
ĮVADAS 

 

Gerbiamieji,  

 

Pristatome Jums jau dešimtąjį biuletenio „Administracinių teismų praktika“ numerį. Biuletenis 

rengiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui vykdant Administracinių bylų teisenos 

įstatyme numatytą funkciją – formuoti vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant 

įstatymus bei kitus teisės aktus. 

 

Šis, dešimtasis, biuletenio numeris aprėpia antrąjį 2006 metų pusmetį. Jame, kaip ir ankstesniuose 

biuleteniuose, publikuojama:  

 

- Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo trijų teisėjų kolegijų ir 

išplėstinių kolegijų priimti sprendimai, nutarimai ir nutartys, kurių 

paskelbimui pritarė dauguma šio teismo teisėjų; 

- visi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, priimti bylose 

dėl norminių aktų teisėtumo; 

- specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga; 

- Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikos apžvalga. 

 

Šiame biuletenyje susipažinsite su aktualiais Vyriausiojo administracinio teismo sprendimais 

konkurencijos, mokesčių teisinių santykių, nuosavybės teisių atkūrimo ir kitose srityse: dėl viešojo 

administravimo subjektams suteikiamos diskrecijos ir teismo kontrolės santykio; dėl gyventojo (jo 

sutuoktinio) veiklos kvalifikavimo individualia veikla; dėl prievolės apskaičiuoti PVM už laiku 

neįvykdytą sandorį atsiradimo momento; dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos veiklos 

apmokestinimo; dėl termino paduoti prašymą atkurti nuosavybės teises atnaujinimo ir kt. Svarbus 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje dėl bendruomenių teisės kreiptis į 

teismą, ginant viešąjį interesą aplinkos apsaugos srityje pagal Orhuso konvenciją. Taip pat 

paminėtini sprendimai, kuriuose pasisakyta dėl statybos leidimo teisinio statuso ir dėl statybos 

leidimo pakeitimų neteisėtumo, dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos kompetencijos 

vertinti asmenų, nebedirbančių valstybinėje tarnyboje veiksmus ir kt. Šiame biuletenyje 

publikuojamos ir reikšmingos Vyriausiojo administracinio teismo nutartys, susijusios su 

administracinių teisės pažeidimų bylų teisena.  
 

Leidinyje apžvelgiami Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2006 m. antrąjį pusmetį priimti 

teisiniu požiūriu reikšmingesni sprendimai, kuriuose pasisakyta dėl lyginamosios reklamos, 

lyginančios ne atskiras prekes, o bendrą prekių kainų lygį, teisėtumo; dėl akcizo mokesčio, kuriuo 

apmokestinami nacionalinėje teritorijoje pagal kelių eismo taisykles neįregistruoti keleiviniai 

automobiliai; dėl draudimo diskriminuoti neįgalų asmenį, atleidžiant jį iš darbo. 

 

 

Linkime Jums turiningo skaitymo. 

 

Pagarbiai 

 

Teismo pirmininkas     Virgilijus Valančius 
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I. OFICIALIOJI DALIS 

 

1. Nutartys ir sprendimai 

 

1.1. Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo 

 

 

1.1.1. Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 

2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 

straipsniui ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 

dalies 4 punktui 

 

Administracinė byla Nr. I

-02/2006 

 Procesinio sprendimo kategorija 17.1 

 

S P R E N D I M A S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2006 m. liepos 25 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 

Anatolijaus Baranovo, Stasio Gudyno, Birutės Janavičiūtės, Nijolės Piškinaitės ir Virgilijaus 

Valančiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),  

sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, 

dalyvaujant atsakovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovams 

advokatui Gintarui Balčiūnui ir Vytautui Kriauzai, 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal Vilniaus apygardos administracinio 

teismo prašymą ištirti, ar Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 

2004 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 1K-11 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui bei Lietuvos Respublikos 

sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui.  

 

Teisėjų kolegija 

  

n u s t a t ė: 

I. 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo 

UAB „Baltic Orthoservice“ skundą atsakovams Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – ir Valstybinė ligonių kasa), Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės ligonių 

kasos, dėl veiksmų pripaţinimo neteisėtais ir ţalos atlyginimo. Ginčas byloje kilo dėl to, kad 

atsakovas Valstybinė ligonių kasa nesudarė su pareiškėju sutarties, kuria remiantis 2004 metais jam 

būtų skirtos valstybės biudţeto lėšos, skirstomos privačioms įmonėms, gaminančioms, pritaikančioms 

ar išduodančioms ortopedijos technikos priemones. Pareiškėjo teigimu, atsakovui neteisėtai atsisakius 

sudaryti su juo sutartį, įmonei buvo padaryta turtinė ir neturtinė ţala.   

