÷l pažeistų teisių gynimo kreip÷si pra÷jus 8
metams po nušalinimo nuo pareigų, tod÷l jo reikalavimai negali būti tenkinami. Be to, Ignalinos rinktin÷s
2004 m. rugs÷jo 28 d. raštas n÷ra sprendimas.
Atsakovas Vidaus reikalų ministerija atsiliepimuose į pareišk÷jo V. Z. skundą (b. l. 28-31, 152155) praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Vidaus reikalų ministerija nurod÷, kad pareišk÷jas nuo pareigų buvo nušalintas Zarasų rajono
apylink÷s prokuratūros prokuroro reikalavimu, o į pareigas grąžintas Vilniaus apygardos prokuratūros
prokurorui 2001 m. spalio 29 d. panaikinus Zarasų rajono apylink÷s prokuratūros prokuroro sprendimą
nušalinti pareišk÷ją nuo pareigų. Teig÷, jog pareišk÷jo už nušalinimo laikotarpį negautas darbo užmokestis su
priedais turi būti vertinamas kaip žala, kuri atlyginama pagal deliktinę civilinę atsakomybę
reglamentuojančius įstatymus. Pažym÷jo, kad žalos d÷l ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teis÷jo ir
teismo neteis÷tų veiksmų atlyginimo klausimas turi būti nagrin÷jamas bendrosios kompetencijos teisme.
Vidaus reikalų ministerija nekompetentinga priimti sprendimų d÷l laikotarpio, kurį pareišk÷jas buvo
nušalintas nuo pareigų d÷l baudžiamosios bylos tyrimo, įskaitymo į vidaus tarnybos stažą bei d÷l darbo
užmokesčio išmok÷jimo už šį laikotarpį. Teig÷, jog pareišk÷jui pateiktas atsakymas – Vidaus reikalų
ministerijos 2004 m. lapkričio 22 d. raštas Nr. 1D – 6925 – (4) – nelaikytinas pareišk÷jo atžvilgiu priimtu
individualiu administraciniu sprendimu pagal Viešojo administravimo įstatymą, nes jis n÷ra teis÷s aktas ir
nesukelia pareišk÷jui jokių pareigų bei neatima teisių.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Generalin÷ prokuratūra atsiliepimuose į pareišk÷jo V. Z. skundą (b.
l. 50-51, 111-113) praš÷ spręsti bylą teismo nuožiūra.
Generalin÷ prokuratūra nurod÷, kad Zarasų rajono apylink÷s prokuratūros prokuror÷ pareišk÷jo
nušalinimo nuo pareigų klausimą siūl÷ spręsti ne procesiniu dokumentu, o 1996 m. lapkričio 27 d. raštu Nr.
562. Baudžiamoji byla buvo iškelta 1996 m. gruodžio 16 d., o pareišk÷jas patrauktas kaltinamuoju 1997 m.
birželio 24 d. Procesinį sprendimą d÷l pareišk÷jo nušalinimo nuo pareigų prokuroras pri÷m÷ 1997 m. liepos
11 d. Šis sprendimas netur÷jo įtakos pareišk÷jo nušalinimui nuo pareigų iki 1997 m. liepos 11 d., tod÷l neturi
priežastinio ryšio su ginčijamais sprendimais. Nurod÷, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m.
kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 patvirtintų Vidaus reikalų ministerijos nuostatų 7.2, 7.3 punktus, Vidaus reikalų
ministerija turi teisę siūlyti Ignalinos rinktin÷s vadovui panaikinti neteis÷tą sprendimą. Generalinio
inspektoriaus išvada skirta konkrečiam asmeniui – pareišk÷jui, tai yra vienkartinis aktas, kuris traktuotinas
kaip individualaus administracinis aktas, kurį pareišk÷jas pagrįstai reikalauja panaikinti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. kovo 21 d. sprendimu (b. l. 143-148)
pareišk÷jo V. Z. skundą patenkino iš dalies. Teismas panaikino Ignalinos rinktin÷s vado 2004 m. rugs÷jo 28
d. sprendimą Nr. (21/18 – 35) – 13 – 2083, priteis÷ iš Ignalinos rinktin÷s V. Z. naudai 29 598,68 Lt darbo
užmokesčio už nušalinimo laiką bei 19 308,72 Lt delspinigių, įskait÷ į V. Z. vidaus tarnybos stažą laikotarpį
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nuo 1996 m. spalio 25 d. iki 2001 m. spalio 21 d. Teismas nutrauk÷ bylos dalį d÷l reikalavimo panaikinti
vidaus reikalų ministro patvirtintą 2004 m. lapkričio 18 d. išvadą Nr. 4VI – 85.
Teismas nurod÷, kad pareišk÷jo nušalinimo nuo pareigų galiojusio Statuto 87 straipsnis numat÷,
jog tarnybinio patikrinimo metu pareigūnai gali būti nušalinti nuo pareigų, sustabdant jiems darbo
užmokesčio mok÷jimą. Šio straipsnio 2 dalyje buvo konstatuota, kad pareigūnui, nepagrįstai nušalintam nuo
pareigų, už laiką, kurį jis buvo nušalintas, išmokamas vidutinis darbo užmokestis. Teismas pažym÷jo, jog V.
Z. nuo 1996 m. spalio 22 d. buvo nušalintas nuo pareigų vykdymo d÷l tarnybinio patikrinimo atlikimo, tod÷l
1996 m. spalio 24 d. atlikus tarnybinį patikrinimą ir paskyrus pareišk÷jui tarnybinę nuobaudą – papeikimą –
jis nuo 1996 m. spalio 25 d. tur÷jo būti grąžintas į ankstesnes pareigas. Teismas nurod÷, kad nušalinimo nuo
pareigų atvejis, išk÷lus baudžiamąją bylą, buvo numatytas tuo metu galiojusio Baudžiamojo proceso kodekso
(BPK) 173 straipsnyje. Vadovaujantis šiuo teis÷s aktu prokuroro nutarimas d÷l pareišk÷jo nušalinimo
priimtas tik 1997 m. liepos 11 d. Jis nebuvo įvykdytas, o pareišk÷jo nušalinimas nuo pareigų tęs÷si nuo 1996
m. spalio 22 d. iki 2001 m. spalio 22 d. Nutarimą nenušalinti pareišk÷jo nuo pareigų prokuroras pri÷m÷ 2001
m. spalio 29 d., t. y., kai V. Z. jau buvo grąžintas į ankstesnes pareigas. Teismas konstatavo, kad nei
nušalinimo laikotarpio pradžia, nei pabaiga nesutampa su prokuratūros sprendimais d÷l nušalinimo pradžios
ir pabaigos, o įsakyme d÷l pareišk÷jo nušalinimo nuo pareigų n÷ra nuorodos į prokuroro sprendimus. Taigi
prokuroro nutarimas nušalinti pareišk÷ją nuo pareigų (tokio nutarimo net n÷ra pareišk÷jo asmens tarnybos
byloje) nebuvo vykdomas, o V. Z. nuo pareigų buvo nušalintas darbdavio – Zarasų užkardos – iniciatyva.
Teismas pažym÷jo, kad Zarasų rajono apylink÷s prokuratūros prokuror÷s 1996 m. lapkričio 27 d. raštas Nr.
562, kuriuo nurodyta nušalinti V. Z. nuo tarnybos pareigų vykdymo, neatitiko galiojusio BPK 173 straipsnio
reikalavimų, tod÷l negali būti laikomas prokuroro procesiniu sprendimu nušalinti V. Z. nuo pareigų. Be to,
šiame rašte nurodyta, kad baudžiamoji byla iškelta 1996 m. lapkričio 18 d. Nors pareišk÷jo atžvilgiu
baudžiamoji byla nutraukta nereabilituojančiais pagrindais, ši aplinkyb÷ neturi esmin÷s reikšm÷s, nes V. Z.
nuo pareigų nušalintas darbdavio iniciatyva. Teismas padar÷ išvadą, jog nušalinti pareišk÷ją nuo pareigų nuo
1996 m. spalio 25 d. iki 2001 m. spalio 22 d. darbdavys netur÷jo teis÷to pagrindo, tod÷l pareišk÷jas šiuo
laikotarpiu nuo pareigų buvo nušalintas neteis÷tai. Teismas nurod÷, kad pareišk÷jas reikalavimo teisę
išmok÷ti vidutinį darbo užmokestį už nušalinimą nuo pareigų įgijo 2001 m. spalio 22 d. grąžinus į pareigas.
Nustat÷, kad pareišk÷jas d÷l šios išmokos į darbdavį kreip÷si 2004 m. rugpjūčio 24 d., t. y. nepraleidęs 3
metų ieškinio senaties termino (Darbo ginčų nagrin÷jimo įstatymo 10 str. 4 d.). Darbdaviui atsisakius
patenkinti pareišk÷jo reikalavimą, jis kreip÷si į vidaus reikalų ministrą. Teismas atkreip÷ d÷mesį, kad
Ignalinos rinktin÷, netenkindama pareišk÷jo prašymo, 2004 m. rugs÷jo 28 d. sprendime nenurod÷ šio
sprendimo apskundimo tvarkos, neišaiškino pareišk÷jui teis÷s kreiptis į teismą. Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2005 m. sausio 6 d. nutartimi patenkintas pareišk÷jo prašymas ir atnaujintas terminas
skundui d÷l Ignalinos rinktin÷s 2004 m. rugs÷jo 28 d. sprendimo ir Vidaus reikalų ministerijos 2004 m.
lapkričio 22 d. sprendimo panaikinimo. Teismas pažym÷jo, jog šie pareišk÷jo reikalavimai yra išvestiniai iš
pagrindinio reikalavimo priteisti vidutinį darbo užmokestį ir delspinigius, tod÷l laikytina, kad pamin÷ta
nutartimi atnaujintas ir 3 metų terminas pagrindiniam reikalavimui pareikšti. Teismas konstatavo, kad
pareišk÷jui priteistinas vidutinis darbo užmokestis už nušalinimo laiką, kuris privalo būti įskaitytas į
pareišk÷jo vidaus tarnybos stažą. Kadangi atsakovo pareiga išmok÷ti darbo užmokestį atsirado 2001 m.
spalio 22 d., grąžinus pareišk÷ją į pareigas, reikalavimas išmok÷ti delspinigius, juos skaičiuojant už visą
nušalinimo laiką, nepagrįstas, tod÷l negali būti tenkinamas. Delspinigiai skaičiuojami nuo 2001 m. lapkričio
14 d. iki 2004 m. spalio 22 d., t. y. iki 3 metų kreipimosi senaties termino pabaigos d÷l išmokų, susijusių su
darbo santykiais (Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pav÷luotą mok÷jimą
įstatymo (Delspinigių nustatymo įstatymas) 2 str., Valstyb÷s tarnybos įstatymo (2000 m. rugpjūčio 29 d.
įstatymo Nr. VIII – 1903 redakcija) 43 str. 4 p.). Teismas nurod÷, kad Vidaus reikalų ministerijos
Generalinio inspektoriaus skyriaus 2004 m. lapkričio 18 d. išvada, patvirtinta vidaus reikalų ministro, yra
rekomendacinio pobūdžio. Ši išvada ir vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. atsakymas į V. Z.
skundą pareišk÷jui jokių pareigų nesukuria ir nevaržo jo teisių, tod÷l negali būti laikomi Administracinių
bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) nustatyta tvarka skundžiamais teis÷s aktais, o d÷l to ši bylos dalis nutrauktina
(ABTĮ 101 str. 1 p.).
Atsakovas Ignalinos rinktin÷ apeliaciniame skunde (b. l. 165-167) prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.
Ignalinos rinktin÷ nurodo, kad teismas neteisingai aiškino ir taik÷ teis÷s normas,
reglamentuojančias kreipimosi į teismą senaties klausimą. Pažymi, jog pareišk÷jui buvo žinoma apie
nušalinimą nuo pareigų, nes su Zarasų užkardos komisaro inspektoriaus 1996 m. spalio 22 d. įsakymu Nr.
171 jis buvo supažindintas pasirašytinai, n÷jo į darbą, negavo darbo užmokesčio. Pagal galiojusio Darbo
sutarties įstatymo 42 straipsnio 1 dalį, pareišk÷jas šį įsakymą gal÷jo apskųsti per vieną m÷nesį nuo
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dokumento, patvirtinančio nušalinimą, gavimo, tačiau to nepadar÷. Nurodo, kad pareišk÷jas 2001 m. spalio
19 d. įsakymu Nr. 112 TE, su kuriuo supažindintas pasirašytinai, buvo grąžintas į pareigas. Jis per vieną
m÷nesį pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punktą gal÷jo kreiptis į teismą reikalauti pripažinti nušalinimą
nuo pareigų neteis÷tu ir prašyti atlyginti žalą d÷l negauto darbo užmokesčio, tačiau į teismą jis v÷l
nesikreip÷. Pabr÷žia, kad pareišk÷jas prarado valstyb÷s garantuojamą teisę ginti savo pažeistus interesus, nes
praleido įstatymo nustatytą kreipimosi į teismą terminą. Teigia, kad teismas nepagrįstai taik÷ Darbo ginčų
nagrin÷jimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytą 3 metų ieškinio senaties terminą, nes ginčas kilo iš
tarnybinių, o ne iš darbo teisinių santykių (Darbo ginčų nagrin÷jimo įstatymo 2 str.). Pažymi, jog
nesuprantama teismo interpretacija d÷l termino atnaujinimo klausimo, nes pagrindiniai pareišk÷jo
reikalavimai (ginčo dalykas) ir reikalavimas atnaujinti procesinį terminą paduoti skundą n÷ra tas pats. Teigia,
kad pareišk÷jas elgiasi nesąžiningai.
Atsakovas Vidaus reikalų ministerija apeliaciniame skunde (b. l. 156-157) prašo panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –
pareišk÷jo V. Z. skundą atmesti.
Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad teismas neteisingai išsiaiškino šalių santykių pobūdį ir
pareišk÷jo reikalavimų esmę, tod÷l pritaik÷ neteisingus ieškinio senaties terminus. Pažymi, jog pareišk÷ją
nuo nušalinimo pradžios iki šiol su Ignalinos rinktine (anksčiau – Šiaulių pasienio policijos rinktin÷) sieja
tarnybos santykiai, o tarp šalių yra kilęs tarnybinis ginčas (ABTĮ 15 str. 1 d. 5 p.). Teismas klaidingai
konstatavo, kad pagrindinis pareišk÷jo reikalavimas yra priteisti vidutinį darbo užmokestį už nušalinimo
laiką. Teigia, jog piniginiai ir stažo įskaitymo reikalavimai yra išvestiniai ir gali būti tenkinami patenkinus
pagrindinį reikalavimą – pripažinti neteis÷tu nušalinimą nuo pareigų. Pabr÷žia, jog teismas pripažino
neteis÷tu sprendimą d÷l pareišk÷jo nušalinimo nuo pareigų, nors tokio reikalavimo pastarasis nebuvo
pareiškęs. Teismas neatkreip÷ d÷mesio, kad galimas pareišk÷jo teisių pažeidimas d÷l nušalinimo baig÷si
2001 m. spalio 22 d., leidus jam eiti pareigas, tod÷l pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies ir Darbo sutarties
įstatymo 42 straipsnio 1 dalies nuostatas pareišk÷jas tur÷jo teisę apskųsti nušalinimo teis÷tumą per vieną
m÷nesį. Teismas konstatavo, jog pareišk÷jas kreip÷si į teismą d÷l pažeistų teisių – neišmok÷to darbo
užmokesčio – 2004 m. gruodžio 29 d., tačiau pareišk÷jas atsakovo sprendimo d÷l nušalinimo teis÷tumo
apskritai n÷ra apskundęs ir negali to padaryti, nes yra praleidęs apskundimo terminą (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2005 m. sausio 20 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. AS10 – 18/2005). Pagal
galiojusios vidaus reikalų ministro 2000 m. rugs÷jo 27 d. įsakymu Nr. 368 patvirtintos Darbo užmokesčio
mok÷jimo <...> pasienio policijos pareigūnams instrukcijos 12 punktą, neišmok÷ta darbo užmokesčio suma
gal÷jo būti išmok÷ta už visą laiką, per kurį pareigūnas tur÷jo teisę gauti darbo užmokestį, bet ne daugiau kaip
už 3 metus nuo neišmokos nustatymo dienos. Teigia, kad teismas, išspręsdamas pareišk÷jo nušalinimo nuo
pareigų 1996 m. spalio 25 d. – 2001 m. spalio 21 d. teis÷tumo klausimą, viršijo pareišk÷jo reikalavimų ribas,
o nepasisakydamas d÷l apskundimo termino atnaujinimo išsprend÷ reikalavimą, kurio apskundimo terminas
yra praleistas, t. y. pažeid÷ ABTĮ 142 straipsnio 1 dalies ir 143 straipsnio nuostatas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstyb÷s sienos apsaugos tarnyba apeliaciniame skunde (b. l. 161
– 162) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimą ir priimti
naują sprendimą – atmesti pareišk÷jo V. Z. skundą kaip nepagrįstą.
Valstyb÷s sienos apsaugos tarnyba nurodo, kad Zarasų užkardos komisaro inspektoriaus 1996 m.
spalio 22 d. įsakymas Nr. 171, kuriuo pareišk÷jas buvo nušalintas nuo pareigų vykdymo, nepanaikintas ir
nepakeistas, pareišk÷jas neskund÷ šio įsakymo, tačiau teismas, viršydamas reikalavimo ribas, pripažino, jog
pareišk÷jas nuo 1996 m. spalio 25 d. iki 2001 m. spalio 22 d. nuo pareigų buvo nušalintas neteis÷tai. Pažymi,
jog teismas neteisingai pritaik÷ ieškinio senaties terminus. Teigia, kad Darbo ginčų nagrin÷jimo įstatymo 10
straipsnio 4 dalyje numatytas 3 metų ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo 2001 m. spalio 22 d., kada
pareišk÷jas po nušalinimo grąžintas į pareigas. Teis÷s aktai nenumato, jog kreipimasis į darbdavį ar vidaus
reikalų ministrą turi įtaką terminui pratęsti. Pamin÷to įstatymo straipsnio 2 dalyje numatyta, kad d÷l
nušalinimo nuo pareigų darbuotojas gali kreiptis į teismą per vieną m÷nesį nuo dokumento, patvirtinančio
nušalinimą nuo darbo, gavimo dienos. Šiuo atveju termino eiga skaičiuotina nuo susipažinimo su įsakymu
dienos, t. y. 1996 m. spalio 24 d. Pabr÷žia, kad teismas, pripažindamas, jog pareišk÷jo nušalinimas nuo
pareigų buvo neteis÷tas, viršijo pareišk÷jo reikalavimo ribas, o nepasisakydamas d÷l apskundimo termino
atnaujinimo, pažeid÷ procesin÷s ir materialin÷s teis÷s normas.
Pareišk÷jas V. Z. (atstovas) atsiliepime į atsakovo Vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą (b.
l. 176-179) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimą palikti
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.
Pareišk÷jas nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. sausio 6 d. nutartimi
buvo atnaujintas terminas skundui paduoti, pripažinus jo argumentus d÷l pažeistų teisių gynimo senaties
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termino pakankamais. Pažymi, jog teismas teisingai suprato pagrindinį jo reikalavimą ir neviršijo skundo
nagrin÷jimo ribų. Teismo sprendimo rezoliucin÷je dalyje pasisakyta tik d÷l pirminiame ir patikslintame
skunduose pareikštų reikalavimų. Teigia, kad sprendžiant termino kreiptis į teismą klausimą vadovautinasi
specialiosiomis teis÷s normomis, t. y. Darbo ginčų nagrin÷jimo įstatymo 10 straipsniu ir Darbo kodekso 298
straipsniu, kurie numato 3 metų ieškinio senaties terminą, o ne bendrąja taisykle, nustatyta ABTĮ 33
straipsnio 1 dalyje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. spalio 2 d. nutartis administracin÷je
byloje Nr. A8 – 825/2003). Pažymi, kad klaidingai interpretuojama Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2005 m. sausio 20 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. AS10 – 18/2005, nes jis pažeistas teises gyn÷
vadovaudamasis ieškinio senaties terminus reglamentuojančiomis teis÷s normomis bei susiklosčiusia teismų
praktika. Nurodo, kad neprašo panaikinti įsakymo, kuriuo buvo nušalintas nuo pareigų, nes teis÷s aktai
vidaus reikalų įstaigos vadovui suteik÷ teisę tarnybinio patikrinimo laikotarpiu nušalinti pareigūną nuo
pareigų. Tačiau jo nušalinimas po 1996 m. spalio 24 d. netur÷jo nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Tai
vertintina kaip vidaus reikalų įstaigos vadovo įgaliojimų viršijimas.
Pareišk÷jas V. Z. (atstovas) atsiliepime į atsakovo Ignalinos rinktin÷s ir trečiojo suinteresuoto
asmens Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos apeliacinius skundus (b. l. 182-185) prašo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinius skundus atmesti.
Pareišk÷jas nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. sausio 6 d. nutartimi
buvo atnaujintas terminas skundui paduoti, pripažinus jo argumentus d÷l pažeistų teisių gynimo senaties
termino pakankamais. Teigia, jog 2004 m. rugpjūčio 24 d. prašydamas atlyginti per nušalinimo laikotarpį
negautas pajamas ir įskaityti šį laikotarpį į vidaus tarnybos stažą į darbdavį kreip÷si nepraleidęs 3 metų
ieškinio senaties termino. Ignalinos rinktin÷ 2004 m. rugs÷jo 28 d. sprendimą pri÷m÷ taip pat nesu÷jus
nurodytam terminui. Pažymi, kad savo pažeistas teises gyn÷ ir kreipdamasis į Vidaus reikalų ministeriją.
Pareišk÷jo nuomone, tiek Ignalinos rinktin÷, tiek Vidaus reikalų ministerija jį suklaidino nurodydamos
neteisingus nušalinimo pagrindus ir pažeistų teisių gynimo būdus. Teigia, kad sprendžiant termino kreiptis į
teismą klausimą vadovautinasi specialiosiomis teis÷s normomis, t. y. Darbo ginčų nagrin÷jimo įstatymo 10
straipsniu ir Darbo kodekso 298 straipsniu, kurie numato 3 metų ieškinio senaties terminą, o ne bendrąja
taisykle, nustatyta ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. spalio 2
d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A8 – 825/2003). Pabr÷žia, jog nepagrįstai tapatinami Zarasų užkardos
vadovo 1996 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 171 ir vadovo veiksmai, d÷l kurių jis liko nušalintas pasibaigus
tarnybiniam patikrinimui. Pagal galiojusio Statuto 87 straipsnį, nušalinimas buvo įmanomas tik tarnybinio
patikrinimo laikotarpiu. Teismas padar÷ teisingą išvadą, pripažinęs, jog jo nušalinimas po 1996 m. spalio 25
d. buvo neteis÷tas. Nurodo, kad neprašo panaikinti įsakymo, kuriuo buvo nušalintas nuo pareigų tarnybinio
patikrinimo laikotarpiu. Tačiau jo nušalinimas po 1996 m. spalio 24 d. netur÷jo nei faktinio, nei teisinio
pagrindo. Tai vertintina kaip vidaus reikalų įstaigos vadovo įgaliojimų viršijimas. Nurodo, kad atsižvelgtina į
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. sausio 20 d. nutartį administracin÷je byloje Nr. AS10 –
18/2005.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstyb÷s sienos apsaugos tarnyba atsiliepime į atsakovo Vidaus
reikalų ministerijos apeliacinį skundą (b. l. 172-173) nurodo, kad sutinka su apeliaciniame skunde išd÷stytais
motyvais.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstyb÷s sienos apsaugos tarnyba atsiliepime į atsakovo Ignalinos
rinktin÷s apeliacinį skundą (b. l. 180-181) nurodo, kad iš esm÷s sutinka su apeliaciniame skunde išd÷stytais
motyvais, išskyrus argumentus d÷l Darbo ginčų nagrin÷jimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje numatyto 3 metų
ieškinio senaties termino taikymo valstyb÷s tarnautojams.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Generalin÷ prokuratūra atsiliepime į atsakovų Ignalinos rinktin÷s
bei Vidaus reikalų ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos
apeliacinius skundus (b. l. 174-175) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. kovo 21 d.
sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinius skundus atmesti.
Generalin÷ prokuratūra nurodo, kad teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje išd÷st÷ motyvus
d÷l nušalinimo nuo pareigų teis÷tumo, kuris tiesiogiai sietinas su pagrindiniais reikalavimais priteisti darbo
užmokestį bei delspinigius ir įskaityti į vidaus tarnybos stažą nušalinimo nuo pareigų laikotarpį, bet
sprendimo rezoliucin÷je dalyje nesprend÷ nušalinimo nuo pareigų teis÷tumo, tod÷l n÷ra pagrindo teigti, kad
buvo išeita už pareišk÷jo reikalavimo ribų. Pažymi, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m.
sausio 6 d. nutartimi atnaujintas terminas skundui paduoti, tod÷l teismas pagal ABTĮ 58 straipsnį pagrįstai
nepasisak÷ d÷l apskundimo termino atnaujinimo. Esant atnaujintam terminui, pareikšti reikalavimai pagrįstai
buvo išnagrin÷ti iš esm÷s.
Teis÷jų kolegija
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k o n s t a t u o j a:
Nagrin÷jamas ginčas kilo pareišk÷jui siekiant gauti darbo užmokestį už jo nušalinimo nuo pareigų
laikotarpį nuo 1996 m. spalio 22 d. iki 2001 m. spalio 22 d. Tod÷l, nagrin÷jant šį ginčą, yra būtina taikyti
materialin÷s teis÷s normas, tuo metu reglamentavusias nušalinimo nuo pareigų teisinius santykius.
Kolegija pažymi, kad pareišk÷jo nušalinimo nuo pareigų faktas byloje n÷ra ginčijamas. Iš Zarasų
užkardos (kur pareišk÷jas tarnavo iki nušalinimo) komisaro-inspektoriaus 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymo
Nr. 171 matyti, kad pareišk÷jas buvo nušalintas nuo pareigų Statuto 87 straipsnio pagrindu; šiame įsakyme
nurodyta, kad pagal gautą tarnybinį pranešimą pareišk÷jas įtariamas dokumentų klastojimu; buvo pavesta
atlikti tarnybinį patikrinimą ir pateikti išvadas bei iki tyrimo pabaigos sustabdyti pareišk÷jui darbo
užmokesčio mok÷jimą (b. l. 88).
Pagal įsakyme nurodyto Statuto 87 straipsnio 1 dalį, tarnybinio patikrinimo metu pareigūnai gali
būti nušalinti nuo pareigų, sustabdant jiems darbo užmokesčio mok÷jimą. Pagal šio straipsnio 2 dalį,
pareigūnams, nepagrįstai nušalintiems nuo pareigų, už laiką, kurį jie buvo nušalinti, išmokamas vidutinis
darbo užmokestis. Taigi konstatuotina, kad Statuto 87 straipsnis yra speciali vidaus reikalų sistemoje
tarnaujančių pareigūnų nušalinimo nuo pareigų teisinius santykius reglamentuojanti norma, tod÷l ji turi
prioritetą kitų, panašius santykius reglamentuojančių normų atžvilgiu. Taip pat konstatuotina, kad nurodytas
įsakymas d÷l pareišk÷jo nušalinimo savo turiniu ir forma visiškai atitiko Statuto 87 straipsnio 1 dalies
reikalavimus.
Pareišk÷jo siekiamo gauti darbo užmokesčio išmok÷jimas numatytas Statuto 87 straipsnio 2 dalyje,
tod÷l šiuo atveju yra svarbios (ABTĮ 86 str. 2 d. taikymo prasme, bylai reikšmingos) aplinkyb÷s, sietinos su
Statuto 87 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymu. Kaip matyti iš šios teis÷s normos, pareiga išmok÷ti vidutinį
darbo užmokestį siejama su nepagrįstu nušalinimu nuo pareigų. Nepagrįsto nušalinimo samprata šioje
normoje neapibr÷žta, tod÷l būtina pateikti atitinkamą šios nuostatos aiškinimą.
Aiškinant nurodytą normą jos galiojimo laike aspektu pažym÷tina, kad ji (kaip ir pats Statutas) iki
šiol n÷ra panaikinta. Tačiau teisiniai santykiai d÷l pareigūno nušalinimo nuo pareigų nuo 2003 m. geguž÷s 1
d. yra reguliuojami Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538
(Vidaus tarnybos statutas). Tod÷l taikant įstatymo viršenyb÷s prieš poįstatyminį aktą principą konstatuotina,
kad Statuto 87 straipsnis galiojo iki 2003 m. geguž÷s 1 d., t. y. visą pareišk÷jo nušalinimo nuo pareigų laiką.
Iš analizuojamos teis÷s normos matyti, kad joje nekalbama apie neteis÷tą nušalinimą, o yra
panaudota sąvoka „nepagrįstas nušalinimas“. Tai leidžia daryti išvadą, kad šiuo atveju turimas omenyje ne
sprendimą d÷l nušalinimo pri÷musio organo (pareigūno) kompetencijos klausimas (kaip pažym÷ta aukščiau,
įsakymas d÷l pareišk÷jo nušalinimo atitinka Statuto 87 str. 1 d. nustatytus reikalavimus), o nušalinimo
vertinimas tyrimo (d÷l kurio priimtas sprendimas nušalinti pareigūną nuo pareigų) rezultatų aspektu, t. y.
retrospektyvus nušalinimo įvertinimas. Tačiau, kolegija pažymi, kad toks analizuojamos normos aiškinimas
n÷ra pakankamas, tod÷l yra būtina ją aiškinti ir kitais teis÷s aiškinimo metodais.
Aiškinant analizuojamą teis÷s normą sisteminiu teis÷s aiškinimo metodu, pažym÷tina, kad
nušalinimo nuo pareigų institutas yra numatytas ir Valstyb÷s tarnybos įstatyme. Pagal min÷tu pareišk÷jo
nušalinimo laikotarpiu galiojusio Valstyb÷s tarnybos įstatymo 43 straipsnio 4 dalį (2000-08-29 įstatymo Nr.
VIII-1903 redakcija), tarnybin÷s nuobaudos skyrimo procedūros metu ar patikrinimo medžiagą perdavus
kvotos organui, valstyb÷s tarnautojas institucijos ar įstaigos vadovo sprendimu gali būti nušalintas nuo
pareigų ir jam mokama Vyriausyb÷s patvirtinta minimali m÷nesin÷ alga; tarnybin÷s nuobaudos skyrimo
procedūrą vykdančiai įstaigai pri÷jus išvadą, kad valstyb÷s tarnautojui skirti tarnybinę nuobaudą n÷ra
pagrindo, jis asmens, pri÷musio sprendimą d÷l nušalinimo, sprendimu grąžinamas į ankstesnes pareigas, ir ne
v÷liau kaip per 15 darbo dienų jam išmokamas gautos minimalios m÷nesin÷s algos ir darbo užmokesčio
skirtumas, kurio jis negavo d÷l nušalinimo nuo pareigų, taip pat delspinigiai už šį skirtumą, apskaičiuoti
Vyriausyb÷s nustatyta tvarka. Iš šios teis÷s normos matyti, kad darbo užmokesčio (skirtumo tarp negauto d÷l
nušalinimo darbo užmokesčio ir nušalinimo metu mok÷tos minimalios m÷nesin÷s algos) išmok÷jimas
nušalintam nuo pareigų tarnautojui yra siejamas su išvada, kad skirti tarnybinę nuobaudą n÷ra pagrindo, t. y.
šiuo atveju uždarbio išmok÷jimas taip pat yra siejamas su atlikto tyrimo rezultatu – retrospektyviu
nušalinimo įvertinimu. Taigi konstatuotina, kad aukščiau pateikto Statuto 87 straipsnio 2 dalies aiškinimo
teisingumą iš esm÷s patvirtina ir nurodytos Valstyb÷s tarnybos įstatymo 43 straipsnio 4 dalies nuostatos.
Kaip nurodyta aukščiau, Statuto 87 straipsnio nuostatos galiojo iki Vidaus tarnybos statuto
įsigaliojimo (iki 2003-05-01). Statuto 87 straipsnio nustatytą reguliavimą pakeitusiame Vidaus tarnybos
statuto 28 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tarnybinio patikrinimo metu pareigūnas gali būti nušalinamas
nuo pareigų vadovo, turinčio teisę skirti į pareigas, įsakymu. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jei
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pareigūnas nušalinamas nuo pareigų, taip pat tais atvejais, kai nušalinamas Baudžiamojo proceso kodekso
nustatyta tvarka, nušalinimo nuo pareigų laikotarpiu pareigūnui darbo užmokestis nemokamas. Straipsnio 5
dalyje nurodyta, kad tarnybinio patikrinimo metu nustačius, kad pareigūnas nepadar÷ tarnybinio
nusižengimo, kad n÷ra įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kaltu d÷l administracinio teis÷s pažeidimo ar
nusikalstamos veikos padarymo, taip pat tais atvejais, kai nustatoma, kad pareigūnas padar÷ tarnybinį
nusižengimą, tačiau tarnybinei nuobaudai paskirti yra pasibaigęs senaties terminas, jis toliau eina pareigas ir
per 5 darbo dienas nuo tada, kai v÷l prad÷jo eiti pareigas, jam išmokamas darbo užmokestis už laikotarpį,
kurį jis buvo nušalintas nuo pareigų, taip pat delspinigiai už šią sumą, apskaičiuoti Vyriausyb÷s nustatyta
tvarka. Iš šios teis÷s normos yra aiškiai matyti, kad fakto, jog n÷ra padarytas tarnybinis nusižengimas,
konstatavimas, taip pat įstatymo nustatyta tvarka nušalinto pareigūno nepripažinimas kaltu d÷l nusikaltimo
padarymo (tuo atveju, kai buvo atliekamas ir pasibaig÷ atitinkamas veikos tyrimas) yra pakankami pagrindai
nušalintam pareigūnui išmok÷ti darbo užmokestį už laikotarpį, kurį jis buvo nušalintas nuo pareigų, taip pat
delspinigius.
Atsižvelgdama į pateiktus argumentus, kolegija daro išvadą, kad n÷ra pagrindo įžvelgti esminių
prieštaravimų tarp pareišk÷jo nušalinimo laikotarpiu galiojusio vidutinio darbo užmokesčio nušalintam
pareigūnui išmok÷jimo teisinio reglamentavimo (Statuto 87 str. 2 d.), Valstyb÷s tarnybos įstatymo 43
straipsnio 4 dalies (2000 m. rugpjūčio 29 d. įstatymo Nr. VIII-1903 redakcija) ir šiuo metu galiojančio tų
pačių teisinių santykių reglamentavimo (Vidaus tarnybos statuto 28 str. 5 d.).
Taigi aiškinant Statuto 87 straipsnio 2 dalį darytina išvada ir konstatuotina, kad nušalinimas nuo
pareigų laikytinas pagrįstu, kai tikrinimo metu nustatyta (prieita prie išvados), jog nušalintas pareigūnas
padar÷ drausminį nusižengimą arba (tuo atveju, kai buvo atliktas atitinkamas tyrimas administracin÷s ar
baudžiamosios teis÷s taikymo aspektais) buvo nustatytas administracin÷s teis÷s pažeidimo ar nusikalstamos
veikos padarymo faktas. Ir, priešingai, nušalinimas laikytinas nepagrįstu, kai tikrinimo metu nenustatyti nei
drausminio nusižengimo, nei administracin÷s teis÷s pažeidimo ar nusikalstamos veikos padarymo faktai.
Iš bylos matyti, kad pareišk÷jo tarnybos institucijoje (Zarasų užkardoje) tiesiogiai atliktas
tarnybinis patikrinimas pasibaig÷ 1996 m. spalio 24 d., pareišk÷jui paskyrus (1996 m. spalio 24 d. įsakymu
Nr. 172) tarnybinę nuobaudą – papeikimą. Tod÷l pareišk÷jo nušalinimas nuo pareigų nuo 1996 m. spalio 22
d. iki 1996 m. spalio 24 d. Statuto 87 straipsnio 2 dalies taikymo prasme laikytinas pagrįstu. Pareišk÷jo
faktinio nušalinimo nuo pareigų laikotarpiu, t. y. iki 2001 m. spalio 22 d., jo veikoje nebuvo nustatytas
nusikalstamos veikos padarymo faktas. Pažym÷tina, kad pareišk÷jui pagal BK 289 straipsnio 1 dalį iškelta
baudžiamoji byla (ikiteisminis tyrimas) buvo nutraukta prokuroro 2004 m. sausio 30 d. nutarimu, t. y. šiuo
klausimu buvo priimtas galutinis procesinis sprendimas. Tod÷l pareišk÷jo nušalinimas nuo pareigų nuo 1996
m. spalio 24 d. iki 2001 m. spalio 22 d. Statuto 87 straipsnio 2 dalies taikymo prasme laikytinas nepagrįstu.
Kolegija taip pat pažymi, kad Statuto 87 straipsnio 2 dalyje (taip pat kaip ir šiuo metu
galiojančiame Vidaus tarnybos statuto 28 str. 5 d.) laikas, už kurį turi būti išmokamas vidutinis darbo
užmokestis, yra tiesiogiai apibr÷žtas – tai yra visas nepagrįsto nušalinimo laikas. Tod÷l, sprendžiant ginčą
šiuo aspektu, neturi būti taikomos atitinkamos kitų įstatymų nuostatos, apribojančios šį laiką.
Iš nurodytos Statuto 87 straipsnio 2 dalies matyti, kad reikalavimo išmok÷ti darbo užmokestį už
nušalinimo nuo pareigų laiką teis÷ atsiranda pasibaigus nušalinimo laikui. Šiuo atveju tai – 2001 m. spalio 22
d. Tod÷l, pagal tuo metu galiojusio Darbo ginčų nagrin÷jimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, tokiems
reikalavimams yra taikytinas 3 metų ieškinio senaties terminas.
Atsižvelgdama į aukščiau pateiktus argumentus ir nurodytas faktines bylos aplinkybes, kolegija
konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas iš esm÷s yra pagrįstas. Taigi tenkinti
apeliacinius skundus juose nurodytais motyvais n÷ra pagrindo.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu teis÷jų
kolegija
n u t a r i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, o
atsakovų Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktin÷s bei Vidaus reikalų ministerijos ir trečiojo
suinteresuoto asmens Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos apeliacinius skundus atmesti.
Nutartis neskundžiama.
1.3.5.2. D÷l atleidimo iš tarnybos pagrindų taikymo eiliškumo
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Nustatytų reikšmingų tarnybos santykiams faktų (veikų bei įvykių) teisinis vertinimas pagal teis÷s
taikymo taisykles reiškia nuoseklų veiksmų (įvykių) kvalifikavimą pagal jų padarymo (vykimo) laiką. Tod÷l
tuo atveju, kai d÷l anksčiau (laiko prasme) vykusių veiksmų taikant teisę yra pagrindas neigiamoms
teisin÷ms pasekm÷ms kilti – panaikinti leidimą dirbti ar susipažinti su valstyb÷s paslaptį sudarančia
informacija ir atleisti pareigūną iš tarnybos – kitų, v÷lesnių, įvykių teisinis vertinimas atleidimo iš tarnybos
pagrindų taikymo požiūriu tampa nereikšmingas.
Administracin÷ byla Nr. A7-481/2005
Procesinio sprendimo kategorija 16.6
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. spalio 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų:
Gintaro Kryževičiaus (praneš÷jas), Nijol÷s Piškinait÷s (kolegijos pirminink÷), Ričardo Piličiausko, Sigitos
Rud÷nait÷s ir Algirdo Taminsko,
sekretoriaujant K.Bielinienei,
dalyvaujant pareišk÷jui A.S.,
jo atstovui advokatui S.Šedbarui,
atsakovo Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovui A.Bereišiui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal Arturo
Sriebaliaus apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 27 d.
sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo A. S. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Specialiųjų
tyrimų tarnybai d÷l įsakymo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas A. S. kreip÷si į administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2004 m. rugpjūčio 16 d.
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Specialiosios ekspertų komisijos protokolinį nutarimą Nr.
4S-238 RN, 2004 m. rugpjūčio 18 d. atsakovo įsakymą Nr. P-155, pripažinti jo atleidimą iš Lietuvos
Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaip÷dos skyriaus viršininko pavaduotojo pareigų neteis÷tu ir
grąžinti jį į tarnybą, priteisti iš atsakovo jo naudai vidutinį m÷nesinį darbo užmokestį už visą priverstin÷s
pravaikštos laiką nuo 2004 m. rugpjūčio 18 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Pareišk÷jas skunde
nurod÷ ir teisme paaiškino, kad Specialiosios ekspertų komisijos 2004 m. rugpjūčio 16 d. pos÷džio metu
buvo nutarta siūlyti STT direktoriui panaikinti jam išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija. Atsakovas jam tokio įsakymo nepateik÷ ir su komisijos nutarimu jo nesupažindino. 2004 m.
rugpjūčio 18 d. atsakovo įsakymu Nr. P-155 jis buvo atleistas iš tarnybos pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos
statuto 11 straipsnio 2 dalį 6 punktą, kai tarnybos pareigūnui įstatymų nustatyta tvarka atimamos
specialiosios teis÷s, susijusios su jo tiesioginių pareigų atlikimu. Jokio pažeidimo jis nepadar÷ ir valstybin÷s
paslapties niekam neatskleid÷. 2004 m. kovo 29 d. jį nušalino nuo tarnybos, jam buvo pasiūlyta išeiti iš
tarnybos savo noru. A.S. paraš÷ prašymą, ir 2004 m. balandžio 8 d. buvo priimtas įsakymas Nr. P-56 atleisti
jį iš tarnybos, kai pasveiks, nes jis susirgo. 2004 m. geguž÷s 24 d. atsakovo įsakymu Nr. P-87 buvo
pripažintas netekusiu galios 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr.P-56. D÷l kokių priežasčių vienu įsakymu
buvo panaikintas kitas įsakymas, A.S. nežino. 2004 m. liepos 19 d. Sveikatos priežiūros tarnybos prie VRM
Centrin÷s medicinos ekspertiz÷s komisijos jis buvo pripažintas netinkamu vidaus tarnybai. 2004 m. liepos 30
d. jis pateik÷ atsakovui prašymą atleisti iš tarnybos d÷l sveikatos būkl÷s. Tačiau A.S. buvo atleistas taip, kad
jam nebūtų suteikta jokių garantijų.
Atsakovo atstovas praš÷ skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b.l. 15-18) nurod÷ ir
teisme paaiškino, jog 2004 m. kovo 23 d. buvo prad÷tas pareišk÷jo galimo tarnybinio nusižengimo tyrimas,
STT direktoriaus 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 2-50 „D÷l komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti
sudarymo“ buvo sudaryta komisija. 2004 m. kovo 31 d. pareišk÷jas pateik÷ STT direktoriui prašymą atleisti
jį iš tarnybos pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui. 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P-56 A. S.,
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vadovaujantis STT Statuto 11 straipsnio l dalies l punktu, atleistas iš tarnybos tą dieną, kai jis sugrįš į darbą
pasibaigus laikinojo nedarbingumo laikotarpiui. Atlikus tyrimą surinkta pakankamai duomenų, kad A. S.
sulauž÷ priesaiką, ir gal÷s būti atleistas iš tarnybos šiuo pagrindu, tod÷l STT direktorius 2004 m. geguž÷s 25
d. įsakymu Nr.P-87 pripažino netekusiu galios STT direktoriaus 2004 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr.P-56.
Komisija padar÷ išvadą, kad Klaip÷dos skyriaus viršininko pavaduotojas A. S. perdav÷ N. P. valstyb÷s
paslaptį sudarančią informaciją. Tarnybinis tyrimas buvo sustabdytas ir tarnybinio tyrimo išvada su
tarnybinio tyrimo medžiaga perduota tirti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, kuri prad÷jo
ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 125 straipsnio l dalyje ir 228 straipsnio
2 dalyje numatytų nusikalstamų veikų požymius. STT Specialioji ekspertų komisija 2004 m. rugpjūčio 16 d.
pos÷dyje konstatavo, kad yra pagrindas panaikinti A. S. išduotą leidimą dirbti su valstyb÷s paslaptį
sudarančia informacija. Panaikinus A. S. išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, STT
direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. P-155 jis atleistas iš tarnybos pagal Specialiųjų tyrimų
tarnybos statuto 11 straipsnio 2 dalies 6 punktą (kai tarnybos pareigūnui įstatymų nustatyta tvarka atimamos
specialiosios teis÷s, susijusios su jo tiesioginių pareigų atlikimu).
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu pareišk÷jo skundą
atmet÷ kaip nepagrįstą.
Teismas nustat÷, kad 2004 m. kovo 23 d. buvo prad÷tas pareišk÷jo galimo tarnybinio nusižengimo
tyrimas. Komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti pirmininkas Vytas Rimkus 2004 m. geguž÷s 20 d.
tarnybiniu pranešimu informavo STT direktorių, jog, komisijos nuomone, tarnybinio tyrimo medžiagoje bus
surinkta pakankamai duomenų, kad A. S. sulauž÷ priesaiką ir jis gal÷s būti atleistas iš tarnybos šiuo pagrindu
(b.l.25). Atsižvelgdamas į šį tarnybinį pranešimą, STT direktorius 2004 m. geguž÷s 24 d. įsakymu Nr.P-87
pripažino netekusiu galios STT direktoriaus 2004 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr.P-56 „D÷l A. S. atleidimo iš
tarnybos“ (b. l. 26). 2004 m. liepos 2 d. komisija tarnybiniam nusižengimui tirti suraš÷ tarnybinio tyrimo
išvadą. Komisija, įvertinusi tyrimo medžiagą, padar÷ išvadą, kad Klaip÷dos skyriaus viršininko pavaduotojas
A. S. perdav÷ N. P. valstyb÷s paslaptį sudarančią informaciją, t. y. padar÷ nusikalstamą veiką, numatytą BK
125 straipsnio l dalyje (b.l. 27-32).
Vadovaujantis Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 23 straipsnio 4 dalimi, paaišk÷jus, kad
tarnybinis nusižengimas turi nusikalstamos veikos požymių, tarnybinis tyrimas buvo sustabdytas ir
tarnybinio tyrimo išvada su tarnybinio tyrimo medžiaga perduota tirti Lietuvos Respublikos generalinei
prokuratūrai. 2004 m. rugpjūčio 10 d. Generalin÷ prokuratūra informavo atsakovą, kad d÷l pareišk÷jo
veiksmų 2004 m. rugpjūčio 10 d. Generalinis prokuroras prad÷jo ikiteisminį tyrimą pagal BK 125 straipsnio l
dalį bei 228 straipsnio 2 dalį numatytų nusikalstamų veikų požymius (b.l. 34).
2004 m. rugpjūčio 16 d. Specialiosios ekspertų komisijos pos÷džio metu buvo nutarta siūlyti STT
direktoriui panaikinti A. S. išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Nr. 135 (b.l. 36-37).
Ši komisija savo siūlymą panaikinti A. S. išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
įformino protokolu, su šiuo siūlymu STT direktorius sutiko protokolą patvirtindamas. Leidimas dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija pareišk÷jui buvo panaikintas vadovaujantis Valstyb÷s ir tarnybos
paslapčių įstatymo 18 straipsnio 2 ir 4 punktais. Specialioji ekspertų komisija padar÷ išvadą, kad pareišk÷jas
šiurkščiai pažeid÷ Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytą darbo su įslaptinta informacija tvarką:
perdav÷ N. P. valstyb÷s paslaptį sudarančią informaciją. D÷l A.S. veiksmų 2004 m. rugpjūčio 10 d.
Generalinis prokuroras prad÷jo ikiteisminį tyrimą pagal BK 125 straipsnio l dalį, 228 straipsnio 2 dalyje
numatytų nusikalstamų veikų požymius (Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 str. 2 d. 13 p. nurodytos
aplinkyb÷s, d÷l kurių neišduodamas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija).
Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas padar÷ išvadą, kad Specialiosios ekspertų komisijos
2004 m. rugpjūčio 16 d. protokolinis nutarimas siūlyti STT direktoriui panaikinti pareišk÷jo leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija pagal Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 4
punktą, kai d÷l pareišk÷jo veikos atliekamas ikiteisminis tyrimas (Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo
16 str. 2 d. 13 p.), yra teis÷tas ir pagrįstas, nes 2004 m. rugpjūčio 10 d. Generalinis prokuroras prad÷jo
ikiteisminį tyrimą d÷l A. S. galimos nusikalstamos veikos padarymo (baudžiamoji byla Nr. 01-2-043-04, b. l.
131).
Teismas pripažino, jog administracin÷je byloje nepakanka įrodymų teigti, kad pareišk÷jas
šiurkščiai pažeid÷ Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytą darbo su įslaptinta informacija tvarką:
perdav÷ N. P. valstyb÷s paslaptį sudarančią informaciją. 2004 m. spalio 29 d. buvo priimtas nutarimas
nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes nesurinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių A. S. kaltę padarius
nusikalstamas veikas, numatytas BK 125 straipsnio l dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, t. y. atskleidus valstyb÷s