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėtoje administracinėje byloje 

UAB „Baltic Orthoservice“ nurodė, kad Valstybinės ligonių kasos direktorius 2004 m. sausio 27 d. 

pasirašė įsakymą Nr. 1K-11, kuriuo buvo nustatyti Komisijos teikti Valstybinės ligonių kasos 

direktoriui pasiūlymus dėl lėšų skirstymo įmonėms, kompensuojant iš valstybės biudţeto lėšų uţ 

ortopedijos technikos priemones uţdaviniai, teisės ir pareigos, įmonių prašymų vertinimo prioritetai ir 

reikalavimai įmonėms, pageidaujančioms vykdyti gyventojų aprūpinimą ortopedijos priemonėmis 

2004 metais. Tai buvo pagrindinis teisės aktas, kuriuo vadovaujantis 2004 metais privačioms įmonėms 

buvo skirstomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto lėšos. Ginčijamu įsakymu 

patvirtintuose reikalavimuose įmonėms, vykdančioms gyventojų aprūpinimą ortopedijos priemonėmis 
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nurodoma, kad įmonės turi turėti ne maţesnę kaip trejų metų įmonės darbo ortopedijos srityje patirtį 

individualiai aptarnaujant pacientus (reikalavimų 1.2 punktas). Šis reikalavimas buvo pagrindas 

atsakovui atsisakyti sudaryti atitinkamą sutartį su pareiškėju.  

UAB „Baltic Orthoservice“ teigimu, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 

27 d. įsakymas Nr. 1K-11 priimtas paţeidţiant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo bei 

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nuostatas. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis 

draudţia valstybės valdymo institucijoms priimti teisės aktus ar sprendimus, kurie teikia privilegijas ar 

diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos 

sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Būtent toks, UAB „Baltic 

Orthoservice“ manymu, yra reikalavimas, kad įmonės turėtų ne maţesnę kaip trejų metų įmonės darbo 

ortopedijos srityje patirtį individualiai aptarnaujant pacientus. Atsakovas nepateikė jokių argumentų, 

kodėl lėšos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto gali būti skiriamos tik įmonėms, 

turinčioms būtent tokio laikotarpio veiklos patirtį. Šis reikalavimas, UAB „Baltic Orthoservice“ 

manymu, neleidţia savo paslaugas pasiūlyti naujiems rinkos dalyviams, iš jų atimama bet kokia 

galimybė įsitvirtinti rinkoje ir sąţiningai konkuruoti, kadangi valstybinis uţsakymo vykdymas sudaro 

apie 90 procentų ortopedijos technikos priemones gaminančių ir pritaikančių įmonių apyvartos.  

Be to, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punkte 

numatyta, kad iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto apmokama valstybės parama 

ortopedijos priemonėms įsigyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. 

Įgyvendindamas šią nuostatą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2004 m. sausio 6 d. 

priėmė įsakymą Nr. V-1, kuriuo patvirtino Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis 

kompensavimo laikinąją tvarką. Šioje tvarkoje nustatyta, kad subjektai, turintys teisę į nemokamą ar iš 

dalies mokamą aprūpinimą ortopedijos technikos priemonėmis, gali tokias priemones įsigyti Lietuvos 

Respublikos įmonėse ir įstaigose, gaminančiose šias priemones, arba teikiančiose jas iš kitų valstybių 

(Tvarkos 4 punktas), o atsakovas įpareigotas sudaryti sutartis su minėtomis įmonėmis (Tvarkos 5 

punktas). Pareiškėjo teigimu, iš minėtų nuostatų galima daryti išvadą, kad atsakovas nebuvo įgaliotas 

sudaryti komisiją, atrenkančią įmones kandidates, su kuriomis gali būti pasirašytos sutartys dėl 

privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto lėšų skyrimo, ar nustatyti didesnių reikalavimų 

įmonėms, nei tai numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 6 d. 

įsakyme Nr. V-1. Tuo atsakovas paţeidė Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 

straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatas.  

2005 m. rugsėjo 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas sustabdė 

administracinės bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas 

ištirti, ar Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. sausio 

27 d. įsakymas Nr. 1K-11 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas) 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui bei Lietuvos Respublikos 

sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui. Abejones ginčijamo norminio 

administracinio akto teisėtumu teismas grindţia aukščiau paminėtais motyvais.  

 

II. 

 

Atsakovas Valstybinė ligonių kasa atsiliepime į Vilniaus apygardos administracinio teismo 

prašymą nurodo, kad Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 

m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 1K-11 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui bei Lietuvos Respublikos 

sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui. Savo poziciją atsakovas grindţia šiais 

argumentais: 

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. 

sausio 27 d. įsakymas Nr. 1K-11 buvo priimtas ir taikomas nagrinėjant tik 2004 metų ortopedijos 

technikos įmonių paraiškas. Šis įsakymas yra laikino pobūdţio ir šiuo metu nebetaikomas, taigi 

Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo ištirti jo teisėtumą nagrinėjimas neturi prasmės.  

2. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. 

sausio 27 d. įsakymas Nr. 1K-11 priimtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-1 „Dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos 

priemonėmis laikinosios tvarkos ir ortopedijos technikos įmonių, kompensuojamų Lietuvos 

Respublikos valstybės biudţeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo laikinosios metodikos patvirtinimo“. 