paslaptį ir piktnaudžiavus tarnyba (baudžiamoji byla Nr. 01-2-043-04, b. l. 173-175). Liudytojas N. P.
kategoriškai paneig÷, kad pareišk÷jas perdav÷ jam valstyb÷s paslaptį sudarančią informaciją. Garso ir vaizdo
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įrašas gali būti įrodymu byloje tuomet, kai yra daromas įstatymo nustatyta tvarka (ABTĮ 57 str. 5 d.), tod÷l
įrašas, kuriame yra užfiksuoti N. P. paaiškinimai, negali būti laikomas įrodymu ABTĮ 57 straipsnio prasme.
Tačiau tai negali būti pagrindas laikyti Specialiosios ekspertų komisijos 2004 m. rugpjūčio 16 d. protokolinį
nutarimą siūlyti STT direktoriui panaikinti pareišk÷jui leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
neteis÷tu, nes pagal Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 4 punktą šis leidimas
panaikintas pareišk÷jui pagrįstai.
Panaikinus A. S. išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, STT direktoriaus
2004 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. P-155 (b.l. 38) pareišk÷jas buvo atleistas iš tarnybos pagal Specialiųjų
tyrimų tarnybos statuto 11 straipsnio 2 dalies 6 punktą, kai tarnybos pareigūnui įstatymų nustatyta tvarka
atimamos specialiosios teis÷s, susijusios su jo tiesioginių pareigų atlikimu. 2004 m. rugpjūčio 18 d. raštu 4-13016 (b.l. 9) A. S. buvo informuotas, kad jo 2004 m. liepos 30 d. prašymas atleisti jį iš tarnybos pagal
Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 11 straipsnio l dalies 6 punktą (d÷l sveikatos būkl÷s) nepatenkintas. Šiuo
raštu A. S. pranešta apie leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimą ir atleidimą iš
tarnybos.
Pareišk÷jas buvo atleistas iš tarnybos pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 11 straipsnio 2
dalies 6 punktą, kai tarnybos pareigūnui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialiosios teis÷s, susijusios su
jo tiesioginių pareigų atlikimu. Toks atleidimas n÷ra tarnybin÷ nuobauda, tod÷l Statuto 13 straipsnio l dalis
leidžia atleisti pareigūną laikinojo nedarbingumo laikotarpiu. Tokiam atleidimui n÷ra taikoma tarnybinių
nuobaudų skyrimo procedūra, numatyta pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 23 straipsnį. Tod÷l
nepagrįstas yra pareišk÷jo skundo motyvas, kad atsakovas pažeid÷ Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 23
straipsnio 4 dalyje nustatytą procedūrą, atleido pareišk÷ją tuo metu, kai buvo sustabdytas tarnybinis tyrimas.
Apeliaciniu skundu A. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m.
gruodžio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: panaikinti Specialiųjų tyrimų tarnybos Specialiosios
ekspertų komisijos 2004 m. rugpjūčio 16 d. protokolinį nutarimą Nr.4S-238 RN siūlyti panaikinti leidimą
dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija A. S. ir Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2004 m.
rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr.P-155 atleisti iš tarnybos A. S., taip pat grąžinti jį į tarnybą ir priteisti darbo
užmokestį už priverstin÷s pravaikštos laiką.
Apelianto manymu, sprendimas yra neteis÷tas, nes priimtas netinkamai aiškinant ir taikant
materialiosios teis÷s normas. Vienintelis teisinis ir faktinis atleidimo pagrindas buvo Specialiosios ekspertų
komisijos 2004 m. rugpjūčio 16 d. protokoliniu nutarimu Nr. 4S-238 RN konstatuotos aplinkyb÷s ir jų
teisinis vertinimas. Protokolinis nutarimas buvo priimtas Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18
straipsnio l dalies 2 ir 4 punktuose numatytas pagrindais, tačiau jame nenurodyta, kuris iš numatytų pagrindų
buvo pritaikytas šioje konkrečioje situacijoje. Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio l dalies
4 punkte nustatyta, kad leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo
pažym÷jimas panaikinamas, jeigu atsiranda ar paaišk÷ja kuri nors iš aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 16
straipsnio 2 dalyje. Pagal atsakovo pateiktus bylos nagrin÷jimui dokumentus galima padaryti prielaidą, kad
jis buvo atleistas iš tarnybos esant 13 punkte numatytam pagrindui, kai asmuo yra traukiamas baudžiamojon
atsakomyb÷n už tyčinę nusikalstamą veiką arba jam d÷l tokios veikos atliekamas ikiteisminis ar operatyvinis
tyrimas.
Atsakovas įtar÷, jog jis perdav÷ N. P. valstyb÷s paslaptį sudarančią informaciją apie tai, kad STT
Klaip÷dos skyriaus, Policijos departamento ir Muitin÷s kriminalin÷s tarnybos pareigūnai vykdo
operatyvinius veiksmus. D÷l to 2004 m. kovo 23 d. buvo prad÷tas galimo jo tarnybinio nusižengimo tyrimas,
apie kurio užbaigimą n÷ra pateikta jokių įrodymų. Klaip÷dos apygardos prokuratūroje 2004 m. spalio 29 d.
buvo priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes nesurinkta pakankamai įrodymų, kad jis būtų
padaręs nusikalstamas veikas.
Teismas konstatavo, jog administracin÷je byloje nepakanka įrodymų teigti, kad pareišk÷jas
šiurkščiai pažeid÷ valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytą darbo su įslaptinta informacija tvarką.
Apelianto manymu, tai reiškia, kad teismas nusprend÷, jog atsakovas jo atžvilgiu neteis÷tai pritaik÷
Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio l dalies 2 punktą. Tačiau, nepaisant to, teismas padar÷
išvadą, kad n÷ra pagrindo panaikinti Specialiosios ekspertų komisijos 2004 m. rugpjūčio 16 d. protokolinį
nutarimą Nr.4S-238 RN, kadangi pagal Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio l dalies
(teismas klaidingai nurod÷ 2 dalies) 4 punktą, leidimas esąs panaikintas pagrįstai. Mano, kad tokia teismo
išvada yra neteis÷ta ir naikintina, kadangi priimta klaidingai aiškinant ir taikant galiojančias teis÷s normas.
Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio l dalies 4 punkto ir Valstyb÷s ir tarnybos
paslapčių įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13 punkto formuluot÷ reiškia, kad atitinkamos pasekm÷s asmeniui
gali atsirasti vien d÷l to, kad d÷l kokio nors pagrindo atliekamas ikiteisminis ar operatyvinis tyrimas, t. y. tik
esant įtarimui, kad kas nors galbūt padar÷ baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką. Leidimo dirbti su slapta
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informacija at÷mimas n÷ra savitikslis: jis gali sukelti asmeniui atitinkamas pasekmes – atleidimą iš tarnybos.
Tokios pasekm÷s yra asmeniui pakankamai svarbios, kadangi riboja Konstitucijos 33 straipsnio l dalyje
įtvirtintą piliečio teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą.
Mano, jog tik padarius nusikalstamą veiką būtų galima pateisinti Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo formuluojamo proporcingumo principo požiūriu: bet koks žmogaus teisių ribojimas galimas tik tiek,
kiek to reikia siekiamam tikslui pateisinti. Vien įtarimo padarius nusikalstamą veiką pareiškimas negali būti
pakankamas pagrindas konstitucinei piliečio teisei apriboti. Klaip÷dos apygardos prokuratūra 2004 m. spalio
29 d. nutarimu nutrauk÷ ikiteisminį tyrimą. Tai reiškia, kad įtarimai nepasitvirtino, o taip pat n÷ra jokio
pagrindo teigti, kad egzistavo faktinis, o tuo pačiu ir teisinis pagrindas taikyti jam Valstyb÷s ir tarnybos
paslapčių įstatymo 18 straipsnio l dalies 4 punktą ir Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 13 punktą. Vadinasi, Specialiosios ekspertų komisijos 2004 m. rugpjūčio 16 d. protokolinis nutarimas
Nr. 4S-238 RN yra neteis÷tas ir nepagrįstas visa apimtimi.
Viešojo administravimo įstatymo 18 straipsnyje yra įtvirtinti principai, kuriais savo veikloje turi
vadovautis viešojo administravimo subjektai. Vienas jų 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. Atskiros įstatymo ar kito teis÷s akto normos, jeigu jos prieštarauja
šiems pamatiniams teisin÷s valstyb÷s principams, negali būti taikomos, o kilus tokiai abejonei – atliekama jų
teis÷tumo kontrol÷. Mano, jog teismas neįvykd÷ pareigos, įtvirtintos Administracinių bylų teisenos įstatymo
4 straipsnyje.
Apelianto manymu, nesant teismo sprendimo, jog asmuo padar÷ baudžiamojo įstatymo uždraustą
atitinkamos kategorijos nusikalstamą veiką, atsakovo priimti ginčijami administraciniai aktai reiškia asmens
pripažinimą kaltu padarius nusikalstamą veiką. Tai šiurkščiai pažeidžia Konstitucijos 31 straipsnio l dalyje ir
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nekaltumo
prezumpcijos principą.
Net ir esant dabartiniam ginčijamos situacijos teisiniam sureguliavimui, atsakovas tur÷jo
pakankamai teisinių instrumentų tinkamai užtikrinti objektyvumo, administracinio sąžiningumo,
proporcingumo ir nekaltumo prezumpcijos principų laikymąsi. STT statuto 11 straipsnis, numatantis
tarnybos pareigūnų atleidimo iš tarnybos pagrindus, sukonstruotas taip, kad jame nustatyti dvejopo lygmens
pagrindai: pirmojoje dalyje išvardinti imperatyvūs pagrindai, kurie taikomi atsiradus šioje dalyje numatytai
aplinkybei, o antroji dalis, pagal kurią buvo atleistas jis, suformuluota taip, kad atsiradus joje aptartiems
pagrindams asmuo, priimantis sprendimą atleisti iš tarnybos, turi diskrecijos teisę. Be to, Statuto 24
straipsnyje numatytas STT pareigūno nušalinimo nuo pareigų institutas, kuriame nustatyta, kad tarnybos
pareigūnas nušalinamas nuo pareigų, jeigu jis traukiamas baudžiamojon atsakomyb÷n – visą baudžiamosios
bylos tyrimo ir nagrin÷jimo laikotarpį. Tarnybos pareigūnas gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jis
įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą – kol bus atliktas tarnybinis tyrimas ir priimtas sprendimas d÷l
tarnybin÷s nuobaudos skyrimo ar jo tolesn÷s tarnybos.
Teismas pažym÷jo, kad šiuo atveju jo atleidimas iš tarnybos nebuvo tarnybin÷ nuobauda. Iš esm÷s
neginčijant tokios formuluot÷s, būtina konstatuoti, kad toks atleidimas tiek atleidimo metu, tiek ateityje
sukelia n÷ kiek ne lengvesnes pasekmes, negu atleidimas taikant tarnybinę atsakomybę. Apeliantas nurodo,
jog jis, daug metų dirbęs teis÷saugos institucijose vadovaujantį darbą ir jo metu praradęs sveikatą, be jokio
pagrindo atleistas iš valstyb÷s tarnybos, negaudamas užtarnautų socialinių garantijų.
Sveikatos priežiūros tarnybos prie VRM Centrinei medicinos ekspertiz÷s komisijai 2004 m. liepos
19 d. pri÷mus sprendimą Nr. 2879 d÷l A.S. netinkamumo tolimesnei vidaus tarnybai, jis dar 2004 m. liepos
30 d. kreip÷si į atsakovą su prašymu šiuo faktiniu pagrindu atleisti jį iš valstyb÷s tarnybos pagal STT statuto
11 straipsnio l dalies 6 punktą (d÷l sveikatos būkl÷s, esant atitinkamai medicinos ekspertiz÷s komisijos
išvadai). Šis jo prašymas nebuvo patenkintas iki pat neteis÷to ginčijamo Specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr.P-155 pri÷mimo. Išvardinti argumentai akivaizdžiai parodo,
kad ginčytini administraciniai aktai naikintini. Juos panaikinus, atsakovas prival÷tų tinkamai išspręsti jo
2004 m. liepos 30 d. prašymą atleisti jį iš valstyb÷s tarnybos pagal STT statuto 11 straipsnio l dalies 6
punktą.
Atsiliepimu į apelianto skundą atsakovas prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą.
Atsiliepime nurodoma, jog ABTĮ 130 straipsnis nustato, kad apeliaciniame skunde pareišk÷jas negali kelti
reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrin÷jant bylą pirmosios instancijos teisme. Atsakovo nuomone,
pareišk÷jas apeliaciniame skunde kaip tik ir nurodo visiškai naujus motyvus, susijusius su Valstyb÷s ir
tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio l dalies 4 punkto ir 16 straipsnio 2 dalies 13 punkto normų
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos atskiroms normoms, tuo siekdamas, kad teismas suabejotų, ar
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Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo kai kurių straipsnių nuostatos atitinka Konstituciją, ir suformuluotų
kreipimąsi į Konstitucini Teismą. Pirmosios instancijos teisme pareišk÷jas A. S. ir jo atstov÷ nepateik÷ n÷
vieno motyvo, kad teismui kiltų abejonių, jog kai kurios Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatos
galimai prieštarauja Konstitucijai, taip pat nesuformulavo su tuo susijusio reikalavimo.
Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymas apibr÷žia, kad valstyb÷s paslaptimi laikytina šio įstatymo
nustatyta tvarka įslaptinta informacija, kurios praradimas arba neteis÷tas atskleidimas gali sukelti gr÷smę
Lietuvos Respublikos suverenitetui, teritorijos vientisumui, gynybinei galiai, padaryti žalos valstyb÷s
interesams, sukelti pavojų žmogaus gyvybei. Bet kuriam asmeniui valstyb÷ leidimo dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija (toliau – leidimas) neišduoda. Tam, kad asmuo gautų leidimą, jis yra šio įstatymo
nustatyta tvarka tikrinamas. Santykiai tarp valstyb÷s ir asmens, kuriam yra išduotas leidimas, grindžiami
pasitik÷jimo principu. Valstyb÷, suteikdama teisę susipažinti su valstyb÷s paslaptimis, reikalauja iš asmens
aukštų moralinių principų. Atsiradus kokių nors faktų, sukeliančių abejonių d÷l asmens patikimumo, valstyb÷
ir yra numačiusi mechanizmą leidimui panaikinti. Galima teigti, kad leidimo išdavimas yra valstyb÷s
ypatingo pasitik÷jimo asmeniu išraiška. Atsakovo manymu, pakanka vien fakto, kuris leistų suabejoti asmens
patikimumu, ir pagrindo, nurodyto Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatyme, kad asmeniui būtų panaikintas
leidimas su iš to išplaukiančiais padariniais. Asmuo, kuriam yra panaikintas leidimas, n÷ra laikomas
nusikalt÷liu, kadangi jo atžvilgiu n÷ra priimtas apkaltinamasis nuosprendis. A. S. atžvilgiu Klaip÷dos
apygardos prokuratūra baudžiamąją bylą nutrauk÷, kadangi nebuvo surinkta pakankamai duomenų,
pagrindžiančių jo kaltę baudžiamąja teisine prasme. Prokuratūra nutarime nutraukti baudžiamąja bylą
nurod÷, kad įvertinus visus byloje surinktus faktinius duomenis, šiuo metu galima tik pagrįstai manyti, kad
A.S. piktnaudžiaudamas tarnyba atskleid÷ N. P. jam patik÷tą slaptą operatyvinę informaciją, tačiau šie
duomenys n÷ra pakankami, kad būtų galima A. S. apkaltinti padarius nusikaltimą. Ikiteisminio tyrimo
nutraukimas nepanaikina galimyb÷s taikyti kitų atsakomyb÷s formų ir patirti kitų teisinių pasekmių
(patraukimas tarnybin÷n (drausmin÷n), administracin÷n atsakomyb÷n, leidimo tur÷ti ginklą praradimas ir t.
t). Šiuo atveju A. S. leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija buvo panaikintas dar iki nutarimo
nutraukti ikiteisminį tyrimą pri÷mimo. Tai, kad nepakako įrodymų pagrįsti A. S. kaltę baudžiamąja prasme,
savaime nereiškia, kad jų nepakanka ir tarnybinei atsakomybei. Tačiau atleidus A. S. iš STT, pasibaig÷
tarnybos santykiai ir n÷ra teisinio pagrindo tęsti tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūras, t. y. tęsti jam
pareikštų įtarimų d÷l Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 14 straipsnio pirmame (laikytis duotos priesaikos)
ir trečiame (saugoti valstyb÷s ir tarnybos paslaptis) punktuose STT pareigūnui nustatytų pareigų nevykdymo
tyrimą ir įvertinti jo veiksmus tarnybin÷s atsakomyb÷s požiūriu.
Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 29 d. nutarime d÷l Organizuoto nusikalstamumo
užkardymo įstatymo kai kurių straipsnių atitikties Konstitucijai nurod÷, kad sprendžiant, ar įstatymas, kuriuo
ribojamas asmens teisių ir laisvių įgyvendinimas, nepažeidžia konstitucinio proporcingumo principo, kaip
vieno iš konstitucinio teisin÷s valstyb÷s principo elementų, būtina įvertinti, ar įstatyme numatytos priemon÷s
atitinka teis÷tus ir visuomenei svarbius tikslus, ar šios priemon÷s yra būtinos min÷tiems tikslams pasiekti, ir
ar šios priemon÷s nevaržo asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti.
Mano, kad valstyb÷, netur÷dama galimyb÷s Valstyb÷s ir tarnybos įstatyme nurodytais pagrindais (prad÷jus
ikiteisminį tyrimą d÷l tyčinių nusikalstamų veikų, gavus informaciją, kad asmuo piktnaudžiauja alkoholiu,
vartoja narkotines priemones ir kitų) panaikinti asmeniui, kuris prarado valstyb÷s pasitik÷jimą, leidimą dirbti
ar susipažinti su įslaptinta informaciją, negal÷tų tinkamai užtikrinti valstybei keliamo tikslo -valstyb÷s ar
tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugos, o tuo būtų keliamas pavojus viešajam interesui. Teigia,
jog leidimo A. S. panaikinimas ir d÷l to atsiradę padariniai buvo vienintel÷ galimyb÷ užtikrinti viešojo
intereso apsaugą ateityje, kadangi visa A. S. tarnybin÷ veikla buvo susijusi su disponavimu valstyb÷s
paslaptimis. Įstatymo formuluot÷, jog leidimas yra panaikinamas tada, kai asmeniui už tyčinę nusikalstamą
veiką yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, nepažeidžia konstitucinio proporcingumo principo. Konstitucinis
teisinis valstyb÷s principas reiškia ir tai, kad žmogaus ir visuomen÷s saugumo užtikrinimas yra viena iš
valstyb÷s priedermių ir vienas iš prioritetinių uždavinių. Vykdydamos šį uždavinį, valstybin÷s įstaigos turi
tur÷ti teisę imtis prevencinių priemonių, kad būtų apribotos asmenų teis÷s. Asmens kaltumo įrodymas ir
pripažinimas įsiteis÷jusiu teismo nuosprendžiu yra pagrindas skirti kriminalinę bausmę, o ne, kaip šiuo
atveju, prevencinę priemonę - leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimą.
2004 m. liepos 7 d. A. S. papraš÷ siuntimo medicininei apžiūrai į Sveikatos priežiūros tarnybos
prie VRM Centrin÷s medicinin÷s ekspertiz÷s komisiją. 2004 m. rugpjūčio 2 d. STT gavo A.S. 2004 m. liepos
30 d. prašymą atleisti jį iš tarnybos pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 11 straipsnio l dalies 6 punktą
d÷l sveikatos būkl÷s, esant atitinkamai medicinos ekspertiz÷s išvadai. Pagal STT statuto 12 straipsnio 2 dalį,
jei prašymas atleisti iš tarnybos pagrįstas tarnybos pareigūno liga ar invalidumu, trukdančiais tinkamai atlikti
tarnybines pareigas, jis turi būti patenkintas nuo tarnybos pareigūno prašyme nurodytos dienos. A. S. savo
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prašyme nenurod÷ dienos, nuo kurios prašo jį atleisti. Pareišk÷jui 2004 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr.4-1-2933
buvo atsakyta, kad šis prašymas bus nagrin÷jamas tik užbaigus tarnybinio nusižengimo tyrimą. Toks
sprendimas buvo priimtas d÷l to, kad Komisija tarnybiniam nusižengimui tirti buvo padariusi atitinkamą
išvadą d÷l A. S. veiksmų ir buvo laukiama Generalin÷s prokuratūros sprendimo. Ligos nustatymo procedūra
buvo atliekama po to, kai Komisija tarnybiniam nusižengimui tirti įvertino tyrimo medžiagą ir kai paaišk÷jo,
kad tarnybinis nusižengimas turi nusikalstamos veikos požymių, išatleidimo pagrindu buvo pasirinktas
pirmas pagal seką juridinis faktas, be to buvo atsižvelgta ir į tai, kad asmeniui, kuris yra įtariamas atskleidęs
valstyb÷s paslaptį ir tod÷l prarado valstyb÷s pasitik÷jimą, netur÷tų būti taikomos valstyb÷s teikiamos
garantijos.
ABTĮ 136 straipsnio l dalyje nustatyta, kad teismas, apeliacine tvarka nagrin÷damas bylą, patikrina
tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teis÷tumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teis÷tumą
ir pagrįstumą tų asmenų, kurie skundo nepadav÷, atžvilgiu. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismo
nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą. Vilniaus apygardos administracinis
teismas 2004 m. gruodžio 27 d. sprendime nurod÷, kad garso ir vaizdo įrašas gali būti įrodymas byloje, kai
jis buvo daromas įstatymo nustatyta tvarka (ABTĮ 57 str. 5 d.), tod÷l įrašas, kuriame yra užfiksuoti N. P.
paaiškinimai, negali būti laikomas įrodymu ABTĮ 57 straipsnio požiūriu. Atsakovo manymu, N. P.
operatyvin÷ apklausa, kuri buvo užfiksuota garso ir vaizdo įrašuose, Vilniaus apygardos administracinio
teismo tur÷jo būti pripažinta kaip įrodymas, kadangi vienas iš Operatyvin÷s veiklos įstatymo 5 straipsnyje
nurodytų uždavinių yra valstyb÷s paslapčių apsauga ir operatyvin÷s veiklos subjektų saugumo bei imuniteto
užtikrinimas, o būtent ši N.P. operatyvin÷ apklausa ir buvo atliekama tam, kad būtų išsiaiškintas valstyb÷s
paslapties atskleidimo šaltinis, o jo atžvilgiu būtų imtasi įstatymuose nustatytų veiksmu.
Vaizdo juostoje užfiksuotas N. P. pasakojimas, jog valstyb÷s paslaptį sudarančią informaciją jis
gavo iš A. S., yra tiesa. N. P. teiginiai, kad d÷l išgąsčio ir ištiktas šoko, jis truputį prikūr÷ ir melavo, nes tą
pačią dieną buvo suimtas dviem m÷nesiams ir tik÷josi, kad jam bus pakeista kardomoji priemon÷ ir bus
paleistas, – vertintini kritiškai, jais tik÷ti negalima. Atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr.071-001-04, kurioje N. P. buvo kaltinamas valstyb÷s paslapties atskleidimu, kyšio reikalavimu ir jo pri÷mimu,
jis keit÷ savo parodymus. Iš pradžių, apklausiamas 2004 m. kovo 17 d. Klaip÷dos apygardos prokuratūroje
kaip įtariamasis, N. P. aiškino, kad 2003 m. rudenį jis praš÷ B. J. pinigų, atrodo 10 000 Lt, ir man÷ juos
investuoti į automobilio dujinę įrangą ir buto remontą (baudžiamosios bylos Nr. 01-2-043-04 lapai 27-29).
2004 m. kovo 17 d. įtariamojo papildomos apklausos protokole jis teigia, kad informaciją apie B. J.
telefoninių pokalbių pasiklausymą ir krovinio sekimą 2003 m. lapkričio 12 d. po darbo nugirdo iš savo
viršininko T. Š. ir pripažino, kad su B. J. kalb÷jo ne apie pinigų paskolinimą, o apie atlygį jam už jo
veiksmus (baudž. b. 1. 30-32). T. Š. 2004 m. balandžio 13 d. liudytojo apklausos protokole nurod÷, kad jis
2003 m. lapkričio 12 d. buvo Vilniuje, jo tarnyba jokio operatyvinio tyrimo d÷l B. J. tuo metu neatliko, apie
šį tyrimą jis sužinojo tik po N. P. sulaikymo. Kelion÷s lape nurodyta, kad T. Š. 2003 lapkričio 12 d. iš
Klaip÷dos išvyko 6.00 val., parvyko 22.00 val. (baudž. b., b.1. 158-161). N. P. sukurta versija, kad
informaciją jis sužinojo iš T. Š., nepasitvirtino, bet būtent ši versija jam buvo pati palankiausia. Pasakydamas
tiesą, kad valstyb÷s paslaptį sudarančią informaciją jis sužinojo iš pusbrolio A. S., N. P. būtų veikęs kaip
bendrininkas, apsunkinęs savo atsakomybę, o be to, būtų davęs parodymus prieš save. Min÷toje vaizdo
juostoje užfiksuotas N. P. teiginys, kad jis atsisakys duoti parodymus apie tai baudžiamojoje byloje, kadangi
A. S. yra jo pusbrolis. Būtent taip jis ir padar÷ baudžiamojoje byloje Nr.01-2-043-04 apklausiamas kaip
liudytojas, tai yra, paneig÷ vaizdo juostoje užfiksuotas aplinkybes. Apklausiamas kaip liudytojas Vilniaus
apygardos administraciniame teisme, N. P. irgi neig÷, kad valstyb÷s paslaptį sudarančia informaciją jis gavo
iš A. S.
Mano, jog teismas sprendime tur÷jo pasisakyti ir d÷l teismo pos÷džio metu pateiktų liudytojo V. R.
paaiškinimų. Pastarasis patvirtino, kad N. P. po su÷mimo panaikinimo buvo susitikęs su juo ir dar kartą
patvirtino, kad operatyvin÷je apklausoje užfiksuoti teiginiai, kad valstyb÷s paslaptį sudarančią informaciją jis
sužinojo iš A. S., yra teisingi.
Pareišk÷jas ir jo atstovas, apeliacin÷s instancijos teisme palaikydami apeliacinį skundą, prašo jį
patenkinti. Atstovas paaiškino, jog leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo
procedūrai pagal Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio taikytinos tos pačios vidaus
administravimo taisykl÷s, t. y. turi būti atliktas tyrimas (patikrinimas), kurio rezultatai lemia vienus ar kitus
sprendimus. Šiuo atveju tokiu tyrimu galima būtu pripažinti tarnybinį patikrinimą, kuris nebaigtas, taigi jis
negal÷jo būti pagrindas panaikinti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Kitas tyrimas –
ikiteisminis – buvo nutrauktas Klaip÷dos apygardos prokuratūros 2004 m. spalio 29 d. nutarimu nesurinkus
pakankamai duomenų, pagrindžiančių pareišk÷jo kaltę. Taigi ir šis tyrimas negali būti vertinamas kaip
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pagrindas leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimui. Kitais pareišk÷jo ir jo atstovo
paaiškinimais pakartoti apeliacinio skundo argumentai.
Atsakovo atstovas, nesutikdamas su skundu, prašo jį atmesti ir išd÷st÷ atsiliepime į apeliacinį
skundą nurodytus jo nepagrįstumo argumentus.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
A. S. apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m.
gruodžio 27 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (ABTĮ 140 str. 1 d. 1 p.).
Byloje nustatyta, kad 2004 m. kovo 23 d. prad÷tas pareišk÷jo galimo tarnybinio nusižengimo
tyrimas. Komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti pirmininkas 2004-05-20 tarnybiniu pranešimu informavo
STT direktorių, jog tarnybinio tyrimo medžiagoje bus surinkta pakankamai duomenų, kad A. S. sulauž÷
priesaiką ir jis gal÷s būti atleistas iš tarnybos šiuo pagrindu (b.l.25). Atsižvelgdamas į šį tarnybinį pranešimą,
STT direktorius 2004 m. geguž÷s 24 d. įsakymu Nr.P-87 pripažino netekusiu galios STT direktoriaus 2004
balandžio 8 d. įsakymą Nr.P-56 „D÷l A. S. atleidimo iš tarnybos“ (b.l.26). Šio įsakymo pareišk÷jas įstatymų
nustatyta tvarka neginčijo, tod÷l jo teis÷tumo kolegija vertinti neturi teisinių pagrindų. Komisija tarnybiniam
nusižengimui tirti 2004 m. liepos 2 d. tarnybinio tyrimo išvada pripažinusi, kad nustatyti faktai liudija, jog
Klaip÷dos skyriaus viršininko pavaduotojas A. S. perdav÷ N. P. valstyb÷s paslaptį sudarančią informaciją, t.
y. jo veiksmuose yra nusikalstamos veikos, numatytą BK 125 straipsnio l dalyje, požymių tarnybinį tyrimą
sustabd÷ ir jo medžiagą perdav÷ tirti Generalinei prokuratūrai (b.l. 27-32) (Specialiųjų tyrimų tarnybos
statuto 23 str. 4 d.).
A. S. 2004 m. liepos 7 d. papraš÷ siuntimo medicininei apžiūrai į Sveikatos priežiūros tarnybos
prie VRM Centrin÷s medicinin÷s ekspertiz÷s komisiją. 2004 m. rugpjūčio 2 d. STT gavo A.S. 2004 m. liepos
30 d. prašymą atleisti jį iš tarnybos pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 11 straipsnio l dalies 6 punktą
d÷l sveikatos būkl÷s, esant atitinkamai medicinos ekspertiz÷s išvadai. Pareišk÷jui 2004 m. rugpjūčio 10 d.
raštu Nr.4-1-2933 atsakyta, kad šis prašymas bus nagrin÷jamas tik užbaigus tarnybinio nusižengimo tyrimą.
Atsakovas tokią savo poziciją grindžia tuo, jog ligos nustatymo procedūra buvo atliekama po to, kai
Komisija tarnybiniam nusižengimui tirti įvertino tyrimo medžiagą ir paaišk÷jus, kad tarnybinis nusižengimas
turi nusikalstamos veikos požymių, tod÷l atleidimo pagrindai taikytini pagal juridinių faktų seką laiko
požiūriu.
Generalin÷ prokuratūra 2004 m. rugpjūčio 10 d. informavo atsakovą, kad d÷l pareišk÷jo veiksmų
Generalinis prokuroras prad÷jo ikiteisminį tyrimą pagal BK 125 straipsnio l dalyje bei 228 straipsnio 2 dalyje
numatytų nusikalstamų veikų požymius (b.l. 34).
Specialiosios ekspertų komisijos 2004 m. rugpjūčio 16 d. pos÷džio metu buvo nutarta siūlyti STT
direktoriui panaikinti A. S. išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Nr.135 (b.l. 36-37).
Ši komisija savo siūlymą panaikinti A. S. išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
įformino protokolu, su šiuo siūlymu STT direktorius sutiko, protokolą patvirtindamas. Leidimas dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija pareišk÷jui panaikintas remiantis dviem pagrindais: d÷l šiurkštaus
Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytos darbo su įslaptinta informacija tvarkos pažeidimo –
konstatuota, jog pareišk÷jas perdav÷ N. P. valstyb÷s paslaptį sudarančią informaciją (Valstyb÷s ir tarnybos
paslapčių įstatymo 18 str. 1 d. 2 p.); d÷l A. S. veiksmų 2004 m. rugpjūčio 10 d. Generalinis prokuroras
prad÷jo ikiteisminį tyrimą pagal BK 125 straipsnio l dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikalstamų
veikų požymius (Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 str. 1 d. 4 p., 16 str. 2 d. 13 p.).
STT direktorius 2004 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr.P-155 atleido pareišk÷ją iš tarnybos pagal
Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 11 straipsnio 2 dalies 6 punktą – kai tarnybos pareigūnui įstatymų
nustatyta tvarka atimamos specialiosios teis÷s, susijusios su jo tiesioginių pareigų atlikimu.
D÷l atleidimo iš tarnybos pagrindų taikymo eiliškumo
Kaip matyti iš anksčiau išd÷stytų byloje nustatytų faktinių aplinkybių, spręstina, ar atsakovas
tinkamai taik÷ Specialiųjų tyrimų tarnybos statute (toliau tekste – Statutas) nustatytus atleidimo pagrindus.
Pareišk÷jas mano, kad jis tur÷jo būti atleistas pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 11 straipsnio l dalies
6 punktą d÷l sveikatos būkl÷s, esant atitinkamai medicinos ekspertiz÷s išvadai, nes 2004 m. rugpjūčio 2 d.
STT gavo tokį A. S. prašymą, kurio pagrindas buvo CMEK išvada d÷l netinkamumo vidaus tarnybai.
Atsakovas, įvertindamas tai, jog nuo 2004 m. kovo 23 d. atliekamas pareišk÷jo galimo tarnybinio
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nusižengimo tyrimas d÷l valstyb÷s paslaptį sudarančios informacijos neteis÷to perdavimo 2003 metų
lapkričio m÷n., t. y. d÷l faktų, įvykusių anksčiau nei nustatytas netinkamumas tarnybai d÷l sveikatos, šio
pareišk÷jo prašymo netenkino pagrįstai.
Nustatytų reikšmingų tarnybos santykiams faktų (veikų bei įvykių) teisinis vertinimas pagal teis÷s
taikymo taisykles reiškia nuoseklų veiksmų (įvykių) kvalifikavimą pagal jų padarymo (vykimo) laiką. Tod÷l
tuo atveju, kai d÷l anksčiau (laiko prasme) vykusių veiksmų taikant teisę yra pagrindas neigiamoms
teisin÷ms pasekm÷ms kilti: panaikinti leidimą dirbti ar susipažinti su valstyb÷s paslaptį sudarančia
informacija ir atleisti pareigūną iš tarnybos, kitų, v÷lesnių, įvykių teisinis vertinimas atleidimo iš tarnybos
pagrindų taikymo požiūriu tampa nereikšmingas. Šiuo atveju pirmesnis veiksmas laiko požiūriu yra
pareišk÷jo padarytas šiurkštus Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytos darbo su įslaptinta
informacija tvarkos pažeidimas (Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 str. 1 d. 2 p.), tod÷l kolegijai
konstatavus, jog byloje įrodyta tokio pažeidimo sud÷tis, priešingai nei nurod÷ pirmosios instancijos teismas
sprendime, teisinio pagrindo pripažinti, jog atsakovas neteisingai taik÷ teisę, n÷ra.
D÷l leidimo dirbti ar susipažinti su valstyb÷s paslaptį sudarančia informacija panaikinimo teis÷tumo
Remiantis Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo (įsigaliojo 2004 m. geguž÷s 1 d.) 2 straipsnio 2
dalimi, valstyb÷s paslaptis – šio Įstatymo nustatyta tvarka įslaptinta politin÷, karin÷, žvalgybos,
kontržvalgybos, teis÷saugos, mokslo ir technikos informacija, kurios praradimas arba neteis÷tas atskleidimas
gali sukelti gr÷smę Lietuvos Respublikos suverenitetui, teritorijos vientisumui, gynybinei galiai, padaryti
žalos valstyb÷s interesams, sukelti pavojų žmogaus gyvybei.
Personalo patikimumas – nustatytos asmenų, kurie pretenduoja gauti leidimus dirbti ar susipažinti
su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažym÷jimus, kandidatūrų tikrinimo procedūros,
leidžiančios priimti sprendimą, ar asmeniui galima patik÷ti įslaptintą informaciją, taip pat asmens, kuriam
išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažym÷jimas,
kontrol÷ ir periodiškas instruktavimas apie įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus ir įstatymų
nustatytą atsakomybę už tokių reikalavimų pažeidimą (Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 2 str. 14 d.).
Valstyb÷s paslaptimi, remiantis Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo, galiojusio neteis÷tos
veikos padarymo metu, 5 straipsnio 1 dalies 20 punktu, yra informacija apie operatyvin÷s veiklos subjektų
operatyvin÷s veiklos organizavimą, priemonių ir metodų naudojimą, taip pat operatyvinių veiksmų metu
gauta informacija.
Nuo 2004 m. geguž÷s 1 d. įsigaliojusi šio įstatymo redakcija nustat÷, jog valstyb÷s paslaptimi yra
detalūs duomenys apie operatyvin÷s veiklos subjektų operatyvin÷s veiklos slaptųjų dalyvių vykdomos
operatyvin÷s veiklos organizavimą, eigą ir rezultatus, priemonių ir metodų naudojimą, jų finansavimą,
materialinį bei techninį aprūpinimą, operatyvin÷s veiklos slaptųjų dalyvių operatyvinių veiksmų metu gauta
informacija bei jos pagrindu parengta analitin÷ informacija (Įstatymo 7 str. 1 d. 19 p.), t. y. reguliavimas
nepakito.
Byloje n÷ra ginčo, kad operatyvinio tyrimo duomenys byloje „Rytai“ iki duomenų išslaptinimo
įstatymo nustatyta tvarka sudar÷ valstyb÷s paslaptį.
Asmuo jam patik÷tą ar tarnybos metu sužinotą įslaptintą informaciją privalo saugoti visą tokios
informacijos įslaptinimo terminą (Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo, galiojusio neteis÷tos veikos
padarymo metu, 14 str. 1 d.).
Kadangi specialios ekspertų komisijos, pasiūliusios panaikinti leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, sprendimų d÷l A. S. pri÷mimo metu bei šio leidimo panaikinimo metu jau galiojo
Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymas (įsigaliojo 2004 m. geguž÷s 1 d.), pažym÷tina, jog jo 45 straipsnio
6 dalis buvo nustatyta pareiga, kilus įtarimams, kad yra prarasta ar neteis÷tai atskleista įslaptinta informacija,
atlikti patikrinimą remiantis paslapčių subjekto vadovo sprendimu.
„Patikrinimo metu turi būti:
1) nustatyta ir patvirtinta prarastos ar atskleistos įslaptintos informacijos slaptumo žyma, turinys bei apimtis;
2) nustatyti asmenys, kurių veiksmai gal÷jo lemti įslaptintos informacijos praradimą ar atskleidimą;
3) įvardyti asmenys, kurie šia informacija disponavo ar kurie buvo su ja susipažinę;
4) nustatytos įslaptintos informacijos praradimo ar atskleidimo aplinkyb÷s“ (Įstatymo 45 str. 6 d.).
Patikrinimas, remiantis šiomis Įstatymo nuostatomis, nebuvo atliekamas, tačiau tai neįtakoja
sprendimų d÷l leidimo panaikinimo teis÷tumo, nes specialios ekspertų komisijos, pasiūliusios panaikinti
leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sprendimų d÷l A. S. pri÷mimo metu bei šio leidimo
panaikinimo metu galiojusio Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 13 straipsnis, nustatantis specialios
ekspertų komisijos kompetenciją, ir 18 straipsnis, nustatantis leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta
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informacija panaikino pagrindus, nenustato imperatyvios taisykl÷s, jog leidimas gali būti panaikintas tik
atlikus tyrimą pagal Įstatymo 45 straipsnio 6 dalį, tod÷l komisijos sprendimo d÷l siūlymo panaikinti leidimą
bei sprendimo jį panaikinti teis÷tumas bei pagrįstumas vertintinas pagal tai, ar komisija ir įstaigos vadovas
surinko pakankamai įrodymų, kuriais remiantis pripažinta, jog pareišk÷jas padar÷ šiurkštų Valstyb÷s ir
tarnybos paslapčių įstatyme nustatytos darbo su įslaptinta informacija tvarkos pažeidimą, d÷l kurio valstyb÷s
paslaptį sudaranti informacija apie operatyvin÷ veiklą gal÷jo būti neteis÷tai perduota (atskleista).
Pirmosios instancijos teismas padar÷ išvadą, jog administracin÷je byloje nepakanka įrodymų teigti,
kad pareišk÷jas šiurkščiai pažeid÷ Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytą darbo su įslaptinta
informacija tvarką: perdav÷ N. P. valstyb÷s paslaptį sudarančią informaciją. Ši išvada padaryta tokių
argumentų pagrindu: 2004 m. spalio 29 d. buvo priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes
nesurinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių A. S. kaltę padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK
125 straipsnio l dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, t. y. atskleidus valstyb÷s paslaptį ir piktnaudžiavus tarnyba
(baudžiamoji byla Nr. 01-2-043-04, b. l. 173-175); liudytojas N. P. kategoriškai paneig÷, kad pareišk÷jas
perdav÷ jam valstyb÷s paslaptį sudarančią informaciją; garso ir vaizdo įrašas gali būti įrodymas byloje, kai
yra daromas įstatymo nustatyta tvarka (ABTĮ 57 str. 5 d.), tod÷l įrašas, kuriame yra užfiksuoti N. P.
paaiškinimai, negali būti laikomas įrodymu ABTĮ 57 straipsnio prasme.
Kolegija tikrindama neapskųstosios sprendimo dalies teis÷tumą bei pagrįstumą ABTĮ 136
straipsnio pagrindu konstatuoja, jog tokios teismo išvados yra neteisingos.
Teismas teisingai nurod÷, jog garso ir vaizdo įrašas gali būti įrodymas byloje, kai jis buvo daromas
įstatymo nustatyta tvarka (ABTĮ 57 str. 5 d.). Operatyvinis garso ir vaizdo įrašas, peržiūr÷tas apeliacin÷s
instancijos teisme, atitinka anksčiau pamin÷tus įrodin÷jimo priemon÷ms keliamus įstatymo reikalavimus.
Operatyvin÷s veiklos įstatymo 3 straipsnyje nustatyta:
„4. Operatyvin÷ informacija – operatyvin÷s veiklos subjektų operatyvinių veiksmų atlikimo metu,
sprendžiant operatyvin÷s veiklos uždavinius, gauti ir teis÷s aktų nustatyta tvarka užfiksuoti duomenys.
5. Operatyviniai veiksmai – operatyvin÷s veiklos priemonių, metodų, nusikalstamos veikos
imitacijos modelio ar kontroliuojamojo gabenimo naudojimas. Operatyvinių veiksmų atlikimo pagrindas yra
informacija apie operatyvin÷s veiklos objektus. Šie veiksmai atliekami tais atvejais, kai kitais būdais
neįmanoma ar sud÷tinga apginti asmens, visuomen÷s ir valstyb÷s interesus.
6. Operatyvin÷s veiklos priemon÷s – operatyvin÷je veikloje naudojamos technin÷s priemon÷s ir
operatyvin÷ įskaita.
7. Techninių priemonių naudojimas operatyvin÷je veikloje – techninių priemonių įrengimas,
eksploatavimas ar išmontavimas, taip pat kiti su tuo susiję teis÷ti veiksmai. Technin÷s priemon÷s
operatyvin÷je veikloje gali būti naudojamos bendra ir specialia tvarka.
8. Techninių priemonių naudojimas specialia tvarka – motyvuota teismo nutartimi sankcionuotas
techninių priemonių naudojimas operatyvin÷je veikloje kontroliuojant ar fiksuojant asmenų pokalbius, kitokį
susižinojimą ar veiksmus, kai n÷ vienam pokalbio, kitokio susižinojimo ar veiksmų dalyviui apie tokią
kontrolę n÷ra žinoma ir tai vykdoma įstatymų nustatyta tvarka apribojant žmogaus privataus gyvenimo
neliečiamumą. Telekomunikacijų tinklais perduodamos asmenų informacijos turinio kontrol÷ bei jos
fiksavimas, net ir žinant apie tokią kontrolę vienam iš jų, reikalauja motyvuotos teismo nutarties, išskyrus
atvejus, kai asmuo paprašo arba sutinka su tokia kontrole ar fiksavimu nesinaudojant telekomunikacijų
operatorių paslaugomis ir įrenginiais.
9. Techninių priemonių naudojimas bendra tvarka – techninių priemonių naudojimas operatyvin÷je
veikloje operatyvin÷s veiklos subjektų pagrindinių institucijų nustatyta tvarka šio straipsnio 8 dalyje
neišvardytais atvejais, taip pat ir šio straipsnio 8 dalyje išvardytais atvejais, kai jos naudojamos operatyvin÷s
veiklos subjektų patalpose ir transporto priemon÷se tų pačių subjektų iniciatyva saugumui bei imunitetui
užtikrinti, išskyrus patalpas, naudojamas įmonių, įstaigų ar organizacijų, įsteigtų pagal šio Įstatymo 7
straipsnio 3 dalies 2 punktą, taip pat pokalbių telefonu kontrolę“.
Operatyvin÷s veiklos įstatymo 17 straipsnyje nustatyta:
„1. Įslaptinta operatyvin÷ informacija įstatymų nustatyta tvarka gali būti išslaptinama ir panaudojama
baudžiamajame procese. (...)
2. Įstatymų nustatytais atvejais įslaptinta operatyvin÷ informacija gali būti panaudojama kitiems tikslams“.
Operatyvin÷s veiklos uždavinys yra ir valstyb÷s paslapčių apsauga (Įstatymo 5 str. 7 p.), tod÷l šiuo
atveju operatyvin÷ apklausa (garso ir vaizdo įrašas) atitinka pagrindinius reikalavimus, keliamus
operatyvinei veiklai, siekiant užtikrinti valstyb÷s paslapčių apsaugą, ir gali būti panaudota šiems tikslams
(Įstatymo 17 str. 2 d.). D÷l to operatyvinis garso ir vaizdo įrašas yra tinkamas įrodymas pagal ABTĮ 57
straipsnį, sprendžiant ginčą d÷l leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo.
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Iš teismo pos÷džio metu peržiūr÷to įrašo matyti, jog N. P. pripažino, kad apie operatyvinius
veiksmus prieš B. J. jis sužinojęs iš pareišk÷jo ir apie tai pranešęs B. J. Ikiteisminio tyrimo metu, o taip pat ir
pirmosios instancijos teisme apklaustas liudytoju, N. P. neig÷ pamin÷tos operatyvin÷s apklausos metu duotus
parodymus ir nurod÷, jog apie operatyvinius veiksmus prieš B. J. sužinojęs 2003 m. lapkričio 12 ar 13 dieną
iš T. Š. – Muitin÷s kriminalin÷s tarnybos Klaip÷dos skyriaus viršininko pavaduotojo, kurio pokalbį telefonu
atsitiktinai išgirdo. N. P. pirmosios instancijos teisme duoti parodymai vertintini kritiškai, nes jų teisingumą
paneigia objektyvūs įrodymai – iš lengvojo automobilio kelion÷s lapo matyti, kad R. Š. 2003 m. lapkričio 12
d. buvo Vilniuje, automobilis į Klaip÷dą grįžo 22 val., važiavo per Mažeikius, kur, kaip nurodo R. Š., jis
gyvena, tai taip pat patvirtina baudžiamojoje byloje esančiame jo apklausos protokole padarytas įrašas apie
gyvenamąją vietą. R. Š. nurod÷, jog į darbą tą dieną negrįžo, tod÷l N. P. teiginiai, kad pokalbį jis išgirdęs
vakare (nepamena, ar tai buvo 2003 m. lapkričio 12 d., ar 13 d.), neatitinka tiesos. D÷l liudytojo parodymų,
kurią dieną tai įvyko – galima sutikti, nes pra÷jo daug laiko ir N. P. teisme dienos tiksliai nurodyti
nebegal÷jo, tačiau baudžiamojoje byloje yra jo apklausos protokolas, kuriame fiksuoti jo parodymai tik d÷l
šių aplinkybių (baudž. b.l. 33). Šios apklausos metu jis tiksliai nurod÷, jog tai buvo tos dienos vakaras, kai
liudytojas grįžo iš Vilniaus, ir žino, jog tą dieną R. Š. taip pat buvo Vilniuje, bet vakare dirbo ir telefonu
kalb÷josi apie vykdomą operatyvinę veiklą. Kaip jau min÷ta, R. Š. darbe 2003 m. lapkričio 12 d. nebuvo, o
kalb÷ti apie operatyvinius veiksmus B. J. atžvilgiu negal÷jo, nes Muitin÷s kriminalin÷s tarnybos Klaip÷dos
skyriui apie juos nebuvo žinoma. Kad vaizdo ir garso įraše nurodomi faktai atitinka tiesą, galima spręsti iš
telefoninių pokalbių tarp pareišk÷jo bei N. P. ir pastarojo pokalbių (žinučių) su B. J. vertinimo. Byloje
apklaustas Ž. M. parod÷, jog pareišk÷jo N. P. – B. J. telefoninio bendravimo intensyvumas padid÷jo po to,
kai pareišk÷jui 2003 m. lapkričio 10 d. jis praneš÷ apie numatomą operaciją prieš B. J. Liudytojas nurod÷,
kad pra÷jo daug laiko, tod÷l visų detalių nepamena, tačiau patvirtino, jog baudžiamojoje byloje duodamas
parodymus r÷m÷si operatyvin÷je byloje esančiais dokumentais, tod÷l minimame apklausos protokole
nurodyti tikslūs duomenys. Iš baudžiamojoje byloje esančių pokalbių išklotinių ir Ž. M. parodymų (b.l. 134137) šie faktai pasitvirtina, o tai gali būti vertinama kaip papildomos aplinkyb÷s, liudijančios, jog N. P.
parodymai operatyvin÷s apklausos metu atitinka tiesą. Šių įrodymų vertinimo pagrindu kolegija daro išvadą,
jog byloje įrodyta, kad pareišk÷jas padar÷ šiurkštų Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytos darbo
su įslaptinta informacija tvarkos pažeidimą, d÷l kurio valstyb÷s paslaptį sudaranti informacija apie
operatyvinę veiklą buvo perduota (atskleista), o d÷l tokios veikos leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija teis÷tai panaikintas Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkto
pagrindu.
2004 m. spalio 29 d. nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes nesurinkta pakankamai duomenų,
pagrindžiančių A. S. kaltę padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 125 straipsnio l dalyje, 228
straipsnio 2 dalyje, t. y. atskleidus valstyb÷s paslaptį ir piktnaudžiavus tarnyba (baudžiamoji byla Nr. 01-2043-04, b.l.173-175), teismo, nagrin÷jančio administracinį ginčą, vertinimo d÷l pareišk÷jo veiksmų,
sudarančių Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą pažeidimą,
nevaržo (ABTĮ 58 str.).
Įvertindama tai, kad Generalinis prokuroras 2004 m. rugpjūčio 10 d. prad÷jo ikiteisminį tyrimą d÷l
A. S. galimos nusikalstamos veikos padarymo (baudžiamoji byla Nr. 01-2-043-04, b. l. 131), kolegija sutinka
su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog specialiosios ekspertų komisijos 2004 m. rugpjūčio 16 d.
protokolinis nutarimas siūlyti STT direktoriui panaikinti pareišk÷jo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija pagal Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 4 punktą, kai d÷l pareišk÷jo
veikos atliekamas ikiteisminis tyrimas (Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 str. 2 d. 13 p.), o taip pat
tokio protokolo patvirtinimu išreikštas sprendimas leidimą panaikinti nurodytu pagrindu yra teis÷tas ir
pagrįstas.
D÷l pareišk÷jo atleidimo iš tarnybos pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 12 straipsnio 2 dalies 6
punktą
Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte numatyta, jog pareigūnas gali
būti atleidžiamas iš tarnybos, kai jam įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialiosios teis÷s, susijusios su jo
tiesioginių pareigų atlikimu.
Pareišk÷jas neginčija, kad specialioji teis÷ dirbti ir susipažinti su valstyb÷s paslaptį sudarančia
informacija yra susijusi su jo tiesioginių pareigų atlikimu.
Tokios teis÷s netekimas (leidimo panaikinimas įstatymų nustatytais pagrindais) yra pagrindas
atleisti pareigūną iš tarnybos, tačiau atleidimas Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 12 straipsnio 2 dalyje
numatytais pagrindais n÷ra imperatyvi įstatymo nuostata – Statute vartojama sąvoka: „Tarnybos pareigūnas
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gali būti atleidžiamas“, – o tai reiškia ne tik pareigūną pri÷musio į tarnybą asmens teisę atleisti jį iš tarnybos,
bet ir pareigą vertinti taikomos vidaus administravimo priemon÷s atitikimą konstituciniams teisin÷s valstyb÷s
principams, šiuo atveju ypač tai liečia proporcingumo principą.
Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime aiškindamas konstitucinį proporcingumo
principą yra pabr÷žęs, jog nustatant teisinius apribojimus už teis÷s pažeidimus, privalu paisyti protingumo
reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisin÷s priemon÷s turi būti būtinos
demokratin÷je visuomen÷je ir tinkamos siekiamiems teis÷tiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų
ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams
pasiekti.
Vertinant Statute įtvirtintą teisinį reguliavimą konstitucinio proporcingumo principo įgyvendinimo
aspektu, galima teigti, jog atleidimas iš tarnybos Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 12 straipsnio 2 dalies 6
punkte numatytu pagrindu d÷l leidimo dirbti ar susipažinti su valstyb÷s paslaptį sudarančia informacija
panaikinimo d÷l prad÷to ikiteisminio tyrimo, pažeidžia proporcingumo principą ir šiuo atveju netaikytinas,
nes, siekdamas proporcingumo, įstatymų leid÷jas numat÷ specialias teisines priemones (teisinius
apribojimus) – tarnybos pareigūno nušalinimą nuo pareigų d÷l patraukimo baudžiamojon atsakomyb÷n – visą
baudžiamosios bylos tyrimo ir nagrin÷jimo laikotarpį (Statuto 24 str. 1 d. 2 p.). Tod÷l taikant normų
konkurencijos taisykles atsižvelgiant į pamin÷tą proporcingumo principą, konstatuotina, jog pareišk÷jo
atleidimas Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte numatytu pagrindu d÷l leidimo
dirbti ar susipažinti su valstyb÷s paslaptį sudarančia informacija panaikinimo d÷l prad÷to ikiteisminio tyrimo,
yra neteis÷tas.
Tačiau atleidimas tuo pačiu teisiniu pagrindu, kai leidimas dirbti ar susipažinti su valstyb÷s
paslaptį sudarančia informacija panaikinamas d÷l šiurkštaus Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatyme
nustatytos darbo su įslaptinta informacija tvarkos pažeidimo, d÷l kurio valstyb÷s paslaptį sudaranti
informacija apie operatyvinę veiklą buvo perduota (atskleista), atitinka svarbiausių konstitucinių teisin÷s
valstyb÷s principų reikalavimus – yra proporcinga priemon÷ siekiamam tikslui užtikrinti: teis÷saugos
informacijos, kurios praradimas arba neteis÷tas atskleidimas daro esminę žalą valstyb÷s interesams (kovojant
su nusikalstamumu, korupcija ir pan.) apsaugą pagal Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatymo reikalavimus.
Kolegija ginčijamą įsakymą iš esm÷s palieka nepakeistą, nes jame nenurodytos veikos (faktai), d÷l
kurių taikytas Statuto 11 straipsnio 2 dalies 6 punkte numatytas atleidimo iš tarnybos pagrindas, tačiau
įvertindama tai, jog šis įsakymas priimtas remiantis Specialiosios ekspertų komisijos išvadomis, anksčiau
pamin÷tų motyvų pagrindu pripažįstama, kad pareišk÷jo atleidimas, remiantis Specialiųjų tyrimų tarnybos
statuto 12 straipsnio 2 dalies 6 punktu, d÷l leidimo dirbti ar susipažinti su valstyb÷s paslaptį sudarančia
informacija panaikinimo d÷l prad÷to ikiteisminio tyrimo yra neteis÷tas, tačiau jis tuo pačiu teisiniu pagrindu
teis÷tai atleidžiamas panaikinus leidimą dirbti ar susipažinti su valstyb÷s paslaptį sudarančia informacija d÷l
šiurkštaus Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytos darbo su įslaptinta informacija tvarkos
pažeidimo, d÷l kurio valstyb÷s paslaptį sudaranti informacija apie operatyvinę veiklą buvo perduota
(atskleista).
Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 27 d. nutartimi iš teismo specialiosios
sąskaitos liudytojui T. Š. išmok÷ta 96,04 Lt kelion÷s išlaidų.
Kadangi vienas iš pareišk÷jo atleidimo pagrindų kolegijos nutartimi pripažintas taikytu neteis÷tai,
procesinis sprendimas yra priimtas vienos ir kitos šalių naudai (ABTĮ 44 str. 1 d.), tod÷l išmok÷toji liudytojui
kelion÷s išlaidų suma priteistina į teismo specialiąją sąskaitą lygiomis dalimis – po 48,02 Lt (ABTĮ 44 str. 1,
2, 4 d.).
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu teis÷jų
kolegija
n u t a r i a:
A. S. apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 27
d. sprendimą iš esm÷s palikti nepakeistą.
Iš A. S. ir Specialiųjų tyrimų tarnybos priteisti po 48,02 Lt į Vyriausiojo administracinio teismo
depozitinę sąskaitą, esančią AB SEB Vilniaus banke (duomenys neskelbtini).
Nutartis neskundžiama.
1.3.5.3. D÷l drausmin÷s atsakomyb÷s taikymo už neveikimą
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Valstyb÷s tarnautojams taikant drausminę atsakomybę už neveikimą, kuris pasireišk÷ teis÷s aktais
nustatytų procesinių veiksmų neatlikimu per nustatytus terminus, turi būti įvertinamas ne tik objektyvus
atsakomyb÷s už neveikimą pagrindas – pareigos atlikti teis÷s aktuose nustatytus veiksmus tur÷jimas, bet ir
subjektyvus pagrindas – gal÷jimas veikti, kaip to reikalauja teis÷s aktai.
Nustatant asmens neveikimo subjektyvųjį pagrindą, privalu atsižvelgti į visas neveikimo metu
egzistuojančias faktines aplinkybes, kurios: 1) leido asmeniui veikti taip, kaip to reikalavo teis÷s aktai; arba
2) nepriklaus÷ nuo asmens valios, ir asmuo negal÷jo veikti taip, kaip to reikalavo teis÷s aktai.
Administracin÷ byla Nr. A15 - 1480 / 2005
Procesinio sprendimo kategorija 16.4
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. spalio 5 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Anatolijaus
Baranovo (pirmininkas), Birut÷s Janavičiūt÷s ir Edvardo Sinkevičiaus (praneš÷jas),
sekretoriaujant Kristinai Bielinienei,
dalyvaujant pareišk÷jui A. B.,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo A. B.
apeliacinį skundą d÷l Panev÷žio apygardos administracinio teismo 2005 m. geguž÷s 27 d. sprendimo
administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo A. B. skundą atsakovui Kupiškio rajono policijos komisariatui d÷l
tarnybin÷s nuobaudos panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas A. B. kreip÷si į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Kupiškio rajono policijos
komisariato (Kupiškio rajono PK) viršininko 2005 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. T2-7, kuriuo jam už
Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 1, 2 ir 18 straipsnių pažeidimus paskirta tarnybin÷ nuobauda –
papeikimas. Nurod÷, kad nuobauda paskirta nepagrįstai, nes vykdant tyrimą jam paskirtose baudžiamosiose
bylose (Nr. 71-1-00432-04 ir 71-1-00433-04) buvo laikomasi BPK reikalavimų, tyrimas nebuvo vilkinamas.
Tarnybinio patikrinimo išvadose nurodyti teiginiai, kad byloje n÷ra duomenų apie jo atliktus konkrečius
veiksmus aiškinantis, kur gyvena įtariamoji A. N. – O., ir kokios priežastys, kod÷l ji kviečiama neatvyksta,
be to, kad buvo pažeisti BPK reikalavimai po m÷nesio nuo ikiteisminio tyrimo pradžios pripažįstant A. P.
nukent÷jusiąja ir apklausiant ją liudytoja, yra neteisingi. Taip pat teig÷, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje
nurodyta, kad asmens atpažinimai iš nuotraukų atlikti 2005 m. sausio 16 d., nors jie atlikti 2004 m. gruodžio
16 d.
Atsakovas Kupiškio rajono PK su skundu nesutiko. Nurod÷, kad skiriant tarnybinę nuobaudą buvo
atsižvelgta į visas aplinkybes ir pažeidimo pobūdį. Pareišk÷jas, vilkindamas min÷tų baudžiamųjų bylų
tyrimą, laiku neatlikdamas būtinų ikiteisminio tyrimo veiksmų per kuo trumpiausią laiką, nustatytu terminu
nevykdydamas prokuroro privalomų nurodymų, pažeid÷ BPK teis÷s normas. Atlikus tarnybinį patikrinimą
tarnybin÷ nuobauda – papeikimas paskirta teisingai, vadovaujantis galiojančiais teis÷s aktais.
Panev÷žio apygardos administracinis teismas 2005 m. geguž÷s 27 d. sprendimu pareišk÷jo skundą
atmet÷. Teismas nurod÷, kad iš tarnybinio patikrinimo išvados matyti, jog buvo patikrintos dvi ikiteisminio
tyrimo bylos Nr. 71-1-00432-04 ir Nr. 71-1-00433-04. Abi prad÷tos 2004 m. gruodžio 15 d. Įpareigodama
atlikti ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 71-1-00432-04 prokuror÷ S. Svetickien÷ nurod÷ pateikti ataskaitą apie
tyrimo eigą iki 2005 m. sausio 16 d. Vadovaujantis BPK 100 straipsniu ataskaita tur÷jo būti pateikta 2005 m.
sausio 17 d. A. B. ataskaitą pateik÷ 2005 m. sausio 18 d., t. y. pažeid÷ BPK 172 straipsnio 2 dalyje
numatytus reikalavimus. 2005 m. sausio 24 d. baudžiamojoje byloje Nr. 71-1-00433-04 prokuror÷ pateik÷
rašytinį nurodymą pateikti ataskaitą apie tyrimo eigą iki 2005 m. sausio 31 d., A. B. ataskaitą paraš÷ 2005 m.
vasario 1 d., o pranešimus apie tyrimo eigą – 2005 m. vasario 2 d., t. y. taip pat pažeidžiant BPK 172
straipsnio 2 dalies reikalavimus. Į ikiteisminio tyrimo aptarimą, kaip nurodyta prokuror÷s įpareigojime 2004
m. gruodžio 17 d., A. B. atvykęs nebuvo ir nenurod÷ tikslios priežasties. Nors BPK nenumato konkrečių
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terminų, per kuriuos asmuo turi būti pripažįstamas nukent÷jusiuoju, tačiau pažym÷tina, kad liudytoją
pripažinus nukent÷jusiuoju, jis įgauna žymiai platesnes teises byloje, tod÷l delsimas pripažinti
nukent÷jusiuoju pažeidžia žmogaus teises. Min÷tose bylose nukent÷jusiąja M. J. pripažinta pra÷jus dvylikai
dienų, V. M. – dvidešimčiai dienų, A. P. – m÷nesiui. Jokių objektyvių priežasčių, d÷l kurių nebuvo galima
min÷tų asmenų pripažinti nukent÷jusiais, ikiteisminio tyrimo pradžioje nenustatyta. Nors A. B. nurod÷, kad
metų pabaigoje pagrindinis d÷mesys buvo skiriamas toms baudžiamosioms byloms, kurias galima perduoti
teismui su kaltinamuoju aktu, tačiau iš pateiktos 2005 m. balandžio 5 d. pažymos matyti, kad A. B.
ikiteisminio tyrimo bylą į prokuratūrą su ataskaita perdav÷ 2004 m. lapkričio 18 d., o gruodžio m÷nesį jokios
bylos prokuratūrai neperdav÷. Pareišk÷jas taip pat nepateik÷ įrodymų, kiek bylų jis tur÷jo 2004 m. gruodžio
16 d., kiek ir kokių veiksmų jis atliko iki metų pabaigos. Tod÷l teismas padar÷ išvadą, kad A. B. aplaidžiai
atliko savo pareigas. Apžiūr÷jus pateiktas bylas matyti, kad tiek baudžiamojoje byloje Nr. 71-1-00432-04,
tiek byloje Nr. 71-1-00433-04 duomenų apie galimą A. N. dalyvavimą nusikaltimų padaryme buvo gauta
2004 m. gruodžio 16 d., tačiau duomenys, kad ji pakeit÷ pavardę į O., gauti tik 2005 m. sausio 4 d. Darytina
išvada, kad iki tol A. O. buvo nes÷kmingai ieškoma pagal mergautinę pavardę. Liudytoja S. S. paaiškino, kad
abiejose bylose ikiteisminio tyrimo veiksmai buvo atliekami neoperatyviai, asmenys, kuriems nusikalstama
veika buvo padaryta materialin÷ žala, nedelsiant nebuvo pripažinti nukent÷jusiais. Nors tarnybinio
patikrinimo išvadoje nustatyti kai kurie pažeidimai neatitinka faktinių bylos aplinkybių, tačiau aukščiau
išd÷stytos aplinkyb÷s leidžia daryti išvadą, kad A. B. padar÷ tarnybinį nusižengimą, jis nesilaik÷ BPK 1, 2,
172 straipsnio 2 dalies, 176 straipsnio reikalavimų, tod÷l įsakymas, kuriuo jam paskirta tarnybin÷ nuobauda –
papeikimas, paliktas nepakeistas.
Pareišk÷jas A. B. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Panev÷žio apygardos administracinio
teismo 2005 m. geguž÷s 27 d. sprendimą ir priimti naują – jo skundą tenkinti. Nurodo, kad parašyti ataskaitą
apie baudžiamosios bylos Nr. 71-1-00432-04 tyrimo eigą 2005 m. sausio 17 d. nebuvo galimyb÷s, kadangi
2005 m. sausio 17 d. buvo būtina parašyti ataskaitą baudžiamojoje byloje Nr. 71-1-00311-04, parašyti
pranešimą prokurorui apie tyrimo prad÷jimą ir pranešimą nukent÷jusiajam, užpildyti statistines korteles,
apklausti liudytoju A. Š. ir atlikti jo daiktų pa÷mimą baudžiamojoje byloje Nr. 71-1-00026-05. Šie veiksmai
ir buvo atlikti. Pranešimas prokurorui, nukent÷jusiajam bei statistinių kortelių užpildymas turi būti
atliekamas per parą, o A. Š. apklausa, daiktų pa÷mimas buvo būtini, kad nenukent÷tų tolesnis tyrimas.
Baudžiamoji byla Nr. 71-1-00311-04 prad÷ta 2004 m. rugs÷jo 23 d., baudžiamoji byla Nr. 71-1-00432 2004-12-15, o ataskaitą reik÷jo surašyti tą pačią dieną. Byla Nr. 71-1-00311-04 buvo prad÷ta anksčiau, ji
reikšmingesn÷ savo tyrimu, joje atlikta daug ikiteisminio tyrimo veiksmų, tod÷l šioje byloje ataskaita apie
tyrimo eigą buvo parašyta pirmiau negu byloje Nr. 71-1-00432-04, kurioje ataskaita parašyta rytojaus dieną,
t. y. 2004 m. sausio 18 d. Kadangi ataskaitos byloje Nr. 71-1-00432-04 nebuvo galima padaryti d÷l
objektyvių priežasčių, to negalima laikyti BPK 172 straipsnio 2 dalies pažeidimu. Be to, toks pažeidimas gali
būti traktuojamas tik kaip formalus. Baudžiamojoje byloje Nr. 71-1-00433-04 pateikti ataskaitos 2005 m.
sausio 31 d. (ji surašyta 2005 m. vasario 1 d.) nebuvo galimyb÷s, kadangi 2005 m. sausio 31 d., tai yra
pirmadienį, jis sužinojo, kad jam pavesta atlikti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 71-1-00040-05,
kurioje 2005 m. sausio 29 d. yra sulaikytas įtariamasis A. S., ir kuriam laikinas sulaikymas baigiasi 2005 m.
sausio 31 d., tod÷l 2005 m. sausio 31 d. buvo būtina ne tik parašyti pranešimą prokurorui, nukent÷jusiajam
apie ikiteisminio tyrimo prad÷jimą, bet ir pareikšti A. S. įtarimą, apklausti jį, kas ir buvo atlikta. Pabr÷žia,
kad 2005 m. sausio 31 d. ataskaitą reik÷jo parašyti ne tik baudžiamojoje byloje Nr. 71-1-00433, bet ir
baudžiamosiose bylose Nr. 71-1-00023-04 ir Nr. 71-1-00415-04, ką jis ir padar÷. Atkreipia d÷mesį, kad 2005
m. sausio 27 d. buvo įvykdytas pl÷šimas Kupiškio m., kurio metu nukent÷jo nepilnamet÷, tod÷l 2005 m.
sausio 31 d. šioje byloje, kad nenukent÷tų tyrimas, buvo išsiųstas prašymas į Panev÷žio m. VPK, užklausos į
mokyklas, paskirtas objektų tyrimas. D÷l didelio darbo krūvio buvo reikalinga pasirinkti prioritetinius
veiksmus baudžiamosiose bylose, tod÷l ataskaita byloje Nr. 71-1-00433-04 buvo surašyta 2005 m. vasario 1
d. Mano, kad tai buvo objektyvios priežastys, d÷l kurių ataskaita parašyta pra÷jus tik vienai dienai po
prokuror÷s nurodymo. Taip pat teigia, kad 2005 m. sausio 17 d. atvyko pas prokurorę S. S. į aptarimą, tačiau
ji buvo išvykusi į teismą, tod÷l aptarimas neįvyko ne d÷l jo kalt÷s. Be to, nurodo, kad teismas r÷m÷si pateikta
2004 m. balandžio 5 d. pažyma., kad jis 2004 m. lapkričio 18 d. su ataskaita perdav÷ baudžiamąją bylą Nr.
71-1-00346-04 prokuratūrai. Min÷toje pažymoje klaidinančiai nenurodyta, kad ši byla buvo grąžinta
Kupiškio r. PK ikiteisminiam tyrimui atlikti ir, kad ji kaltinamojo akto surašymui su ataskaita perduota 2004
m. gruodžio 16 d. Tai patvirtina pridedama pažyma. Teigia, kad 2004 m. gruodžio 15 d. jis tur÷jo 15
baudžiamųjų bylų, kuriose iki 2004 m. pabaigos atlikta apie 50 procesinių veiksmų, operatyvin÷s paieškos
veiksmai ir priemon÷s. Be to, per šį laikotarpį jis 4 kartus buvo įtrauktas į operatyvin÷s grup÷s bud÷jimą,
2004 m. gruodžio m÷n. pabaigoje jam paskirta atlikti ikiteisminį tyrimą dar vienoje byloje, o nuo 2005 m.
sausio m÷n. pradžios jis dar papildomai gavo tris baudžiamąsias byla. Be šių bylų jis taip pat dirba ir su
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operatyvin÷mis bylomis. Mano, kad šie faktai įrodo, jog buvo objektyvios priežastys, kod÷l nukent÷jusiosios
baudžiamosiose bylose buvo pripažintos pra÷jus 10, 12 dienų ir m÷nesiui laiko. Pabr÷ž÷, kad jis taik÷si ir
prie nukent÷jusiųjų darbo specifikos. N÷ viena iš nukent÷jusiųjų nepareišk÷ nušalinimų, jo veiksmai nebuvo
apskųsti, tyrimas nenukent÷jo. Teismas konstatavo, kad BPK nenumato konkrečių terminų, per kuriuos
asmuo turi būti pripažįstamas nukent÷jusiuoju, tod÷l jo išvardintos aplinkyb÷s negali būti traktuojamos kaip
delsimas pripažinti nukent÷jusiuoju. Atkreipia d÷mesį į tai, kad A. P. savo paaiškinimą, bet ne skundą, paraš÷
2005 m. balandžio 4 d., t. y. po to, kai NTS viršinink÷ E. Š. sužinojo, kad jis kreip÷si į teismą. Ji ir nurod÷ A.
P. parašyti tokį paaiškinimą. Taip pat teigia, kad 2004 m. gruodžio 18 d. pagal centrin÷s duomenų baz÷s
duomenis nustat÷, jog A. N. pakeitusi pavardę į O., o 2005 m. sausio 4 d. tik atspausdino šiuos duomenis, kai
jie buvo reikalingi d÷l jos deklaruojamos vietos.
Atsakovas Kupiškio rajono PK atsiliepime į apeliacinį skundą su juo nesutinka. Nurodo, kad
ataskaitos prokurorui paruošimas trunka ne daugiau kaip pusvalandį, o pranešimai prokurorui ir
nukent÷jusiajam apie prad÷tą ikiteisminį tyrimą bei statistinių kortelių pildymas – ne daugiau nei valandą. A.
B. darbo krūvis nuo 2004 m. gruodžio 16 d. iki 2005 m. sausio 25 d. nebuvo išskirtinis, jis d÷l per didelio
darbo krūvio į vadovybę nesikreip÷. 2004 m. gruodį prokuror÷ S. S. teismui perdav÷ vienintelę ikiteisminio
tyrimo bylą Nr. 71-l-00346-04 su kaltinamuoju aktu, kurioje ikiteisminį tyrimą atliko A. B. Šios bylos
sekamojoje prokuratūros byloje yra 2004 m. lapkričio 18 d. lydraštis, kuriame pažymima, kad A. B. siunčia
ikiteisminio tyrimo bylą Nr. 71-l-00346-04 su ataskaita. Atliekant tarnybinį patikrinimą A. B. nurod÷, kad
neapklaus÷ nukent÷jusiosios A. P., nes ji neatvykdavo į apklausas, be to, ji sirgo. 2005 m. balandžio 4 d. A.
P., atvykusi į Kupiškio r. PK, buvo labai nepatenkinta A. B. darbu tiriant bylą. Savo paaiškinime ji nurod÷,
kad sirgo nuo 2005 m. sausio 3 d. iki 2005 m. sausio 10 d. 2004 m. gruodį, pra÷jus vos kelioms dienoms po
nusikaltimo, ji sužinojo, kad V. M. jau buvo apklausta. Komisariate A. B. paaiškino, kad šaukimas jai siųstas
klaidingu adresu. Tą pačią dieną jis jos neapklaus÷ teisindamasis tuo, kad turi daug darbo. A. B. nenurod÷
priežasčių, kod÷l A. P. nebuvo apklausta 2004 m. gruodžio 29 d., kai ji tą dieną irgi lank÷si Kupiškio r. PK,
taip pat kod÷l ikiteisminio tyrimo pradžioje nebuvo apklaustos nukent÷jusiosios M. J. ir V. M. Bylose Nr.
71-l-00432-04 ir Nr. 71-1-00433-04 duomenų apie galimą A. N. dalyvavimą nusikaltimų padaryme buvo
gauta jau 2004 m. gruodžio 16 d., tačiau duomenys apie tai, kad ji pakeit÷ pavardę į O. – gauti tik 2005 m.
sausio 4 d. Centrinio duomenų banko pažyma tur÷jo būti gauta prad÷jus tyrimą, o ne jam įpus÷jus. Darytina
išvada, kad iki tol A. O. buvo nes÷kmingai ieškoma būtent pagal mergautinę pavardę, nors skunde Policijos
departamentui A. B. nurodo dvigubą įtariamosios pavardę, procesiniuose dokumentuose nurodyta tik O.
pavard÷. A. B. teiginiai, kad jis ÷m÷si reikiamų priemonių surasti A. O., pagrįsti ir patvirtinami bylose
esančia medžiaga tik iš dalies. Paklausimai Šiaulių m. policijos komisariatui buvo siunčiami 2005 m. sausio
6 d. bei 2005 m. sausio 25 d., būtent tą dieną, kada jau buvo gautas prokuror÷s S. S. raštas Nr. 5-131 kartu
su byla d÷l ikiteisminio tyrimo vilkinimo. Taigi visa tai leidžia teigti, kad nebuvo laiku imtasi visų įstatymų
numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika, kaip tai
numato BPK 2 straipsnis.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
Taikant pareišk÷jui drausminę atsakomybę už neveikimą, kuris pasireišk÷ teis÷s aktais nustatytų
procesinių veiksmų neatlikimu nustatytais terminais, turi būti įvertinamas ne tik objektyvus atsakomyb÷s už
neveikimą pagrindas – pareigos atlikti teis÷s aktuose nustatytus veiksmus tur÷jimas, bet ir subjektyvus
pagrindas – gal÷jimas veikti kaip to reikalauja teis÷s aktai. Nustatant gal÷jimą veikti kaip to reikalauja teis÷s
aktai, privalu atsižvelgti į visas neveikimo metu egzistuojančias faktines aplinkybes, kurios sąlygoja
galimybę pareišk÷jui veikti kaip to reikalauja teis÷s aktai arba gali būti padaryta priešinga išvada, kad
susiklosčiusioje faktin÷je situacijoje pareišk÷jas d÷l priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, veikti kaip to
reikalauja teis÷s aktai negal÷jo.
Šioje byloje pareišk÷jo atžvilgiu buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio metu buvo vertinami
pareišk÷jo procesiniai veiksmai dviejose baudžiamosiose bylose, kai tuo tarpu pareišk÷jas tuo pat metu tur÷jo
penkiolika, o v÷liau devyniolika bylų. Tirdamas kiekvieną iš min÷tų baudžiamųjų bylų pareišk÷jas prival÷jo
atlikti įvairius procesinius veiksmus, kurių vieni atitinkamu bylos tyrimo periodu reikalingesni už kitus.
Min÷tų veiksmų atlikimo trukmę ir gaunamus rezultatus yra be galo sunku prognozuoti, tod÷l natūralu, jog
pareišk÷jas buvo padaręs formalių BPK reikalavimų pažeidimų. Tačiau tam, kad už šiuos pažeidimus kiltų
drausmin÷ atsakomyb÷, būtina nustatyta, ar iš tikrųjų pareišk÷jas tirdamas ir kitas bylas, kurių tyrimo metu
BPK reikalavimai nebuvo pažeisti, šiose dviejose bylose gal÷jo nustatytais terminais atlikti veiksmus, kurių
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iš jo reikalavo prokuror÷, o ne prival÷jo, tarkime, kitose baudžiamosiose bylose atlikti kitus neatid÷liotinus
procesinius veiksmus. Kaip matyti iš tarnybinio patikrinimo išvados, šio tyrimo metu kompleksiškai nebuvo
tirti visi pareišk÷jo procesiniai veiksmai, atlikti visose baudžiamosiose bylose, tod÷l negalima buvo
konstatuoti, kad pareišk÷jas procesinius veiksmus, kuriuos jis atliko praleidęs terminą, tuo metu
susiklosčiusioje faktin÷je situacijoje objektyviai gal÷jo atlikti. D÷l šių priežasčių atsakovo tarnybinio
patikrinimo išvada vertintina kaip vienpusiška ir neobjektyvi. Tai sąlygoja, kad šios tarnybinio patikrinimo
išvados pagrindu priimtas įsakymas d÷l nuobaudos pareišk÷jui skyrimo vertintinas kaip priimtas pažeidus
taisykles, tur÷jusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, ir tod÷l jis turi
būti panaikintas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teis÷jų
kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Panaikinti Panev÷žio apygardos administracinio teismo 2005 m. geguž÷s 27 d. sprendimą.
Panaikinti Kupiškio rajono policijos komisariato viršininko 2005 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. T
2-7.
Sprendimas neskundžiamas.
1.3.5.4. D÷l senaties terminų, taikytinų ginčams d÷l darbo užmokesčio valstyb÷s tarnyboje
Termino, per kurį valstyb÷s tarnautojas gali kreiptis į teismą, reikalaudamas priteisti neišmok÷tą
darbo užmokestį, apskaičiavimui turi būti taikomas Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas trejų
metų senaties terminas.
Valstyb÷s tarnautojui realiai negavus pagal Valstyb÷s tarnybos įstatymą priklausančio darbo
užmokesčio sumos, atsiranda pagrindas ginti savo pažeistas teises ir teis÷tus interesus teisme.
Administracinio akto, kuriuo nutarta mok÷ti valstyb÷s tarnautojui ne visą jam priklausantį darbo užmokestį,
nenuginčijimas neužkerta kelio reikalauti paties negauto darbo užmokesčio priteisimo.
Administracin÷ byla Nr. A1-638/2005
Procesinio sprendimo kategorija 16.5
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. gruodžio 21 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Artūro
Drigoto, Gintaro Kryževičiaus, Sigitos Rud÷nait÷s, Edvardo Sinkevičiaus ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos
pirmininkas ir praneš÷jas),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareišk÷jui L. Š.,
pareišk÷jo atstovui advokatui Kęstučiui Čilinskui,
atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Romualdui Gyliui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo Kauno
rajono policijos komisariato apeliacinį skundą d÷l Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario
7 d. sprendimo panaikinimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo L. Š. skundą atsakovui Kauno rajono
policijos komisariatui d÷l darbo užmokesčio ir delspinigių priteisimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
I.
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Pareišk÷jas L. Š. 2004 m. lapkričio 2 d. kreip÷si į Kauno apygardos administracinį teismą,
prašydamas priteisti iš atsakovo Kauno rajono policijos komisariato 2 409,88 Lt neišmok÷to darbo
užmokesčio ir delspinigius iki darbo užmokesčio išmok÷jimo dienos. Pareišk÷jas, remdamasis Vidaus tarnybos
statuto 58 straipsnio 1 dalimi, nurod÷, kad su atleidžiamu iš vidaus tarnybos pareigūnu turi būti visiškai
atsiskaityta jo atleidimo dieną. 2004 m. birželio 21 d. pareišk÷jas buvo atleistas iš tarnybos, tačiau iki
kreipimosi į teismą dienos jam nebuvo grąžintas priklausantis darbo užmokestis. Pareišk÷jas pažym÷jo, kad,
skaičiuojant darbo užmokestį nuo 2003 metų pradžios iki jo atleidimo iš tarnybos dienos (2004 m. birželio
21 d.), buvo vadovaujamasi 2003 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 53 „D÷l
valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“ patvirtintomis Valstyb÷s tarnautojų darbo
užmokesčio skaičiavimo taisykl÷mis (toliau – ir Taisykl÷s), d÷l to susidar÷ 2 409,88 Lt darbo užmokesčio
nepriemoka. Pareišk÷jo nuomone, Taisykl÷mis buvo vadovaujamasi nepagrįstai – policijos pareigūno darbo
užmokestis, nustatytas įstatymo lygio teis÷s aktų, gal÷jo būti sumažintas taip pat tik įstatymo nustatyta tvarka. Be
to, Taisykl÷s neleidžia keisti pareigūno darbo užmokesčio taip, kad jis sumaž÷tų, nes darbo užmokestis yra
viena esminių darbo sutarties sąlygų (Darbo kodekso 95 str. 3 d.), kuri gali būti keičiama tik nutraukiant vieną
darbo sutartį ir sudarant naują. Pareišk÷jas akcentavo, kad apie besikeičiančias darbo sąlygas jis nebuvo
informuotas, tod÷l jo darbo užmokestis sumažintas neteis÷tai. Savo reikalavimą priteisti delspinigius už ne laiku
išmok÷tą atlyginimą pareišk÷jas grind÷ Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais,
pav÷luotą mok÷jimą įstatymo 2 straipsnio l dalimi.
II.
Atsakovas savo atsiliepime į pareišk÷jo pateiktą skundą praš÷ jį atmesti; nurod÷, kad pareišk÷jo
atleidimo iš tarnybos dieną galiojo 2002 m. balandžio 23 d. Valstyb÷s tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo
įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-856 1 straipsnio 3 dalies redakcija, kurioje buvo nustatyta, kad Valstyb÷s tarnybos
įstatymo VI skyriuje nustatytas darbo užmokestis mokamas iš atitinkamų metų valstyb÷s ir savivaldybių
biudžetuose darbo užmokesčiui patvirtintų asignavimų. Jeigu valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucijos ar įstaigos
apskaičiuotas pagal patvirtintas valstyb÷s tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijas l÷šų valstyb÷s tarnautojų
darbo užmokesčiui poreikis viršys atitinkamiems metams Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžete ir
savivaldybių biudžetuose darbo užmokesčiui patvirtintus asignavimus, valstyb÷s tarnautojų darbo užmokestis
skaičiuojamas pagal Vyriausyb÷s patvirtintas valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisykles, tačiau
valstyb÷s tarnautojo pareigin÷ alga neturi būti mažesn÷ už jo pareiginę algą, gautą iki 2002 m. birželio 30 d.
Atsakovo teigimu, Kauno rajono policijos komisariate 2003–2004 metais l÷šų darbo užmokesčiui
poreikis viršijo komisariatui patvirtintus asignavimus, apskaičiuojant valstyb÷s tarnautojams darbo užmokestį,
tod÷l buvo vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 53 „D÷l
valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“ ir buvo taikomas indeksavimo koeficientas, visiems
Kauno rajono policijos komisariato pareigūnams buvo mokamas sumažintas darbo užmokestis. Kauno
rajono policijos komisariatas nurod÷, kad jis, apskaičiuodamas valstyb÷s tarnautojų darbo užmokestį,
vadovavosi galiojančiais teis÷s aktais ir išmok÷jo pareišk÷jui tuo metu priklausantį darbo užmokestį.
III.
Kauno apygardos administracinis teismas 2005 m. vasario 7 d. sprendimu pareišk÷jo skundą tenkino iš
dalies, priteis÷ iš Kauno rajono policijos komisariato pareišk÷jui 2 409,88 Lt neišmok÷to darbo
užmokesčio, kitą skundo dalį atmet÷.
Pirmosios instancijos teismas nustat÷, kad pareišk÷jo atveju atsakovo sprendimas mok÷ti pareišk÷jui
mažesnį nei priklaus÷ darbo užmokestį priimtas iki Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimo,
kuriuo pripažinta, kad Valstyb÷s tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio
3 dalis (2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-856 redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m.
sausio 17 d. nutarimo Nr. 53 „D÷l valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“ 1 ir 2 punktai
prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio l ir 2 dalims, 29 straipsniui, 48 straipsnio l daliai
ir konstituciniam teisin÷s valstyb÷s principui. Teismo nuomone, atsakovo priimtas sprendimas yra laikytinas
neįvykdytu, nes Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo momentu galutinio sprendimo dar nebuvo,
terminai skųsti sprendimą nebuvo pasibaigę, min÷tos Valstyb÷s tarnybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo ir
Vyriausyb÷s nutarimo nuostatos nagrin÷jamoje byloje netaikytinos, o pareišk÷jo teis÷ d÷l sumažinto neišmok÷to
darbo užmokesčio turi būti ginama. Pareišk÷jo reikalavimą d÷l 2 409,88 Lt neišmok÷to darbo užmokesčio
priteisimo teismas pripažino pagrįstu ir jį patenkino.
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Spręsdamas klausimą d÷l reikalavimo priteisti delspinigius, Kauno apygardos administracinis
teismas nurod÷, kad delspinigiai už pav÷luotą darbo užmokesčio išmok÷jimą gali būti priteisiami, kai yra
nustatyta darbdavio kalt÷. Nagrin÷jamu atveju atsakovas, neišmok÷damas pareišk÷jui viso priklausančio darbo
užmokesčio, vadovavosi tuo metu galiojančiais teis÷s aktais, ir kitaip elgtis negal÷jo. Šios pareišk÷jo
reikalavimo dalies teismas netenkino.
IV.
Atsakovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą ir
priimti naują sprendimą – pareišk÷jo skundą d÷l neišmok÷to sumažinto darbo užmokesčio atmesti. Apeliacinis
skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Pareišk÷jui sumažintas darbo užmokestis buvo mokamas vadovaujantis Kauno rajono policijos
komisariato viršininko iki Konstitucinio Teismo nutarimo priimtais įsakymais: 2003 m. vasario 3 d. įsakymu
Nr. 2-9 (TE), 2003 m. geguž÷s 29 d. įsakymu Nr. 1-32, 2003 m. rugs÷jo 30 d. įsakymu Nr. 1-60, 2003 m. spalio
31 d. įsakymu Nr. 1-71, 2004 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1-3 ir 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 2-54,
kurie nenuginčyti ir jau yra įvykdyti, tod÷l, priešingai nei nurod÷ pirmosios instancijos teismas, byloje kyla ir
įstatymo taikymo atgaline tvarka problema.
2. Pareišk÷jui pagrįstai taikytos 2004 m. gruodžio 13 d. Konstitucinio Teismo nutarimu pripažintos
antikonstitucin÷mis teis÷s aktų nuostatos, tod÷l n÷ra pagrindo išvadai, kad Kauno rajono policijos
komisariatas, neišmok÷damas viso pareišk÷jui priklausančio darbo užmokesčio, neveik÷ taip, kaip pagal tuo
metu galiojusius įstatymus tur÷jo veikti. Be to, n÷ra ir Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje nustatytų valstyb÷s
civilin÷s atsakomyb÷s pagrindų.
3. Skundas šioje byloje pareikštas netinkamam atsakovui, nes, pareišk÷jui teigiant, kad žalą jam
padar÷ valstyb÷s institucija, atsakovu byloje tur÷jo būti valstyb÷, o Kauno rajono policijos komisariatas – jos
atstovu.
4. Pareišk÷jas reikalavo priteisti iš Kauno rajono policijos komisariato nesumok÷tą darbo užmokestį
d÷l to, kad jis nebuvo įsp÷tas apie ketinimą sumažinti darbo užmokestį pagal Darbo kodekso 95 straipsnio 3 dalį
ir 130 straipsnį, tačiau pirmosios instancijos teismas d÷l šių argumentų nepasisak÷, jie nebuvo įvertinti, tod÷l,
atsakovo teigimu, išnagrin÷damas bylą kitais pagrindais, teismas viršijo savo įgaliojimus.
5. Kauno apygardos administracinis teismas, tenkindamas skundą, nenustat÷ n÷ vieno iš Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažeidimų.
V.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareišk÷jas prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas
grindžiamas šiais argumentais:
1. Pareišk÷jas neskund÷ Kauno rajono policijos komisariato valdymo organo sprendimo, o tik
atsakovo neveikimą, t. y. delsimą išmok÷ti priskaičiuotą, bet neišmok÷tą darbo užmokesčio dalį.
2. Kauno rajono policijos komisariatas yra tinkamas atsakovas, nes pirminis ir pagrindinis
teisinis santykis atsirado tarp pareišk÷jo ir šios institucijos.
3. 2003 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 53 patvirtintose Valstyb÷s
tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisykl÷se n÷ra materialiosios teis÷s normų, kuriomis remiantis
būtų nustatomas mažesnis policijos pareigūno darbo užmokestis, nei nustatytas Valstyb÷s tarnybos
įstatyme. Remiantis šiomis Taisykl÷mis, darbo užmokestis buvo ne sumažintas, o tiesiog išmok÷tas ne
visas.
4. Apelianto argumentai d÷l žalos, atsiradusios d÷l neteis÷tų valdžios institucijų veiksmų, yra
nesusiję su pareišk÷jo reikalavimu.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija
konstatuoja:
VI.
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 straipsnio
1 dalies 5 punktas administracinių teismų kompetencijai priskiria bylų d÷l tarnybinių ginčų, kai viena ginčo
šalis yra valstyb÷s ar savivaldyb÷s tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus, nagrin÷jimą.
Tarnybiniai ginčai įstatyme apibr÷žti kaip valstyb÷s tarnautojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus,
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ginčai su administracija, susiję su tarnautojo statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio
priemonių taikymu (ABTĮ 2 str. 19 d.). Valstyb÷s tarnybos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad
valstyb÷s tarnautojo statusas – tai valstyb÷s tarnautojo teisin÷ pad÷tis. Teis÷jų kolegijos nuomone, teisin÷
pad÷tis apima teises, pareigas ir atsakomybę, tarp jų ir teises, susijusias su darbo užmokesčiu ir kitomis
socialin÷mis garantijomis. Tarnybiniai ginčai iš esm÷s suprantami kaip ginčai, kilę iš valstyb÷s tarnybos
teisinių santykių tarp valstyb÷s tarnautojų ir institucijų, įstaigų ar organizacijų, kuriose jie dirba. Lietuvos
Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje valstyb÷s tarnyba apibūdinama kaip teisinių
santykių, atsirandančių įgijus valstyb÷s tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių
d÷l valstyb÷s tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucijoje ar įstaigoje
įgyvendinant tam tikros valstyb÷s valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą,
koordinuojant tam tikros valstyb÷s valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir
kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teis÷s aktus, valstyb÷s ir
savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teis÷s
aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant d÷l jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo
administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu, visuma. Valstyb÷s tarnybos įstatymas
reglamentuoja tiek pri÷mimo į valstyb÷s tarnybą klausimus, tiek valstyb÷s tarnautojų pareigas ir teises, jų
karjerą ir atsakomybę, tiek valstyb÷s tarnybos valdymą, tiek ir valstyb÷s tarnautojų darbo užmokestį,
socialines ir kitas garantijas. Akivaizdu, kad valstyb÷s tarnybos teisiniai santykiai pagal savo pobūdį gali būti
labai įvairūs. Į valstyb÷s tarnybos teisinių santykių įvairiapusiškumą netiesiogiai atkreipiamas d÷mesys ir
kitų teismų praktikoje, nurodant, kad valstyb÷s tarnybos teisiniai santykiai yra „teisiniai santykiai tarp
valstyb÷s tarnautojo ir valstyb÷s, kuri šio asmens atžvilgiu atlieka darbdavio vaidmenį“, kad valstyb÷s
tarnyba – „tai tarnyba Lietuvos valstybei ir pilietinei Tautai“, „tai valstyb÷s tarnautojų profesin÷ veikla,
susijusi su viešojo intereso garantavimu“ ir kt. (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
Nagrin÷jamoje byloje pareišk÷jas pareišk÷ reikalavimą d÷l negauto darbo užmokesčio priteisimo.
Nors šis reikalavimas taip pat yra kilęs iš valstyb÷s tarnybos teisinių santykių, tačiau jo pobūdis iš esm÷s
skiriasi nuo ginčų, susijusių su valstyb÷s tarnautojo atliekamais viešojo administravimo veiksmais, ir nuo
kitų tarnybinių ginčų. Ginčų, susijusių su valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčiu, specifiškumą yra
akcentavęs Europos Žmogaus Teisių Teismas, nurodydamas, kad ginčai, susiję su pri÷mimu į valstyb÷s
tarnybą, karjera ir valstyb÷s tarnybos tarnautojų tarnybos pasibaigimu, pagal bendrąjį principą nepatenka į
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencijos) 6 straipsnio
1 dalį, t. y. nevertinami kaip civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies
prasme. (žr. 1997 m. kovo 17 d. EŽTT sprendimą byloje Neigel prieš Prancūziją, Sprendimų ir nutarčių
rinkinys 1997-II, p. 410, § 43). Tačiau priešingai yra tais atvejais, kai ginče iškelti reikalavimai yra susiję su
„ekonomin÷mis teis÷mis“, tokiomis kaip darbo apmok÷jimas (žr. 1997 m. rugs÷jo 2 d. EŽTT sprendimą
byloje De Santa prieš Italiją, Rinkinys 1997-V, p. 1663, § 18). Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika
suponuoja, kad ginčai d÷l darbo užmokesčio, nors ir priklausančio mok÷ti valstyb÷s tarnautojui, iš esm÷s yra
privatinio pobūdžio. Tokią išvadą patvirtina ir nacionalinių teismų praktika. Konstitucinis Teismas,
analizuodamas valstyb÷s pareigą mok÷ti įstatymų nustatytą darbo užmokestį valstyb÷s tarnautojams, yra
nurodęs, kad „asmeniui, kuris atliko pavestą darbą, pagal Konstituciją atsiranda teis÷ reikalauti, kad jam būtų
sumok÷tas visas pagal įstatymus ar jais remiantis išleistus kitus teis÷s aktus priklausantis darbo užmokestis
(atlyginimas), taip pat kad jis būtų sumok÷tas nustatytu laiku. Ši asmens teis÷ yra ginama kaip nuosavyb÷s