Minėtu įsakymu Valstybinė ligonių kasa buvo įpareigota organizuoti gyventojų aprūpinimą 
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ortopedijos technikos priemonėmis, tačiau kompensavimo mechanizmas, procedūra įsakyme nebuvo 

numatyta. Šią procedūrą ir reglamentavo ginčijamas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 1K-11. Laikinoji tvarka buvo 

nustatyta 2004 m. sausio 1 d., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai perėmus 

ortopedijos technikos priemonių kompensavimo funkciją iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos. Galiojant laikinai gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis 

kompensavimo tvarkai, kol nebuvo priimti nauji šią sritį reglamentuojantys teisės aktai, Valstybinė 

ligonių kasa neturėjo teisinio pagrindo sudaryti ilgalaikių paslaugų teikimo sutarčių, taikyti kitus 

kompensavimo principus ar pagrindus. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1K-11 buvo nustatyti visiems paslaugų tiekėjams 

privalomi reikalavimai, analogiški anksčiau galiojusiai Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technika 

kompensavimo tvarkai, patvirtintai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 

m. gruodţio 13 d. įsakymu Nr. 162. Kadangi pastaroji tvarka tenkino visus šios paslaugos tiekėjus, 

todėl buvo preziumuojama, kad joje numatytas kompensavimo mechanizmas nėra ydingas. Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintos 

Ortopedijos technikos priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis, 

bazinių kainų nustatymo laikinosios metodikos 4 punkte nustatyta, kad ortopedijos technikos 

priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo suma apskaičiuojama atsiţvelgiant į asmenų, kuriems 

reikia ortopedijos technikos priemonių, skaičių, ortopedijos technikos priemonių bazines kainas ir 

ortopedijos technikos įmonių galimybes, neviršijant Lietuvos Respublikos valstybės biudţete tam 

numatytų asignavimų. Atsiţvelgdama į šiuos įpareigojimus bei gindama pacientų interesus, Valstybinė 

ligonių kasa nustatė grieţtus reikalavimus įmonėms, kurios ketina aprūpinti gyventojus ortopedijos 

technika. Tai paţymėta ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 

2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 preambulėje. Kompensuojant ortopedijos technikos įsigijimą 

bei pritaikymą svarbu atsiţvelgti į faktą, kad tai yra asmens sveikatos prieţiūros paslauga, kurios 

netinkamas atlikimas darytų ypatingą įtaką svarbiai sveikatos sričiai.  

3. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. 

sausio 27 d. įsakymas Nr. 1K-11 neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 

straipsniui, nes sudarė visoms įmonėms vienodas sąlygas, neišskirdamas ir nenustatydamas skirtingų 

kriterijų skirtingoms įmonėms. Joks teisės aktas nedraudţia nustatyti reikalavimų kompensuotiniems 

iš valstybės biudţeto ortopedijos gaminiams bei ortopedijos įmonėms, kurios tuos gaminius pritaiko. 

Jokiame teisės akte taip pat nėra nustatyta pareiga išsiaiškinti visus atitinkamos rinkos dalyvius ir 

nustatyti tokius kvalifikacinius reikalavimus, kad visi be išimties rinkos dalyviai juos atitiktų. 

Ortopedijos technikos gaminiams, jų pritaikymo paslaugai bei tokią paslaugą teikiančioms įmonėms 

privalo būti keliami ypač grieţti reikalavimai, kadangi valstybė privalo uţtikrinti kokybišką pacientų 

sveikatos prieţiūrą. Be to, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 

2004 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1K-11 nėra apribojama galimybė ortopedijos paslaugas teikiančioms 

įmonėms individualiai aptarnauti klientus, bei neribojama pacientų galimybė rinktis paslaugų teikėją ir 

geresnės kokybės paslaugas.  

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

III. 

 

Dėl teisės akto teisėtumo tyrimo apimties  

  

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartimi kreipdamasis į 

Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo prašė ištirti 

viso Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 teisėtumą. Šiuo 

įsakymu buvo patvirtinti: 

– Komisijos teikti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui 

pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant iš valstybės biudţeto lėšų uţ asmenų 

įsigyjamas ortopedijos technikos priemones, nuostatai; 

– Reikalavimai įmonėms, pageidaujančioms vykdyti gyventojų aprūpinimą ortopedijos 

technikos priemonėmis 2004 metais; 
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– Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis 2004 m. paraiškos forma. 