teis÷ (Konstitucijos 23 str.).“ (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
Ginčų d÷l valstyb÷s tarnautojui priklausančio darbo užmokesčio specifiškumas suponuoja, kad
tokiems ginčams nagrin÷ti gali būti taikomos kitos teis÷s normos nei likusiems tarnybiniams ginčams.
Atsižvelgiant į reikalavimų d÷l darbo užmokesčio priteisimo teisinį pobūdį, turi būti aiškinamos ir taikomos
teis÷s normos šioje administracin÷je byloje.
VI.
Pareišk÷jas šioje administracin÷je byloje pareišk÷ reikalavimą d÷l negauto darbo užmokesčio ir
delspinigių priteisimo. Taigi nesiekiama pripažinti neteis÷tu tam tikro administracinio akto, veiksmo ar
neveikimo. Tokio reikalavimo dalykas yra konkrečių piniginių sumų priteisimas.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai, per kuriuos
administraciniuose teismuose turi būti ginčijami administraciniai aktai, veiksmai arba neveikimas, ir
nereglamentuojamas terminas, per kurį turi būti pareiškiamas valstyb÷s tarnautojo reikalavimas d÷l negauto
darbo užmokesčio priteisimo. Tokio termino nenustatyta ir Valstyb÷s tarnybos įstatyme. Pagal Valstyb÷s
tarnybos įstatymo 5 straipsnį darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti
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teis÷s aktai valstyb÷s tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja
Valstyb÷s tarnybos įstatymas. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 27 straipsnio 2 dalyje
nustatytas bendrasis trejų metų ieškinio senaties terminas Darbo kodekso reglamentuojamiems santykiams,
jeigu Darbo kodeksas ir kiti įstatymai atskiriems reikalavimams nenustato trumpesnių ieškinio senaties
terminų. Darbo kodekse kitokio senaties termino reikalavimams d÷l negauto darbo užmokesčio priteisimo
nenumatyta, tod÷l Valstyb÷s tarnybos įstatymo 5 straipsnio pagrindu Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje
nustatytas trejų metų senaties terminas taikytinas ir pareikštiems valstyb÷s tarnautojų reikalavimams d÷l
nesumok÷to darbo užmokesčio priteisimo. Tokio termino taikymą valstyb÷s tarnautojų reikalavimams d÷l
darbo užmokesčio priteisimo patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracin÷se bylose Nr. AS11-56/2005 E. K. prieš Panev÷žio
priešgaisrinę gelb÷jimo tarnybą, kat. 50.3.8; Nr. A5-826/2005 A. R. prieš Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministeriją, kat. 16.6; 16.7; Nr. A11-798/2005 V. Z. prieš Ignalinos rinktinę, Vidaus reikalų
ministeriją, kat. 16.2).
VII.
Pareišk÷jas kelia reikalavimą d÷l 2003 metais ir 2004 m. sausio–liepos m÷nesiais jam nesumok÷tos
darbo užmokesčio dalies, susidariusios Kauno rajono policijos komisariate pritaikius darbo užmokesčio
indeksavimo koeficientą, priteisimo.
Valstyb÷s tarnautojams atitinkamo dydžio darbo užmokestis buvo nustatytas Valstyb÷s tarnybos
įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija, įsigaliojo 2002 m. liepos 1 d.) VI skyriuje.
Min÷to įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punkte buvo numatyta valstyb÷s tarnautojų teis÷ gauti įstatymų ir
kitų teis÷s aktų nustatytą darbo užmokestį. Šio įstatymo įgyvendinimo tvarką nustat÷ Lietuvos Respublikos
valstyb÷s tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas (2002 m. balandžio 23 d. Nr. IX856), kurio 1 straipsnio 3 dalis 2002 m. gruodžio 10 d. įstatymu Nr. IX-1243 buvo išd÷styta taip: „Valstyb÷s
tarnybos įstatymo VI skyriuje nustatytas darbo užmokestis mokamas iš atitinkamų metų valstyb÷s ir
savivaldybių biudžetuose darbo užmokesčiui patvirtintų asignavimų. Jeigu valstyb÷s ar savivaldyb÷s
institucijos ar įstaigos apskaičiuotas pagal patvirtintas valstyb÷s tarnautojų suvienodintų pareigybių
kategorijas l÷šų valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčiui poreikis viršys atitinkamiems metams Lietuvos
Respublikos valstyb÷s biudžete ir savivaldybių biudžetuose darbo užmokesčiui patvirtintus asignavimus,
valstyb÷s tarnautojų darbo užmokestis skaičiuojamas pagal Vyriausyb÷s patvirtintas valstyb÷s tarnautojų
darbo užmokesčio skaičiavimo taisykles, tačiau valstyb÷s tarnautojo pareigin÷ alga neturi būti mažesn÷ už jo
pareiginę algą, gautą iki 2002 m. birželio 30 d.“ Įgyvendindama šią įstatymo nuostatą, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷ 2003 m. sausio 17 d. pri÷m÷ nutarimą Nr. 53 „D÷l valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčio
skaičiavimo taisyklių“, kuriuo patvirtino Valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisykles –
teisinį pagrindą mažinti valstyb÷s tarnautojams Valstyb÷s tarnybos įstatymo nustatytą darbo užmokestį,
atsižvelgiant į valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucijai ar įstaigai Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžete ir
savivaldybių biudžetuose darbo užmokesčiui patvirtintus asignavimus. Šių taisyklių pagrindu Kauno rajono
policijos komisariato viršininkas pri÷m÷ 2003 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. 2-9 (TE), 2003 m. geguž÷s 29 d.
įsakymą Nr. 1-32, 2003 m. rugs÷jo 30 d. įsakymą Nr. 1-60, 2003 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 1-71, 2004 m.
sausio 27 d. įsakymą Nr. 1-3 ir 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 2-54, kuriuose nustatyti konkretūs darbo
užmokesčio indeksavimo koeficientai.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu pripažino, kad
Lietuvos Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio
3 dalies (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija) nuostata „Jeigu valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucijos ar įstaigos
apskaičiuotas pagal patvirtintas valstyb÷s tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijas l÷šų valstyb÷s
tarnautojų darbo užmokesčiui poreikis viršys atitinkamiems metams Lietuvos Respublikos valstyb÷s
biudžete ir savivaldybių biudžetuose darbo užmokesčiui patvirtintus asignavimus, valstyb÷s tarnautojų darbo
užmokestis skaičiuojamas pagal Vyriausyb÷s patvirtintas valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo
taisykles, tačiau valstyb÷s tarnautojo pareigin÷ alga neturi būti mažesn÷ už jo pareiginę algą, gautą iki
2002 m. birželio 30 d.“ prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims,
29 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisin÷s valstyb÷s principui, o Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2003 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 53 „D÷l Valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo
taisyklių“ 1 ir 2 punktai bei šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu patvirtintos Valstyb÷s
tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisykl÷s prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23
straipsnio 1 ir 2 dalims, 29 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisin÷s valstyb÷s principui.
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VIII.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 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. Pagal Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalį neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti
teis÷s aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo
įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo.
Aiškindamas pastarąją įstatymo nuostatą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra
pažym÷jęs: „Sprendimo pri÷mimo procedūroje nustatytų faktinių aplinkybių, iš kurių teisinio santykio
subjektams kyla teis÷s ir pareigos, teisinis kvalifikavimas baigiamas pri÷mus sprendimą, kuris jau negali būti
ginčijamas. Iki šio momento teisinio santykio turinys n÷ra galutinai apibr÷žtas – tikrasis teisinis santykis, su
neginčijamai nustatytomis to santykio dalyvių teis÷mis ir pareigomis, dar n÷ra galutinai susiformavęs, o
kartu teises ir pareigas nustatantis sprendimas dar n÷ra įgavęs būtino įvykdymui stabilumo, nes tinkamos
teis÷s normos (ar tinkamų teis÷s normų) reguliuotinai situacijai parinkimo procedūra n÷ra baigta. Sprendimo
įvykdymas (jei teis÷s normos nenumato išimčių ar ypatingų situacijų) yra galimas tik tada, kai nustatytų
faktų teisin÷ kvalifikacija yra baigta. Teisin÷ kvalifikacija baigiama įvykdžius visą numatytą sprendimo
pri÷mimo procedūrą, įskaitant ir įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pateikto skundo išnagrin÷jimą teisme,
kai išnyksta galimyb÷ sprendimu nustatytas teisinio santykio subjektų teises ir pareigas koreguoti.“ (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷s teis÷jų kolegijos nutartis administracin÷je byloje Nr. A12219/2004 K. Jefremova prieš Vilniaus miesto vyriausiąjį policijos komisariatą, kat. 8.6.1, 19.5).
Nagrin÷jamoje byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija jau
yra konstatavusi, kad valstyb÷s tarnautojų reikalavimams d÷l nesumok÷to darbo užmokesčio priteisimo
taikytinas Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas trejų metų senaties terminas. Ginčuose d÷l
nesumok÷to darbo užmokesčio „sprendimo įvykdymu“ Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo
72 straipsnio 4 dalies prasme reik÷tų laikyti situaciją, kai asmuo yra praradęs galimybę įsiterpti ir per teismą
reikalauti koreguoti tuos teisinius santykius, kurie susiklost÷ iki teis÷s normos, reglamentavusios min÷tus
santykius, pripažinimo neteis÷ta. Ir, priešingai, ginčų d÷l darbo užmokesčio bylose sprendimas yra
neįvykdytas, kol valstyb÷s tarnautojas turi teisę į savo pažeistų teisių gynimą teisme ar kitose įstatymų
numatytose institucijose. Būtent iki to momento, kada teis÷ pareikšti skundą ar ieškinį teisme gali būti
įgyvendinta, negali būti laikoma, kad valstyb÷s tarnautojo atžvilgiu atsiradusi darbo užmokesčio nepriemoka
yra laikoma „įvykdytu sprendimu“ Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme.
Pareišk÷jas į teismą d÷l negauto darbo užmokesčio priteisimo kreip÷si nepažeisdamas terminų,
nustatytų tokiems reikalavimams pareikšti. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija kaip
nepagrįstą atmeta atsakovo apeliaciniame skunde d÷stomą argumentą, kad reikalavimas d÷l negauto darbo
užmokesčio gal÷tų būti tenkinamas tik nuginčijus vidaus administravimo aktus, kuriais remiantis toks
sumažintas darbo užmokestis buvo mokamas. Valstyb÷s tarnybos įstatymo 43 straipsnio 9 dalyje nustatyta,
kad valstyb÷s tarnautojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su tarnybos santykiais susijusios sumos
priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus. Ši nuostata, analogiška Darbo kodekso 298 straipsnio nuostatai,
nustato naikinamąjį terminą, kurį viršijantis valstyb÷s tarnautojui nesumok÷tas darbo užmokestis nebegali
būti priteisiamas. Tuo tarpu administraciniam aktui ginčyti Administracinių bylų teisenos įstatymo
33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno m÷nesio terminas, skaičiuojamas nuo administracinio akto paskelbimo
dienos. Administracinio akto, kuriuo nuspręsta nemok÷ti ar mok÷ti ne visą darbo užmokestį, nuginčijimas
kaip būtina reikalavimo d÷l darbo užmokesčio priteisimo tenkinimo sąlyga paneigtų Valstyb÷s tarnybos
įstatymo 43 straipsnio 9 dalies prasmę, nes darbo užmokesčio už trejus metus priteisimas, nustačius vieno
m÷nesio terminą administraciniams aktams nuginčyti ir reikalavimams d÷l negauto darbo užmokesčio
pareikšti, taptų praktiškai neįmanomas. Be to, patys administraciniai aktai (2003 m. vasario 3 d. įsakymas Nr.
2-9 (TE), 2003 m. geguž÷s 29 d. įsakymas Nr. 1-32, 2003 m. rugs÷jo 30 d. įsakymas Nr. 1-60, 2003 m. spalio 31
d. įsakymas Nr. 1-71, 2004 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 1-3 ir 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 2-54),
nustatantys darbo užmokesčio indeksavimo koeficientą, pareišk÷jo teis÷ms nagrin÷jamoje byloje netur÷jo
įtakos. Pareišk÷jo teis÷s buvo pažeistos nesumok÷jus jam pagal įstatymus priklausančio darbo užmokesčio.
Tik pareišk÷jui realiai negavus pagal Valstyb÷s tarnybos įstatymą priklausančių sumų, jam atsirado
pagrindas ginti savo pažeistas teises teisme. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų išpl÷stin÷
kolegija konstatuoja, kad vidaus administravimo akto, kuriuo nutarta mok÷ti valstyb÷s tarnautojui ne visą
jam priklausantį darbo užmokestį, nenuginčijimas neužkerta kelio reikalauti paties negauto darbo
užmokesčio priteisimo.
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IX.
Reikalavimas priteisti negautą darbo užmokestį n÷ra reikalavimas d÷l žalos atlyginimo ir
nesiejamas su darbo užmokesčio nesumok÷jusio subjekto (institucijos) kalte. D÷l šios priežasties Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija atmeta apelianto argumentus, susijusius su
atsakovo civilin÷s atsakomyb÷s pagrindų nebuvimu.
Nagrin÷jamoje byloje atsakovo atsisakymas mok÷ti pareišk÷jui Valstyb÷s tarnybos įstatyme
nustatyto dydžio darbo užmokestį negali būti pripažintas teis÷tu. Tarnybos teisiniai santykiai pagal savo
pobūdį ir teisinę prigimtį yra dvišaliai, nes pagal juos valstyb÷s tarnautojas yra įpareigotas tinkamai atlikti
įstatymuose ir pareigybių aprašyme nurodytas funkcijas, o darbdavys privalo mok÷ti darbo užmokestį ir
teikti kitas įstatymuose numatytas socialines garantijas. Pareišk÷jas šioje byloje atliko savo kaip valstyb÷s
tarnautojo pareigas, tačiau jam 2003 metais ir 2004 m. sausio–liepos m÷nesiais nebuvo sumok÷tas pagal
įstatymą priklausantis darbo užmokestis. Jau konstatuota, kad pareišk÷jui priklausančios darbo užmokesčio
dalies nesumok÷jimas negali būti laikomas „įvykdytu sprendimu“ Konstitucinio Teismo įstatymo
72 straipsnio 4 dalies prasme, nes pareišk÷jas yra išsaugojęs galimybę ginti šiuo nesumok÷jimu pažeistas
savo teises teismine tvarka. Nagrin÷jant šią administracinę bylą po Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio
13 d. nutarimo pri÷mimo, iš Lietuvos Respublikos taikytinų teis÷s aktų sistemos yra pašalinti Lietuvos
Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalies
nuostata ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 53 „D÷l Valstyb÷s
tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“ patvirtintos Valstyb÷s tarnautojų darbo užmokesčio
skaičiavimo taisykl÷s.
Sprendimas d÷l skundo turi būti priimamas vadovaujantis sprendimo pri÷mimo dieną
galiojančiomis teis÷s normomis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷s teis÷jų kolegijos
nutartis administracin÷je byloje Nr. A12-219/2004 K. J. prieš Vilniaus miesto vyriausiąjį policijos
komisariatą, kat. 8.6.1, 19.5). Kauno apygardos administraciniam teismui 2005 m. vasario 7 d. skelbiant
sprendimą, Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu pripažintos neteis÷tomis teis÷s normos
nebegal÷jo būti taikomos. Taigi yra išnykęs teisinis pagrindas, kuriuo atsakovas gal÷tų grįsti Valstyb÷s
tarnybos įstatyme nustatyto darbo užmokesčio nemok÷jimą pareišk÷jui. Lietuvos Respublikos Konstitucijos
107 straipsnio 1 dalies ir Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies nuostatos, kad Konstitucinio
Teismo sprendimų galia yra nukreipta į ateitį, tokiu aiškinimu n÷ra paneigiamos, nes Konstitucinio Teismo
2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas įsigaliojo dar neužbaigus teis÷s normų taikymo procedūros, t. y. išlikus
galimybei teismine tvarka koreguoti tarp pareišk÷jo ir atsakovo d÷l darbo užmokesčio mok÷jimo susiklosčiusius
teisinius santykius.
Teis÷jų kolegija sutinka su atsakovo argumentu, kad atsakovo įsakymai (2003 m. vasario 3 d.
įsakymas Nr. 2-9 (TE), 2003 m. geguž÷s 29 d. įsakymas Nr. 1-32, 2003 m. rugs÷jo 30 d. įsakymas Nr. 1-60,
2003 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1-71, 2004 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 1-3 ir 2004 m. balandžio 29 d.
įsakymas Nr. 2-54), kuriuose nustatyti konkretūs darbo užmokesčio indeksavimo koeficientai Kauno rajono
policijos komisariato valstyb÷s tarnautojams, yra nenuginčyti ir yra praleistas terminas juos skųsti. Tačiau šioje
nutartyje jau buvo konstatuota, kad administravimo aktai negali užkirsti kelio reikalauti priteisti darbo
užmokestį, nes tokią galimybę nustato įstatymai, ir jai įgyvendinti Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje
nustatytas trejų metų senaties terminas. D÷l to, teis÷jų kolegijos nuomone, nurodytų įsakymų pareišk÷jas
neprival÷jo ginčyti.
Min÷ti atsakovo įsakymai negali būti vertinami ir kaip darbo sąlygų pakeitimas Darbo kodekso
297 straipsnio 1 dalies prasme. Reikalavimams, kylantiems iš darbo sąlygų pakeitimo, pareikšti teisinių
santykių atsiradimo metu galiojusioje Darbo kodekso 297 straipsnio 1 dalyje (2002 m. birželio 4 d. įstatymo
Nr. IX-926 redakcija) nustatytas vieno m÷nesio terminas nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo
dienos. Darbo apmok÷jimo sąlygos yra specifin÷ darbo sąlygų rūšis. Pagal Darbo kodekso 120 straipsnio
3 dalį, keičiant darbo apmok÷jimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo
negalima. Darbo teisiniuose santykiuose darbuotojo darbo užmokestis nustatomas darbdavio ir darbuotojo
susitarimo pagrindu; kiekvienoje darbo sutartyje šalys sulygsta d÷l darbo apmok÷jimo sąlygų (DK
95 straipsnio 3 dalis). Su valstyb÷s tarnautojais darbo sutartys nesudaromos (Valstyb÷s tarnybos įstatymo
10 straipsnio 5 dalis). Valstyb÷s tarnautojų darbo užmokestis nustatytas įstatymų ir kitų teis÷s aktų
(Valstyb÷s tarnybos įstatymo 23–26 straipsniai), o valstyb÷s tarnautojas turi teisę į įstatymuose ir kituose
teis÷s aktuose nustatytą darbo užmokestį (Valstyb÷s tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nei
Valstyb÷s tarnybos įstatyme, nei kituose teis÷s aktuose nesuteikiama teis÷s institucijos (įstaigos) vadovui
priimti vidaus administravimo aktus ir susitarimo su valstyb÷s tarnautoju pagrindu mažinti valstyb÷s
tarnautojui teis÷s aktuose nustatytą darbo užmokestį. D÷l to darbo apmok÷jimo sąlygų pakeitimą
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reglamentuojanti Darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalis valstyb÷s tarnybos teisiniuose santykiuose
netaikytina.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija Administracinių bylų
teisenos įstatymo 136 straipsnio 1 dalies pagrindu patikrinusi neapskųstąją Kauno apygardos administracinio
teismo 2005 m. vasario 7 d. sprendimo dalį d÷l delspinigių už pav÷luotą atsiskaitymą priteisimo konstatuoja,
kad šioje dalyje pareišk÷jo reikalavimas atmestas pagrįstai, nes delspinigių priteisimas siejamas su atsakovo
kalte, o apskaičiuodamas pareišk÷jui darbo užmokestį atsakovas vadovavosi tuo metu galiojusiais teis÷s
aktais, t. y. d÷l ne viso darbo užmokesčio sumok÷jimo jo kalt÷s n÷ra.
X.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija atkreipia d÷mesį į tai, kad
nagrin÷jama byla skiriasi nuo kitų administracinių bylų, kuriose asmenys gina savo teises, pažeistas
antikonstituciniais įstatymais ar kitais teis÷s aktais. Valstyb÷s tarnybos įstatyme nustatytas darbo užmokesčio
dydis, kuris turi būti mokamas valstyb÷s tarnautojams. Šiuo atveju Valstyb÷s tarnybos įstatymo 16 straipsnio
1 dalies 2 punkte numatyta valstyb÷s tarnautojų teis÷ gauti įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatytą darbo
užmokestį nebuvo paneigta, tačiau, nemokant jiems įstatymo nustatyto darbo užmokesčio ir grindžiant tai
v÷liau neteis÷tai pripažintu žemesn÷s teisin÷s galios teis÷s aktu, t. y. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2003 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 53, buvo pažeistas šios teis÷s įgyvendinimas. Tuo tarpu administracin÷je
byloje Nr. A5-264/2003, E. Stasytis prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Klaip÷dos skyriaus, buvo sprendžiamas klausimas d÷l teisinių pasekmių pripažinus
antikonstituciniu įstatymą, kuriame nustatytas kitoks materialiosios teis÷s turinys.
Be to, šioje byloje pareišk÷jas k÷l÷ materialinį teisinį reikalavimą d÷l negauto darbo užmokesčio
priteisimo, o šio reikalavimo tenkinimas nesiejamas su atsakovo kalte. Tuo tarpu administracin÷je byloje
Nr. A5-264/2003, E. Stasytis prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Klaip÷dos skyriaus, buvo reikalaujama žalos, padarytos viešojo administravimo subjekto, taikant
antikonstitucinį įstatymą, atlyginimo. Tokio reikalavimo tenkinimo būtina sąlyga yra neteis÷tų atsakovo
veiksmų ir kalt÷s konstatavimas, kurių nagrin÷toje byloje nebuvo. Kadangi skiriasi nagrin÷jamos bylos ir
min÷tos administracin÷s bylos faktin÷s ir teisin÷s aplinkyb÷s, tai jos negali būti laikomos tapačiomis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija
nutaria:
Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.
Atsakovo Kauno rajono policijos komisariato apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis galutin÷ ir neskundžiama.
1.3.5.5. D÷l priemokų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams
Vidaus tarnybos statutas neapibr÷žia, kas laikoma darbu nakties metu ir kokio dydžio priemokos
už jį turi būti mokamos. Valstyb÷s tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nustato, kad statutiniams valstyb÷s
tarnautojams šio įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai, išskyrus šio
įstatymo nustatytą darbo apmok÷jimo tvarką. Valstyb÷s tarnybos įstatyme min÷to reglamentavimo taip pat
n÷ra. Valstyb÷s tarnybos įstatymo 5 straipsnis nustato, kad valstyb÷s tarnautojams tiek, kiek jų statuso ir
socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas, taikomi darbo santykius ir socialines garantijas
reglamentuojantys įstatymai bei kiti teis÷s aktai. Tod÷l nustatant, kas yra darbas nakties metu ir kaip už jį
privalu apmok÷ti, turi būti vadovaujamasi Darbo kodekso nuostatomis.
Darbo kodekso 154 straipsnis nustato, kad nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo dvidešimt
antros valandos iki šeštos valandos, o 193 straipsnis – kad už darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro
darbuotojui nustatyto valandinio atlyginimo (m÷nesin÷s algos). Priemokos turi būti mokamos už visą darbo
laiką, tenkantį nakties laiku, tai yra už darbo laiką nuo 22 iki 6 valandos, nepriklausomai nuo to, kokias
konkrečias funkcijas pareigūnas šiuo laiku atliko.
Administracin÷ byla Nr. A2-1762/2005
Procesinio sprendimo kategorija 16.7
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NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. gruodžio 2 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Anatolijaus
Baranovo, Birut÷s Janavičiūt÷s (praneš÷ja) ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Giedrei Telksnienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovei Renatai Valiūnaitei,
atsakovo atstovams Julijai Portnovai, Brigitai Trepšienei,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus miesto priešgaisrin÷s
gelb÷jimo tarnybos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugpjūčio 26 d.
sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo S. D. skundą atsakovui Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus miesto priešgaisrinei gelb÷jimo tarnybai d÷l įsakymo dalies
panaikinimo ir įpareigojimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jas skundu kreip÷si į teismą ir praš÷ panaikinti atsakovo 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo
Nr.Tk-162 2 punktą bei įpareigoti atsakovą išmok÷ti pareišk÷jui 2 322,08 Lt už darbą nakties metu.
Pareišk÷jas nurod÷, kad nuo 1991 metų jis dirba Vilniaus miesto priešgaisrin÷je gelb÷jimo tarnyboje.
Priemokos jam yra skaičiuojamos, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio nuostatomis
bei atsakovo 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.Tk-162. Pareišk÷jas nurod÷, kad jis dirba visą parą nuo
07.30 iki 07.30 valandos, tod÷l kiekvienos pamainos metu jis įgyja teisę į priemoką už darbą nakties metu.
Tačiau ginčijamo įsakymo 2 punktas apsunkina jo teis÷s į priemoką realizavimą, nes šiame punkte
nustatyta, kad priemoka mokama už realiai dirbtą laiką, t. y. tik tada, kai yra vykstama į gaisrą arba
gelb÷jimo darbus. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose naktiniam darbui yra skirtos dvi grafos: viena –
faktiškai dirbtam laikui, o antra – realiai dirbtam. Mokama tik už realiai dirbtą laiką. Pareišk÷jas nurod÷, kad
toks priemokos skaičiavimas pažeidžia jo teises, ir yra neteis÷tas bei nepagrįstas. Pareišk÷jas nurod÷, kad
jam nesumok÷tas darbo užmokestis turi būti išmok÷tas, vadovaujantis ir Civilinio kodekso 6.237 ir 6.263
straipsniais.
Atsakovas su skundu nesutiko. Atsakovas nurod÷, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo
33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno arba dviejų m÷nesių terminas kreiptis į administracinį teismą d÷l
administracinio akto panaikinimo ar d÷l veiksmų (neveikimo) teis÷tumo patikrinimo. Ginčijamas
įsakymas įsigaliojo 2004 m. sausio 1 d. Apie šio įsakymo įsigaliojimą Vilniaus miesto priešgaisrin÷s
gelb÷jimo tarnybos darbuotojai, tarp jų ir pareišk÷jas, sužinojo iš karto, nes visi įsakymai, susiję su
pareigūnų darbo organizavimu, yra nedelsiant skelbiami atsakovo padaliniuose. Pareišk÷jas praleido
min÷tus skundo padavimo terminus. Atsakovas nurod÷, kad pareišk÷jas yra statutinis valstyb÷s
tarnautojas, kurio teisinį statusą nustato specialūs teis÷s aktai. Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio l
dalyje nustatyta, kad už darbą poilsio ir švenčių dienomis ir už darbą naktį pareigūnams mokamos
priemokos, o 38 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad priemokų mok÷jimo tvarką nustato atitinkamos vidaus
reikalų centrin÷s įstaigos vadovas. Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamentas, vadovaudamasis
Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 4 dalimi, patvirtino 2003 m. liepos 24 d. įsakymu Nr.136 priemokų
mok÷jimo valstybin÷s priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos pareigūnams tvarką. Vadovaujantis šiuo įsakymu,
buvo nustatyta ir priemokų mok÷jimo tvarka pareišk÷jui. Atsakovas nurod÷, kad pareišk÷jas savo
reikalavimus grindžia civiliniais teisiniais pagrindais, tod÷l jo skundas tur÷tų būti nagrin÷jamas bendrosios
kompetencijos teisme.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu pareišk÷jo skundą
patenkino. Teismas panaikino Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Vilniaus miesto priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos viršininko 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo
Nr.Tk-162 „D÷l priemokų dydžių nustatymo Vilniaus miesto priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos
pareigūnams“ 2 punktą bei įpareigojo atsakovą išmok÷ti pareišk÷jui 2 182,62 Lt už darbą nakties metu.
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Teismas nurod÷, kad pareišk÷jas dirbo Vilniaus miesto priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos 3-osios
komandos pamainos budinčiuoju. Pareišk÷jo pareigybei buvo taikomas darbo organizavimas pagal grafiką
(bud÷jimas pamainomis). Pareišk÷jas dirbo pamainomis po 24 valandas. Pamainos budinčiojo pareigyb÷s
aprašymuose buvo numatytos šios funkcijos: griežtai laikytis tvarkos įleidžiant į tarnybines patalpas
pašalinius asmenis, neleisti į garažą pašalinių asmenų be komandos vadovyb÷s leidimo, rūpintis garažo
švara ir tvarka, kontroliuoti technikos ir įrangos techninę būklę, vykdyti priešgaisrinio saugumo
reikalavimus, steb÷ti nustatytą oro temperatūrą garaže. Šiuose aprašymuose buvo numatyta, kad visi
budintys nuo kitų tarnybos bei ūkio darbų ne bud÷jimo metu neatleidžiami, esant laisvų nuo tarnybos
pareigūnų, nakties metu leidžiama miegoti, miegas nutraukiamas, gavus aliarmo signalą ir kt. Teismas
nurod÷, kad Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio l dalies l punkte numatyta, jog pareigūnams yra
mokamos priemokos už darbą poilsio bei švenčių dienas ir nakties metu. Naktinį darbą reglamentuoja
Darbo kodekso 154 straipsnis, kuriame numatytas tiek naktinis laikas (nuo 22 iki 6 valandos), tiek tai, kas
laikoma naktiniu darbu. Įvertinus šias teis÷s normas, darytina išvada, kad naktinis laikas, kurio metu
dirbamas darbas, nepriklausomai nuo jo trukm÷s, yra priskiriamas darbui naktį, t. y. jis laikomas darbu
nakties metu ir už jį turi būti tinkamai atlyginta. N÷ra teisinio pagrindo naktinį darbą skirstyti į realiai dirbtą
laiką ir buvimą darbo vietoje. Tod÷l yra pagrindas panaikinti atsakovo 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo
Nr.Tk-162 2 punktą ir įpareigoti išmok÷ti pareišk÷jui užmokestį už visą darbą nakties metu. Atsakovas
pateik÷ teismui pažymą d÷l naktinio darbo, iš kurios matyti, kad atsakovas pareišk÷jui n÷ra visiškai
sumok÷jęs už naktinį darbą. Su šiais atsakovo paskaičiavimais pareišk÷jas sutinka, jų neginčija. Teismas
nurod÷, kad byloje n÷ra duomenų, jog pareišk÷jas susipažino su ginčijamu įsakymu po jo išleidimo.
Pareišk÷jas teig÷, jog min÷tą įsakymą jis gavo 2005 m. balandžio 18 d. Tai patvirtina ant voko esantis
antspaudas. Tod÷l pareišk÷jas termino skundui paduoti nepraleido. Teismas nurod÷, kad šis ginčas pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnį yra teismingas administraciniams teismams.
Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareišk÷jo skundą atmesti.
Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteis÷tas ir nepagrįstas.
Nurodo, kad jis neturi teisininko, tod÷l jam atstovauti į pirmosios instancijos teismo pos÷dį atvyko
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento, kaip aukštesn÷s valstybin÷s institucijos, tarnautojai.
Tačiau pirmosios instancijos teismas šiems asmenims neleido atstovauti atsakovui, nurodęs, kad jiems tur÷jo
būti išduotas atskiras atsakovo įgaliojimas. Šiais veiksmais teismas pažeid÷ Administracinių bylų teisenos
įstatymo 49 straipsnio nuostatas. Atsakovas nurodo, kad šioje byloje skundžiamas jo įsakymas buvo
parengtas, vadovaujantis atitinkamais Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento direktoriaus
įsakymais, reglamentuojančiais priemokų mok÷jimo tvarką. Ši tvarka iš esm÷s nesikeit÷, o pareišk÷jui, kaip
Lietuvos ugniagesių gelb÷tojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkui, ši tvarka buvo žinoma žymiai
anksčiau nei jis buvo nurodęs teismui. Pareišk÷jas dar 2003 metais raš÷ atitinkamus raštus d÷l priemokų
ugniagesiams mok÷jimo. Atsakovas nurodo, kad šioje byloje ginčijamo įsakymo 2 punktas nenumato
skirstymo į realiai dirbtą laiką ir buvimą darbo vietoje, o tik nurodo mok÷jimo tvarką. Skundžiamame
įsakyme buvo nustatyti priemokų dydžiai, tačiau pačios mok÷jimo tvarkos nustatymo teis÷ yra suteikta
centrin÷s įstaigos vadovui. Šiuo atveju Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento direktorius,
kaip vidaus reikalų centrin÷s įstaigos vadovas, vadovaudamasis Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 4
dalimi bei atsižvelgdamas į turimas l÷šas, būtent ir patvirtino priemokų mok÷jimo tvarką, kurios pagrindu
buvo priimtas ir šioje byloje ginčijamas atsakovo įsakymas.
Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareišk÷jas prašo apeliacinį skundą atmesti.
Pareišk÷jas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai neleido Priešgaisrin÷s apsaugos
ir gelb÷jimo departamento atstovams dalyvauti bylos nagrin÷jime. Šie asmenys nepateik÷ tinkamai
patvirtintų įgaliojimų, be to, Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamentas nebuvo ginčo šalis, tod÷l
jos atstovų nuomon÷s išsakymas ginčui netur÷jo įtakos. Pareišk÷jas nurodo, kad Lietuvos ugniagesių
gelb÷tojų profesinių sąjungų susivienijimo raštas nepatvirtina aplinkyb÷s, kad pareišk÷jas apie priemokų
mok÷jimo tvarką, nustatytą skundžiamu įsakymu, žinojo anksčiau. Šis raštas buvo rašytas 2003 m. rugs÷jo
25 d., kai dar nebuvo priimtas skundžiamas įsakymas, be to, jis buvo skirtas Priešgaisrin÷s apsaugos ir
gelb÷jimo departamentui. Tuo metu pareišk÷jas net negal÷jo žinoti apie neteis÷to įsakymo pri÷mimą.
Pareišk÷jas nurodo, kad jis, stodamas į valstyb÷s tarnybą, pagrįstai tik÷josi, jog už jo atliktą darbą bus
mokamas įstatymuose nustatytas užmokestis. Tod÷l atsakovo teiginys, kad d÷l l÷šų darbo užmokesčiui
trūkumo buvo priimtas skundžiamas įsakymas, akivaizdžiai prieštarauja vidaus tarnybos ypatumų
kompensavimo, teis÷tų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teis÷ms principams, taip pat pažeidžia nuosavyb÷s
neliečiamumo principą. Pareišk÷jas nurodo, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą įsakymą, pažeid÷ Vidaus
tarnybos statuto 38 straipsnio 4 dalį, kuri numato, kad priemokų mok÷jimo tvarką nustato atitinkamos vidaus
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reikalų centrin÷s įstaigos vadovas. Vadinasi, vadovaujantis šiomis nuostatomis, centrin÷s įstaigos vadovas gali
nustatyti priemokų mok÷jimo tvarką, bet ne dydį. Nors būtent skundžiamu įsakymu atsakovas nustat÷
priemokų mok÷jimo dydį. Pareišk÷jas nurodo, kad skundžiamas įsakymas apsunkina jo teisę gauti priemoką už
darbą nakties metu. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad n÷ra teisinio pagrindo naktinį
darbą skirstyti į realiai dirbtą laiką ir buvimą darbo vietoje.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
Pareišk÷jui priemoka už darbą nakties metu buvo mokama Vilniaus miesto gelb÷jimo tarnybos
viršininko 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.TE-162 (nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d.) ir
2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr.TE-57 pagrindu. Pirmajame įsakyme be priemokos dydžio (0,5 pareigin÷s
algos valandos atlygio), nurodyta, kad apskaičiuojant priemoką pareigūno darbo valandos atlygis
dauginamas iš priemokos dydžio ir iš valandų skaičiaus, faktiškai dirbto tomis sąlygomis pagal darbo laiko
apskaitos žiniaraščius (2 punktas). Šio įsakymo 2 punktas buvo pakeistas 2004 m. kovo 31 d. įsakymu,
nurodant, kad darbo valandos atlygis dauginamas iš priemokos dydžio ir iš valandų skaičiaus, realiai dirbto
tomis sąlygomis pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Pareišk÷jas praš÷ panaikinti 2003 m. gruodžio 31
d. įsakymo Nr.TE-162 2 punktą, atskiro reikalavimo d÷l 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr.TE-57 nereišk÷, šį
įsakymą atsakovas pateik÷ tik apeliacin÷s instancijos teismui. Kadangi pastaruoju įsakymu buvo tik pakeista
ankstesniojo įsakymo 2 punkto, kurį pareišk÷jas ir ginčija teisme, redakcija (priemokų už darbą naktį
atžvilgiu vietoje „faktiškai dirbtas laikas“ įrašant „realiai dirbtas laikas“), kolegija pripažįsta, kad pareišk÷jas
ginčija tiek pradinę 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.TE-162 2 punkto redakciją, tiek šio punkto 2004 m.
kovo 31 d. įsakymo Nr.TE-57 redakciją.
Priemokų, mokamų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, rūšis nustato Vidaus tarnybos statuto
38 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta priemoka už darbą nakties metu. To paties straipsnio
4 dalis nustato, kad šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų priemokų mok÷jimo tvarką nustato atitinkamos
vidaus reikalų centrin÷s įstaigos vadovas. Priemokų valstybin÷s priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos
pareigūnams mok÷jimo tvarką nustat÷ Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktorius 2003 m. liepos 24 d. įsakymu Nr.136. Tvarka buvo pakeista 2003 m. rugpjūčio 20 d.
įsakymu Nr. 149 ir 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.260. Pagal savo turinį šie teis÷s aktai yra norminio
pobūdžio: jie yra daugkartinio taikymo teis÷s aktai, kuriuose nustatytos bendro pobūdžio taisykl÷s, skirti
individualiais požymiais neapibr÷žtų subjektų grupei. Pagal Įstatymų ir kitų teis÷s aktų skelbimo ir
įsigaliojimo tvarkos įstatymo 3 straipsnio 2 dalį valstyb÷s valdymo institucijų vadovų norminiai teis÷s aktai
turi būti skelbiami "Valstyb÷s žiniose". To paties įstatymo 11 straipsnio 2 dalis nustato, kad valstyb÷s
institucijų vadovų norminiai teis÷s aktai negalioja, kol jie nepaskelbti „Valstyb÷s žiniose“. N÷ vienas iš
min÷tų Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento direktoriaus įsakymų nebuvo skelbti įstatymo
nustatyta tvarka, tod÷l jie yra negaliojantys.
Vidaus tarnybos statutas neapibr÷žia, kas laikoma darbu nakties metu, ir kokio dydžio priemokos
už jį turi būti mokamos. Valstyb÷s tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nustato, kad statutiniams valstyb÷s
tarnautojams šio Įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai, išskyrus šio
Įstatymo nustatytą darbo apmok÷jimo tvarką. Valstyb÷s tarnybos įstatyme min÷to reglamentavimo taip pat
n÷ra. Šio įstatymo 5 straipsnis nustato, kad valstyb÷s tarnautojams tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų
nereglamentuoja šis įstatymas, taikomi darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai
bei kiti teis÷s aktai. Tod÷l nustatant, kas yra darbas nakties metu ir kaip už jį turi būti apmokama, turi būti
vadovaujamasi Darbo kodekso nuostatomis.
Darbo kodekso 154 straipsnis nustato, kad nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo dvidešimt
antros valandos iki šeštos valandos, o 193 straipsnis – kad už darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro
darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (m÷nesin÷s algos).
Kaip matyti iš bylos medžiagos, darbas atsakovo įstaigoje organizuotas pamainomis, nustatyta 24
valandų pamainos trukm÷. Visas šis laikas priskiriamas pareigūnų, dirbančių pamainomis, darbo laikui ir už
jį yra mokamas darbo užmokestis nepriklausomai nuo to, kaip šis darbo laikas buvo panaudotas. Tačiau
priemokos už darbą naktį, remiantis 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.TE-162 2 punktu, mokamos tik už
dalį nakties laiko (kai pareigūnai būna išvykę pagal aliarmo signalą ir pan.). Atsakovo įsakymais darbo
nakties metu sąvoka ir priemokos už jį dydis negali būti nustatomas ir aiškinamas kitaip, negu tai nustatyta
Darbo kodekse, jais negali būti sukuriamos naujos teis÷s normos, kadangi tokia teis÷ Vilniaus miesto
gelb÷jimo tarnybos viršininkui nesuteikta. Aptariamos priemokos turi būti mokamos už visą darbo laiką,
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tenkantį nakties laikui, tai yra už darbo laiką nuo 22 iki 6 valandos, nepriklausomai nuo to, kokias konkrečias
funkcijas pareigūnas šiuo laiku atliko.
Pirmosios instancijos teismas pareišk÷jo reikalavimą d÷l 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.TE162 2 punkto panaikinimo tenkino visiškai ir šį punktą panaikino. Pažym÷tina, kad pradin÷je šio punkto
redakcijoje šis punktas reglamentavo ne tik priemokos už darbą nakties metu, bet ir kitų priemokų
apskaičiavimą. Tod÷l nurodytas punktas naikintinas tik ta apimtimi, kuria jis reglamentuoja priemokų už
darbą naktį apskaičiavimą. Teismo sprendimas atitinkamai tikslintinas.
Pažym÷tina, kad pagrindo kitaip skaičiuoti priemoką už darbą naktį nesudaro ir Priešgaisrin÷s
apsaugos ir gelb÷jimo departamento direktoriaus 2004 m. kovo 1 d. įsakymas Nr.41, taip pat pateiktas tik
apeliacin÷s instancijos teismui, kadangi jis apmok÷jimo už darbą naktį nereglamentuoja.
Kadangi atsakovas mok÷jo pareišk÷jui priemoką tik už dalį nakties metu dirbto laiko, teismas
pagrįstai priteis÷ pareišk÷jui neišmok÷tą priemokos už darbą nakties metu dalį – 2 182,62 Lt už. Ši
sprendimo dalis paliekama nepakeista.
D÷l atsakovo argumentų, kad pareišk÷jas praleido terminą ginčyti 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymą
Nr.TE-162, pasakytina, kad atsakovo pateikti įrodymai nepatvirtina, jog pareišk÷jas apie šį įsakymą žinojo
anksčiau, negu 2005 m. kovo 5 d., t.y. daugiau nei prieš m÷nesį iki kreipimosi į teismą dienos:
susirašin÷jimas tarp Lietuvos ugniagesių gelb÷tojų profesin÷s sąjungos susivienijimo ir priešgaisrinių
gelb÷jimo tarnybų viršininkų vyko iki ginčijamo įsakymo pri÷mimo, Vilniaus miesto priešgaisrin÷s
gelb÷jimo tarnybos 3-osios komandos viršininko R. K. ir šios komandos budinčios pamainos viršininko O.
A. tarnybiniai pranešimai nurodo tik komandoje įprastą supažindinimo su įsakymais tvarką, tačiau
nepatvirtina pareišk÷jo supažindinimo su šiuo konkrečiu įsakymu fakto. Pirmosios instancijos teismas
pagrįstai pripažino, kad pareišk÷jas nepraleido termino kreiptis į teismą reikalaudamas panaikinti 2003 m.
gruodžio 31 d. įsakymą Nr.TE-162.
Teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 3 dalimi,
n u t a r i a:
Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą pakeisti ir jo
rezoliucin÷s dalies pirmą ir antrą sakinius išd÷styti taip:
„pareišk÷jo skundą tenkinti iš dalies.
Panaikinti Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie VRM Vilniaus miesto
priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos viršininko 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr.TE-162 „D÷l priemokų
dydžių nustatymo Vilniaus miesto priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos pareigūnams“ 2 punktą (taip pat ir
išd÷stytą 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr.TE-57 redakcija) ta apimtimi, kuria nustatomas priemokų už darbą
naktį apskaičiavimas ir įpareigoti atsakovą išmok÷ti S. D. 2 182,62 Lt už darbą nakties metu.“
Nutartis neskundžiama.
1.3.6.