Ginčijamu įsakymu taip pat patvirtinta Komisijos teikti Valstybinės ligonių kasos prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant 

iš valstybės biudţeto lėšų uţ asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones (toliau – ir 

Komisijos) personalinė sudėtis, nustatytas terminas įmonėms, gaminančioms ir tiekiančioms 

ortopedijos technikos priemones paraiškoms dėl valstybės biudţeto lėšų skyrimo pateikti, pavesta 

minėtajai Komisijai parengti siūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant iš valstybės 

biudţeto lėšų uţ asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones 2004 metais, pavesta įsakymo 

vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojai Linai Puidokienei.  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, išanalizavusi 

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 prigimtį, konstatuoja, 

kad ne visas įsakymas atitinka norminio administracinio akto poţymius. Įsakymo 1 punktas, kuriuo 

patvirtinta Komisijos teikti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui 

pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant iš valstybės biudţeto lėšų uţ asmenų 

įsigyjamas ortopedijos technikos priemones sudėtis, Įsakymo 3 punktas, kuriuo nustatytas terminas 

įmonėms, gaminančioms ir tiekiančioms ortopedijos technikos priemones paraiškoms dėl valstybės 

biudţeto lėšų skyrimo pateikti, Įsakymo 4.1. punktas, kuriuo pavesta Komisijai parengti siūlymus dėl 

lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant iš valstybės biudţeto lėšų uţ asmenų įsigyjamas 

ortopedijos technikos priemones 2004 metais, Įsakymo 4.2. punktas, kuriuo pavesta Komisijai 

parengti sutarčių projektus, Įsakymo 5 punktas, kuriuo pavesta įsakymo vykdymą kontroliuoti 

direktoriaus pavaduotojai Linai Puidokienei –  yra vienkartiniai teisės taikymo aktai. Šiais Įsakymo 

punktais nėra nustatytos jokios elgesio taisyklės, skirtos individualiais poţymiais neapibūdintų 

subjektų grupei. Tai suponuoja išvadą, kad Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. 

įsakymo Nr. 1K-11 1, 3, 4.1, 4.2., 5 punktai neatitinka norminių teisės aktų poţymių (Administracinių 

bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalis), todėl šių Įsakymo nuostatų teisėtumo tyrimas norminio 

administracinio akto teisėtumo tyrimo tvarka nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. 

Todėl bylos dalis dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 

1, 3, 4.1, 4.2., 5 punktų teisėtumo nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 

punktas).  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija toliau tirs Valstybinės ligonių 

kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 2.1, 2.2, 2.3. punktų ir šiuo įsakymu 

patvirtintų Komisijos teikti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui 

pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant iš valstybės biudţeto lėšų uţ asmenų 

įsigyjamas ortopedijos technikos priemones, nuostatų, Reikalavimų įmonėms, pageidaujančioms 

vykdyti gyventojų aprūpinimą ortopedijos technikos priemonėmis 2004 metais, Gyventojų aprūpinimo 

ortopedijos technikos priemonėmis 2004 m. paraiškos formos teisėtumą.  

 

 

Dėl ginčijamo teisės akto atitikties Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 

punktui 

  

Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatyta: 

„3. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto apmokama: 

 <...> 

4) valstybės parama ortopedijos technikos priemonėms įsigyti Sveikatos apsaugos 

ministerijos nustatyta tvarka.“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodţio 22 d. įsakymo Nr. V-747/A1-214 „Dėl ortopedijos 

technikos priemonių kompensavimo funkcijos perdavimo“ 3 punktu pavesta Valstybinei ligonių kasai 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdyti ortopedijos technikos priemonių kompensavimo  funkciją 

pereinamuoju laikotarpiu, vadovaujantis sveikatos  apsaugos  ministro patvirtinta „Gyventojų 

aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis laikinąją tvarka“, „Ortopedijos technikos priemonių, 

kompensuojamų iš valstybės biudţeto   lėšų, bazinių  kainų  nustatymo  laikinąja metodika“ bei 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandţio 19 d. įsakymu Nr. 58 „Dėl ortopedijos 

technikos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš valstybės biudţeto lėšų, 

nomenklatūros  sąrašo patvirtinimo“  (Ţin., 2002, Nr. 47-1828, Nr. 110-4882; 2003, Nr. 12-465, Nr. 
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18-789, Nr. 71-3244)  patvirtintu ortopedijos technikos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 

kompensuojamos iš valstybės biudţeto lėšų, nomenklatūros sąrašu. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinio teisinės valstybės 

principo įgyvendinimą teisėkūros procese, yra paţymėjęs, kad „konstitucinis  teisinės  valstybės  

principas suponuoja įvairius  reikalavimus įstatymų  leidėjui, kitiems   teisėkūros subjektams: 

teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų <...>“ (Konstitucinio 

Teismo 2004 m. gruodţio 13 d. nutarimas). Būtinybę laikytis įstatymų viršenybės principo savo 

jurisprudencijoje ne sykį yra akcentavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nurodydamas, 

kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik 

jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar 

sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripaţįstami neteisėtais (ţr., pvz., Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. I
1
-04/2005, A

1
 – 495/2005, P-

98/2003, A
3
-1143/2002).  

Konstitucinis reikalavimas paisyti teisės aktų leidybos procedūrų bei teisėkūros subjektams 

aukštesnės galios teisės aktais suteiktų kompetencijos ribų yra detalizuojamas ţemesnės teisinės galios 

teisės aktuose, pavyzdţiui, 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 draudimą viešojo administravimo subjektui priimti norminio pobūdţio teisės 

aktus, jeigu tokia teisė jam nesuteikta įstatymu, bei pareigą priimant norminio pobūdţio aktus laikytis 

apibrėţtų akto priėmimo procedūrų. Viešojo administravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, 

veikloje taikomas principas: „Viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudţiama“. Todėl viešojo 

administravimo subjekto atlikti viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, 

taip pat ir norminių administracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti.  

Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu Sveikatos apsaugos ministerijai 

pavesta nustatyti tvarką, pagal kurią iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto būtų 

apmokama valstybės parama ortopedijos technikos priemonėms įsigyti. Vykdydamas šį įstatymo 

pavedimą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 

patvirtino Gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis kompensavimo laikinosios 

tvarkos aprašą ir Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudţeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo laikinąją metodiką. Pastarojo Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymo norminiu pagrindu nurodomas Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktas.  

Ginčijamame Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakyme nurodoma, kad jis priimtas 

įgyvendinant sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 6 d įsakymą Nr. V-1 „Dėl gyventojų 

aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis laikinosios tvarkos ir ortopedijos technikos priemonių, 

kompensuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšų, bazinių kainų nustatymo laikinosios 

metodikos patvirtinimo“ bei siekiant laiku uţtikrinti efektyvią ir kokybišką ortopedinę pagalbą 

Lietuvos Respublikos gyventojams. Pačiame Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakyme 

Valstybinei ligonių kasai nėra pavesta nustatyti minėtojo įsakymo įgyvendinimo tvarką. Juo labiau, 

kad Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktas įgalioja Sveikatos apsaugos 

ministeriją nustatyti apmokėjimo tvarką valstybės paramai ortopedijos technikos priemonėms įsigyti, o 

jokie įgaliojimai nustatant tokią tvarką Valstybinei ligonių kasai nėra suteikti. Taigi tvarka, kuria 

remiantis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto apmokama valstybės parama ortopedijos 

technikos priemonėms įsigyti, galėjo būti nustatyta tik Sveikatos apsaugos ministerijos, o ne 

Valstybinės ligonių kasos teisės aktais.  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodţio 22 d. įsakymu Nr. V-747/A1-214 „Dėl ortopedijos 

technikos priemonių kompensavimo funkcijos perdavimo“ pavedus Valstybinei ligonių kasai prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos vykdyti ortopedijos technikos priemonių kompensavimo  funkciją, 

Valstybinė ligonių kasa tapo viešojo administravimo subjektu, įgaliotu atlikti viešąjį administravimą 

valstybės paramos ortopedijos technikos priemonėms įsigyti teikimo srityje. Valstybinei ligonių kasai 

vadovauja direktorius (Valstybinės ligonių kasos nuostatų, patvirtintų Sveikatos apsaugos ministro 

2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-35 9 punktas). Valstybinės ligonių kasos direktorius vadovauja 

Valstybinei ligonių kasai, organizuoja jos darbą ir asmeniškai atsako uţ Valstybinei ligonių kasai 

pavestų uţdavinių ir funkcijų vykdymą (Nuostatų 11.1. punktas). Taigi Valstybinės ligonių kasos 

direktorius yra atsakingas tiek uţ Valstybinei ligonių kasai priskirtas viešojo administravimo 

funkcijas, tiek ir uţ vidaus administravimą. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis 
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vidaus administravimą apibrėţia kaip administravimo veiklą, kuria uţtikrinamas valstybės ar vietos 

savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos savarankiškas funkcionavimas 

(struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių – finansinių išteklių valdymas ir 

naudojimas, raštvedybos tvarkymas), kad jos galėtų tinkamai vykdyti joms priskirtus viešojo 

administravimo ar kitos valstybinės veiklos uţdavinius. Taigi vidaus administravimas yra skirtas tam, 

kad būtų uţtikrintas tinkamas viešojo administravimo funkcijų atlikimas.  

Kaip matyti iš Komisijos teikti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos direktoriui pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant iš valstybės 

biudţeto lėšų uţ asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones, nuostatų 4 punkto, Komisijos 

veiklos tikslas – teikti Valstybinės ligonių kasos direktoriui  siūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, 

kompensuojant iš valstybės biudţeto lėšų uţ asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones. 