D÷l statybos teisinių santykių

1.3.6.1. D÷l pagrįstų trečiųjų asmenų lūkesčių statybos procese
Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 3 dalyje aktas apibr÷žiamas kaip bet koks valdžios institucijos
ar jos darbuotojų veiksmas (veikimas, neveikimas), kuris tiesiogiai daro įtaką asmenų teis÷ms, laisv÷ms ir
interesams. Taigi sprendžiant žalos atlyginimo klausimą, nereikalaujama, kad aktas būtų tiesiogiai skirtas
(adresuotas) nukent÷jusiam asmeniui. Administracinis aktas, suteikiantis atitinkamas teises jo adresatui, gali
sukelti tam tikrų teisinių pasekmių ir tretiesiems asmenims, kuriems aktas n÷ra skirtas.
Objektyvumo principas reikalauja, kad viešojo administravimo institucijų veiksmai būtų nešališki
d÷l kitų asmenų, taip pat turinčių privačių interesų d÷l numatomos statybos. Iš statybos procese
dalyvaujančių atsakovų darbuotojų tretieji asmenys gali pagrįstai tik÷tis savo teis÷tų interesų užtikrinimo.
Tretieji asmenys gali pagrįstai tik÷tis, kad viešojo administravimo institucijos veiks taip, kad būtų užtikrinta,
jog statinys bus statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytą statinį, jų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie tur÷jo iki statybos pradžios, gal÷s būti pakeistos
tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos bei paskirties
dokumentų nuostatas. Tretieji suinteresuoti asmenys taip pat gali pagrįstai tik÷tis, kad viešojo
administravimo institucijos veiks taip, kad statyba atitiktų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą,
nustatytą detaliųjų planų sprendiniuose.
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Administracin÷ byla Nr. A5-665/2005
Procesinio sprendimo kategorijos: 13.2; 14.3; 15.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. rugs÷jo 30 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Artūro
Drigoto (praneš÷jo), Stasio Gudyno (kolegijos pirmininko), Romano Klišausko, Nijol÷s Piškinait÷s ir
Algirdo Taminsko,
sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei,
dalyvaujant pareišk÷jų atstovui advokatui Viktorui Onačkai (Onačko),
atsakovo atstovei Astai Misiūnaitei,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovams Donatui Balčikoniui, advokatei Daliai Romaškevičienei,
viešame teismo pos÷dyje išnagrin÷jo pareišk÷jų R. R. ir S. T., atsakovų Vilniaus miesto
savivaldyb÷s administracijos ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos bei trečiojo suinteresuoto
asmens UAB „Sklypo servisas“ apeliacinius skundus d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m.
vasario 14 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jų R. R. ir S. T. skundą atsakovams Vilniaus
miesto savivaldyb÷s administracijai ir Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems
suinteresuotiems asmenims UAB „Sklypo servisas“, A. B., R. B., J. P., I. A. Č., A. M., M. M., S. Č., R. M.
d÷l neveikimo ir statybos leidimo panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Pareišk÷jai R. R. ir S. T. kreip÷si į teismą prašydami pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷
statybos leidimą Nr. GN/1023/03-1119 išdav÷ neteis÷tai, o Vilniaus apskrities viršininko administracija
(toliau – ir VAVA), nevykdydama jai įstatymo priskirtų kontrol÷s funkcijų, nesustabd÷ neteis÷to statybos
leidimo galiojimo ir neteis÷tos statybos, d÷l to namas Vilniuje (duomenys neskelbtini), pastatytas pažeidžiant
įstatymus ir pareišk÷jų teis÷tus interesus, padarant turtinę žalą, priteisti iš atsakovų solidariai pareišk÷jui R.
R. 49 000 Lt turtin÷s žalos atlyginimo, 2 615 Lt, sumok÷tų už teismo ekspertiz÷s atlikimą, 590 Lt išlaidų,
susijusių su žalos nustatymu, 2 000 Lt, sumok÷tų už advokato pagalbą, o pareišk÷jai S. T. – 92 000 Lt
turtin÷s žalos atlyginimo, 2 615 Lt, sumok÷tų už teismo ekspertiz÷s atlikimą, 590 Lt išlaidų, susijusių su
žalos nustatymu, 2 000 Lt, sumok÷tų už advokato pagalbą. Jie nurod÷, kad 2003 m. rugpjūčio m÷n.
kaimynyst÷je esančiame žem÷s sklype Vilniuje (duomenys neskelbtini) buvo prad÷ta gyvenamojo namo
statyba ne detaliajame plane numatytoje vietoje. D÷l neteis÷tos statybos pareišk÷jai kreip÷si į VAVA,
Aplinkos ministeriją, Vilniaus miesto merą. Iš pastarojo iki šiol jie negavo jokio atsakymo. Valstybin÷
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pareišk÷jų skundą persiunt÷ VAVA. Iš šios institucijos Teritorijų
planavimo ir statybos valstybin÷s priežiūros departamento 2003 m. gruodžio 11 d. jie gavo atsakymą,
kuriame nurodyta, jog skundo tikrinimo metu nenustatyta jokių pažeidimų. Detalusis planas (duomenys
neskelbtini) buvo patvirtintas 2001 m. kovo 1 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybos sprendimu Nr. 388V.
Pagal šio plano sprendinius buvo leista br÷žinyje nurodytoje vietoje statyti vieno aukšto su mansarda
gyvenamąjį namą, neviršijant 10 metrų aukščio iki stogo kraigo, užstatant 15 proc. sklypo ploto, t. y. 360
kv. m. Detaliojo plano sprendiniu, leidžiančiu šioje vietoje statyti vieno aukšto namą su mansarda, buvo
siekiama apriboti gyvenamųjų patalpų plotą statyti numatomame name, taip pat užstatymo lygį šioje miesto
dalyje. 2003 m. geguž÷s 14 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamentas
statytojui UAB „Sklypas“ išdav÷ specialiąsias projektavimo sąlygas statinio architektūrai formuoti ir
statybos sklypui tvarkyti. Nustatant pastato aukštų skaičių, statytojui leista projektuoti cokolinį aukštą, nors
to n÷ra numatyta detaliojo plano sprendiniuose. Nustatant maksimalų pastato aukštį, nusižengiant aplinkos
ministro įsakymu Nr. 402 patvirtinto Laikinojo detaliųjų planų sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo
režimo reglamento (toliau – Detaliųjų planų sprendinių reglamentas) 7.2 punkto reikalavimui, kaip aukščio
atskaitos pagrindas nurodyta ne detaliojo plano žem÷s paviršiaus konkreti aukščio altitud÷, o suformuluotas
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abstraktus reikalavimas „nuo privažiavimo pus÷s“. Tai leido statytojui, dirbtinai pak÷lus žem÷s lygį nuo
privažiavimo pus÷s, iškelti pastato fasadą iki 12 metrų ir įrengti visuose trijuose aukštuose vienodus pagal
aukštingumą butus. Pastatas buvo suprojektuotas kitoje sklypo vietoje, nei nurodyta detaliajame plane ir
projektavimo sąlygose. Statytojas Miesto pl÷tros departamentui statybos metu pateik÷ ir gavo pritarimą d÷l
projekto korektūros, kuria įtvirtino jau pastatytą 3 aukštų daugiabutį namą, o ne vieno aukšto namą su
mansarda. Stogą pak÷lus 79 cm, žemiausia mansardos vieta tapo tokio pat aukščio, kaip ir po ja esantis
„normalus“ aukštas. Suprojektuotas pusrūsis (cokolinis aukštas) visas pastatytas virš žem÷s paviršiaus, nors
pagal statybos leidimą jis turi būti po žeme. Nustačius tokius pažeidimus, teisiškai leidžiama sustabdyti
statybą ir reikalauti statybos leidimo panaikinimo. Tačiau, nepaisydamas akivaizdžių ir esminių detaliojo
plano sprendinių, projektavimo sąlygų ir statybos leidimo pažeidimų, VAVA Teritorijų planavimo ir
statybos priežiūros departamentas nevykd÷ jam įstatymo priskirtų funkcijų, neužkirto kelio savavališkai
statybai. Pareišk÷jai nurod÷, kad, statydami namus šioje vietoje, investavo didelius pinigus, tačiau dabar
atsidūr÷ daugiabučio triaukščio namo, kurio fasadin÷ pus÷ atsukta tiesiai į jų namų kiemus, pap÷d÷je. Prie pat
pareišk÷jų sklypų ribos suprojektuota vaikų žaidimo aikštel÷, stov÷s apie 20 automobilių. Tai neigiamai
paveiks jų gyvenimo sąlygas, nes 24 arų sklypui tai labai didelis užstatymo lygis.
Atsakovas VAVA praš÷ skundą atmesti. Jis nurod÷, kad skundžiamas Vilniaus miesto
administracijos Miesto pl÷tros departamento sprendimas išduoti statybos leidimą Nr. GN/1023/03-1119 buvo
priimtas 2003 m. liepos 21 d., ir juo remiantis buvo prad÷ta namo statyba. Pareišk÷jai skunde patvirtino, kad
2003 m. rugpjūčio m÷n. pasteb÷jo statybos pradžią. Taigi nuo pirmin÷s informacijos gavimo apie prad÷tą
statybą pra÷jo įstatymo nustatytas vieno m÷nesio terminas kreiptis į administracinį teismą su prašymu d÷l
administracinių aktų panaikinimo, tod÷l jie praleido skundo padavimo terminą. Statybos įstatymo
6 straipsnio 4 dalyje apibr÷žta trečiųjų asmenų interesų apsauga, tačiau skunde neargumentuojama, kaip
gyvenamojo namo statyba Vilniuje (duomenys neskelbtini) pažeid÷ trečiųjų asmenų interesus,
reglamentuotus šiame įstatyme. Statant gyvenamąjį namą Vilniuje (duomenys neskelbtini), trečiųjų asmenų
interesai nepažeisti. Remiantis Statybos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies nuostatomis, valstybinę priežiūrą
atliekantis viešojo administravimo subjektas turi teisę sustabdyti statinio statybą, kai nustatoma, kad ji yra
savavališka. Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniuje (duomenys neskelbtini) statyba n÷ra savavališka, jai
išduotas leidimas. Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamentas 2003 m.
lapkričio 22 d. raštu Nr. 06-01-2132 informavo statytoją UAB „Sklypo servisas“, kad projekte padaryti
pakeitimai yra neesminiai, tod÷l nereikia peržiūr÷ti Nuolatin÷je statybos komisijoje ir statybos leidime žymų
apie dalinį projekto pakeitimą. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisija, 2004 m. vasario 25 d. aktu
gyvenamąjį namą Vilniuje (duomenys neskelbtini) pripažindama tinkamu naudoti, įvertino jo atitiktį
projektui, esminiams statinio reikalavimams, bendrųjų ir specialiųjų normatyvinių statybos dokumentų
reikalavimams, normuojamus atstumus tarp statinių bei tarp sklypo ribų, galimybę saugiai naudoti statinį
pagal paskirtį. D÷l to statybos valstybinę priežiūrą atliekančiam viešojo administravimo subjektui nebuvo
pagrindo stabdyti statinio statybą.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija su skundu nesutiko. Jo nuomone,
pareišk÷jai kreip÷si į teismą praleidę įstatymo nustatytą terminą. Pareišk÷jų argumentai, kad žem÷s sklype
(duomenys neskelbtini) yra suprojektuotas 3 aukštų namas, neteisingi. Statinio projektas buvo parengtas
pagal Miesto pl÷tros departamento specialiąsias projektavimo sąlygas, nustatančias maksimalų aukštingumą
– 1 aukštas su mansarda, maksimalus aukštis nuo privažiavimo pus÷s iki kraigo – 10 m. Sąlygose buvo
numatyta cokolinio aukšto galimyb÷. Aplinkos ministro 1999 m. rugs÷jo 30 d. įsakymu Nr. 310
patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka
yra nustatyta, kad pastog÷s patalpos, pusrūsiai (cokolinis aukštas) prie pastato aukštų skaičiaus
nepriskaičiuojami. Statybos leidimas yra išduotas vieno aukšto daugiabučio gyvenamojo namo statybai.
VAVA vykd÷ šio objekto statybos valstybinę priežiūrą ir nenustat÷ nukrypimų nuo projekto. Miesto pl÷tros
departamentas nusprend÷, kad planuojamai statybai vykdyti n÷ra būtina keisti sklypo (duomenys neskelbtini)
detaliojo plano sprendinių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldyb÷s valdybos 2001 m. kovo 1 d. sprendimu
Nr. 388V. Detaliųjų planų sprendinių reglamente numatyta, kad pastatų statybos vieta yra priskiriama ne prie
privalomųjų, o prie pasirinktųjų tvarkymo režimo reikalavimų. Buvo atsižvelgta į tai, kad statinio vietos
pakitimas nepablogins trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, numatytų Statybos įstatymo 6 straipsnio
4 dalyje (nepablog÷s statinių esama technin÷ būkl÷, galimyb÷ patekti į kelius ir gatves, bus išsaugotas
natūralus apšvietimas pagal higienos reikalavimus ir kt.).
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sklypo servisas“ praš÷ pareišk÷jų skundą atmesti. Jis
nurod÷, kad pareišk÷jai praleido terminą skundui paduoti, Detaliųjų planų sprendinių reglamente neįtvirtint
as privalomo statinio aukščio apibr÷žimo detaliajame plane būdas, tik numatyta, kad šis reikalavimas gali
būti patikslintas nurodant aukštų skaičių, aukštį metrais nuo žem÷s paviršiaus aukščio altitud÷s iki karnizo,
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stogo ir pan. Pareišk÷jai neteisingai šią reglamento nuostatą interpretuoja kaip imperatyvų reikalavimą
aukščio atskaitos pagrindu nurodyti detaliojo plano žem÷s paviršiaus konkrečią aukščio altitudę. Statinio
projektavimo sąlygose gali būti tikslinamas teritorijų planavimo dokumentuose įtvirtintų reikalavimų turinys.
Namo pusrūsis atitinka Statybos techniniame reglamente STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių
skaičiavimo tvarka pateiktą cokolinio aukšto (pusrūsio) sąvoką, nes jo grindys yra žemiau projektinio žem÷s
paviršiaus. Išduotas statybos leidimas ir jo pagrindu bendrov÷s vykdoma statyba nepažeid÷ kitų asmenų
teis÷tų interesų.
Tretieji suinteresuoti asmenys M. M., R. B., R. M., S. Č., J. P., I. A.Č. praš÷ pareišk÷jų skundą
atmesti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. vasario 14 d. sprendimu skundą iš dalies
tenkino, panaikino Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento 2003 m.
rugpjūčio 22 d. išduotą statybos leidimą Nr. GN/1023/03-1119, iš atsakovų proporcingai priteis÷ pareišk÷jui
R. R. 25 000 Lt turto vert÷s sumaž÷jimo ir 2 615 Lt ekspertiz÷s išlaidų atlyginimą, pareišk÷jai S. T. 46
000 Lt turto vert÷s sumaž÷jimo ir 2 615 Lt ekspertiz÷s išlaidų atlyginimą, įpareigojo atsakovus Vilniaus
miesto savivaldyb÷s administraciją ir VAVA pervesti į Vilniaus apygardos administracinio teismo depozitinę
sąskaitą po 2 017,47 Lt su ekspertize susijusioms išlaidoms apmok÷ti. Teismas nustat÷, kad Vilniaus miesto
savivaldyb÷s valdyba 2001 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 3SSV patvirtino sklypo dalies (duomenys
neskelbtini) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius, t. y. gyvenamąjį mažaaukštį žem÷s
naudojimo būdą, sklypo ribas ir statybos reglamentą (sklypo plotas – 2400 kv. m, pastatas – 1 aukšto su
mansarda iki 10 metrų aukščio iki kraigo, sklypo užstatymo tankis – 15 proc.). Vilniaus miesto savivaldyb÷s
administracijos Miesto pl÷tros departamentas 2003 m. geguž÷s 14 d. išdav÷ specialiąsias projektavimo
sąlygas statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti. Miesto pl÷tros departamento Nuolatin÷s
statybos komisijos 2003 m. liepos 9 d. vykusiame pos÷dyje Nr. 28 (protokolas Nr. 33) be pastabų pritarta
projektavimo sąlygų įvykdymui ir projekto atitikimui pagal teritorijų planavimo dokumentus bei inžinerinių
tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygų įvykdymą. Statytojui Miesto pl÷tros departamentas
2003 m. liepos 21 d. išdav÷ statybos leidimą Nr. GN/1023/03-1119. Pasikeitus žem÷s sklypo savininkui
2003 m. rugpjūčio 13 d. į Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento Statybų
leidimų skyrių kreip÷si UAB „Sklypo servisas“ ir praš÷ išduoti naują statybos leidimą, kuriame būtų
nurodytas naujas statytojas, t. y. UAB „Sklypo servisas“, ir įrašytas naujas statybos adresas: (duomenys
neskelbtini), Vilnius. Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamentas 2003 m.
rugpjūčio 22 d. išdav÷ naują (pakoreguotą) statybos leidimą. Statybos Vilniuje (duomenys neskelbtini)
prasid÷jo 2003 m. rugs÷jo m÷n. pradžioje. Pareišk÷jai d÷l prad÷tų statybų 2003 m. spalio 30 d. kreip÷si į
Vilniaus miesto merą, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos. Ši pareišk÷jų skundą persiunt÷ nagrin÷ti VAVA Teritorijų planavimo ir statybos
valstybin÷s priežiūros departamentui. Šis 2003 m. gruodžio 9 d. rašte Nr. 100-11.55-151 konstatavo, kad,
vykdant daugiabučio gyvenamojo namo statybos darbus, nenustatyta esminių nukrypimų nuo projekto
korektūros. VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybin÷s priežiūros departamentas 2004 m. vasario
25 d. aktu daugiabutį gyvenamąjį namą Vilniuje (duomenys neskelbtini), pripažino tinkamu naudoti. Teismas
iš Teritorijų planavimo įstatymo nuostatų padar÷ išvadą, kad detalusis planas yra tas dokumentas, kuriuo turi
būti vadovaujamasi rengiant statybos projektus ir vykdant statybas. Tačiau, teismo teigimu, statybos leidimas
buvo išduotas nesilaikant 2001 m. kovo 1 d. patvirtinto detaliojo plano ir jame nurodytų privalomųjų
(užstatymo intensyvumas) ir pasirinktųjų (pastatų (statinių) statybos vieta, statybos linija, statybos riba)
teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų. Teismas iš UAB „Urbanistika“ 2003 m. birželio m÷n. parengto
sklypo Vilniuje (duomenys neskelbtini) plano su suprojektuotu namu nustat÷, kad namo statybos vieta
nesutampa su detaliajame plane nurodyta užstatymo vieta. Miesto pl÷tros departamento 2003 m. geguž÷s
14 d. išduotų specialiųjų projektavimo sąlygų statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti
3 punkte buvo nustatyta daugiabutį gyvenamąjį namą projektuoti detaliajame plane nurodytoje užstatyti
leidžiamoje teritorijoje. Remiantis Detaliųjų planų sprendinių reglamento 10 punkto nuostatomis,
pasirinktųjų teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų būtinumas nurodomas išduodant planavimo sąlygas, tai
buvo padaryta šiuo atveju. Teismas atkreip÷ d÷mesį į tai, kad detaliojo plano aiškinamajame rašte, 2002 m.
gruodžio 12 d. pateiktame prašyme projektavimo sąlygų sąvadui gauti ir paraiškose technin÷ms sąlygoms
gauti, nurodomas 3 butų individualus gyvenamasis namas, tačiau 2003 m. geguž÷s 14 d. išduotose
specialiosiose projektavimo sąlygose statybos objektas įvardijamas kaip daugiabutis gyvenamasis namas.
Miesto pl÷tros departamento Nuolatin÷ statybos komisija be pastabų pritar÷ projektavimo sąlygų įvykdymui
ir projekto atitikimui teritorijų planavimo dokumentams bei inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
projektavimo sąlygų įvykdymui, nors, teismo teigimu, buvo pažeistas projektavimo sąlygų 3 punktas ir
nesilaikyta detaliojo plano sprendiniais nustatyto teritorijos tvarkymo režimo reglamento. Teismas
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konstatavo, kad statybos leidimas buvo išduotas neatsižvelgus į galimus padarinius ir esminę reikšmę
statybos leidimui išduoti turinčius dokumentus, taip pažeisti Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio
2 dalies, Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalies ir Detaliųjų planų sprendinių reglamento 7 ir 9–11 punktų
reikalavimai. Statinio projekto neatitikimą teritorijų planavimo dokumentams nustat÷ ir teismo ekspertas
K. Berteška. Iš jo ekspertiz÷s akto teismas konstatavo, kad reikalavimai, susiję su statinio aukščiu, nebuvo
pažeisti. Teismas konstatavo, kad cokolinis aukštas atitinka tokioms patalpoms keliamus reikalavimus.
Teismas taip pat nurod÷, kad pareišk÷jai nepraleido termino skundui paduoti, nes, sužinoję apie prad÷tas
statybas, kreip÷si į kompetentingas institucijas, nuo atsakymo gavimo iš kompetentingų institucijų momento
ir turi būti skaičiuojamas terminas skundui paduoti, t. y. nuo 2003 m. gruodžio 11 d., kada gautas atsakymas
iš VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybines priežiūros departamento. Teismas nurod÷, kad
valstybinę priežiūrą atliekantis VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybines priežiūros departamentas
jokių pažeidimų nenustat÷, tod÷l netinkamai vykd÷ jam patik÷tas statybos srities valstybin÷s priežiūros
funkcijas. Teismas nurod÷, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamentas ir
VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybin÷s priežiūros departamentas neveik÷ taip, kaip pagal
įstatymus ir kitus teis÷s aktus šios institucijos prival÷jo veikti, d÷l to buvo padaryta žala tretiesiems
asmenims. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo vertintoja ekspert÷ V. Valentinavičien÷, atlikusi nekilnojamojo
turto objektų, esančių Vilniuje (duomenys neskelbtini), rinkos vert÷s nustatymo bei jos kitimo, pastačius
daugiabutį gyvenamąjį namą (duomenys neskelbtini), ekspertizę, 2004 m. liepos 23 d. ekspertiz÷s akte
konstatavo, kad nesilaikant Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 3S8V patvirtintų
detaliojo plano nuostatų nekilnojamojo objekto, esančio Vilniuje (duomenys neskelbtini), vert÷ sumaž÷jo
49 000 Lt, o nekilnojamojo objekto, esančio Vilniuje (duomenys neskelbtini) – 92 000 Lt. 2004 m. rugpjūčio
19 d. teismo nutartimi pareišk÷jai buvo įpareigoti į teismo depozitinę sąskaitą iš anksto pervesti 5 230 Lt
teismo eksperto K. Berteškos atliktos ekspertiz÷s apmok÷jimui garantuoti, į teismo specialią sąskaitą jie
perved÷ proporcingai po 2 615 Lt. Turto vertinimo ekspertiz÷s apmok÷jimo klausimas nebuvo išspręstas,
kaip ir teismo eksperto K. Berteškos atvykimo bei dalyvavimo 2005 m. vasario 3 d. teismo pos÷dyje
apmok÷jimas (640 Lt). Kadangi šiuo atveju sprendimas priimtas atsakovų nenaudai, tai neapmok÷tos
ekspertiz÷s ir eksperto atvykimo bei dalyvavimo teismo pos÷dyje išlaidos proporcingai priteistinos iš
atsakovų: Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija ir VAVA į Vilniaus apygardos administracinio teismo
depozitinę sąskaitą privalo pervesti po 2 017,47 Lt. Teismas konstatavo, kad pareišk÷jai, prašydami atlyginti
išlaidas, nepagrind÷ tur÷tų išlaidų už advokato pagalbą.
Pareišk÷jai apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendimo dalį d÷l priteisto žalos atlyginimo dydžio, bylin÷jimosi išlaidų bei atsakovų prievol÷s rūšies ir
teismo nutartimi iš atsakovų solidariai priteisti: pareišk÷jui R. R. – 49 000 Lt turtin÷s žalos atlyginimo,
590 Lt išlaidų, susijusių su žalos nustatymu, 2 000 Lt, sumok÷tų už advokato pagalbą, pareišk÷jai S. T. –
92 000 Lt turtin÷s žalos atlyginimo, 590 Lt išlaidų, susijusių su žalos nustatymu, 2 000 Lt, sumok÷tų už
advokato pagalbą. Skunde nurodoma, kad teismo iniciatyva atliktos ekspertiz÷s akte nustatyta, kad, pastačius
daugiabutį namą (duomenys neskelbtini), pažeidžiant šios teritorijos patvirtinto detaliojo plano sprendinius,
namų valdos, esančios (duomenys neskelbtini), vert÷ sumaž÷jo 49 000 Lt, o namų valdos, esančios
(duomenys neskelbtini) – 92000 Lt. Teismas nenurod÷ motyvų, d÷l kurių per pusę sumažino priteistos žalos
dydį. Manoma, kad byloje nustatytos aplinkyb÷s neduoda pagrindo mažinti atlygintinos žalos dydį.
Ekspertiz÷ žalos atsiradimą tiesiogiai susiejo su skunde nurodytais detaliojo plano ir įstatymų pažeidimais.
Teismas, mažindamas žalos dydį, pažeid÷ Civilinio kodekso 6.251 straipsnio nuostatas d÷l visiško nuostolių
atlyginimo. Sprendimo rezoliucin÷je dalyje atsakovų prievol÷ d÷l žalos atlyginimo suformuluota teisiškai
nekorektiškai, pavartota fraz÷ „iš atsakovų proporcingai priteisti“ nenusako, kokią prievolę teismas nustat÷
atsakovams, ir kam bei kokiomis proporcijomis atsakovai turi atlyginti žalą. Teigiama, kad teismas
neteisingai išsprend÷ pareišk÷jų prašymus d÷l bylin÷jimosi išlaidų priteisimo.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija apeliaciniu skundu prašo pirmosios
instancijos teismo sprendimą panaikinti, administracin÷s bylos dalį d÷l reikalavimo pripažinti neteis÷tu
Vilniaus miesto savivaldyb÷s išduotą statybos leidimą nutraukti, kaip paduotą praleidus nustatytą terminą,
skundo reikalavimus d÷l turtin÷s žalos bei ekspertiz÷s ir teismo išlaidų atlyginimo atmesti. Atsakovo teigimu,
reikalavimams d÷l VAVA veiksmų skundo padavimo terminas yra skaičiuojamas nuo šios institucijos
veiksmų atlikimo (atsakymo pateikimo), o reikalavimui d÷l statybos leidimo panaikinimo tur÷tų būti
taikomas vieno m÷nesio terminas nuo skundžiamo akto paskelbimo ar pranešimo apie veiksmą įteikimo
suinteresuotai šaliai dienos. Kreipdamiesi į kitas statybos priežiūrą vykdančias institucijas, pareišk÷jai
netur÷jo pagrindo tik÷tis, kad šios institucijos panaikins statybos leidimą, nes įstatymas nesuteikia tokios
teis÷s apskrities viršininkui. Įstatymas nenumato ikiteismin÷s tvarkos – būtinyb÷s kreiptis į apskrities
viršininko institucijas, tod÷l kreipimasis į šias institucijas negali lemti akto apskundimo termino skaičiavimo.
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Eksperto K. Berteškos išvada paneig÷ dalį pareišk÷jų argumentų. Ekspertas konstatavo, kad techninio
projekto sprendiniai iš esm÷s atitinka patvirtinto detaliojo plano teritorijos užstatymo reglamentus, išskyrus
leistino užstatymo intensyvumo padid÷jimą ir užstatymo ribų pasikeitimą. Statybos ir urbanistikos
ministerijos 1996 m. lapkričio 15d. įsakymu Nr. 159 patvirtintose Detaliųjų planų taisykl÷se (galiojo iki
2004 m. geguž÷s 14 d.) numatyta, kad kiekvienu konkrečiu atveju savivaldyb÷s institucija, išnagrin÷jusi
turimus teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, sprendžia, ar numatytai veiklos programai įgyvendinti
būtinas detalusis planas (jo keitimai, papildymai), ar gali būti rengiamas statybos ar kitokios veiklos
projektas. Teismas tokio argumento nevertino. Miesto pl÷tros departamentas šiuo konkrečiu atveju
nusprend÷, kad planuojamai statybai vykdyti n÷ra būtina keisti sklypo (duomenys neskelbtini) detaliojo plano
sprendinių, patvirtintų Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 388V. Numatyta veiklos
programa (būsima statyba) atitiko visus detaliojo plano sprendinius, išskyrus užstatymo zoną. Detaliųjų
planų sprendinių reglamente numatyta, kad pastatų statybos vieta yra priskiriama ne prie privalomųjų, o prie
pasirinktųjų tvarkymo režimo reikalavimų. Buvo atsižvelgta į tai, kad statinio vietos pakitimas nepablogins
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, numatytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Kad šios
sąlygos nepažeidžiamos esamu užstatymu, įrodo Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus
2004 m. geguž÷s 10 d. sprendimu Nr. 30-715 patvirtintas teritorijos (duomenys neskelbtini) detalusis planas.
Šiame plane nurodytą leistiną užstatymo zoną (duomenys neskelbtini) objektas visiškai atitinka. Eksperto
nustatyti statybos techninio projekto ir detaliojo plano neatitikimai yra neesminiai, ir jų pagrindu statybos
leidimas netur÷tų būti pripažintas neteis÷tu. Statybos įstatymo 6 straipsnyje reglamentuota trečiųjų asmenų
interesų apsauga ir nustatyta, kad statinys turi būti statomas ir sklypas tvarkomas taip, kad trečiųjų asmenų
sąlygos, kurias jie tur÷jo iki statybos pradžios, gal÷tų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos
techninių dokumentų nuostatas. Byloje n÷ra įrodymų, kad statyba (duomenys neskelbtini) neatitinka statybos
techninių dokumentų nuostatų. Teismas priteis÷ iš atsakovų turtin÷s žalos atlyginimą, remdamasis ekspert÷s
V. Valentinavičien÷s atlikta turto objektų, esančių (duomenys neskelbtini), rinkos vert÷s nustatymo ir jos
kitimo ekspertize. Bylos nagrin÷jimo metu atsakovų ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai siūl÷ vertinti
ekspertiz÷s išvadas kritiškai ir nurod÷ kritikuotinus aspektus, tačiau teismas nemotyvavo, kod÷l šie atsakovų
ir trečiųjų asmenų argumentai buvo atmesti, o ekspertiz÷s aktas laikytas neginčijamu žalos atsiradimo bei jos
dydžio įrodymu. Į įstatymo nurodytas sąlygas n÷ra įtraukta pareišk÷jų ir turto vertinimo ekspert÷s
akcentuojamos sąlygos – gamtovaizdžio matomumas, jaukumas, privatumas.
Atsakovas VAVA apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo
2005 m. vasario 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareišk÷jų skundą atmesti kaip
nepagrįstą. Skunde nurodoma, kad nuo pirmin÷s informacijos gavimo apie prad÷tą statybą pagal išduotą
statybai leidimą pra÷jo įstatymo nustatytas vieno m÷nesio terminas kreiptis į administracinį teismą su
prašymu d÷l administracinių aktų (statybos leidimo) panaikinimo. Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje
įtvirtinta trečiųjų asmenų interesų apsauga, tačiau pareišk÷jų skunde neargumentuojama, kaip gyvenamojo
namo statyba Vilniuje (duomenys neskelbtini) pažeid÷ trečiųjų asmenų interesus, reglamentuotus Statybos
įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatose. Technin÷s ekspertiz÷s išvada įrod÷, kad pareišk÷jų įvardyti
pažeidimai (d÷l aukštų skaičiaus, cokolinio aukšto) yra nepagrįsti ir statinio projektas iš esm÷s atitinka
detaliojo plano sprendinius. Pagal Statybos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies nuostatas valstybinę priežiūrą
atliekantis viešojo administravimo subjektas turi teisę sustabdyti statinio statybą, kai nustatoma, kad statinio
statyba yra savavališka. Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniuje (duomenys neskelbtini) statyba n÷ra
savavališka. Pareišk÷jai nepateik÷ įrodymų, kuriais remdamasis VAVA Teritorijų planavimo ir statybos
valstybin÷s priežiūros departamentas prival÷jo sustabdyti namo Vilniuje (duomenys neskelbtini) statybą.
Nepanaikinus Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos 2004 m. vasario 25 d. akto bei gyvenamojo
namo Vilniuje (duomenys neskelbtini) registracijos VĮ Registrų centre, negalima spręsti klausimo d÷l žalos
atlyginimo, VAVA netur÷tų būti taikoma atsakomyb÷ už atsiradusią žalą.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sklypo servisas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 14 d. sprendimą panaikinti ir pareišk÷jų skundą atmesti.
Skunde nurodoma, kad teismas neteisingai taik÷ materialines teis÷s normas, reglamentuojančias pasirinktųjų
teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų nustatymą, d÷l to padar÷ nepagrįstą išvadą, kad sklypo Vilniuje
(duomenys neskelbtini) detaliajame plane nurodyti sutartiniai ženklai, žymintys užstatyti leidžiamą teritoriją
bei užstatymo ribas, reiškia šių pasirinktųjų teritorijos tvarkymo režimų nustatymą ir privalomumą. Pagal
Detaliųjų planų sprendinių reglamento 11 punktą, pastato statybos vieta priskiriama prie pasirinktųjų
teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų, tačiau privaloma tampa tik tada, kai ji nustatoma reglamente
nurodytais būdais ir tvarka. Visi teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai (taip pat ir pasirinktieji) turi būti
pažym÷ti pagrindiniame br÷žinyje bei aprašyti aiškinamajame rašte, pasirinktųjų teritorijos tvarkymo režimo
reikalavimų skaičius nurodomas šablone. Nagrin÷jamu atveju detaliojo plano br÷žinyje grafiškai yra
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pažym÷ta užstatyti leidžiama teritorija (br÷žinyje yra nurodytas sutartinis tokios teritorijos žym÷jimo
ženklas), tačiau ji nepažym÷ta kaip pasirinktasis reikalavimas, neaprašyta detaliojo plano aiškinamajame
rašte. D÷l to apeliantas mano, kad užstatyti leidžiama teritorija detaliajame plane nebuvo nustatyta. Jo
teigimu, užstatymo linija (statybos linija) ir užstatymo riba (statybos riba) detaliajame plane taip pat n÷ra
nustatytos taip, kaip to reikalauja min÷tas reglamentas. Kadangi detaliajame plane nei užstatyti leidžiama
teritorija, nei užstatymo riba nebuvo nustatytos, projektavimo sąlygos paliko sprendimo laisvę statinio
projektuotojui. Projektavimo sąlygos nepažeidžia norminių aktų tokioms sąlygoms formuluoti keliamų
reikalavimų, tod÷l jos yra teis÷tos, o techninis projektas yra atliktas bei statybos leidimas išduotas
nepažeidžiant detaliojo plano ar projektavimo sąlygų reikalavimų. Teismas, remdamasis technin÷s
ekspertiz÷s aktu, padar÷ išvadą, kad statinio projektas neatitinka detaliajame plane nustatyto užstatymo
intensyvumo bei statinio bendrojo ploto reikalavimų, tačiau jame nebuvo nustatytas bendrasis statinio plotas.
Teismas, nuspręsdamas, kad išduotu statybos leidimu buvo pažeistas detaliajame plane nustatytas sklypo
užstatymo intensyvumas, neteisingai aiškino užstatymo intensyvumo sąvoką. Taip pat apeliantas nurodo, kad
teismas panaikino statybos leidimą, nors byloje to nebuvo prašoma. Teismas, nusprendęs tenkinti skundą,
gal÷jo pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷ statybos leidimą išdav÷ neteis÷tai, bet ne panaikinti
statybos leidimą. Be to, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 straipsnį teismo sprendimu yra
atkuriama buvusi iki ginčijamojo akto pri÷mimo pad÷tis, o tai reikštų, kad tur÷tų būti išduodamas naujas
statybos leidimas jau pastatytam ir pripažintam tinkamu naudoti pastatui, vadovaujantis detaliuoju planu,
patvirtintu Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 388V. Tačiau šis detalusis planas
negalioja, nes 2004 m. geguž÷s 10 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos direktorius įsakymu
Nr. 30-715 patvirtino sklypų, esančių Vilniuje (duomenys neskelbtini) detalųjį planą. Teismas, remdamasis
VĮ Registrų centro Vilniaus filialo vertintojos ekspert÷s V. Valentinavičien÷s atlikta turto vert÷s nustatymo
ekspertize, padar÷ išvadą, kad pareišk÷jų turto vert÷ sumaž÷jo d÷l (duomenys neskelbtini) pastatyto namo,
tačiau nevertino kitų įrodymų, pateiktų byloje ir susijusių su žalos klausimo sprendimu. Nors teismas
ekspertei V. Valentinavičienei nebuvo uždavęs klausimo, ar pastatas Vilniuje (duomenys neskelbtini) yra
pastatytas laikantis detaliojo plano reikalavimų, ekspert÷, viršydama savo kompetenciją, padar÷ išvadą, kad
detaliojo plano reikalavimų nebuvo laikomasi. Kartu ekspert÷ išsprend÷ ir teis÷s klausimą. Apeliantas mano,
kad teismas netur÷jo remtis V. Valentinavičien÷s atlikta turto vertinimo ekspertize d÷l ekspertiz÷s išvadų
akivaizdžių prieštaravimų, nepagrįstumo ir ekspertiz÷s akto neatitikimo Teismo ekspertiz÷s įstatymo
24 straipsnio nuostatoms. Vertintų objektų rinkos vert÷s sumaž÷jimą nulemiančios faktin÷s aplinkyb÷s tuo
atveju, kai gyvenamasis namas n÷ra tiksliai pastatytas detaliojo plano br÷žinyje nurodytoje vietoje,
neišnyktų, net jei daugiabutis gyvenamasis namas būtų pastatytas tiksliai pagal detaliojo plano pagrindinį
br÷žinį. Apeliantui akivaizdu, kad, pastatą pastačius tiksliai detaliojo plano br÷žinyje pažym÷toje vietoje,
pastato kiemas ir automobilių stov÷jimo aikštel÷ visiškai priart÷tų prie pareišk÷jų namų valdų, tod÷l
pareišk÷jų namų valdos vertingesn÷s dabartin÷je situacijoje. Jis akcentuoja, kad ekspert÷ nelygino faktin÷s
situacijos su ta, kokia būtų pastatą pastačius tiksliai br÷žinyje pažym÷toje vietoje. Ekspert÷, nesiremdama
jokiais tyrimais, padar÷ išvadą, kad pastatas, esantis (duomenys neskelbtini), užstoja namų valdai (duomenys
neskelbtini) gamtovaizdį visiškai, o namų valdai (duomenys neskelbtini) – 50 procentų. Tokia išvada parodo,
kad ekspert÷ atsakin÷jo ne į teismo nutartimi jai suformuluotą klausimą, bet nustatin÷jo pareišk÷jų namų
valdų vert÷s sumaž÷jimo klausimą, lygindama faktinę situaciją su situacija, kai sklypas (duomenys
neskelbtini) apskritai nebūtų užstatytas. Apelianto nuomone, ekspert÷ parinko netinkamus tyrimo objektus.
Teismas, priteisdamas pareišk÷jams žalą, tur÷jo įvertinti, ar pareišk÷jų interesas – jų nekilnojamojo turto
vert÷s sumaž÷jimas d÷l menkesnio gamtovaizdžio matomumo, namų valdų privatumo ir jaukumo – yra
saugomas įstatymų; jei taip, tai kiek įstatymas gina pareišk÷jų interesus ir ar jų gynyba nepažeis
proporcingumo principo. Įstatymuose – Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje ir Civilinio kodekso
4.99 straipsnyje – konkrečiai įvardijama, kokie sklypo savininko interesai, susiję su statyba gretimame žem÷s
sklype, yra teis÷ti ir gali būti apginti teisme.
Pareišk÷jai atsiliepimais į atsakovų ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus prašo
juos atmesti.
Apeliacin÷s instancijos teismo pos÷dyje pareišk÷jų atstovas, atsakovo atstov÷ ir trečiojo
suinteresuoto asmens atstovai apeliacinius skundus palaik÷, naujų argumentų nenurod÷.
Išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija
konstatuoja:
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Pareišk÷jų apeliacinis skundas atmestinas, atsakovų ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliaciniai
skundai iš dalies tenkintini.
Pareišk÷jai apygardos administraciniam teismui padav÷ skundą prašydami, be kita ko, panaikinti
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento 2003 m. rugpjūčio 22 d. išduotą
statybos leidimą. Tačiau dar 2004 m. vasario 26 d. skundo reikalavimų patikslinime (T. 1, b. l. 83)
pareišk÷jai, atsižvelgdami į pakitusią situaciją, t. y. į tai, kad dalis butų name, esančiame Vilniuje (duomenys
neskelbtini) parduoti, patikslino skundo reikalavimus ir nepraš÷ panaikinti statybos leidimo. Reikalavimas
panaikinti statybos leidimą nebuvo reiškiamas ir 2004 m. kovo 16 d. skundo reikalavimų tikslinime (t. 1,
b. l. 120) bei galutiniame 2004 m. gruodžio 10 d. reikalavimų tikslinime (t. 2, b. l. 167). Pareišk÷jai, galutinai
patikslinę materialinius teisinius reikalavimus, praš÷: 1) pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷ statybos
leidimą Nr. GN/1023/03-1119 išdav÷ neteis÷tai, o VAVA, nevykdydama jai įstatymo priskirtų kontrol÷s
funkcijų, nesustabd÷ neteis÷to statybos leidimo galiojimo ir neteis÷tos statybos, d÷l to namas Vilniuje
(duomenys neskelbtini) pastatytas pažeidžiant įstatymus ir pareišk÷jų teis÷tus interesus, padarant turtinę žalą;
2) priteisti iš atsakovų solidariai pareišk÷jui R. R. 49 000 Lt turtin÷s žalos atlyginimo, o pareišk÷jai S. T.
92 000 Lt turtin÷s žalos atlyginimo. Pareišk÷jų reikalavimai suformuluoti aiškiai, tinkama forma, taigi
pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo nagrin÷ti bylą d÷l reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto
savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento 2003 m. liepos 21 d. išduoto statybos leidimo
UAB „Sklypas“ ar v÷lesnio statybos leidimo, 2003 m. rugpjūčio 22 d. išduoto UAB „Sklypo servisas“.
Tačiau pirmosios instancijos teismas nagrin÷jo tokį reikalavimą byloje, analizavo, ar pareišk÷jai padav÷
skundą, nepraleidę įstatyme nustatyto termino, ir panaikino Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos
Miesto pl÷tros departamento 2003 m. rugpjūčio 22 d. išduotą statybos leidimą.
Nors administracinis teismas administracinių bylų teisenoje yra aktyvus (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 81 str.), tačiau jis negali peržengti skundo dalyku apibr÷žiamų ginčo ribų, taip pažeisti
šalių procesinių teisių lygyb÷s principo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 str. 1 d.), apsunkinti
pareišk÷jo teis÷s laisvai disponuoti turimomis procesin÷mis teis÷mis, apsunkinti proceso šalių galimybių
gintis nuo pareikšto skundo, kt. Sistemiškai vertinant Administracinių bylų teisenos įstatyme įtvirtintas
proceso taisykles matyti, kad ginčo nagrin÷jimo ribos pirmiausia siejamos su pareišk÷jo skunde
suformuluotu reikalavimu. Pareišk÷jas skunde turi nurodyti konkretų skundžiamą aktą, reikalavimą, bylos
nagrin÷jimas iš esm÷s pradedamas teis÷jo pranešimu, kuriame nurodomas ginčo dalykas, pagrindai, ginčo
ribos bei kitos esmin÷s bylos aplinkyb÷s, teisminiai ginčai susideda iš pasisakymų su konkrečiais galutiniais
skundo reikalavimais ir atsikirtimais į jį, rezoliucin÷je teismo sprendimo dalyje išd÷stomas patenkinto
reikalavimo turinys ir kt. Administracinių teismų priimamų sprendimų rūšys numatytos Administracinių bylų
teisenos įstatymo 88 straipsnyje, juos suponuoja atitinkami skundo reikalavimai. Iš Administracinių bylų
teisenos įstatymo 88 straipsnio turinio matyti, kad administracinis teismas turi tam tikrą diskreciją teismo
sprendime nustatydamas atitinkamus įpareigojimus ar patvarkymus, ar spręsdamas ginčą kitu įstatymų
numatytu būdu, tačiau ši diskrecija negali peržengti keliamo ginčo d÷l atitinkamo administracinio akto
(veikimo ar neveikimo) esm÷s. Nagrin÷jamu atveju iš patikslintų pareišk÷jų skundo reikalavimų, d÷stomų
skundo pagrindų matyti, kad pagrindinis pareišk÷jų reikalavimas yra priteisti iš atsakovų turtinę žalą,
padarytą neteis÷tais veiksmais (neveikimu), susijusiais su statybos leidimo išdavimu ir tolesniu jo
įgyvendinimu teisiniuose santykiuose. Šiuo atveju pareišk÷jai skundžiamus aktus – neteis÷tus atsakovų
veiksmus (neveikimą) – nurodo kaip žalos atlyginimo pagrindą. Skundžiamo akto panaikinimas reiškia tai,
kad konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto pri÷mimo pad÷tis, t. y. atkuriamos pažeistos
pareišk÷jo teis÷s ar teis÷ti interesai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 straipsnis). Statybos leidimas
suteikia statytojui teisę statyti jame nurodytą statinį, tačiau jo galiojimo nutraukimo, kaip galimų pažeistų
teisių gynimo būdo, pareišk÷jai nepraš÷. D÷l to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas,
panaikindamas min÷tą statybos leidimą, perženg÷ ginčo ribas, nes toks reikalavimas pareišk÷jų nebuvo
reiškiamas.
Pareišk÷jai skunde nurod÷ savo galimų pažeistų teisių gynimo būdą – priteisti turtin÷s žalos,
padarytos nurodytais neteis÷tais atsakovų veiksmais (neveikimu), atlyginimą. D÷l šio reikalavimo
pagrįstumo byloje ir turi būti sprendžiama.
Iki 2001 m. liepos 1 d., t. y. iki naujojo Civilinio kodekso, patvirtinto 2000 m. liepos 18 d.
Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. VIII-1864, įsigaliojimo, galiojęs
1964 m. Civilinis kodeksas numat÷ žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteis÷tais valstyb÷s
ar savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų bei jų pareigūnų ir valdininkų, einančių tarnybines pareigas,
veiksmais ar neveikimu, atlyginimą bendraisiais pagrindais (kodekso 485 str.). 1999 m. sausio 14 d.
Administracinių teismų įsteigimo įstatymu Nr. VIII-1030 nuo 1999 m. geguž÷s 1 d. įsteigti administraciniai
teismai, jų kompetencija nustatyta Administracinių bylų teisenos įstatyme. Šio įstatymo 4 straipsnio 3 punkte
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buvo numatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas d÷l turtin÷s ir moralin÷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 (Civilinio kodekso 485 str.).
Ši nuostata išliko ir 2000 m. rugs÷jo 19 d. Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymu
Nr. VIII-1927, įsigaliojusiu 2001 m. sausio 1 d., pakeisto ir išd÷styto nauja redakcija Administracinių bylų
teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte, ir galioja iki šiol.
Nuo 2001 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujajam Civiliniam kodeksui, valdžios institucijų neteis÷tais
veiksmais padarytos žalos atlyginimas reglamentuojamas Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje. Šiame
straipsnyje numatyta valstyb÷s atsakomyb÷ už žalą, atsiradusią d÷l valstyb÷s valdžios institucijų neteis÷tų
aktų, ir savivaldyb÷s atsakomyb÷ už žalą, atsiradusią d÷l savivaldyb÷s valdžios institucijų neteis÷tų aktų,
nepaisant konkretaus valstyb÷s tarnautojo ar kito valstyb÷s valdžios institucijos darbuotojo ar savivaldyb÷s
darbuotojo kalt÷s (straipsnio 1 dalis). Valdžios institucija – bet koks viešosios teis÷s subjektas, taip pat
privatus asmuo, atliekantis valdžios funkcijas (straipsnio 2 dalis), tod÷l valstyb÷s ir savivaldyb÷s atsakomyb÷
pagal šį straipsnį atsiranda ir d÷l valstybinių ar savivaldybių viešojo administravimo subjektų atliekant
viešojo administravimo funkcijas neteis÷tais veiksmais padarytos žalos. Viešojo administravimo įstatymo
39 straipsnyje numatyta, kad turtin÷ ir neturtin÷ žala, atsiradusi d÷l viešojo administravimo subjektų neteis÷tų
aktų, atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Taigi konstatuotina, kad min÷tame Civilinio kodekso
straipsnyje įtvirtinta speciali valstyb÷s ir savivaldybių (viešosios) atsakomyb÷s sistema, numatanti specialius
valstyb÷s ir savivaldybių atsakomyb÷s principus.
Pažym÷tina, kad, siekiant apsaugoti asmenis jų santykiuose su administracin÷mis institucijomis,
Europos Tarybos valstyb÷ms nar÷ms laikytis bendrųjų viešosios atsakomyb÷s principų buvo rekomenduota
dar 1984 m. rugs÷jo 18 d. Europos Tarybos ministrų komiteto priimtoje Rekomendacijoje Nr. R (84) 15 „D÷l
viešosios atsakomyb÷s“. Šia rekomendacija pripažinta, kad viešosios institucijos patenka į atskirą
atsakomyb÷s sistemą (aiškinamojo memorandumo 4 punktas). Rekomendacijoje numatyti bendrieji principai
atspindi tiek demokratinių Europos valstybių patirtį, tiek Europos Tarybos darbo administracin÷s teis÷s
srityje rezultatus. Tai yra svarbus teis÷s normų, reglamentuojančių valstyb÷s ir savivaldyb÷s atsakomyb÷s
principus, aiškinimo šaltinis.
Nors Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje įtvirtinta speciali viešosios atsakomyb÷s sistema, skirta
atlyginti žalai, kurią inter alia asmuo patyr÷ dalyvaudamas administraciniuose teisiniuose santykiuose, ir
nors ginčus, kylančius d÷l žalos, padarytos viešojo administravimo srityje, pagal šį straipsnį sprendžia
specializuoti administraciniai teismai, santykiai, susiję su tokios žalos atlyginimu, yra civiliniai teisiniai, o ne
administraciniai teisiniai santykiai. D÷l to šiuo atveju svarbu atsižvelgti ir į bendrąsias civilinę atsakomybę
reglamentuojančias teis÷s normas. Tai, be kita ko, reiškia, kad kreipimuisi į teismą d÷l žalos, padarytos
viešojo administravimo srityje, atlyginimo, nepaisant to, kad toks ginčas nagrin÷tinas administraciniame
teisme, netaikomi Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyti terminai skundui paduoti, nes pažeistų
teisių gynimas šiuo atveju garantuojamas ieškinio senatį reglamentuojančių teis÷s normų. Tai yra pažym÷ta
ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje (Administracinių teismų praktika 1,
p. 255). D÷l to atsakovų argumentai, kad pareišk÷jai praleido Administracinių bylų teisenos įstatyme
nustatytą terminą skundui paduoti, nepagrįsti.
Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 1 dalyje nustatyta kiekvieno asmens (taip pat ir valstyb÷s bei
savivaldyb÷s valdžios institucijų) pareiga laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu,
neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios pareigos nevykdymas užtraukia civilinę atsakomybę,
padaryta turtin÷ žala, o įstatymų numatytais atvejais ir neturtin÷ žala, turi būti visiškai atlyginama atsakingo
asmens. Kad būtų pripažintas reikalavimas d÷l žalos atlyginimo pagrįstu, turi būti nustatytos visos civilin÷s
atsakomyb÷s sąlygos: žalos faktas, neteis÷ta veika, priežastinis ryšys tarp jų bei žalą padariusio asmens kalt÷.
Valstyb÷s ir savivaldyb÷s pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomyb÷) pagal Civilinio kodekso
6.271 straipsnio nuostatas atsiranda d÷l valstyb÷s ir savivaldyb÷s valdžios institucijų neteis÷tų aktų
nepriklausomai nuo konkretaus valstyb÷s tarnautojo ar kito valstyb÷s valdžios institucijos darbuotojo kalt÷s.
Taip nustatoma civilin÷ atsakomyb÷ be kalt÷s. Viešoji atsakomyb÷ atsiranda esant trims sąlygoms:
neteis÷tiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteis÷tų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui.
Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad valstyb÷s ir savivaldyb÷s atsakomyb÷ atsiranda,
jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveik÷ taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai
prival÷jo veikti.
Atsakovas Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija ir trečiasis suinteresuotas asmuo UAB
„Sklypo servisas“ ginčo nagrin÷jimo metu savo atsikirtimus grind÷ pirmiausia tuo, kad, jų manymu,
pareišk÷jų nurodomi aktai (t. y. neteis÷tas veikimas ar neveikimas) neatitinka akto sąvokos, apibr÷žtos
Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 3 dalyje, nes tiesiogiai nedaro įtakos pareišk÷jų teis÷ms, laisv÷ms ar
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interesams. Tokie argumentai nepagrįsti. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 3 dalyje aktas apibr÷žiamas kaip
bet koks valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmas (veikimas, neveikimas), kuris tiesiogiai daro įtaką
asmenų teis÷ms, laisv÷ms ir interesams. Taigi nereikalaujama, kad aktas būtų tiesiogiai skirtas (adresuotas)
nukent÷jusiam asmeniui. Nagrin÷jamu atveju pareišk÷jų nurodyti viešojo administravimo veiksmai
(projektavimo sąlygų išdavimas, Nuolatin÷s statybos komisijos išvadų pri÷mimas, statybos leidimų
išdavimas, pareišk÷jų skundų nagrin÷jimas ir kt.) tiesiogiai įtakojo asmenų teises, laisves ir interesus.
Akivaizdu, kad administracinis aktas, suteikiantis atitinkamas teises jo adresatui, gali sukelti tam tikrų
teisinių pasekmių ir tretiesiems asmenims, kuriems aktas n÷ra skirtas. Tačiau nepasisakius d÷l visų viešosios
atsakomyb÷s pagrindų buvimo, n÷ra galimyb÷s konstatuoti, kad pareišk÷jų nurodomi aktai nedaro įtakos jų
interesams.
Taigi nagrin÷jamoje byloje analizuojant, ar yra viešosios atsakomyb÷s sąlyga – neteis÷ti veiksmai
(neveikimas) – būtina nustatyti ir įvertinti, ar atsakovų darbuotojai, atlikdami pareišk÷jų nurodomus
veiksmus (neveikimą), iš kurių kildinama žala, veik÷ taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų
darbuotojai prival÷jo veikti. Europos Tarybos Rekomendacijos Nr. R (84) 15 „D÷l viešosios atsakomyb÷s“ 1
principas nurodo, kad viešosios valdžios institucijos aktu sukeltos žalos atlyginimas turi būti užtikrinamas,
jei žala atsirado d÷l to, kad viešoji institucija nukent÷jusio asmens atžvilgiu neveik÷ tokiu būdu, kuris
pagrįstai tik÷tinas jos veikloje, atsižvelgus į teis÷s reikalavimus. D÷l to byloje pirmiausia turi būti įvertinama,
kokiais teis÷s reikalavimais vadovaudamiesi atsakovai prival÷jo veikti priimdami atitinkamus aktus,
susijusius su gyvenamojo namo statyba gretimame pareišk÷jams žem÷s sklype, ar atsakovai pareišk÷jų
atžvilgiu veik÷ laikydamiesi šių reikalavimų.
Viešojo administravimo subjektai savo veikloje pirmiausia turi vadovautis bendraisiais teis÷s
principais, taip pat bendraisiais viešojo administravimo principais, įtvirtintais Viešojo administravimo
įstatymo 4 straipsnyje. Šios bylos kontekste pamin÷tini įstatymo viršenyb÷s principas, be kita ko, reiškiantis,
kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti
įstatymais, ir objektyvumo principas, reiškiantis, kad sprendimo pri÷mimas ir kiti oficialūs viešojo
administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Pastarasis principas reikalauja įvertinti,
kokius interesus tenkinant buvo priimti administraciniai aktai, iš kurių kildinama žala.
Iš pareišk÷jų skundo turinio matyti, kad pareišk÷jai žalą supranta kaip jų turto vert÷s sumaž÷jimą,
gretimame žem÷s sklype pastačius daugiabutį gyvenamąjį namą. Pareišk÷jai žalą kildina iš viešojo
administravimo institucijų veiksmų (neveikimo), susijusių su leidimų statyti gretimame žem÷s sklype
išdavimu ir vykdomų statybų teis÷tumo kontrole. Iš bylos medžiagos matyti, kad statybos leidimas buvo
išduotas statyti daugiabutį gyvenamąjį namą privačiam asmeniui, užsiimančiam butų statyba ir jų pardavimu.
Taigi pripažintina, kad šiuo atveju viešojo administravimo institucijų veiksmai buvo susiję su trečiojo
suinteresuoto asmens privačių interesų tenkinimu. Šiuo atveju objektyvumo principas reikalavo, kad viešojo
administravimo institucijų veiksmai būtų nešališki d÷l kitų asmenų, taip pat turinčių privačių interesų d÷l
numatomos statybos. Konstatuotina, kad iš statybos procese dalyvaujančių atsakovų darbuotojų tretieji
asmenys, tarp jų ir pareišk÷jai, gal÷jo pagrįstai tik÷tis savo teis÷tų interesų užtikrinimo. Tretieji asmenys
gal÷jo pagrįstai tik÷tis, kad viešojo administravimo institucijos veiks taip, kad būtų užtikrinta, jog statinys
bus statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį,
jų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie tur÷jo iki statybos pradžios, gal÷s būti pakeistos tik pagal
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų
nuostatas (Statybos įstatymo 6 str. 4 d.). Įvertinus Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymų nuostatas
darytina išvada, kad tretieji suinteresuoti asmenys taip pat gal÷jo pagrįstai tik÷tis, kad viešojo
administravimo institucijos veiks taip, kad statyba atitiktų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą,
nustatytą detaliųjų planų sprendiniuose.
Pagal Statybos įstatymą savivaldyb÷s administracijos darbuotojams buvo suteikti įgaliojimai
išduoti naują statybą leidžiantį statybos leidimą. Pagal Statybos įstatymą būtina statybos leidimo išdavimo
sąlyga – statinio projekto pateikimas. Savo ruožtu statinio projektas tur÷jo būti rengiamas, be kita ko,
vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais. Statybos leidimas gal÷jo būti išduotas tik patikrinus ir
nustačius, kad statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo
reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus. Tą prival÷jo atlikti Nuolatin÷
statybos komisija (Statybos įstatymo 21, 23 str.). Apskrities viršininko administracijos darbuotojai,
vykdydami statybos priežiūrą apskrities lygiu, prival÷jo tikrinti, ar statinio statyba nepažeidžia teritorijų
planavimo dokumentų (kai jie privalomi), trečiųjų asmenų pagrįstų interesų, statinio projektavimo sąlygų
sąvado (Statybos įstatymo 27 str. 4 d. 2 p.).
Išpl÷stin÷s teis÷jų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamo teis÷s aiškinimo
pagrindu padar÷ pagrįstas išvada d÷l Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos darbuotojų neteis÷tų
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veiksmų išduodant statybos leidimus. Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 388V buvo
patvirtinti sklypo dalies (duomenys neskelbtini) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendiniai:
gyvenamasis mažaaukštis žem÷s naudojimo būdas, sklypo ribos ir statybos reglamentas pagal pridedamą
br÷žinį. Taigi šiuo sprendimu buvo patvirtinti pagrindiniame br÷žinyje numatyti teritorijos užstatymo
reglamentai. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad projektuojami teritorijos statybiniai reglamentai pateikti
detaliojo plano teritorijos užstatymo reglamentų br÷žinyje. Reglamente nurodytas statinių aukštingumas,
užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, pažym÷ta užstatyti leidžiama teritorija, užstatymo riba ir kt.
Pagal galiojusio Detaliųjų planų sprendinių reglamento 9 punktą pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo
reikalavimai yra privalomi. Aplinkyb÷, kad užstatyti leidžiama teritorija aiškinamajame rašte tiesiogiai
neminima bei pasirinktųjų teritorijos tvarkymo režimų reikalavimų skaičius šablone pagal Detaliųjų planų
sprendinių reglamentą nenurodytas, n÷ra reikšminga, nes aiškinamasis raštas ir šablonas skirti tam, kad
pasiektų kuo didesnį sprendinių, nurodytų br÷žinyje, aiškumą, tačiau šiuo atveju iš paties br÷žinio visiškai
aišku, kad užstatyti leidžiama teritorija yra numatyta kaip teritorijos planavimo sprendinys, kurio privalu
laikytis. Kaip matyti iš spaudų, esančių br÷žinyje, šis br÷žinys Vilniaus miesto valdybos ir buvo patvirtintas.
Statinio projekte buvo numatyti statybos sprendiniai, kurie neatitiko detaliuoju planu patvirtintų teritorijos
užstatymo reglamentų. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustat÷, kad techninio projekto sprendiniuose
buvo padidintas užstatymo intensyvumas, suprojektuotas namas neatitiko detaliajame plane patvirtintos
užstatyti leidžiamos teritorijos ir užstatymo ribų. Taigi statinio projekte buvo numatoma keisti teritorijos
užstatymo režimą, tod÷l pagal galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 6 punktą buvo
būtina keisti detaliajame plane numatytus sprendinius. Atsakovo argumentai, kad šiuo atveju nebuvo būtina
keisti detaliojo plano, prieštarauja nurodytai įstatymo nuostatai. Technin÷s ekspertiz÷s akte pagrįstai
konstatuotas leistino užstatymo intensyvumo viršijimas. Pagal Detaliųjų planų sprendinių reglamento 7.4
punktą užstatymo intensyvumas reglamentuoja visų pastatų bendro ploto santykį su viso sklypo plotu. D÷l to
šiuo atveju yra pagrindas vertinti tiek mansardinio, tiek cokolinio aukštų patalpas, juolab kad jose
suprojektuotos gyvenamosios patalpos, o pagal aplinkos ministro 1999 m. rugs÷jo 30 d. įsakymu Nr. 310
patvirtinto organizacinio statybos techninio reglamento STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo
tvarkos 14 punktą, rūsio, pusrūsio ar pastog÷s patalpų, į kurias patenkama tiesiog iš buto, plotas
įskaičiuojamas į šio buto bendrąjį plotą. Gyvenamojo pastato gyvenamasis plotas yra visų jo butų
gyvenamųjų plotų suma. Gyvenamojo pastato bendrasis plotas yra visų jame esančių patalpų, tarp jų – ir
funkcionaliai susietuose priestatuose, plotų suma (šio reglamento 15, 17 punktai). Nustatyta, kad atsakovo
Miesto pl÷tros departamento Nuolatin÷ statybos komisija be pastabų pritar÷ projektavimo sąlygų įvykdymui
ir projekto atitikimui teritorijų planavimo dokumentams bei inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
projektavimo sąlygų įvykdymui, nors buvo pažeistas projektavimo sąlygų 3 punktas ir nesilaikyta detaliojo
plano sprendinių nustatyto teritorijos tvarkymo režimo reglamento. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai
konstatavo, kad statybos leidimas buvo išduotas neatsižvelgus į galimas pasekmes ir esminę reikšmę statybos
leidimui išduoti turinčius dokumentus, taip pažeisti Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalies,
Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalies ir Detaliųjų planų sprendinių reglamento 7 ir 9–11 punktų
reikalavimai. Taigi Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos darbuotojai, išduodami statybos leidimus,
neveik÷ taip, kaip pagal bendruosius viešojo administravimo principus (įstatymo viršenyb÷s, objektyvumo) ir
įstatymų nuostatas prival÷jo veikti, ir tokio jų veikimo pareišk÷jai negal÷jo pagrįstai tik÷tis.
Pareišk÷jai žalą supranta kaip jų turimo nekilnojamojo turto vert÷s sumaž÷jimą pastačius namą,
kuriam statyti buvo išduoti nurodyti statybos leidimai. Tačiau byloje nepakanka nustatyti pareišk÷jų turto
vert÷s sumaž÷jimą pastačius min÷tą statinį. Būtina tokį sumaž÷jimą susieti su konkrečiais neteis÷tais
atsakovų veiksmais (neveikimu). Žalos faktas kildinamas iš statybos leidimo įgyvendinimo. Statybos
leidimus išdav÷ atsakovo Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos darbuotojai. Min÷ta, kad atsakovo
veiksmų neteis÷tumas išduodant statybos leidimus pasireišk÷ tuo, jog nebuvo atsižvelgta į detaliojo plano
sprendinių nustatytą teritorijos tvarkymo režimo reglamentą. D÷l to turi būti pagrindžiamas turto vert÷s
sumaž÷jimas d÷l konkrečių pažeidimų padarymo, t. y. d÷l statinio statybos vietos, statybos linijos, statybos
ribos nesilaikymo ir leistino užstatymo intensyvumo viršijimo. D÷l pastarojo pažeidimo 2004 m. balandžio
15 d. teismo nutartimi turto vertintojai ekspertei V. Valentinavičienei jokių klausimų neužduota. Iš turto
vert÷s nustatymo ekspertiz÷s akto matyti, kad ekspert÷ pareišk÷jų turto vert÷s sumaž÷jimą d÷l daugiabučio
gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) grind÷ tuo, kad naujai pastatyto namo pagrindinio fasado langai ir
terasos, balkonai tiesiogiai nukreipti į priešais pastatytų gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) vidinius
kiemus ir pagrindinius namų fasadus, d÷l to sumaž÷jo šių namų gamtovaizdžio matomumas, pažeistas namų
jaukumas, gyventojų privatumas. Ar šie faktoriai būtų eliminuoti tuo atveju, jei nebūtų padaryta pažeidimų,
ekspertiz÷s akte nepagrindžiama. Tai pat nenurodoma motyvų, kod÷l laikoma, kad tuo atveju, jeigu
gyvenamasis namas būtų pastatytas pagal detaliojo plano sprendinius, jis pareišk÷jų nekilnojamojo turto
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rinkos vertei netur÷tų įtakos. Sutiktina su trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Sklypo servisas“ argumentais,
kad iš turto vert÷s sumaž÷jimo skaičiavimų matyti, jog buvo nustatomas pareišk÷jų namų valdų vert÷s
sumaž÷jimas lyginant su faktine situacija, kai sklypas (duomenys neskelbtini) būtų apskritai neužstatytas.
Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi turto vertintojos ekspert÷s V. Valentinavičien÷s
2004 m. liepos 23 d. turto vert÷s nustatymo ekspertiz÷s akte pateiktomis išvadomis kaip pagrindžiančiomis
d÷l atsakovo (savivaldyb÷s administracijos) neteis÷tų veiksmų padarytos žalos dydį. Kadangi pirmosios
instancijos teismas šių aplinkybių neįvertino, tai padar÷ nepagrįstas išvadas d÷l būtinųjų viešosios
atsakomyb÷s sąlygų – žalos ir priežastinio neteis÷tų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšio. D÷l to pirmosios
instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrin÷ti iš
naujo, nes priežastinio ryšio ir žalos fakto bei dydžio nustatymas susijęs su įrodin÷jimu (šioms aplinkyb÷ms
išsiaiškinti būtina rinkti daug naujų įrodymų). Kartu atkreiptinas d÷mesys ir į kitus pirmosios instancijos
teismo padarytus pažeidimus.
Pirmosios instancijos teismas konstatavo pagrindus valstyb÷s civilinei atsakomybei atsirasti d÷l neteis÷to
VAVA darbuotojų neveikimo. Tačiau valstyb÷s pareiga atlyginti žalą, padarytą d÷l savivaldyb÷s darbuotojų
neteis÷tai išduotų statybos leidimų, šiuo atveju kiltų tik tada, jeigu būtų nustatyta, kad VAVA darbuotojai,
vykdydami statybos priežiūrą apskrities lygiu, prival÷jo sustabdyti statybą. Nustačius tokią VAVA pareigą,
būtina nustatyti, nuo kurio momento ji atsirado ir kaip jos nevykdymas paveik÷ žalos kilimą. Pirmosios
instancijos teismas šių aplinkybių neanalizavo, tod÷l padar÷ nemotyvuotą išvadą, kad žalą nagrin÷jamu
atveju padar÷ ir VAVA.
Be to, byloje būtina nustatyti, ar žalos atsiradimui netur÷jo įtakos pačių pareišk÷jų veiksmai.
Europos Tarybos Rekomendacijos Nr. R (84) 15 „D÷l viešosios atsakomyb÷s“ 3 principas nurodo, kad jei
nukent÷jęs asmuo pats kaltas d÷l atsiradusios žalos arba d÷l nepasinaudojimo teisin÷mis gynybos
priemon÷mis prisid÷jo prie žalos atsiradimo, atlygintinos žalos dydis gali būti atitinkamai mažinamas arba
gali būti visai atsisakyta ją atlyginti. Civilinio kodekso 6.253 straipsnio 5 dalyje numatytas atleidimo nuo
civilin÷s atsakomyb÷s pagrindas – nukent÷jusio asmens veiksmai – veiksmai, d÷l kurių kaltas pats nukent÷jęs
asmuo, ir d÷l kurių jam atsirado ar padid÷jo nuostoliai. Pagal Civilinio kodekso 6.282 straipsnio 1 dalį, kai
paties nukent÷jusio asmens didelis neatsargumas pad÷jo žalai atsirasti arba jai padid÷ti, tai, atsižvelgiant į
nukent÷jusio asmens kalt÷s dydį, žalos atlyginimas, jeigu įstatymai nenustato ko kita, gali būti sumažintas
arba reikalavimas atlyginti žalą gali būti atmestas. D÷l to atsakovų argumentai, kad pareišk÷jai skundu d÷l
statybos leidimo panaikinimo kreip÷si į administracinį teismą praleidę įstatyme nustatytą skundo padavimo
terminą, svarbūs šiuo aspektu, t. y. būtina įvertinti visas reikšmingas aplinkybes, ar pareišk÷jai laiku ir
tinkamai pasinaudojo teisin÷s gynybos priemon÷mis ginčydami statybos leidimus ir ar jų pačių neveikimas
nepaveik÷ žalos jiems padarymo. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių neįvertino.
Kartu atkreiptinas d÷mesys į tai, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nemotyvavo
priteistinos pareišk÷jams žalos, nustatytos ekspertiz÷s akte, dydžio sumažinimo, netinkamai suformulavo
prievolę atsakovams. Be to, pirmosios instancijos teismas neatkreip÷ d÷mesio ir į Civilinio kodekso
6.273 straipsnio nuostatas, pagal kurias atsakovais byloje turi būti laikomi valstyb÷ ir Vilniaus miesto
savivaldyb÷, o institucijos, d÷l kurių neteis÷tų veiksmų atsirado žala, byloje turi dalyvauti kaip atsakovų
atstovai.
Išd÷stytų argumentų pagrindu išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija prieina išvadą, kad pirmosios instancijos
teismas nustat÷ ne visas bylai reikšmingas aplinkybes, netinkamai įvertino surinktus įrodymus, padar÷ kitų
proceso pažeidimų. Bylos aplinkyb÷ms būtina surinkti daug naujų įrodymų. D÷l to atsakovų ir trečiojo
suinteresuoto asmens apeliaciniai skundai iš dalies tenkintini, pareišk÷jų apeliacinis skundas atmestinas,
teismo sprendimas naikintinas, byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrin÷ti iš naujo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio
1 dalies 4 punktu, išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija
nutaria:
Atsakovų Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos ir Vilniaus apskrities viršininko
administracijos bei trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Sklypo servisas“ apeliacinius skundus tenkinti iš
dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 14 d. sprendimą panaikinti, o bylą
perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrin÷ti.
Pareišk÷jų R. R. ir S. T. apeliacinio skundo netenkinti.
Nutartis neskundžiama.
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1.3.6.2. D÷l projektavimo sąlygų sąvado derinimo; d÷l statybos leidimo panaikinimo ir asmens
sąžiningumo statybos leidimo išdavimo procese
Projektavimo sąlygų sąvadas turi būti derinamas tik su tais inžinierinių tinklų savininkais ar
valdytojais, kurių teikiamomis paslaugomis statytojas (užsakovas) gal÷s naudotis.
Vien formalių pažeidimų buvimas nesudaro pagrindo panaikinti leidimą statybai, jei n÷ra pažeisti
viešieji ar trečiųjų asmenų interesai. Laikytina, kad asmuo leidimo statybai gavimo proceso metu elg÷si
sąžiningai ir buvo įgijęs teis÷tus lūkesčius gauti leidimą statybai, jei jis teis÷tai atliko visus būtinus veiksmus
statybos leidimui gauti, pateik÷ visus tokiam sprendimui reikiamus dokumentus ir:
– pagrįstai negal÷jo numatyti, kad viešojo administravimo subjektas statybos leidimo išdavimo
proceso metu pažeis formalias procedūras;
– nepateik÷ viešojo administravimo subjektui jokių apgaulingų, neteisingų ar neišsamių duomenų,
siekdamas statybos leidimo išdavimo;
– viešojo administravimo subjektui, išdavusiam leidimą statybai, buvo žinomos visos faktin÷s ir
teisin÷s aplinkyb÷s, susijusios su sprendimu išduoti statybos leidimą, ir iki apeliacin÷s instancijos teismo
pos÷džio dienos šios aplinkyb÷s n÷ra pakitusios;
– statybos leidimas tiesiogiai nepažeid÷ nei viešojo intereso, nei kitų asmenų teisių bei įstatymo
saugomų interesų;
– remiantis išduotu statybos leidimu jau buvo atliktos didel÷s investicijos į statybą.
Administracin÷ byla Nr. A15-1797/2005
Procesinio sprendimo kategorija: 13.2

NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. gruodžio 9 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų Anatolijaus
Baranovo (pirmininkas), Birut÷s Janavičiūt÷s ir Edvardo Sinkevičiaus (praneš÷jas), sekretoriaujant Dinai
Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui Danieliui Žepnickui,
atsakovo atstovams Viliui Margeliui ir advokatei Jurgitai Judickienei,
trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Violetai Kaubrienei ir adv. Aurimui Gasiūnui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal pareišk÷jo UAB
„Litesko“ ir atsakovo Druskininkų savivaldyb÷s administracijos apeliacinius skundus d÷l Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 8 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB
„Litesko“ skundą atsakovui Druskininkų savivaldyb÷s administracijai ir tretiesiems suinteresuotiems
asmenims UAB „Draugyst÷s sanatorija“, UAB „Druskininkų dujos“ ir Valstybinei kainų ir energetikos
kontrol÷s komisijai d÷l projektavimo sąlygų sąvado pripažinimo negaliojančiu ir statybos leidimo
panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas UAB „Litesko“ kreip÷si į teismą, prašydama pripažinti neteis÷tu ir negaliojančiu
Druskininkų savivaldyb÷s administracijos vyriausiojo architekto 2005 m. kovo 15 d. UAB „Draugyst÷s
sanatorija“ išduotą Projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 33/2005 vidutinio sl÷gio gamtinių dujų dujotiekio tinklų
statybos projektui rengti bei panaikinti Druskininkų savivaldyb÷s administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyriaus 2005 m. kovo 23 d. išduotą statybos leidimą Nr. 35/05 inžinerinių tinklų – vidutinio
sl÷gio dujotiekio į esamą katilinę Kr÷v÷s g. 7, Druskininkuose, statybai. Teig÷, kad priimant šiuos aktus
nebuvo laikytasi teis÷s aktų reikalavimų, padaryti procedūriniai pažeidimai. Pažeistas aplinkos ministro 2002
m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio
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projektavimo sąlygų sąvadas“ (Reglamentas STR 1.05.07:2002) 11.1 punktas, nustatantis, kad savivaldyb÷s
administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo), gavęs iš statytojo (užsakovo) dokumentus statinio
projektavimo sąlygų sąvadui gauti, per tris dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms parengti
inžinerinių tinklų savininkams ir naudotojams. Atsakovas, gavęs UAB „Draugyst÷s sanatorija“ paraišką,
nesikreip÷ nei į UAB „Litesko“, nei į jos filialą UAB „Druskininkų šiluma“, nors UAB „Litesko“ yra
šilumos tiek÷ja ir inžinerinių tinklų (šilumos energijos, trasų) Druskininkų mieste valdytoja. Pažeistas ir
Reglamento 13 punktas, kuriame nurodyta, jog statytojui (užsakovui) statinio projektavimo sąlygų sąvadas
patvirtinamas ir išduodamas tik suderinus jį su inžinerinių tinklų savininkais (naudotojais), kadangi
Projektavimo sąlygų sąvadas su UAB „Litesko“ nederintas. Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 punkte
numatyta, kad savivaldyb÷s administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s
tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) prašymą ir kitus dokumentus, perduoda juos Nuolatinei statybos
komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus
statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus, ir išduoti
ar neišduoti statybos leidimą. Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-696 patvirtintų
Nuolatin÷s statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 5.3 punkte nurodyta, jog Komisijos nariai yra
komunalinių inžinerinių tinklų savininkai (naudotojai). UAB „Litesko“ atstovas K. Kuklieris yra
Druskininkų savivaldyb÷s nuolatin÷s statybos komisijos (Komisija) narys, tačiau jis nebuvo informuotas apie
pos÷dį, kuriame buvo svarstoma d÷l leidimo statybai UAB „Draugyst÷s sanatorija“ išdavimo, taip
pažeidžiant Komisijos darbo reglamento 4, 5 punktą. 2005 m. kovo 17 d. Komisijos statinio projekto
patikrinimo protokolas Nr. 19/05 nepasirašytas net 10 Komisijos narių ir taip pažeistas Nuostatų 24 punktas.
Prašymo išduoti statybos leidimą ir Komisijos pos÷džio data yra ta pati – 2005 m. kovo 17 d. Šis faktas kelia
pagrįstas abejones ne tik d÷l protokolo teis÷tumo, bet ir d÷l to, ar 2005 m. kovo 17 d. įvyko Komisijos
pos÷dis. Be to, 1998 m. balandžio 24 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 151 patvirtintos Šilumos ir karšto vandens
tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisykl÷s nustato šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų
įrenginių apsaugos zoną po 5 m į abi puses nuo trasos kanalo kraštų. Atsakovas išdav÷ statybos leidimą
nesuderinęs dujotiekio projekto su centralizuotų šilumos tiekimo tinklų valdytoju UAB „Litesko“, nors toks
suderinimas, vadovaujantis min÷tų taisyklių 5.1 punktu, yra būtinas, kadangi prieš dujotiekio montavimą
numatyta atkasti susikirtimo su dujotiekiu vietose šilumos tinklus, montuoti susikirtimus su šilumos trasomis
ir pan. UAB „Draugyst÷s sanatorija“ tik 2005 m. kovo 25 d., t. y. po leidimo išdavimo, pateik÷ UAB
„Litesko“ prašymą Nr. SD-l48 suderinti leidimą dujotiekio statybai, nors tur÷jo kreiptis d÷l pačios dujotiekio
statybos projekto suderinimo. Ant teritorijų dalies tarp Druskininkų ir Vytauto g., Druskininkuose,
topografin÷s nuotraukos, kurioje matyti esančios komunikacijos, yra UAB „Litesko“ atstovo D. Sabaliausko
2005 m. kovo 2 d. įrašas „sutikslinta“, tačiau dujotiekio projektas su UAB „Litesko“ nebuvo derintas. Taip
pat pažeistas 1992 m. geguž÷s 12 d. Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žem÷s ir miško
naudojimo sąlygų 190, 193.1 ir 192 punktų nuostatos d÷l šilumos ir karšo vandens tiekimo tinklų apsaugos
zonų naudojimo. Tiek UAB „Litesko“ valdomas turtas (šilumos energijos tinklai), tiek numatomas statyti
dujotiekis yra toje pačioje teritorijoje, net kertasi. Tod÷l dujotiekio statyba bei eksploatavimas pažeidžia ar
pažeis UAB „Litesko“ interesus. D÷l nesuderintų duomenų apie esančius šilumos tinklus iškyla avarijų, turto
sugadinimo ir sunaikinimo tikimyb÷, nes pažeidžiami mažiausi leistini atstumai taip šilumos tiekimo tinklų ir
kitų inžinerinių tinklų, kurie nustatyti 2005 m. vasario 24 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-80 patvirtintose
Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykl÷se. Pažeisti ir 2002 m. vasario 5 d. ūkio ministro
įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 27, 28
punktai, numatantys išimtinę dujų įmonių teisę statyti dujotiekius.
Atsakovas su skundu nesutiko. Nurod÷, kad dujotiekio projektavimo sąlygų sąvadas turi būti
derinamas su dujotiekio savininku (naudotoju). Pareišk÷jas n÷ra dujotiekio savininkas ar naudotojas, tod÷l su
juo sąvadas netur÷jo būti derinamas. Gavus UAB „Draugyst÷s sanatorija“ 2005 m. kovo 17 d. prašymą
išduoti statybos leidimą dujotiekio statybai, vykdant Statybos įstatymo 23 str. 9 d. reikalavimus, jis perduotas
nagrin÷ti Komisijai, kuri patikrino, ar ketinama vykdyti dujotiekio statyba atitinka teritorijų planavimo
dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus bei šio dujotiekio projektavimo sąlygų
sąvado reikalavimus. Komisija jokių neatitikimų nenustat÷ ir 2005 m. kovo 17 d. protokolu Nr. 19/05
rekomendavo savivaldyb÷s administracijai išduoti statybos leidimą dujotiekio statybai. Komisija, priimdama
2005 m. kovo 17 d. sprendimą, teis÷s aktų nepažeid÷. UAB „Litesko“ nenustatin÷jo jokių statinio
projektavimo sąlygų ir n÷ra Druskininkų mieste esančio dujotiekio savininkas ar naudotojas, tod÷l,
vadovaujantis Komisijos nuostatų 4.2, 5 punktais, UAB „Litesko“ paskirtas komisijos narys nebuvo ir
netur÷jo būti kviečiamas į 2005 m. kovo 17 d. pos÷dį. UAB „Draugyst÷s sanatorija“ vykdo statybos darbus
pagal projektą, suderintą su kompetentingomis institucijomis, atliekančiomis statybos valstybinę priežiūrą ir
vertinančiomis statybos darbų poveikį aplinkai bei kitiems asmenims. Teritorijos dalies tarp Druskininkų ir
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Vytauto g., Druskininkuose, topografin÷je nuotraukoje su pareišk÷ju yra suderintas statomo dujotiekio
vamzdyno išsid÷stymas. Min÷toje nuotraukoje yra UAB „Litesko“ atstovo D. Sabaliausko parašas su žyma
„sutikslinta 2005 m. kovo 2 d.“. Pažym÷jo, kad statomas dujotiekis netur÷s jokios įtakos pareišk÷jo teis÷ms ir
pareigoms, susijusioms su jo valdomu inžineriniu įrenginiu – šilumos tinklais, kadangi šie abu inžineriniai
tinklai nesutampa nei fizine, nei kitokia prasme. Pareišk÷jas neturi subjektin÷s teis÷s ginčyti UAB
„Druskininkų sanatorija“ išduotą statybos leidimą bei projektavimo sąlygų sąvadą, kadangi n÷ra subjektas,
turintis teisę kreiptis į administracinį teismą d÷l kitų asmenų teisių, valstyb÷s ar kitų viešųjų interesų gynimo,
o pareišk÷jo teiginiai d÷l jo teisių pažeidimo yra abstraktūs.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Draugyst÷s sanatorija“ praš÷ skundą atmesti. Nurod÷, kad
Reglamento STR 1.05.07:2002 11.1 p. nebuvo pažeistas, nes UAB „Litesko“ n÷ra dujų tiek÷ja ir savinink÷,
tod÷l su ja projektavimo sąlygų sąvadas netur÷jo būti derinamas. Gavus statybos leidimą 2005 m. kovo 25 d.
raštu Nr. SD-148 buvo kreiptasi į UAB „Litesko“ d÷l dujotiekio trasos darbų suderinimo susikirtimo vietose
su šilumos tinklų trasomis, kaip nurodyta projekto užsakymo Nr. 05/009 3 punkte, tačiau atsakymo į šį raštą
negauta. Min÷tu raštu buvo kreiptasi ne d÷l leidimo suderinimo, kaip teigia pareišk÷jas, o d÷l dujotiekio
statybos klausimų derinimo, kad išvengti avarijų tikimyb÷s. UAB „Draugyst÷s sanatorija“ sudar÷ dujų
tiekimo ir technin÷s priežiūros sutartis, kaip to reikalauja 2002 m. vasario 5 d. ūkio ministro įsakymas Nr.
43.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Druskininkų dujos“ su skundu sutiko. Nurod÷, kad
vadovaujantis ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo,
paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 24, 27, 28 punktais, tik UAB „Druskininkų dujos“ kaip naujojo
vartotojo paskirstymo teritorijoje licenciją turinti dujų įmon÷, prie kurios sistemos būtų jungiamas naujasis
vartotojas, arba jos pasirinktas rangovas gali projektuoti, statyti ir montuoti dujotiekius (atlikti prijungimo
darbus) šioje licencin÷je teritorijoje. Galiojantys teis÷s aktai nenumato šios ir kitų išimtinių dujų įmonių
teisių perleidimo tretiesiems asmenims. 2005 m. kovo 10 d. UAB „Druskininkų dujos“ išdav÷ UAB
„Draugyst÷s sanatorija“ technines sąlygas Nr. 65, į kurias taip pat įtrauk÷ įpareigojimą derinti prijungimo
prie vidutinio sl÷gio gamtinių dujų dujotiekio tinklų projektinę dokumentaciją su UAB „Druskininkų dujos“
kaip naujojo vartotojo teritorijoje paskirstymo licenciją turinčia dujų įmone. Šios technin÷s sąlygos negali ir
neturi būti tapatinamos su Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 26, 27, 28
punktuose nurodomomis prijungimo sąlygomis. Pastarųjų UAB „Druskininkų dujos“ UAB „Draugyst÷s
sanatorija“ iki šiol neišdav÷ ir nesudar÷ su ja min÷tų Taisyklių 28 punkte numatytos privalomos naujojo
vartotojo prijungimo sutarties. UAB „Draugyst÷s sanatorija“, nors ir žinodama, kad statybos leidimas statyti
ir montuoti paskirstymo dujotiekius turi būti išduodamas tik naujojo vartotojo teritorijoje paskirstymo
licenciją turinčiai dujų įmonei (UAB „Druskininkų dujos“), prieš tai dujų įmonei ir naujajam vartotojui
susitarus d÷l prijungimo sąlygų, įkainio ir terminų, inicijavo procedūras siekdama gauti statybos leidimą savo
vardu. Man÷, kad tarp atsakovo ir UAB „Draugyst÷s sanatorija“ d÷l jos savavališkai prad÷tų dujotiekio
statybos darbų vykdytojo (rangovo UAB „Para“) gal÷jo susiklostyti nevisiškai skaidrūs santykiai. Atkreip÷
d÷mesį į tai, kad UAB „Draugyst÷s sanatorija“ prašymo išduoti statybos leidimą data yra v÷lesn÷ (2005 m.
kovo 17 d.) nei prašymas yra gautas Druskininkų savivaldyb÷s administracijoje (2005 m. kovo 16 d.), taip
pat į aplinkybę, kad UAB „Draugyst÷s sanatorija“ prašymo išduoti statybos leidimą data ir Komisijos
protokolo Nr. 19/05 data yra ta pati, t. y. 2005 m. kovo 17 d., tuo tarpu Komisijos darbo reglamento 4, 5
punktuose yra numatyta, jog Komisijos pirmininkas ne v÷liau kaip likus trims dienoms iki numatomo
Komisijos pos÷džio informuoja kitus Komisijos narius apie numatomą Komisijos pos÷dį, nurodydamas laiką
ir vietą. Be to, man÷, kad atsakovas 2005 m. balandžio 28 d. išdav÷ UAB „Draugyst÷s sanatorija“ leidimą
žem÷s darbams atlikti (tiesti dujotiekį į sanatoriją), o rangovas UAB „Para“ vykd÷ darbus jau žinodami, kad
2005 m. balandžio 27 d. teismo nutartimi 2005 m. kovo 23 d. statybos leidimo galiojimas buvo sustabdytas,
ir sąmoningai ignoruodami teismo nutartį. Taip pat paaiškino, kad UAB „Druskininkų dujos“ technikos
direktorius J. Grigas Komisijos 2005 m. kovo 17 d. pos÷dyje nedalyvavo, o statinio projekto patikrinimo
protokolą Nr. 19/05 jam pasirašyti atvež÷ UAB „Draugyst÷s sanatorija“ atstovas, kuris nesuteik÷ pakankamai
laiko įsigilinti į prašomų pasirašyti dokumentų turinį. Taip pažeisti Komisijos darbo reglamento 4, 5 punktai.
Sutiko, kad d÷l nesutikslintų ir nesuderintų duomenų apie dujotiekio tiesimo vietoje esančius šilumos tinklus
iškyla didel÷ avarijų, turto sugadinimo ir sunaikinimo tikimyb÷, nes pažeidžiami mažiausi leistini atstumai
tarp šilumos tiekimo tinklų ir kitų inžinierinių tinklų. Man÷, kad tokias aplinkybes kvalifikuotai gali įvertinti
tik šilumos tiek÷jo atstovai. Sutiko su skundo teiginiais, jog projektuojamo dujotiekio dokumentacija tur÷jo
būti pateikta (kreiptasi d÷l techninių sąlygų išdavimo prieš patvirtinant projektavimo sąlygų sąvadą, suderinti
projektiniai sprendiniai) regiono šilumos tiek÷jui UAB „Litesko“ ir jos atstovas tur÷jo būti informuotas ir
kviečiamas į Komisijos pos÷dį, kuriame buvo sprendžiamas klausimas d÷l statybos leidimo išdavimo.
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Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija su skundu
sutiko. Nurod÷, kad 2003 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 03-71 UAB „Druskininkų dujos“ išduotos gamtinių
dujų paskirstymo ir tiekimo licencijos, o šio nutarimo 2 priede (pakeistas 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu
Nr. 03-126) apibr÷žta teritorija, kurioje ši bendrov÷ turi teisę paskirstyti gamtines dujas skirstomaisiais
tinklais (Druskininkų savivaldyb÷s teritorija, išskyrus UAB „Intergas“ licencijoje apibr÷žtą teritoriją). 2004
m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 03-25 UAB „Litesko“ išduota šilumos tiekimo licencija, kurios teritoriją apibr÷ž÷
licencijos priedas (Druskininkų miestas, Viečiūnų kaimas Druskininkų savivaldyb÷je ir t.t.). Man÷, kad
sprendžiant šalių ginčą reik÷tų atkreipti d÷mesį į Šilumos ūkio įstatymo 3, 7 ir 8 straipsnių reikalavimus bei
Druskininkų savivaldyb÷s tarybos patvirtintą šilumos ūkio specialųjį planą. Pažym÷jo, jog pagal įstatymą
konkurencija tarp alternatyvių energijos rūšių tiek÷jų vartotojų poreikiams šilumai tenkinti įgyvendinama
šilumos ūkio specialiaisiais planais, kuriuos tvirtina savivaldybių tarybos, o juos rengiant turi dalyvauti toje
teritorijoje esančios šilumos ir dujų tiekimo įmon÷s bei kiti su šilumos ūkiu susiję subjektai ir šilumos
vartotojų teises ginančios organizacijos.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugs÷jo 8 d. sprendimu pareišk÷jo skundą
tenkino iš dalies, panaikino 2005 m. kovo 23 d. statybos leidimą Nr. 35/05, o kitoje dalyje skundą atmet÷.
D÷l pareišk÷jo teis÷s ginčyti skundžiamus aktus teismas nurod÷, kad numatytas pastatyti statinys yra
suprojektuotas valstybin÷s žem÷s ir dalyje UAB „Draugyst÷s sanatorija“ valdomame žem÷s sklype.
Valstybin÷s žem÷s sklype yra išsid÷stę ir UAB „Litesko“ valdomi šilumos tiekimo tinklai. Norminiai teis÷s
aktai šilumos tiekimo tinklams nustato atitinkamas jų apsaugos taisykles, tod÷l UAB „Litesko“, kaip šilumos
tiekimo šilumos tinklais Druskininkų miestui licencijos tur÷toja ir šių inžinerinių tinklų valdytoja, gali
ginčyti skundžiamas projektavimo sąlygas bei statybos leidimą, tačiau tik tuo aspektu, ar šie aktai
nepažeidžia UAB „Litesko“ teisių arba įstatymų saugomų interesų. Tod÷l teismas nagrin÷jo ir vertino tik su
tuo susijusius pareišk÷jo argumentus. D÷l Projektavimo sąlygų sąvado Nr. 33/2005 teismas nurod÷, kad į šį
administracinį aktą, laikantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 5 dalies bei Reglamento STR 1.05.07:2002 13
punkto reikalavimų, buvo įrašytos UAB „Druskininkų dujos“ 2005 m.kovo 10 d. išduotos technin÷s sąlygos
Nr. 65, kadangi UAB „Druskininkų dujos“ yra gamtinių dujų paskirstymo ir tiekimo vartotojams inžinerinių
tinklų Druskininkų mieste savinink÷, turinti licenciją šiais tinklais paskirstyti ir tiekti gamtines dujas
vartotojams, o min÷tų projektavimo techninių sąlygų nustatymas atitinka UAB „Druskininkų dujos“
kompetenciją. Min÷tose teis÷s normose įtvirtintas reikalavimas, kad savivaldyb÷s administracijos direktorius
ar jo įgaliotas tarnautojas statinio projektavimo sąlygas turi derinti su jas rengusių inžinerinių tinklų
savininkais (naudotojais), tod÷l pareišk÷jas nepagrįstai teigia, kad projektavimo sąlygų sąvadas tur÷jo būti
derinamas ir su šilumos inžinerinių tinklų savininke UAB „Litesko“. Projektavimo sąlygų sąvadu nustatomi
privalomieji reikalavimai statinio techninio projekto rengimui. Sąvadas privalomas visiems statybos
dalyviams (Statybos įstatymo 11 str. l d.) ir galioja tol, kol galioja statybos leidimas (Reglamento STR
1.05.07:2002 2.18 p.). Įstatymų leid÷jas subjektui, realizuojančiam teisę būti statytoju (Statybos įstatymo 3
str.), nustat÷ atitinkamas pareigas (Statybos įstatymo 12 str. l d.), kurias jis turi vykdyti visuose statybos
veiklos etapuose. Taip pat nustat÷ reikalavimus d÷l aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros
paveldo vertybių bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių, susijusių su statinio statyba, apsaugos (Statybos
įstatymo 6 str.). Pareišk÷jas nepateik÷ įrodymų, kad projektavimo sąlygų sąvade Nr. 33/2005 nustatytos
projektavimo sąlygos kaip nors pažeidžia jo teises ir įstatymų saugomus interesus. Pareišk÷jo teiginiai d÷l
galimų jo turto sugadinimo bei avarijų tikimyb÷s yra prielaidų pobūdžio. Pareišk÷jas teisingai nurod÷, kad
teis÷s aktai nustato inžinerinių tinklų, tame tarpe šilumos tinklų apsaugos zonas. 1992 m. geguž÷s 12 d.
Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 190 punkte, 1998 m.
balandžio 24 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 151 patvirtintų Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų
įrenginių apsaugos taisyklių 3 punkte nurodyta, kad šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona
yra po 5 metrus nuo kanalo (vamzdyno, drenažo) kraštų, statinių išorinių sienų. Techninio projekto pagal
išduotą projektavimo sąlygų sąvadą reng÷jas turi parengti projektą vykdydamas teis÷s aktų,
reglamentuojančių inžinerinių tinklų apsaugą, reikalavimus. UAB „Para“ pagal Projektavimą sąlygų sąvadą
Nr.33/2005 parengto dujotiekio techninio projekto br÷žiniuose yra nurodyti atstumai tarp įvairių trasų,
mazgų, įgilinimas ir kt. D÷l statinio sankirtos su šilumos tiekimo tinklais yra parengtas atskiras br÷žinys.
Pareišk÷jas teismui negal÷jo nurodyti, kad pagal projektavimo sąlygų sąvadą parengtame statinio
techniniame projekte d÷l UAB „Litesko“ valdomų šilumos tinklų padaryti kokie nors pažeidimai. Sklypo
plano pastabose bei techninio projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad prieš dujotiekio montavimą esami
inžineriniai tinklai ir jų įgilinimas turi būti sutikslinti su jų savininkais, sankirtoje su šilumos tinklais turi būti
montuojamas pagal br÷žinį, šilumos tinklų atkasimo darbai derinami su šilumos tinklų savininkais. Bylos
medžiaga patvirtina, kad faktinis inžinerinių tinklų išsid÷stymas numatomo statinio statybos zonoje buvo
užfiksuotas Druskininkų m. teritorijos dalies tarp Druskininkų ir Vytauto gatvių topografin÷je nuotraukoje