Taigi ši Komisija jokių viešojo administravimo funkcijų, sukuriančių teises ir pareigas tretiesiems 

asmenims, neatlieka. Tokio vertinimo nepakeičia ir Komisijos nuostatų 9.1. ir 9.2. punktai, 

suteikiantys teisę Komisijai gauti informaciją, reikalingą Komisijos darbui vykdyti. Komisija teikia 

pasiūlymus Valstybinės ligonių kasos direktoriui (Komisijos nuostatų 17 punktas), tačiau nei 

Komisijos nuostatai, nei kiti teisės aktai nenumato, kad Valstybinės ligonių kasos direktorius, 

priimdamas sprendimą kompensuoti uţ asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones, būtų 

saistomas Komisijos siūlymu arba negalėtų priimti sprendimo, jei nebūtų tokio siūlymo. Sudarydamas 

tokią Komisiją ir patvirtindamas jos nuostatus, Valstybinės ligonių kasos direktorius realizavo savo 

įgalinimus vidaus administravimo srityje tam, kad būtų uţtikrinamas viešojo administravimo funkcijos 

– ortopedijos technikos priemonių kompensavimo – tinkamas įgyvendinimas. Valstybinės ligonių 

kasos direktorius, kaip viešojo administravimo subjekto vadovas, turi įgaliojimus sudaryti komisijas 

arba pavesti kitiems institucijos tarnautojams teikti jam patarimus institucijos veiklos ir viešojo 

administravimo funkcijų įgyvendinimo klausimais. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 

kolegija konstatuoja, kad Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1K-

11 patvirtinti Komisijos teikti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

direktoriui pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant iš valstybės biudţeto lėšų uţ 

asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones, nuostatai nereiškia, kad jais yra patvirtinta 

valstybės paramos ortopedijos technikos priemonėms įsigyti paskirstymo tvarka. Minėta, kad pagal 

Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktą, tokią tvarką įgaliota nustatyti Sveikatos 

apsaugos ministerija. Šią tvarką ji nustatė 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1, patvirtindama 

Gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis kompensavimo laikinosios tvarkos 

aprašą ir Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto 

lėšomis, bazinių kainų nustatymo laikinąją metodiką. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 

patvirtintas Gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis kompensavimo laikinosios 

tvarkos aprašas nekonkuruoja su Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymu 

Nr. 1K-11 patvirtintais Komisijos teikti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

direktoriui pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant iš valstybės biudţeto lėšų uţ 

asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones, nuostatais, nes pastarieji priimti realizuojant 

vidaus administravimo įgaliojimus, reglamentuoja tik pasiūlymų Valstybinės ligonių kasos direktoriui 

teikimo tvarką ir negali sukurti jokių teisių ir pareigų tretiesiems asmenims. Valstybinės ligonių kasos 

direktorius, priimdamas sprendimą kompensuoti uţ įsigyjamas ortopedijos technines priemones, turėjo 

vadovautis Sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis 

priemonėmis kompensavimo laikinosios tvarkos aprašu, o ne ginčijamu įsakymu patvirtintais 

Komisijos nuostatais. Darytina išvada, kad Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. 

įsakymu Nr. 1K-11 2.1. punktas ir juo patvirtinti Komisijos teikti Valstybinės ligonių kasos prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant 

iš valstybės biudţeto lėšų uţ asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones, nuostatai 

neprieštarauja Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktui. 

Skirtingai nei minėtieji Komisijos nuostatai, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. 

sausio 27 d. įsakymu Nr. 1K-11 patvirtinti Reikalavimai įmonėms, pageidaujančioms vykdyti 

gyventojų aprūpinimą ortopedijos technikos priemonėmis 2004 metais ir Gyventojų aprūpinimo 

ortopedijos technikos priemonėmis 2004 m. paraiškos forma patenka ne į vidaus, o į viešojo 

administravimo sritį. Jais sukuriamos tiesioginės teisės ir pareigos tretiesiems asmenims – įmonėms, 

siekiančioms vykdyti gyventojų aprūpinimą ortopedijos technikos priemonėmis: nustatyti konkretūs 

reikalavimai tokioms įmonėms, patvirtinta paraiškos forma ir joje reikalaujama pateikti informacija. 

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1K-11 patvirtinti 
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Reikalavimai įmonėms, pageidaujančioms vykdyti gyventojų aprūpinimą ortopedijos technikos 

priemonėmis 2004 metais nustato kitokius reikalavimus įmonėms, nei jie nustatyti Sveikatos apsaugos 

ministerijos 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintame Gyventojų aprūpinimo ortopedijos 

techninėmis priemonėmis kompensavimo laikinosios tvarkos apraše. Šiais norminiais teisės aktais 

Valstybinės ligonių kasos direktorius įsiterpė į reguliavimo sritį, kuri pagal Sveikatos draudimo 

įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktą patenka į Sveikatos apsaugos ministerijos kompetenciją. Todėl 

konstatuotina, kad Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 2.2. 

punktas ir juo patvirtinti Reikalavimai įmonėms, pageidaujančioms vykdyti gyventojų aprūpinimą 

ortopedijos technikos priemonėmis 2004 m., taip pat 2.3. punktas ir juo patvirtinta Gyventojų 

aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis 2004 m. paraiškos forma prieštarauja Sveikatos 

draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui.  

 

  

Dėl ginčijamo teisės akto atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnis nustato: 

„1. Valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, vykdydamos pavestus uţdavinius, 

susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo uţtikrinti sąţiningos 

konkurencijos laisvę.  