186

Administracinių teismų praktika Nr. 8

nuo 2005-07-01

iki projektavimo sąlygų sąvado Nr. 33/2005 išdavimo. Min÷toje topografin÷je nuotraukoje yra inžinerinių
tinklų savininkų (valdytojų) atstovų 2005 m. kovo 1-2 d. parašai bei įrašai „suderinta“, „sutikslinta“, tame
tarpe ir UAB „Litesko“ atstovo D. Sabaliausko bei UAB „Druskininkų dujos“ atstovo J. Grigo, kurie
patvirtina, jog sutiko, kad topografin÷je nuotraukoje yra teisingai užfiksuotas esamas inžinerinių tinklų
išsid÷stymas. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas min÷tą topografinę nuotrauką buvo pateikęs projekto
techninių sąlygų reng÷jai UAB „Druskininkų dujos“ (l t., b.1.53). Min÷ta topografin÷ nuotrauka yra vienas iš
statinio techninio projekto dokumentų. Byloje nustatytos faktin÷s aplinkyb÷s, kad išduodant Projektavimo
sąlygų sąvadą Nr. 33/2005 bei pagal jį rengiant statinio techninį projektą su pareišk÷ju buvo sutikslintas jo
valdomų šilumos tinklų trasos išsid÷stymas, techniniame projekte atskirai aptartas ir atskiru br÷žiniu
suprojektuotas dujotiekio montavimas sankirtoje su šilumos tinklais, suteikia pagrindą konstatuoti, kad šios
priemon÷s numatytos siekiant nepažeisti pareišk÷jo interesų. Tuo remiantis teismas konstatavo, kad
Projektavimo sąlygų sąvadas Nr.33/2005 nepažeidžia pareišk÷jo teisių bei teis÷tų interesų. D÷l statybos
leidimo Nr. 35/05 teismas nurod÷, kad vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 6, 9, 12, 16 dalimis bei
Reglamento STR 1.07.01:2002 15, 16, 18, 20 punktais, statytojo (užsakovo) pateiktų dokumentų, nurodytų
Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje, patikrinimas Komisijoje tuo aspektu, ar statyba atitinka teritorijų
planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo
sąlygų sąvado reikalavimus, yra privaloma statytojo (užsakovo) prašymo išduoti statybos leidimą
nagrin÷jimo procedūros dalis, o Komisijos išvada yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas savivaldyb÷s
administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s tarnautojui) priimant
sprendimą išduoti ar neišduoti statybos leidimą. Druskininkų savivaldyb÷s Nuolatin÷ statybos komisija
statybos leidimo Nr. 35/05 išdavimo metu netur÷jo vadovaujantis aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. Dl-696 patvirtintais Nuolatin÷s statybos komisijos pavyzdiniais nuostatais patvirtintų Komisijos
nuostatų bei darbo reglamento (Druskininkų savivaldyb÷s mero 2002 m. rugpjūčio 22 d. potvarkiu Nr. 452
patvirtinti Komisijos nuostatai ir darbo reglamentas parengti vadovaujantis aplinkos ministro 2002 m.
balandžio 23 d. įsakymu Nr. 202 patvirtintu Statybos techninis reglamentu STR 1.07.05:2002 „Nuolatin÷s
statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai“), tod÷l teismas Komisijos procedūrinių veiksmų priimant 2005 m.
kovo 17 d. protokolinį sprendimą Nr. 19/05 atitiktį Druskininkų savivaldyb÷s mero 2002 m. rugpjūčio 22 d.
potvarkiu Nr. 452 patvirtintiems nuostatams bei darbo reglamentui vertino tiek, kiek jie neprieštarauja
min÷tiems aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. Dl-696 patvirtintiems Nuolatin÷s statybos
komisijos pavyzdiniams nuostatams ir atitinka Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalį bei Reglamento STR
1.07.01:2002 16 punkto reikalavimus. Šioje byloje priimtose ir įsiteis÷jusiose teismų nutartyse konstatuota,
kad Komisijos 2005 m. kovo 17 d. protokolinis sprendimas Nr. 19/05 laikytinas sud÷tine 2005 m. kovo 23 d.
statybos leidimo Nr. 35/05 dalimi, tod÷l nagrin÷jamu atveju vertinant, ar atsakovas, išduodamas min÷tą
statybos leidimą, nepažeid÷ pareišk÷jo teisių ir teis÷tų interesų, yra svarbu ir tai, ar Komisija laik÷si
pagrindinių sprendimo pri÷mimo procedūrų ir taisyklių. Nors Komisijos sprendimas yra rekomendacinio
pobūdžio, tačiau Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalyje, Reglamento STR 1.07.01:2002 16 punkte įtvirtinta
imperatyvi nuostata, kad Komisija privalo patikrinti, ar statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose
nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado
reikalavimus. Teismas nustat÷, kad Komisija padar÷ esminių procedūrinių pažeidimų ir neatliko Statybos
įstatymo 23 straipsnio 9 dalyje, Reglamento STR 1.07.01:2002 16 punkte, Pavyzdinių nuostatų 16 punkte bei
Komisijos nuostatų 8 punkte nustatytos pareigos. Teismas, remdamasis Komisijos pirmininko V. Margelio,
UAB „Draugyst÷s sanatorija“ bei „Druskininkų dujos“ atstovų paaiškinimais, nustat÷, kad d÷l UAB
„Draugyst÷s sanatorija“ prašymo išduoti statybos leidimą Komisijos pos÷džio nebuvo. 2005 m. kovo 17 d.
Komisijos pos÷džio protokolą 6 Komisijos nariai pasiraš÷ jų darbo vietose apsilankius pretendento gauti
statybos leidimą atstovui. Tai grubus procedūrinis pažeidimas, suteikiantis pagrindą išvadai, kad Komisija
neatliko pareigos patikrinti, ar statyba pagal parengtą projektą atitinka teritorijų planavimo dokumentuose
nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado
reikalavimus. Vadovaujantis Pavyzdinių nuostatų 11, 13 punktais (analogiškai Komisijos nuostatų 5, 11 p.
bei reglamento 9 p.), nagrin÷jamu atveju Komisijos pos÷dyje privalomai tur÷jo dalyvauti projektavimo
sąlygas nustačiusi UAB „Druskininkų dujos“. Kadangi pareišk÷jas n÷ra projektavimo sąlygas nustačiusi
institucija, tod÷l Komisijos pirmininkas tur÷jo teisę, o ne pareigą kviesti į Komisijos pos÷dį UAB „Litesko“
filialo „Druskininkų šiluma“ atstovą. Bylos medžiaga patvirtina, kad buvo pažeisti ir Pavyzdinių nuostatų 10,
11, 13 punktai, Komisijos nuostatų 5, 6, 11 punktai ir Komisijos darbo reglamento 5, 7, 9 punktų
reikalavimai. Komisijos pirmininkas nekviet÷ Komisijos pos÷džio, neteik÷ Komisijos nariams d÷l statybos
leidimo išdavimo ar neišdavimo svarstytinos medžiagos. Kad nebuvo laikytasi procedūros, patvirtina ir ta
faktin÷ aplinkyb÷, kad prašymas išduoti statybos leidimą ir Komisijos pos÷džio protokolas yra tos pačios
dienos (2005 m. kovo 17 d.) dokumentai, o prašymo registravimo Architektūros ir urbanistikos skyriuje net
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ankstesn÷ (2005 m. kovo 16 d.) už prašyme nurodytą jo surašymo datą (2005 m. kovo 17 d.). Šių
procedūrinių pažeidimų visuma negali būti vertinama kaip mažareikšmiai ar formalūs pažeidimai, kadangi
Komisija privalo patikrinti, ar statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo
tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus. Byloje nustatyta, kad
Druskininkų savivaldyb÷s taryba 2004 m. rugs÷jo 23 d. sprendimu Nr. Tl-609 „D÷l gamtinių dujų dujotiekio
įrengimo Druskininkų mieste bei gretimose gyvenviet÷se specialiojo plano patvirtinimo“ yra patvirtinusi
min÷tą specialųjį planą, tačiau iki 2005 m. geguž÷s 16 d. d÷l jo vyko ginčas teisme. Byloje n÷ra duomenų,
kad sprendžiant d÷l statybos leidimo UAB „Draugyst÷s sanatorija“ išdavimo būtų vertinta teritorijos
specialiojo planavimo specifika. Min÷ti procedūriniai pažeidimai pagrindžia pareišk÷jo reikalavimo
pagrįstumą teis÷s aktais nustatyta tvarka siekti, kad statybos leidimus išduodanti institucija (atsakovas)
užtikrintų jo kaip statybos zonoje valdančios inžinerinius tinklus įstatymais ginamų teisių bei teis÷tų interesų
apsaugą. Kadangi byloje nustatyta, jog Komisija neatliko privalomos patikrinimo procedūros, tod÷l statybos
leidimo sud÷tin÷ dalis – 2005 m. kovo 17 d. Komisijos pos÷džio protokolas Nr. 19/15, nelaikytas įrodymu,
patvirtinančiu, jog Komisija patikrino statybos atitiktį teritorijų planavimo dokumentuose nustatytiems
statybos sklypo tvarkymo reikalavimams (reglamentui) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimams, tame
tarpe ir pareišk÷jui, kaip numatomos atlikti statybos zonoje esančių inžinerinių šilumos tinklu valdytojui,
aktualiu aspektu. Konstatavus, jog 2005 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas d÷l min÷tų procedūrinių
pažeidimų yra niekinis, laikyta, jog atsakovas 2005 m. kovo 23 d. statybos leidimą Nr. 35/05 išdav÷
nepagrįstai, tod÷l jis panaikintas.
Pareišk÷jas UAB „Litesko“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti 2005 m. rugs÷jo 8 d. sprendimo
dalį, kuria atmestas reikalavimas d÷l Projektavimo sąlygų sąvado Nr. 33/2005 pripažinimo neteis÷tu ir
negaliojančiu, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – min÷tą reikalavimą tenkinti. Skunde pateiktais
motyvais mano, kad teismo siaurinamasis Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies ir Reglamento STR
1.05.07:2002 11, 14 punktų aiškinimas, kad šiose normose numatyta savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s
tarnautojo pareiga kreiptis su paraiška statinio projektavimo sąlygoms parengti tik į tuos inžinerinių tinklų
bei susisiekimo komunikacijų savininkus ar naudotojus, prie kurių valdomų tinklų bus jungiamas
projektuojamas statinys, yra nelogiškas. Mano, kad d÷l projektavimo techninių sąlygų paruošimo yra
privaloma kreiptis į visų inžinerinių tinklų savininkus (naudotojus), su kurių valdomais tinklais numatomas
statinys kirsis, kurių teritorijoje bus statomas, kuriuos gal÷s statybos metu, v÷lesnio funkcinio naudojimo ar
gedimo (avarijos) atveju neigiamai paveikti. Teismas nepasisak÷ d÷l argumentų, jog galiojantys teis÷s aktai
išimtinę teisę projektuoti, montuoti ir statyti dujotiekius suteikia tik licencin÷je teritorijoje veikiančioms dujų
įmon÷ms (jų pasirinktiems rangovams). Teismas statybos teisinius santykius reglamentuojančių teis÷s aktų
netaik÷ sistemiškai kartu su gamtinių dujų paskirstymo, tiekimo, naujų gamtinių dujų vartotojų prijungimo
santykius reglamentuojančiais teis÷s aktais. Dujotiekiai nuo esamų paskirstymo tinklų iki naujųjų vartotojų
yra projektuojami, montuojami ir statomi išimtinai tose teritorijose veikiančių įmonių (jų pasirinktų rangovų)
tarp dujų įmonių ir naujųjų vartotojų sudaromos „prijungimo sutarties“ pagrindu (Gamtinių dujų perdavimo,
paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 27, 28 p.). Būtent dujų įmon÷ prijungimo sutarties pagrindu
„sutartyje nustatytu terminu suprojektuoja ir iki naujojo vartotojo (iki paties vartotojo teritorijoje esančios
vartotojo sistemos) nutiesia naujus perdavimo ar paskirstymo sistemos dujotiekius bei įvadus“. Kaip
nurodyta šių taisyklių 29, 30 punktuose, pagal dujų įmon÷s išduotas prijungimo sąlygas vartotojas turi teisę ir
pareigą parengti (tik) vartotojo sistemos projektą, ją įrengti, tai atliekant Statybos įstatymo bei kitų teis÷s
aktų nustatyta tvarka. Teismas nepadar÷ būtinos išvados, kad skundžiami aktai (kurie skirti ne vartotojo
sistemos, o naujų paskirstymo dujotiekių nuo esamo UAB „Druskininkų dujos“ valdomo tinklo iki vartotojo
teritorijos (sklypo raudonųjų linijų) statybai) yra neteis÷ti ir d÷l tos priežasties, kad buvo išduoti subjektui,
nesančiam kompetentingu juos gauti (vykdyti gautų dokumentų pagrindu atitinkamus veiksmus). D÷l teismo
argumentų, kad pareišk÷jo teiginiai d÷l galimos valdomo turto sugadinimo bei avarijų tikimyb÷s yra
„prielaidų pobūdžio", kad pareišk÷jas nenurod÷, kokie konkrečiai pažeidimai d÷l UAB „Litesko“ valdomų
šilumos tinklų yra padaryti pagal skundžiamą projektavimo sąlygų sąvadą parengtame techniniame projekte,
nurodo, kad teismo pos÷dyje dalyvavęs pareišk÷jo atstovas neturi nei įgaliojimų ruošti projektavimo sąlygas,
nei vertinti paruoštų projektinių sprendinių atitikimą išduotoms sąlygoms, kaip neturi ir būtino tam techninio
išsilavinimo bei specialiųjų žinių. Be to, tokius įvertinimus ir išvadas galima padaryti per protingą laikotarpį,
specialistams įvertinus visą priešprojektinių bei projektavimo metu paruoštų dokumentų, sprendinių visumą.
Teismo pos÷dyje dalyvavęs pareišk÷jo atstovas neturi galimybių vienasmeniškai pakeisti pareišk÷jo filialo
„Druskininkų šiluma“ kompetentingų darbuotojų ir už juos, vadovaudamasis turimais fragmentiškais
dokumentais, pasisakyti d÷l konkrečių pažeidimų pagal skundžiamą projektavimo sąlygų sąvadą parengto
techninio projekto sprendiniuose, ar įvertinti teritorijos, kurioje projektuojamas gamtinių dujų dujotiekis,
ypatybes bei nurodyti, kokios konkrečiai specifin÷s projektavimo sąlygos numatomam statyti objektui būtų
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buvusios parengtos iš UAB „Litesko“ pus÷s ir įtrauktos į projektavimo sąlygų sąvadą. Ginčas šiuo klausimu
vyksta d÷l to, kad kompetentingai institucijai, valdančiai šilumos tiekimo inžinerinius tinklus, nebuvo
sudaryta galimyb÷s teis÷s aktų nustatyta tvarka atlikti išsamius pad÷ties įvertinimus, nustatyti sąlygas ir
įvertinti sprendinių atitikimą sąlygoms, kurios minimizuotų pareišk÷jo valdomo turto sugadinimo bei avarijų
tikimybę numatomo gamtinių dujų dujotiekio inžinierinio statinio statybos bei naudojimo metu.
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Druskininkų dujos“ prisid÷jo prie pareišk÷jo apeliacinio
skundo.
Atsakovas Druskininkų savivaldyb÷s administracija apeliaciniame skunde praš÷ pakeisti 2005 m.
rugs÷jo 8 d. sprendimą ir pareišk÷jo skundą atmesti pilnai. D÷l pareišk÷jo subjektin÷s teis÷s gynimo ribų
nurodo, kad teismas statybos leidimą iš esm÷s panaikino d÷l to, kad Komisijos pos÷džio protokolas buvo
surašytas ne pos÷džio metu. Tačiau tai susiję su administracinių procedūrų viešojo administravimo srityje
pažeidimu, bet ne su pareišk÷jo interesų pažeidimu. Pareišk÷jas min÷tame pos÷dyje nedalyvavo ir netur÷jo
dalyvauti, jis nebuvo išdavęs projektavimo sąlygų, kurios būtų tur÷jusios įtaką statybos projekto vertinimui,
nenurod÷ jokių statybos projekto trūkumų, d÷l ko laikytina, kad jo tiesioginio intereso, susijusio su
Komisijos darbu ir šio darbo organizavimu, n÷ra ir negali būti. Kadangi n÷ra paties intereso (teis÷s), n÷ra ir
negali būti tokio intereso (teis÷s) pažeidimo. Tod÷l nebuvo pagrindo išvadai, kad teismo nurodytais
pažeidimais yra pažeista pareišk÷jo subjektin÷ teis÷. Taigi teismas pareišk÷jo teises gyn÷ peržengdamas jų
gynybos ribas. D÷l Komisijos išvadų teis÷tumo nurod÷, kad vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 6,
9, 12, 16 dalimis, Reglamento STR 1.07.01:2002 15 punktu, statytojo (užsakovo) pateiktų dokumentų,
nurodytų Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalimi, patikrinimas Komisijoje tuo aspektu, ar statyba atitinka
teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei
projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus, yra privaloma statytojo (užsakovo) prašymo išduoti statybos
leidimą nagrin÷jimo procedūros dalis, skirta administracinių procedūrų viešojo administravimo srityje
vykdymui, o Komisijos išvada yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas savivaldyb÷s administracijos
direktoriui (jo įgaliotam savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s tarnautojui), priimant sprendimą išduoti ar
neišduoti statybos leidimą. Pažymi, kad statybos leidimo išdavimo procedūros teis÷tumui reikšminga yra ne
pačios Komisijos darbo forma, bet jos priimto sprendimo įforminimas, t. y. protokolas. Būtent aplinkyb÷,
kad Komisija protokolu (kurio forma yra nustatoma atitinkamu administraciniu aktu) įformina statybos
leidimui gauti pateiktų dokumentų patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja savivaldyb÷s administratoriui
išduoti ar neišduoti statybos leidimą, lemia, kad statybos leidimo išdavimo teis÷tumą šiuo aspektu pagrindžia
Komisijos protokolo buvimas arba nebuvimas. Byloje n÷ra ginčo, kad Komisijos sprendimas rekomenduoti
išduoti UAB „Draugyst÷s sanatorija“ statybos leidimą buvo įformintas protokolu, jame pasiraš÷ (be jokių
pastabų) visi šios komisijos nariai, kurie prival÷jo dalyvauti priimant šį sprendimą. Byloje n÷ra duomenų,
kad protokolą pasirašę asmenys nebūtų susipažinę su svarstomu klausimu, nebūtų vertinę paties statybos
projekto atitikimą projektavimo sąlygoms bei kitiems norminiams aktams, t. y., kad jie nebūtų vykdę savo
kaip Komisijos narių pareigų, tod÷l vien d÷l to, kad komisijos narių sprendimas buvo priimtas visiems jos
nariams nesusirinkus į vieną vietą, negali būti pagrindas laikyti tokį sprendimą neteis÷tu, ypač įvertinant tai,
jog sprendimas buvo tinkamai ir nustatyta tvarka įformintas. Analogišką praktiką vertinant Nuolatin÷s
statybos komisijos teis÷tumą ir šios veiklos įforminimo pagrindą (protokolą) formuoja ir Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas (2004 m. lapkričio 23 d. nutartis byloje Nr. A-11-946/2004).
Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Druskininkų sanatorija“ prisid÷jo prie atsakovo apeliacinio
skundo, o su pareišk÷jo apeliaciniu skundu nesutiko. Nurodo, kad Statybos įstatymas bei Reglamentas STR
1.05.07:2002 ne imperatyviai nustato konkrečias institucijas, į kurias privaloma kreiptis projektavimo
sąlygoms gauti, o įpareigoja kreiptis tik į tas institucijas, kurių kompetencija bei vykdoma veikla apima
planuojamą veiklą (statinio projektą). Pareišk÷jas skundo argumentu, jog galiojantys teis÷s aktai projektuoti,
montuoti ir statyti dujotiekius suteikia išimtinę teisę tik licencin÷je teritorijoje veikiančioms dujų įmon÷ms, t.
y. UAB „Druskininkų dujos“, tad projektavimo sąlygų sąvadas išduotas nekompetentingam subjektui, siekia
apginti ne savo, o valstyb÷s institucijų bei dujų įmon÷s teises ir interesus. Kadangi procesin÷s teis÷s reikšti
reikalavimą ginant kitų asmenų teises ir interesus pareišk÷jas neturi, tad min÷tas skundo motyvas neturi būti
nagrin÷jamas. Argumentas, jog tik UAB „Druskininkų dujos“ turi licenciją projektuoti, statyti ir montuoti
dujotiekius, yra nepagrįstas. 2001 m. birželio 19 d. Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 743 patvirtintos Gamtinių dujų
perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisykl÷s, kuriomis remiasi pareišk÷jas, dujotiekio
projektavimo ar statybos licencijos nenumato. Dujotiekiai – tai inžineriniai tinklai, tad jų projektavimui,
statybai ir montavimui taikytinas Statybos įstatymas, o ne min÷tos licencijavimo taisykl÷s. Pagal min÷to
įstatymo 23 straipsnio 12 dalį, statybos leidimą išduoda savivaldyb÷s administracijos direktorius, o ne kokia
nors įmon÷. Pagal Gamtinių dujų įstatymo 15 straipsnio 3 dalį, dujų įmon÷s kompetencija apsiriboja tik
pareiga nuspręsti, ar vartotojų įrengta sistema atitinka technines sąlygas ir prijungti arba ne vartotojų
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sistemas prie dujų įmon÷s sistemos. Pareišk÷jas išvadą, kad tik UAB „Druskininkų dujos“ ar jo pasirinktas
rangovas gali projektuoti, statyti ir montuoti dujotiekius, daro remdamasis ir ūkio ministro 2002 m. vasario 5
d. įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 24, 27, 28
punkte, tačiau juose tokia teis÷ nesuteikiama. D÷l skundo argumentų, kad pareišk÷jui nebuvo sudaryta
galimyb÷ atlikti pad÷ties įvertinimą, nustatyti sąlygas ir įvertinti sprendimų atitikimą sąlygoms, kad
minimalizuoti jo valdomų turto sugadinimo bei avarijų tikimybę, nurodo, kad pareišk÷jas n÷ra
kompetentinga institucija parengti statinio projektavimo sąlygas dujotiekio tiesimui, ir jis neįrod÷ priešingai.
Jis yra šilumos inžinerinių tinklų, o ne gamtinių dujų dujotiekio savininkas. Taigi, jo veikla n÷ra susijusi su
dujotiekio statyba ir gamtinių dujų tiekimu.
Pareišk÷jas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą su juo nesutinka. Nurodo, kad pirmosios
instancijos teismas pagrįstai konstatavo pareišk÷jo teisę ginčyti teisme UAB „Druskininkų sanatorija“
išduotą statybos leidimą. Šį leidimą teismas panaikino ne d÷l formalaus 2005 m. kovo 17 d. Komisijos
pos÷džio nebuvimo, o d÷l visumos Komisijos padarytų procedūrinių pažeidimų. Atsakovas nepateik÷
įrodymų, kad Komisijos nariai 2005 m. kovo 17 d. protokolą pasiraš÷ susipažinę bei įvertinę leidimui gauti
pateiktų dokumentų atitikimą nustatytiems reikalavimams. Tam norminiai aktai numato minimalų 3 dienų
terminą, kurio nebuvo laikytasi, tad jau vien tai leidžia daryti išvadą, kad pateiktų dokumentų įvertinimui
Komisijos nariai netur÷jo pakankamai laiko. Byloje yra nustatyta, kad Komisijos pos÷dis apskritai nebuvo
kviečiamas, dokumentai susipažinimui nebuvo teikiami ir pos÷dis neįvyko. Tod÷l teismas pagrįstai
konstatavo, kad 2005 m. kovo 17 d. pos÷džio protokolas nelaikytinas įrodymu, kad komisija atliko savo
pareigas.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija atsiliepime į
pareišk÷jo apeliacinį skundą nurod÷, kad jame keliami klausimai nepriskirtini komisijos kompetencijai, tod÷l
nuomon÷s d÷l jų nepateik÷.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
D÷l UAB „Litesko“ apeliacinio skundo argumentų
UAB „Litesko“ apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmet÷
jų skundo reikalavimą pripažinti Druskininkų savivaldyb÷s vyriausiojo architekto 2005 m. kovo 15 d.
patvirtintą ir išduotą Projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 33/2005 neteis÷tu ir negaliojančiu. Pagrindinis
apeliacinio skundo motyvas susijęs su tuo, kad pirmosios instancijos teismas siaurinamai aiškino Statybos
įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas, ir tod÷l buvo padarytos įstatymo aiškinimo ir taikymo
klaidos.
Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad „savivaldyb÷s administracijos
direktorius (jo įgaliotas savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s tarnautojas), gavęs šio straipsnio 2 dalyje
išvardintus dokumentus, per 3 dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms šio
Įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje, parengti (pagal kompetenciją) inžinerinių tinklų bei susisiekimo
komunikacijų savininkams ar naudotojams“.
UAB „Litesko“ atstovo nuomone, ši norma turi būti aiškinama plečiamai ir tod÷l Projektavimo
sąlygų sąvadas tur÷jo būti derinamas ir su UAB „Litesko“, nes projektuojamas dujotiekis keliose vietose
kirsis su šilumos tiekimo tinklais.
Sistemin÷ Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 20 straipsnio 5 d. ir 6 dalių normų
analiz÷ leidžia padaryti išvadą, kad Projektavimo sąlygų sąvadas turi būti derinamas tik su tokiais
inžinierinių tinklų savininkais ar valdytojais, kurių teikiamomis paslaugomis statytojas (užsakovas) gal÷s
naudotis. Šiuo atveju statytojas, projektuodamas dujotiekį, objektyviai negal÷s pasinaudoti galimose
dujotiekio ir šilumos tiekimo tinklų susikirtimo vietose šilumos tiek÷jo UAB „Litesko“ teikiamomis
paslaugomis. Projektavimo sąlygų sąvadas Nr. 33/2005 buvo suderintas su dujų tiek÷ju ir šių tinklų
savininku UAB „Druskininkų dujos“, o tai, kad UAB „Druskininkų dujos“ teisin÷ pozicija pasikeit÷ po to,
kai jo savininku tapo UAB „Litesko“, reikšm÷s sprendžiant šį ginčą neturi.
Apibendrindama tai, kas parašyta, teis÷jų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas
tinkamai išaiškino ir taik÷ Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 1 punktą, tod÷l UAB „Litesko“ apeliacinis
skundas turi būti atmestas.
D÷l Druskininkų savivaldyb÷s administracijos apeliacinio skundo argumentų
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Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai ir teisingai nustat÷ formalius pažeidimus, padarytus
išduodant leidimą statybai, tačiau teis÷jų kolegija mano, kad vien formalių pažeidimų buvimas nesudaro
pagrindo panaikinti leidimą statybai, jei n÷ra pažeisti viešieji ar trečiųjų asmenų interesai. Tokia išvada
darytina atsižvelgiant į UAB „Draugyst÷s sanatorija“, gavusios leidimą statybai Nr. 35/05, teis÷tų lūkesčių ir
įgytų teisių apsaugos principus. Nagrin÷jamu atveju yra būtina atsakyti į klausimą, ar UAB „Draugyst÷s
sanatorija“, atlikusi visus su statybos leidimo gavimu susijusius veiksmus ir pateikusi visus reikiamus
dokumentus, elg÷si sąžiningai ir tod÷l pagrįstai tur÷jo teis÷tus lūkesčius, kurie gavus statybos leidimą virto
teis÷tai įgytomis teis÷mis. Šiuo aspektu teis÷jų kolegija sprendžia, kad UAB „Draugyst÷s sanatorija“ teis÷tai
atliko visus būtinus statybos leidimui gauti veiksmus, pateik÷ visus tokiam sprendimui reikiamus
dokumentus ir:
– pagrįstai negal÷jo numatyti, kad viešojo administravimo subjektas statybos leidimo išdavimo
procese pažeis formalias procedūras;
– nepateik÷ viešojo administravimo subjektui jokių apgaulingų, neteisingų ar neišsamių duomenų,
siekdama statybos leidimo išdavimo;
– viešojo administravimo subjektui, išdavusiam leidimą statybai, buvo žinomos visos faktin÷s ir
teisin÷s aplinkyb÷s, susijusios su sprendimu išduoti statybos leidimą, ir iki apeliacin÷s instancijos teismo
pos÷džio dienos šios aplinkyb÷s n÷ra pakitusios;
– statybos leidimas tiesiogiai nepažeid÷ nei viešojo intereso, nei kitų asmenų teisių bei įstatymo
saugomų interesų;
– remiantis išduotu statybos leidimu jau buvo padarytos didel÷s investicijos į dujotiekio statybą.
Remiantis išd÷stytais argumentais teismas sprendžia, kad šioje situacijoje UAB „Draugyst÷s
sanatorija“ leidimo statybai gavimo procese elg÷si sąžiningai ir buvo įgijusi teis÷tus lūkesčius gauti leidimą
jos poreikiams reikalingo dujotiekio statybai. V÷liau realiai įgijus leidimą statybai Nr. 35/05 UAB
„Draugyst÷s sanatorija“ teis÷ti lūkesčiai virto teis÷tai įgyta teise, kuri taip pat saugoma bendrųjų teis÷s
principų, ir tokia suteikta teis÷ gali būti atimta tik esant teis÷s tur÷tojo nesąžiningumui.
Byloje n÷ra nustatytas UAB „Draugyst÷s sanatorija“ nesąžiningumas ar neteis÷ti veiksmai, gaunat
leidimą statybai. Druskininkų savivaldyb÷s administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotas
leidimas statybai nepažeidžia nei viešojo intereso, nei trečiųjų asmenų teisių ir įstatymo saugomų interesų,
tod÷l leidimas statybai Nr. 35/05, remiantis vien tik formaliais pažeidimais, negal÷jo būti panaikintas.
Apibendrinant tai, kas parašyta, teis÷jų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas
nepagrįstai panaikino statybos leidimą Nr. 35/05, tod÷l ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis turi
būti pakeista.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teis÷jų
kolegija
n u t a r i a:
UAB „Litesko“ apeliacinį skundą atmesti.
Druskininkų savivaldyb÷s administracijos apeliacinį skundą tenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 8 d. sprendimo dalį, kuria buvo
panaikintas Druskininkų savivaldyb÷s administracijos statybos leidimas, pakeisti ir pareišk÷jo UAB
„Litesko“ skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.
1.3.7.

Kitos ginčo administracin÷s bylos

1.3.7.1. D÷l Draudimo priežiūros komisijos įgalinimų apimties
Draudimo įstatymas nedraudžia Draudimo priežiūros komisijai skelbti interneto tinklalapyje
Draudimo priežiūros komisijos teis÷s taikymo praktiką arba pateikti atitinkamus pranešimus spaudai, tačiau
tokie pranešimai negali būti įtvirtinami teis÷s taikymo akto rezoliucin÷je dalyje, nes įstatymai nenumato
Draudimo priežiūros komisijai teis÷s, individualiu teis÷s taikymo aktu pareišk÷jo atžvilgiu sukurti ir taikyti
dar vieną quasi poveikio priemonę – sprendimo paskelbimą viešai. Sprendimo rezoliucin÷s dalies
paskelbimas interneto tinklalapyje negali būti prilygintas visuomen÷s informavimui apie Draudimo
priežiūros komisijos funkcijų atlikimą.
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Sutartinių teisinių santykių pažeidimas paprastai siejamas su individualiu draud÷jo ar naudos
gav÷jo arba nukent÷jusių trečiųjų asmenų teisių arba interesų pažeidimu, ir tokiais atvejais min÷tų asmenų
pažeistos teis÷s paprastai turi būti ginamos privatin÷s teis÷s normomis. Išimtis iš šios taisykl÷s galima tik
tais atvejais, kuomet draudimo įmon÷s praktika, sudarant ir vykdant draudimo sutartis arba padarant
Draudimo įstatyme įtvirtintų privatin÷s teis÷s normų pažeidimus, pažeidžiamos vertyb÷s, kurios yra viršesn÷s
nei individualios vertyb÷s, kitaip tariant, pažeidžiamos socialin÷s vertyb÷s, kurių apsauga suinteresuota visa
visuomen÷ arba jos dalis.
Draudimo įstatymo 82 straipsnio 8 dalies numatytos draudiko pareigos, jei draudimo išmoka n÷ra
išmok÷ta per 30 dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį, raštu išsamiai informuoti draud÷ją (naudos
gav÷ją) apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą, pažeidimas iš esm÷s pažeidžia ne tik draud÷jo ar naudos
gav÷jo individualius interesus, bet ir visų draud÷jų ar naudos gav÷jų interesus, kitaip tariant, tokiais atvejais
pažeidžiama visiems reikšminga socialin÷ vertyb÷.
Administracin÷ byla Nr. A15-626/2005
Procesinio sprendimo kategorija: 25
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. rugs÷jo 27 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų
Anatolijaus Baranovo, Birut÷s Janavičiūt÷s, Gintaro Kryževičiaus (pirmininkas), Sigitos Rud÷nait÷s ir
Edvardo Sinkevičiaus (praneš÷jas),
sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,
dalyvaujant pareišk÷jo atstovui Tomui Vagnoriui,
atsakovo atstovui Dariui Andriukaičiui,
trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui,
viešame teismo pos÷dyje apeliacine tvarka išnagrin÷jo administracinę bylą pagal atsakovo
Draudimo priežiūros komisijos apeliacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m.
vasario 3 d. sprendimo administracin÷je byloje pagal pareišk÷jo UAB DK „PZU Baltija“ skundą atsakovui
Draudimo priežiūros komisijai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui UAB „Baltnautikas“ d÷l
administracinio akto panaikinimo.
Teis÷jų kolegija
nustat÷:
Atsakovas Draudimo priežiūros komisija 2004 m. spalio 19 d. protokolo Nr. 1-43 nutarimu
pareišk÷jui UAB draudimo kompanijai „PZU Baltija“ (buvusi UAB „NORD/LB draudimas“) skyr÷ 10 000
Lt baudą, nurod÷, jog pareišk÷jas privalo sumok÷ti baudą per m÷nesį nuo nutarimo gavimo, nustat÷, jog apie
baudos sumok÷jimą pareišk÷jas privalo informuoti atsakovą per 3 dienas po baudos sumok÷jimo, ir nutar÷
apie pareišk÷jo nubaudimą paskelbti atsakovo interneto tinklapyje. Pareišk÷jas nubaustas už tai, kad
šiurkščiai pažeid÷ Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 ir 8 dalis. Protokole nurodyta, kad 2004 m. sausio 15 d.
buvo pavogtas trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Baltnautikas“ naudojamas UAB „NORD/LB lizingas“
priklausantis automobilis Audi A4, v/n JLO 051. 2004 m. sausio 17 d. automobilis rastas apgadintas. 2004
m. sausio 21 d. pareišk÷jas gavo UAB „Baltnautikas“ pranešimą apie automobilio vagystę, o 2004 m. vasario
25 d. – papildomą pranešimą apie tai, jog pavogus automobilį buvo sugadinta ir jo automatin÷ pavarų d÷ž÷.
2004 m. balandžio 21 d. pareišk÷jas išmok÷jo 5 006,56 Lt draudimo išmoką už automobilio sugadinimus,
tačiau už automatin÷s pavarų d÷ž÷s gedimą nesumok÷jo nurodęs, jog, jo nuomone, šis gedimas nesusijęs su
automobilio vagyste ir UAB „Baltnautikas“ tur÷tų dokumentais įrodyti, jog pavarų d÷ž÷s gedimas yra
vagyst÷s pasekm÷. Atsakovo protokole nurodyta, kad pareišk÷jas pagal Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6
dalį pats privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mok÷jimo ar suteikiančias teisę
sumažinti draudimo išmoką, tod÷l jis neteis÷tai reikalavo iš trečiojo suinteresuotojo asmens, kad šis įrodytų,
jog pavarų d÷ž÷s gedimas yra vagyst÷s pasekm÷. UAB „Baltnautikas“ buvo pateikęs atitinkamus
dokumentus, kuriuose padaryta prielaida, jog pavarų d÷ž÷s gedimai atsirado tempiant automobilį su
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neteisingai įjungta pavara, ir tuo savo įrodin÷jimo pareigą įvykdęs. Protokole nurodyta, kad pareišk÷jas
draudimo išmokos neišmok÷jo per 30 dienų nuo pranešimo apie įvykį. Tokiu atveju pagal Draudimo
įstatymo 82 straipsnio 8 dalį jis prival÷jo išsamiai informuoti trečiąjį suinteresuotąjį asmenį apie
draudžiamojo įvykio tyrimo eigą, tačiau to nepadar÷. Protokole taip pat nurodyta, kad pareišk÷jas
piktnaudžiavo Draudimo įstatymo 82 straipsnio 1 dalyje numatyta draudiko teise reikalauti, jog draud÷jas,
naudos gav÷jas ar nukent÷jęs trečiasis asmuo pateiktų visą informaciją ir dokumentus apie draudžiamojo
įvykio aplinkybes bei pasekmes. Nors UAB „Baltnautikas“ dar 2004 m. vasario 25 d. buvo pateikęs
pareišk÷jui informaciją apie pavarų d÷ž÷s gedimą, tačiau pareišk÷jas nepagrįstai reikalavo iš trečiojo
suinteresuotojo asmens papildomų įrodymų d÷l pavarų d÷ž÷s gedimo priežastinio ryšio su vagyste, ir tik
2004 m. liepos 20 d. pareišk÷jas kreip÷si į trečiąjį suinteresuotąjį asmenį d÷l sugadintos pavarų d÷ž÷s
pateikimo, kad pareišk÷jas gal÷tų užsakyti jos ekspertizę. Protokole nurodyta, kad pareišk÷jo padaryti
pažeidimai formuoja neigiamą draudžiamųjų įvykių administravimo praktiką, kelia nepasitik÷jimą
pareišk÷ju, kaip draudimo įmone, bei abejones d÷l visos draudimo sistemos patikimumo, yra neigiamas
pavyzdys kitoms draudimo įmon÷ms.
Pareišk÷jas skundu kreip÷si į teismą, prašydamas panaikinti Draudimo priežiūros komisijos 2004
m. spalio 19 d. protokolą Nr. 1-43. Nurod÷, kad bauda skirta nesivadovaujant Administracinių teis÷s
pažeidimų kodekso taisykl÷mis. Jis nepažeid÷ pareigos informuoti draud÷ją (naudos gav÷ją) apie
draudžiamojo įvykio tyrimo eigą. Susirašin÷jimo, kuris vyko tarp jo ir UAB „Baltnautikas“, negalima laikyti
neišsamiu. Tai, jog buvo teikiama neišsami informacija, yra tik nepagrįsta atsakovo nuomon÷. Pareišk÷jas
nurod÷, kad atsakovas nepagrįstai taik÷ poveikio priemonę protokolu. Tokios sprendimo formos teis÷s aktai
nenumato. Teis÷s aktai nenumato tokios sankcijos kaip paskelbimas apie įmon÷s nubaudimą atsakovo
interneto tinklapyje. Pareišk÷jas taip pat nurod÷, kad būtina kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad šis ištirtų, ar
Draudimo įstatymo 193 straipsnio 4 dalis, 197 straipsnio 3 punktas ir 201 straipsnio 3 dalis neprieštarauja
Konstitucijoje įtvirtintam teisin÷s valstyb÷s principui ir Konstitucijos 150 straipsniui. Konstitucijoje
įtvirtintas teisin÷s valstyb÷s principas, be kita ko, reiškia, kad asmenims atsakomyb÷ gali būti taikoma už
aiškiai apibr÷žtus nusižengimus. Konstitucijos 150 straipsnyje nurodyta, kad Konstitucijos sudedamąją
dalimi yra Konstitucinis aktas „D÷l Lietuvos Respublikos naryst÷s Europos Sąjungoje“. Šio akto 2 dalyje
nurodyta, kad Europos Sąjungos teis÷s normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisin÷s sistemos dalis.
Europos Sąjungos teis÷s normos taikomos tiesiogiai, o teis÷s normų kolizijos atveju, jos turi viršenybę prieš
Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teis÷s aktus. Pareišk÷jas nurod÷, kad yra rimtas pagrindas manyti,
jog min÷toms Konstitucijos nuostatoms prieštarauja šios nagrin÷jamu atveju taikytinos nuostatos: Draudimo
įstatymo 193 straipsnio 4 dalis, nustatanti, jog Draudimo priežiūros komisija, atlikdama savo funkcijas, turi
teisę taikyti šio ir kitų įstatymų nustatytas poveikio priemones asmenims, pažeidusiems šį įstatymą ir kitus
draudimo teis÷s aktus; Draudimo įstatymo 197 straipsnio 3 punktas, suteikiantis teisę Draudimo priežiūros
komisijai, esant šio įstatymo 201 straipsnyje numatytiems pagrindams, skirti įstatymo 201 straipsnyje
nustatytas baudas; Draudimo įstatymo 201 straipsnio 3 dalis, nustatanti baudų skyrimą. Pagal Konstitucijos
150 straipsnį Lietuvos įstatymų leid÷jui yra privaloma Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. gruodžio 16
d. Direktyva 2002/87/EB, nustatanti papildomą priežiūrą kredito įstaigoms, draudimo įmon÷ms ir
investicin÷ms firmoms, priklausančioms finansiniam konglomeratui, ir iš dalies pakeičianti Tarybos
Direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos
Parlamento ir Tarybos Direktyvas 98/78/EB bei 2000/12/EB. Pagal šią direktyvą poveikio priemon÷s,
laikantis teisminių ir gynybą užtikrinančių procedūrų, gali būti taikomos tik už tam tikrus pažeidimus,
susijusius su draudikų konglomerato įmonių finansine būkle. Tuo tarpu min÷tos Draudimo įstatymo
nuostatos suteikia teisę Draudimo priežiūros komisijai skirti baudą iki 10 0000 eurų bet kuriam subjektui,
šiurkščiai pažeidusiam bet kurią Draudimo įstatymo ar kitų su juo susijusių teis÷s aktų nuostatą.
Atsakovas ir trečiasis suinteresuotasis asmuo su skundu nesutiko, praš÷ jį atmesti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. vasario 3 d. sprendimu pareišk÷jo skundą
tenkino iš dalies ir panaikino Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. spalio 19 d. protokolo Nr.1-43
nutariamosios dalies 3 punktą, kuriuo buvo nutarta paskelbti apie pareišk÷jo nubaudimą Draudimo priežiūros
komisijos interneto tinklapyje. Teismas nurod÷, kad pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą n÷ra. Pareišk÷jo
nurodyta direktyva šios bylos santykiams netaikytina. Direktyva yra skirta nustatyti papildomą priežiūrą
finansin÷ms grup÷ms (konglomeratams), vykdančiomis mišrią veiklą, ir ja siekiama kontroliuoti finansinę
riziką, ir ypač rizikos koncentraciją. Tuo tarpu Draudimo įstatymas reglamentuoja draudimo kompanijų
individualios priežiūros, joms vykdant draudžiamąją veiklą, teisinius santykius. Be to, Draudimo įstatymas
yra suderintas su direktyva, o skundžiamo atsakovo nutarimo pri÷mimo metu dar nebuvo pasibaigęs
direktyvos įgyvendinimo laikotarpis. Įgyvendindamas min÷tą direktyvą, Seimas pri÷m÷ Įmonių,
priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymą, kurio 20 straipsnio 2 dalis numato, jog
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įstatymas taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d. ir v÷liau prasid÷siančių finansinių metų ataskaitų priežiūrai.
Teismas nurod÷, kad pareišk÷jas padar÷ atsakovo nurodytus Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 ir 8 dalyse
pažeidimus. Pareišk÷jo susirašin÷jimo su trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu chronologija ir pareišk÷jo
atsakovui pateiktas paaiškinimas leidžia teigti, jog pareišk÷jas trečiajam suinteresuotajam asmeniui iš viso
neteik÷ jokios informacijos apie tyrimo eigą, išskyrus reikalavimus pateikti dokumentus, o pareišk÷jo
padarytų užklausų analiz÷ leidžia teigti, jog pareišk÷jas iki 2004 m. liepos 20 d. informacijos apie pavarų
d÷ž÷s gedimo galimas priežastis iš viso nerinko, nors prival÷jo ir tur÷jo galimybes tai daryti. Atsakovas,
įvertinęs pažeidimo šiurkštumo laipsnį, skyr÷ baudą, kurios dydis žymiai skiriasi nuo maksimalaus galimo
baudos dydžio, ir kuri pagal padaryto pažeidimo pobūdį n÷ra per griežta. Draudimo įstatymo 197 straipsnis
nenumato tokios poveikio priemon÷s, kaip informacijos apie nubaudimą paskelbimas. Atsakovas
nepatvirtino, kad tokia priemon÷ būtų numatyta kokiuose nors kituose jo veiklą reglamentuojančiuose teis÷s
aktuose. Nors atsakovas šios priemon÷s nelaiko poveikio priemone, Draudimo įstatymo prasme, tačiau,
norint tokią priemonę taikyti, ji turi būti numatyta teis÷s aktuose, nes jos pasekm÷s nubaustajam yra
pakankamai rimtos. Teismas taip pat nurod÷, kad bauda paskirta ne pagal Administracinių teis÷s pažeidimų
kodeksą, pagal kurį administracinio poveikio priemon÷s už kodekse numatytų veikų padarymą skiriamos tik
fiziniams asmenims. Draudimo įstatyme numatyta bauda yra ekonomin÷ sankcija. Tod÷l pareišk÷jo teiginiai
d÷l nuobaudos skyrimo procedūrų neatitikimo Administracinių teis÷s pažeidimų kodeksui yra nepagrįsti.
Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m.
vasario 3 d. sprendimą ir priimti naują – pareišk÷jo skundą atmesti. Nurodo, kad informacijos apie paskirtą
poveikio priemonę paskelbimas n÷ra poveikio priemon÷, tod÷l ji n÷ra numatyta nei Draudimo įstatyme, nei
kituose draudimo veiklą reglamentuojančiuose teis÷s aktuose. D÷l baudos skyrimo ir jos paskelbimo
pareišk÷jui kyla bendros pasekm÷s, tod÷l negalima diferencijuotai vertinti, kokio dydžio pasekmes atskirai
suk÷l÷ paskirtoji bauda ir sprendimo skirti baudą paskelbimas interneto tinklalapyje. Pateikdamas internete
informaciją apie pareišk÷jui paskirtą poveikio priemonę, jis siek÷ informuoti kitus draudimo rinkos dalyvius,
kad šie laikytųsi draudimo veiklą reglamentuojančių teis÷s aktų. Informacin÷ poveikio priemon÷s
paskelbimo funkcija pasireiškia ir tuo, jog draud÷jai, apdraustieji, naudos gav÷jai, nukent÷ję tretieji asmenys
arba galintys tapti tokiais, sužinoję apie draudimo įmon÷s padarytą teis÷s aktų pažeidimą, gali atidžiau bei
apdairiau planuoti savo veiksmus, susijusius su draudimo sutarčių sudarymu, jų vykdymu, efektyviau
įgyvendinti savo teises bei teis÷tus interesus. Be to, informuodamas visuomenę apie paskirtas poveikio
priemones, atsakovas atlieka Draudimo įstatymo 192 straipsnio 11 punkte nustatytą funkciją, t. y. informuoja
visuomenę apie savo funkcijų atlikimą. Atsakovas nurodo, kad pareišk÷jo padarytas pažeidimas n÷ra vien tik
individualaus pobūdžio, nes toks pažeidimas kelia visuomen÷s nepasitik÷jimą ne tik konkrečia draudimo
įmone, bet ir visa draudimo sistema. Paskelbus viešai apie draudimo įmon÷s padarytą pažeidimą bei už ją
skirtą atitinkamą poveikio priemonę, stiprinamas visuomen÷s pasitik÷jimas valstybin÷s priežiūros
mechanizmu. Visuomen÷s žinojimas, kad draudimo įmonei, pažeidusiai teis÷s aktus, bus skirta atitinkama
poveikio priemon÷, padeda užtikrinti draudimo sistemos patikimumą, veiksmingumą, saugumą ir stabilumą.
Teis÷jų kolegija
k o n s t a t u o j a:
D÷l Draudimo priežiūros komisijos teis÷s viešai skelbti savo spendimus
Apelianto skunde nurodytas argumentas, jog nors teis÷ skelbti apie poveikio priemonių taikymą
n÷ra numatyta Draudimo įstatyme ir kituose draudimo veiklą reglamentuojančiuose teis÷s aktuose, tačiau ši
teis÷ išplaukia iš Draudimo įstatymo 181 straipsnio 3 dalies ir 192 straipsnio 11 punkto, nes informacijos
apie paskirtą poveikio priemonę paskelbimas negali būti laikomas savarankiška priemone, vertintinas
kritiškai.
Draudimo įstatymo 181 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad „Priežiūros komisijos tikslas – užtikrinti
draudimo sistemos patikimumą, veiksmingumą, saugumą ir stabilumą bei draud÷jų, apdraustųjų, naudos
gav÷jų ir nukent÷jusiųjų trečiųjų asmenų interesų ir teisių apsaugą“. Draudimo įstatymo 197 straipsnyje yra
pateiktas išsamus poveikio priemonių sąrašas, kuriame n÷ra numatyta, kad priežiūros komisijos sprendimas
gali būti skelbiamas viešai. Pagal savo pobūdį sprendimo apie taikytas poveikio priemones paskelbimas
viešai gali būti sugretintas su Baudžiamojo kodekso 43 straipsnio 2 dalyje numatyta taisykle, jog teismas
paskyręs bausmę juridiniams asmeniui, gali nutarti paskelbti šį nuosprendį per visuomen÷s informavimo
priemones. Min÷ta taisykl÷ vertintina kaip quasi poveikio priemon÷ juridiniam asmeniui, nes po tokio
paskelbimo yra pakenkiama juridinio asmens dalykinei reputacijai. Tačiau ši quasi poveikio priemon÷
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juridinio asmens atžvilgiu gali būti pritaikyta tik teismo sprendimu ir tik pagal baudžiamąjį įstatymą. Teis÷jų
kolegija mano, kad šioje byloje Draudimo priežiūros komisijos sprendimo viešas paskelbimas interneto
tinklalapyje turi būti prilyginamas Draudimo įstatyme įtvirtintoms poveikio priemon÷ms. Europos Tarybos
ministrų komiteto Rekomendacijos Nr. R (91) 1 „D÷l administracinių nuobaudų“ 1 principas skelbia, kad
administracin÷s sankcijos ir jų taikymo sąlygos turi būti nustatytos įstatymų. Kaip buvo min÷ta, tokia
poveikio priemon÷ Draudimo įstatyme nenumatyta.
Draudimo įstatymo 192 straipsnio 11 punkte numatyta, kad Priežiūros komisija informuoja
visuomenę apie Priežiūros komisijos funkcijų atlikimą, reikšmingus pasikeitimus draudimo rinkoje. Cituota
norma suteikia visuomen÷s teis÷s į informaciją apie Priežiūros komisijos veiklą garantiją, ir Priežiūros
komisija privalo visuomen÷s teisę į informaciją įgyvendinti, tam pasirinkdama įstatymui neprieštaraujančius
ir subjektų teisių bei interesų nepažeidžiančius visuomen÷s informavimo būdus. Įstatymas nedraudžia
priežiūros komisijai skelbti interneto tinklalapyje Priežiūros komisijos teis÷s taikymo praktiką arba pateikti
atitinkamus pranešimus spaudai, tačiau tokie pranešimai negali būti įtvirtinami teis÷s taikymo akto
(Draudimo priežiūros komisijos nutarimas d÷l baudos skyrimo UAB „Nord/LB draudimas“) rezoliucin÷je
dalyje, nes įstatymai nenumato Priežiūros komisijai teis÷s, individualiu teis÷s taikymo aktu pareišk÷jo
atžvilgiu sukurti ir taikyti dar vieną quasi poveikio priemonę – sprendimo paskelbimą viešai.
Šioje byloje nustatyta, kad Priežiūros komisija nutar÷ skelbti interneto tinklalapyje tik pareišk÷jo
atžvilgiu priimto nutarimo rezoliucin÷s dalies 1 punktą, kuriame nurodyta, kad „Skirti „Nord/LB draudimas“
10 000 (dešimt tūkstančių) litų baudą. Bauda privalo būti sumok÷ta į valstyb÷s biudžetą ne v÷liau kaip per
m÷nesį nuo dienos, kurią UAB „Nord/LB draudimas“ gavo šį Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros
nutarimą“. Bet koks visuomen÷s narys, susipažinęs su šia informacija, negal÷s padaryti išvados, už kokį ir
kokiomis sąlygomis padarytą pažeidimą, pareišk÷jui buvo pritaikyta poveikio priemon÷. D÷l šių motyvų,
teis÷jų kolegija mano, kad sprendimo rezoliucin÷s dalies paskelbimas interneto tinklalapyje negali būti
prilygintas visuomen÷s informavimui apie Priežiūros komisijos funkcijų atlikimą.
Teis÷jų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai ir pagrįstai
panaikino dalį Draudimo priežiūros komisijos sprendimo susijusio su taikytos poveikio priemon÷s
rezoliucin÷s dalies paskelbimu interneto tinklalapyje, nes įstatymai nenumato Priežiūros komisijai teis÷s
viešai skelbti savo sprendimų rezoliucines dalis, o nutarimo Nr. N – 126 rezoliucin÷s dalies paskelbimas
Priežiūros komisijos tinklalapyje negali būti prilygintas visuomen÷s informavimui apie Priežiūros komisijos
veiklą. Apeliacinis skundas šioje dalyje turi būti atmestas.
D÷l Draudimo priežiūros komisijos teis÷s taikyti poveikio priemonę – baudą
Nors pareišk÷jas d÷l paskirtos baudos n÷ra padavęs apeliacinio skundo, tačiau šio sprendimo dalis,
teis÷jų kolegijos nuomone, turi būti tikrinamas ABTĮ 136 straipsnio 2 dalies pagrindu.
Draudimo įstatymo 201 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad „Draudimo įmonei, draudimo tarpininkų
įmonei ar kitos užsienio valstyb÷s draudimo įmon÷s ar draudimo tarpininko filialui, šiurkščiai pažeidusiems
šį Įstatymą ar kitus draudimo bei draudimo tarpininkavimo veiklą reglamentuojančius teis÷s aktus, gali būti
skirta bauda iki 100 000 eurų“. Ši norma yra blanketinio pobūdžio, tod÷l būtina atsakyti į klausimą, ar už bet
kokį Draudimo įstatyme numatytos teis÷s normos šiurkštų pažeidimą, išskyrus pažeidimus, numatytus
Draudimo įstatymo 201 straipsnio 1 ir 2 dalyse, gali būti skiriama poveikio priemon÷ – bauda. Draudimo
įstatymas yra kompleksinis teis÷s aktas, kuriame įtvirtintas tiek viešosios, tiek grynai privatin÷s teis÷s
reguliavimo sferai pritaikytos teis÷s normos. Atsakovas baudą pareišk÷jui skyr÷ už Draudimo įstatymo 82
straipsnio 6 ir 8 dalių pažeidimus, o skyrius, kuriame patalpintos šios normos, vadinasi „Draudimo sutartis ir
bendras draudimas“. Teis÷jų kolegijai nekyla abejonių, jog Draudimo priežiūros komisija gali skirti poveikio
priemones, už viešosios teis÷s normų pažeidimus, tačiau kyla abejon÷s, ar sutartinių santykių kad ir grubus
pažeidimas gali tapti teisiniu pagrindu taikyti poveikio priemones. Sutartinių teisinių santykių pažeidimas
paprastai siejamas su individualiu draud÷jo ar naudos gav÷jo arba nukent÷jusių trečiųjų asmenų teisių arba
interesų pažeidimu ir tokiais atvejais min÷tų asmenų pažeistos teis÷s paprastai turi būti ginamos privatin÷s
teis÷s normomis. Išimtis iš šios taisykl÷s galima tik tais atvejais, kuomet draudimo įmon÷s praktika sudarant
ir vykdant draudimo sutartis arba padarant Draudimo įstatyme įtvirtintų privatin÷s teis÷s normų pažeidimus,
pažeidžiamos vertyb÷s, kurios yra virš individualių vertybių, kitaip tariant pažeidžiamos socialin÷s vertyb÷s,
kurių apsauga suinteresuota visa visuomen÷ arba jos dalis.
Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 dalies pažeidimas, kurį konstatavo atsakovas, visai visuomenei
reikšmingų socialinių vertybių nepažeidžia, kadangi min÷ta norma reglamentuoja įrodin÷jimo naštos
paskirstymą tais atvejais, kuomet tarp draudimo sutarties šalių kyla ginčas. Tokio pobūdžio klausimai tur÷tų
būti sprendžiami civilinio proceso metu, taikant privatin÷s teis÷s normas.
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Tuo tarpu Draudimo įstatymo 82 straipsnio 8 dalyje numatytos draudiko pareigos, jei draudimo
išmoka n÷ra išmok÷ta per 30 dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį, raštu išsamiai informuoti
draud÷ją (naudos gav÷ją) apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą, pažeidimas iš esm÷s pažeidžia ne tik
draud÷jo ar naudos gav÷jo individualius interesus, bet ir visų draud÷jų ar naudos gav÷jų interesus, kitaip
tariant tokiais atvejais pažeidžiama visiems reikšminga socialin÷ vertyb÷. Šios socialin÷s vertyb÷s
pažeidimas pasireiškia tuo, kad šalia draud÷jo, naudos gav÷jo ar nukent÷jusiojo trečiojo asmens pareigos
teikti draudikui visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes,
Draudimo įstatymo 82 straipsnio 4 dalyje numatyta draudiko teis÷ reikalauti informacijos iš visų fizinių ir
juridinių asmenų, taip pat ir valstyb÷s institucijų, apie draudžiamojo įvykio ar įvykio, kuris gali būti
pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes ir pasekmes. Kitaip tariant, min÷ta norma draudikui suteikta teis÷
savarankiškai atlikti draudžiamojo įvykio ar įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, aplinkybių ir
pasekmių tyrimą. Šio tyrimo eigos draudiko sutartiniai partneriai įtakoti praktiškai negali. Tai suteikia
draudikui galimybę piktnaudžiauti min÷ta teise ir vilkinti draudžiamojo įvykio ar įvykio, kuris gali būti
pripažintas draudžiamuoju, aplinkybių ir pasekmių tyrimą. O esant priekaištams d÷l tokio tyrimo vilkinimo,
savo elgesį pateisinti pasir÷mus Draudimo įstatymo 82 straipsnio 3 dalies 1 punktu, kuris draudžia draudikui,
neįsitikinus draudiminio įvykio buvimu, mok÷ti draudimo išmoką ar priimti sprendimą d÷l draudimo
išmokos mok÷jimo ar nemok÷jimo. Teis÷jų kolegija sprendžia, kad visi be išimties draud÷jai, naudos gav÷jai
ar nukent÷ję tretieji asmenys yra suinteresuoti tuo, kad draudimo įmon÷s, administruojančios
draudžiamuosius įvykius bei d÷l jų aplinkybių ir pasekmių nustatymo atliekančios savarankišką tyrimą,
prival÷tų apie šio tyrimo eigą ir jo rezultatus, pra÷jus 30 dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį
gavimo, raštu išsamiai informuoti draud÷ją, naudos gav÷ją ar nukent÷jusį trečiąjį asmenį. To nedarant, nei
draud÷jas, nei naudos gav÷jas ar nukent÷jęs trečiasis asmuo nežino ir neturi galimyb÷s žinoti, kokioje
stadijoje yra draudžiamojo įvykio tyrimas, kokios aplinkyb÷s yra nustatytos ir kokias aplinkybes dar privalu
nustatyti, bei kokius dokumentus ir informaciją draudikui papildomai turi pateikti draud÷jas, naudos gav÷jas
ar trečiasis nukent÷jęs asmuo, o tai objektyviai užkertą kelią min÷tiems asmenims imtis efektyvių savo
pažeistų individualių teisių ir teis÷tų interesų gynimo priemonių.
Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo pašalinus motyvus, susijusius su Draudimo įstatymo 82
straipsnio 6 dalies pažeidimu, Draudimo įstatymo 82 straipsnio 8 dalies pažeidimas yra pakankamai sunkus,
tod÷l teis÷jų kolegijos nuomone baudos dydis turi būti paliktas nepakeistas, d÷l šių priežasčių paliekamas
galioti atsakovo sprendimas skirti pareišk÷jui 10 000 Lt baudą.
Apibendrinant tai, kas parašyta, teis÷jų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo
sprendimas iš esm÷s yra pagrįstas ir teis÷tas, tačiau teis÷jų kolegija iš min÷to sprendimo motyvų šalina
pareišk÷jui inkriminuotą Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 dalies pažeidimą, o paliekamas tik pirmosios
instancijos teismo konstatuotas Draudimo įstatymo 82 straipsnio 8 dalies pažeidimas.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teis÷jų
kolegija:
n u t a r i a:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, o
apeliacinį skundą atmesti.
Nutartis neskundžiama.

1.3.8. Administracinių bylų teisena
1.3.8.1. D÷l teismo sprendimu spręstinų klausimų
Teismo sprendimas yra tas procesinis dokumentas, kuriuo byla išsprendžiama iš esm÷s ir
atsakoma į pareišk÷jo keliamus materialinius teisinius reikalavimus (ABTĮ 87 str. 5 d. 1 p., 86 str. 3 d.). Be
materialinio teisinio pobūdžio klausimų, teismas sprendimu yra įpareigojamas išspręsti ir kai kuriuos kitus
klausimus – paskirstyti teismo išlaidas (ABTĮ 87 str. 5 d. 2 p.). Jeigu dalis reikalavimų iš esm÷s spręstini
sprendimu, o kita bylos dalis d÷l materialinių teisinių reikalavimų gal÷tų būti baigta nutartimi (bylos
nutraukimas, skundo palikimas nenagrin÷tu), teismas visus šiuos klausimus turi spręsti vienu procesiniu
dokumentu – sprendimu.
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Sprendimo procesine forma administracinis teismas turi spręsti tik materialinio teisinio pobūdžio
reikalavimus bei tuos procesinio pobūdžio klausimus, kuriuos įstatymas aiškiai įpareigoja spręsti sprendimu.
Kitus procesinio pobūdžio klausimus teismas tur÷tų spręsti nutartimi (ABTĮ 85 str. 1 d., 86 str. 2 d., 87 str. 5
d., 105 str. 1 d.). Šios taisykl÷s laikymasis yra svarbus, nes su atitinkama pirmosios instancijos teismo
procesinio sprendimo forma Administracinių bylų teisenos įstatymas tiesiogiai sieja apeliacinio skundo
formą d÷l šio sprendimo (apeliacinis ar atskirasis skundas), apeliacinio apskundimo terminus (keturiolika ar
septynios dienos) ir kitus apeliacinio proceso ypatumus (žodinis ar rašytinis procesas).
Administracin÷ byla Nr. A1-1767/2005
Procesinio sprendimo kategorija 54; 65.1
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2005 m. spalio 6 d.
Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, susidedanti iš teis÷jų: Antano
Ablingio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus (praneš÷jas),
teismo pos÷dyje rašytinio proceso tvarka išnagrin÷jo atsakovo Trakų rajono savivaldyb÷s medžiokl÷s
plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijos, trečiojo suinteresuoto asmens Jovariškių medžiotojų
klubo „Elnias“ prašymus d÷l reikalavimo užtikrinimo priemon÷s panaikinimo, o taip pat trečiojo
suinteresuoto asmens Jovariškių medžiotojų klubo „Elnias“ atskirojo skundo d÷l Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 1 d. sprendimo pri÷mimo klausimą administracin÷je byloje pagal
pareišk÷jo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos skundą atsakovams Elektr÷nų savivaldyb÷s medžiokl÷s
plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijai, Trakų rajono savivaldyb÷s medžiokl÷s plotų vienetų
sudarymo ir jų ribų keitimo komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Jovariškių medžiotojų klubui
„Elnias“ d÷l sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo suformuoti medžiokl÷s plotų vienetą.
Teis÷jų kolegija
n u s t a t ÷:
Pareišk÷jas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija 2003 m. rugpjūčio 6 d. skundu, kurio dalyką
pakeit÷ 2005 m. birželio 28 d., Vilniaus apygardos administracinio teismo praš÷ panaikinti atsakovų
Elektr÷nų savivaldyb÷s medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijos, Trakų rajono
savivaldyb÷s medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijos 2003 m. geguž÷s 23 d.
protokolinį sprendimą priskirti Jovariškių medžiokl÷s plotų vienetą Jovariškių medžiotojų klubui „Elnias“,
2003 m. geguž÷s 23 d. protokolinį sprendimą rengti Jovariškių medžiotojų klubo „Elnias“ Jovariškių
medžiokl÷s plotų vieneto projektą, įpareigoti atsakovus per teismo nustatytą terminą pašalinti visus,
nagrin÷jant trečiojo suinteresuoto asmens Jovariškių medžiotojų klubo „Elnias“ prašymą suformuoti jam
Jovariškių medžiokl÷s plotų vienetą ir nustatyti šio vieneto ribas, padarytus teis÷s pažeidimus, ir šį prašymą
išnagrin÷ti iš naujo, įpareigoti atsakovus per teismo nustatytą terminą pašalinti visus nenagrin÷jant
pareišk÷jo 2003 m. kovo 26 d. prašymo ir 2003 m. kovo 31 d. prašymo padarytus teis÷s pažeidimus ir šiuos
pareišk÷jo prašymus išnagrin÷ti iš esm÷s bei priimti d÷l jų sprendimą, taip pat praš÷ iki bylos išnagrin÷jimo
imtis reikalavimo užtikrinimo priemonių: laikinai sustabdyti ginčijamų protokolinių sprendimų galiojimą,
uždrausti atsakovams rengti Jovariškių medžiotojų klubo „Elnias“ Jovariškių medžiokl÷s plotų vieneto
sudarymo projektą, skelbti informaciją apie šį projektą šalies bei vietin÷je spaudoje bei teikti tvirtinti šį
projektą apskrities viršininkui, uždrausti Jovariškių medžiotojų klubui „Elnias“ medžioti Jovariškių
teritorijoje.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugs÷jo 1 d. sprendimu pareišk÷jo skundą iš
dalies patenkino, panaikino atsakovų Trakų rajono savivaldyb÷s ir Elektr÷nų savivaldyb÷s Medžiokl÷s plotų
vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijos 2003 m. geguž÷s 23 d. protokolinį sprendimą priskirti
Jovariškių medžiokl÷s plotų vienetą Jovariškių medžiotojų klubui „Elnias“ ir atsakovų 2003 m. geguž÷s 23
d. protokolinį sprendimą įpareigoti Trakų rajono savivaldyb÷s medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo bei jų ribų
pakeitimo komisijai rengti Jovariškių medžiotojų klubo „Elnias“ Jovariškių medžiokl÷s plotų vieneto
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projektą, bei įpareigojo atsakovus išnagrin÷ti klausimus iš naujo. Tuo pačiu sprendimu Vilniaus apygardos
administracinis teismas iki šio sprendimo įsiteis÷jimo uždraud÷ Jovariškių medžiotojų klubui „Elnias“
medžioti Jovariškių medžiokl÷s plotų vieneto teritorijoje. Šią sprendimo dalį Vilniaus apygardos
administracinis teismas motyvavo tuo, jog byloje yra žem÷s ir miškų savininkų prašymas uždrausti medžioti
visuose jiems priklausančiuose miškų sklypuose.
Trečiasis suinteresuotas asmuo Jovariškių medžiotojų klubas „Elnias“ ir atsakovas Trakų rajono
savivaldyb÷s medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisija padav÷ apeliacinius skundus d÷l
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 1 d. sprendimo, kuriuose suformulavo prašymus
panaikinti paskirtą reikalavimo užtikrinimo priemonę – draudimą Jovariškių medžiotojų klubui „Elnias“ iki
sprendimo įsiteis÷jimo medžioti Jovariškių medžiokl÷s plotų vieneto teritorijoje. Prašymai grindžiami šiais
argumentais:
1. Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies 1 punktas leidžia pritaikyti
reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždraudimą atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus. Tuo tarpu pirmosios
instancijos teismas uždraud÷ medžioti ne atsakovui, o trečiajam suinteresuotam asmeniui.
2. Reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimas šioje byloje jau buvo spręstas du kartus. Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2003 m. rugpjūčio 7 d. ir 2003 m. spalio 13 d. nutartimis pareišk÷jo
prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones buvo atmestas.
3. Pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemone siekiama ne užtikrinti būsimo teismo sprendimo
įvykdymą, o apsaugoti administracin÷je byloje nedalyvaujančių asmenų interesus.
4. Draudimu medžioti yra pažeidžiamos Jovariškių medžiotojų klubo „Elnias“ teis÷s bei yra
neįmanoma atlikti prisiimtų įsipareigojimų naudojant, globojant ir saugojant medžiojamų gyvūnų išteklius
(Medžiokl÷s įstatymo 12 str.).
2005 m. rugs÷jo 29 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taip pat gautas trečiojo
suinteresuoto asmens Jovariškių medžiotojų klubo „Elnias“ atskirasis skundas, kuriuo prašoma panaikinti
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 1 d. sprendimu pritaikytą reikalavimo
užtikrinimo priemonę.
Teis÷jų kolegija
konstatuoja:
D÷l byloje pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemon÷s
Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis numato, kad reikalavimas gali būti
užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, o pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 3
dalį, d÷l reikalavimo užtikrinimo priemon÷s, teismas arba teis÷jas priima nutartį. Vilniaus apygardos
administracinis teismas reikalavimo užtikrinimo priemonę pritaik÷ priimdamas 2005 m. rugs÷jo 1 d.
sprendimą. Teismo sprendimas yra tas procesinis dokumentas, kuriuo byla išsprendžiama iš esm÷s ir
atsakoma į pareišk÷jo keliamus materialinius teisinius reikalavimus (ABTĮ 87 str. 5 d. 1 p., 86 str. 3 d.). Be
materialinio teisinio pobūdžio klausimų teismas sprendimu yra įpareigojamas išspręsti ir kai kuriuos kitus
klausimus – paskirstyti teismo išlaidas (ABTĮ 87 str. 5 d. 2 p.). Jeigu dalis reikalavimų iš esm÷s spręstini
sprendimu, o kita bylos dalis d÷l materialinių teisinių reikalavimų gal÷tų būti baigta nutartimi (bylos
nutraukimas, skundo palikimas nenagrin÷tu), teismas visus šiuos klausimus turi spręsti vienu procesiniu
dokumentu – sprendimu (tokios pačios praktikos laikomasi ir bendrosios kompetencijos teismuose, žr. pvz.,
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5 „D÷l įstatymų, reguliuojančių
teismo sprendimo pri÷mimo ir išd÷stymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 1 p.).
Pirmosios instancijos teismas atskirais klausimais, kurių byla neišsprendžia iš esm÷s, priima
nutartis (ABTĮ 105 str. 1 d.). Tai bendrojo pobūdžio nuostata, kurios išimtys gali būti numatytos kituose
Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsniuose (ABTĮ 87 str. 5 d. 2 p.). Teis÷jų kolegija konstatuoja,
kad sprendimo procesine forma administracinis teismas turi spręsti tik materialinio teisinio pobūdžio
reikalavimus bei tuos procesinio pobūdžio klausimus, kuriuos įstatymas aiškiai įpareigoja spręsti sprendimu.
Kitus procesinio pobūdžio klausimus teismas tur÷tų spręsti nutartimi (ABTĮ 85 str. 1 d., 86 str. 2 d., 87 str. 5
d., 105 str. 1 d.). Šios taisykl÷s laikymasis yra svarbus, nes su atitinkama pirmosios instancijos teismo
procesinio sprendimo forma Administracinių bylų teisenos įstatymas tiesiogiai sieja apeliacinio apskundimo
formą d÷l šio sprendimo (apeliacinis ar atskirasis skundas), apeliacinio apskundimo terminus (keturiolika ar
septynios dienos) ir kitus apeliacinio proceso ypatumus (žodinis ar rašytinis procesas).

198

Administracinių teismų praktika Nr. 8

nuo 2005-07-01

Šioje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismas reikalavimo užtikrinimo priemonę pritaik÷
sprendimu, nors šis klausimas tur÷jo būti sprendžiamas nutartimi (ABTĮ 71 str. 3 d., 105 str. 1 d.). Tačiau šis
pirmosios instancijos teismo padarytas pažeidimas pats savaime nedaro pritaikytos reikalavimo užtikrinimo
priemon÷s neteis÷ta, kadangi yra aiški reikalavimo užtikrinimo priemon÷s apimtis, jos galiojimo terminas ir
adresatas. D÷l pirmosios instancijos teismo nutarčių gali būti duodami atskirieji skundai (ABTĮ 149 str. 1 d.),
kurie pateikiami per ne v÷liau kaip per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo (ABTĮ 149 str. 2 d.).
Atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas klausimą d÷l reikalavimo užtikrinimo priemon÷s, nors
ir tur÷jo spręsti nutartimi, tačiau išsprend÷ sprendimu, kurio rezoliucin÷je dalyje nurod÷, kad jis skundžiamas
apeliaciniu skundu per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo, o byloje dalyvaujantys asmenys d÷l pirmosios
instancijos teismo padarytų pažeidimų neturi patirti neigiamų padarinių, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teis÷jų kolegija toliau iš esm÷s nagrin÷s trečiojo suinteresuoto asmens ir atsakovo Trakų rajono
savivaldyb÷s medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijos apeliaciniuose skunduose
suformuluotus prašymus panaikinti pritaikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalį teismas ar teis÷jas gali imtis
priemonių reikalavimui užtikrinti, jeigu nesi÷mus jų, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunk÷ti arba tapti
negalimas. Reikalavimo užtikrinimo priemon÷s taikymo tikslas yra bylos nagrin÷jimo metu užkirsti kelią
veiksmams, kurie padarytų negalimą ar iš esm÷s apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tod÷l
reikalavimo užtikrinimo priemon÷ tur÷tų būti pritaikoma tada, kai ji skirta bei tinkama užtikrinti būsimo
teismo sprendimo įvykdymą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas draudimą Jovariškių medžiotojų klubui „Elnias“
medžioti visuose jiems priklausančiuose miškų sklypuose motyvavo tuo, kad byloje yra žem÷s ir miško
savininkų prašymas uždrausti medžioti visuose jiems priklausančiuose miškų sklypuose. Pareišk÷jo skunde
suformuluoti materialiniai teisiniai reikalavimai yra susiję su tuo, jog atsakovai nepagrįstai nusprend÷
priskirti medžiokl÷s plotų vienetą medžiotojų klubui „Elnias“, o pareišk÷jo prašymai d÷l tų pačių medžiokl÷s
plotų vienetų priskyrimo jam liko neišnagrin÷ti. Taigi pareišk÷jas administracin÷je byloje skundą pareišk÷
gindamas savo, o ne kitų asmenų teises ir interesus (ABTĮ 5 str. 3 d. 1 p.). Žem÷s ir miškų savininkai n÷ra
nagrin÷jamoje administracin÷je byloje dalyvaujantys asmenys, šioje byloje sprendžiamas ne jų, o pareišk÷jo
teisių apgynimo klausimas. Tod÷l pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemon÷ n÷ra susijusi su būsimo
teismo sprendimo įvykdymu. Neuždraudus trečiajam suinteresuotam asmeniui medžioti Jovariškių
medžiokl÷s plotų vienete iki teismo sprendimo įsiteis÷jimo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005
m. rugs÷jo 1 d. sprendimo įpareigoti Trakų rajono savivaldyb÷s ir Elektr÷nų savivaldyb÷s Medžiokl÷s plotų
vienetų sudarymo ir ribų keitimo komisiją išnagrin÷ti Jovariškių medžiokl÷s plotų vieneto priskyrimo
klausimą iš naujo įvykdymas nei pasunk÷s, nei pasidarys negalimas. Kadangi pritaikyta reikalavimo
užtikrinimo priemon÷ n÷ra susijusi su priimto teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu, ji naikintina.
D÷l trečiojo suinteresuoto asmens atskirojo skundo pri÷mimo
Trečiasis suinteresuotas asmuo Jovariškių medžiotojų klubas „Elnias“ 2005 m. rugs÷jo 29 d.
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateik÷ atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 1 d. sprendimu pritaikytą reikalavimo užtikrinimo
priemonę – draudimą iki teismo sprendimo įsiteis÷jimo medžioti Jovariškių medžiokl÷s plotų vieneto
teritorijoje.
Šioje nutartyje jau konstatuota, kad reikalavimo užtikrinimo priemon÷s turi būti taikomos nutarties
procesine forma, o Vilniaus apygardos administracinis teismas šį klausimą nepagrįstai išsprend÷ sprendimu.
D÷l šios priežasties Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija apeliacinį skundą d÷l
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 1 d. sprendimo, paduotą per keturioliką dienų
nuo jo pri÷mimo, šioje byloje pripažino tinkama priemone apeliaciniam procesui d÷l pritaikytos reikalavimo
užtikrinimo priemon÷s inicijuoti. Tačiau byloje paduotas trečiojo suinteresuoto asmens atskirasis skundas yra
pateiktas praleidus tiek terminą atskirajam skundui, tiek ir apeliaciniam skundui paduoti, o šio termino
atnaujinti neprašoma (ABTĮ 149 str. 3 d., 127 str. 1 d.). Trečiojo suinteresuoto asmens Jovariškių medžiotojų
klubo „Elnias“ atskirąjį skundą d÷l Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 1 d.
sprendimo atsisakytina priimti, skundas grąžintinas jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p., 6 d.).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų
teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
n u t a r i a:

199

Administracinių teismų praktika Nr. 8

nuo 2005-07-01

Trečiojo suinteresuoto asmens Jovariškių medžiotojų klubo „Elnias“ ir atsakovo Trakų rajono
savivaldyb÷s medžiokl÷s plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo komisijos apeliaciniuose skunduose
pateiktus prašymus panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 1 d. sprendimu
pritaikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – draudimą Jovariškių medžiotojų klubui „Elnias“ medžioti
Jovariškių medžiokl÷s plotų vieneto teritorijoje – patenkinti.
Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 1 d. sprendimu pritaikytą
reikalavimo užtikrinimo priemonę – draudimą Jovariškių medžiotojų klubui „Elnias“ iki teismo sprendimo
įsiteis÷jimo medžioti Jovariškių medžiokl÷s plotų vieneto teritorijoje.
Trečiojo suinteresuoto asmens Jovariškių medžiotojų klubo „Elnias“ atskirąjį skundą d÷l Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2005 m. rugs÷jo 1 d. sprendimo atsisakyti priimti ir grąžinti šį skundą su
priedais jį padavusiam asmeniui.
Nutartis galutin÷ ir neskundžiama.
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