2. Valstybės valdymo ir savivaldos  institucijoms draudţiama priimti teisės aktus arba kitus 

sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl 

kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems 

ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant 

Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.“  

Šiame sprendime Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija jau 

yra konstatavusi, kad Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 

2.1. punktas ir juo patvirtinti Komisijos teikti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos direktoriui pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant iš valstybės 

biudţeto lėšų uţ asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones, nuostatai išreiškia vidaus 

administravimo aktą, nenukreiptą į išorę ir nesukeliantį teisinių pasekmių tretiesiems asmenims. 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis įtvirtina valstybės valdymo ir savivaldos institucijų pareigą 

uţtikrinti sąţiningos konkurencijos laisvę. Sąţiningos konkurencijos laisvė galėtų būti paţeista 

priimant administracinius aktus, sudarančius skirtingas konkurencines sąlygas ir neuţtikrinančius 

sąţiningos konkurencijos principų. Tuo tarpu šiuo atveju, kaip minėta, nuostatais reglamentuojama 

komisijos veikla apsiriboja pasiūlymų Valstybinės ligonių kasos direktoriui teikimu, todėl nesukelia 

teisinių pasekmių tretiesiems asmenims ir tuo pačiu negali daryti įtakos laisvai sąţiningai 

konkurencijai. Darytina išvada, kad Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. 

įsakymo Nr. 1K-11 2.1. punktas ir juo patvirtinti Komisijos teikti Valstybinės ligonių kasos prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant 

iš valstybės biudţeto lėšų uţ asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones, nuostatai 

neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui.  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijai konstatavus, kad Valstybinės 

ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 2.2. punktas ir juo patvirtinti 

Reikalavimai įmonėms, pageidaujančioms vykdyti gyventojų aprūpinimą ortopedijos technikos 

priemonėmis 2004 m., taip pat 2.3. punktas ir juo patvirtinta Gyventojų aprūpinimo ortopedijos 

technikos priemonėmis 2004 m. paraiškos forma prieštarauja Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 

3 dalies 4 punktui, išnyksta poreikis tirti šio akto atitiktį Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui. Pagal 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalį norminis administracinis aktas (ar jo 

dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbtas 

įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripaţinimo 

neteisėtu. Šios teisinės pasekmės iškyla nepriklausomai nuo to, keliems aukštesnės teisinės galios 

teisės aktams ar jų dalims prieštarauja ginčijamas norminis administracinis aktas. Todėl, kai yra 

keliamas norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės teisinės galios teisės aktams (jų 

dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms klausimas, norminio administracinio akto 

teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs norminio administracinio akto 

prieštaravimą vienai aukštesnės teisinės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti norminio 

administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatų atţvilgiu. Tokios 

http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=32821&Zd=konkurencijos&BF=4#13z#13z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=32821&Zd=konkurencijos&BF=4#14z#14z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=32821&Zd=konkurencijos&BF=4#15z#15z
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pačios praktikos laikytasi ir kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtose bylose dėl 

norminio administracinio akto teisėtumo (ţr. pvz., 2005 m. spalio 28 d. sprendimas administracinėje 

byloje Nr. I

-04-05, Vilniaus apygardos teismas prieš Teisingumo ministeriją).  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 

1 dalies 2 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, 101 straipsnio 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija  

 

n u s p r e n d ţ i a: 

 

Pripaţinti, kad Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 

2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 2.1. 

punktas ir juo patvirtinti Komisijos teikti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos direktoriui pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo įmonėms, kompensuojant iš valstybės 

biudţeto lėšų uţ asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones, nuostatai neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui ir Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui.   

Pripaţinti, kad Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 

2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 2.2. 

punktas ir juo patvirtinti Reikalavimai įmonėms, pageidaujančioms vykdyti gyventojų aprūpinimą 

ortopedijos technikos priemonėmis 2004 metais, taip pat 2.3. punktas ir juo patvirtinta Gyventojų 

aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis 2004 m. paraiškos forma prieštarauja Lietuvos 

Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui.  

Administracinę bylą pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. 

įsakymas Nr. 1K-11 „Dėl komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui bei Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo 

įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui dalyje dėl šio įsakymo 1, 3, 4.1, 4.2., 5 punktų teisėtumo 

nutraukti. 

  

Sprendimas neskundţiamas 

Sprendimas skelbiamas Valstybės ţiniose.  

 

1.1.2. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 4-175 

patvirtintų Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, užsienio juridinių 

asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklių (2004 m. liepos 

5 d. įsakymo Nr. 4-266 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos alkoholio 

kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 daliai 

 

Administracinė byla Nr. I
1
-03/2006 

    Procesinio sprendimo kategorija 20 

 

S P R E N D I M A S  

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2006 m. gruodţio 4 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 

Gintaro Kryţevičiaus, Nijolės Piškinaitės, Sigitos Rudėnaitės, Edvardo Sinkevičiaus ir Virgilijaus 

Valančiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), 

sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, 

dalyvaujant atsakovo atstovams Arūnui Aleknai ir Birutei Janutėnienei,  

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartį pradėti tyrimą dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. 

geguţės 6 d. įsakymu Nr. 4-175 patvirtintų Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, uţsienio 

juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklių (2004 m. liepos 5 d. 

įsakymo Nr. 4-266 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 

straipsnio 7 daliai. 
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Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė :  

 

I. 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo 

Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apeliacinį 

skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. sausio 27 d. sprendimo 

administracinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Ţemaitijos pienas“ skundą atsakovui Valstybinei tabako 

ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nutarimo panaikinimo.  

2005 m. spalio 11 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bylą sustabdė ir 

nusprendė pradėti tyrimą dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. geguţės 6 d. įsakymu Nr. 4-

175 patvirtintų Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų ir 

atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklių (2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 4-266 redakcija; 

toliau – ir Taisyklės) atitikties Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 

daliai. Sprendimą ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymui Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas grindė šiais argumentais: 

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje yra nustatyta:  

„Įmonėms, turinčioms licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Lietuvos 

Respublikoje leidţiama juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus arba 

licencijas verstis didmenine prekyba jais, o parduoti – fiziniams asmenims jų asmeniniams, šeimos ar 

namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti; taip pat Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims, uţsienio juridinių 

asmenų filialams bei atstovybėms, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, ir 

uţsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų 

atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos uţsienio reikalų ministerijoje.“ 

2. Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų ir 

atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklėse (2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 4-266 redakcija) 

yra nustatyta: 

,,1. Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų ir 

atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklės (toliau – ir Taisyklės) reglamentuoja alkoholinių 

gėrimų pardavimą ir pirkimą įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotų juridinių 

asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių (toliau – ir juridiniai asmenys, uţsienio 

juridinių asmenų filialai ir atstovybės) reprezentacinėms reikmėms. 

              <...> 

3. Parduoti alkoholinius gėrimus juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų ir 

atstovybių reprezentacinėms reikmėms turi teisę įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholinius 

gėrimus, licencijas verstis didmenine ar maţmenine prekyba jais. 

4. Juridiniai asmenys, uţsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės Lietuvos Respublikoje 

gali pirkti alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms šių Taisyklių 3 punkte nurodytose 

įmonėse.“ 

3. Ūkio ministro įsakymu yra legalizuojamas licenciją verstis maţmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais turinčių įmonių alkoholinių gėrimų įsigijimas iš kitų maţmenine prekyba 

besiverčiančių įmonių, nors, pasak pareiškėjo, Alkoholio kontrolės įstatymas tai draudţia. Alkoholio 

kontrolės įstatyme nėra nustatyta, kad jo normos negalioja teisiniams santykiams, atsirandantiems, kai 

alkoholiniai gėrimai įsigyjami reprezentacinėms reikmėms, todėl pareiškėjui kilo abejonių, ar Ūkio 

ministro įsakymu patvirtintos Taisyklės yra specialiosios teisės normos Alkoholio kontrolės įstatymo 

atţvilgiu. 

 

II. 

 

Rengiant bylą nagrinėti teisme, gautas atsakovo – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos – 

rašytinis atsiliepimas. Atsakovas nurodo, kad Ūkio ministro patvirtintos Alkoholinių gėrimų 

realizavimo juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms 
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reikmėms taisyklės Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 daliai 

neprieštarauja. Atsiliepimas grindţiamas šiais argumentais: 

1. Vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikoje yra 

licencijuojama vyno, vynuogių misos ir ţemės ūkio kilmės etilo alkoholio importas bei eksportas, 

visų alkoholio produktų gamyba ir didmeninė prekyba, taip pat alkoholinių gėrimų maţmeninė 

prekyba. Tačiau, vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsniu, alkoholinių gėrimų 

pirkimas juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų bei atstovybių reprezentacinėms 

reikmėms nėra licencijuojama veikla. 

2. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 6-12 dalyse yra nustatyti reikalavimai 

įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio produktus ir licencijas verstis jų didmenine ar 

maţmenine prekyba, t. y. šiose dalyse yra nustatyti reikalavimai, taikomi licencijoje nurodytai 

veiklai vykdyti. Todėl ir Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalies nuostatos, leidţiančios 

įmonėms, turinčioms licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, įsigyti 

alkoholinius gėrimus tik iš įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus arba licencijas 

verstis didmenine prekyba jais, taikytinos tik tų alkoholinių gėrimų, kurie reikalingi licencijoje 

nurodytai veiklai – maţmeninei prekybai – vykdyti, įsigijimui. 

3. Kadangi alkoholinių gėrimų pirkimas juridinių asmenų, taip pat uţsienio juridinių 

asmenų filialų bei atstovybių reprezentacinėms reikmėms nėra licencijuojama veikla. Vadovaujantis 

Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies l punkto, 6, 7 dalių ir 8 dalies 3 punkto 

nuostatomis, alkoholiniai gėrimai reprezentacinėms reikmėms gali būti įsigyjami Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.  

4. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalies nuostatose, reglamentuojančiose, kad 

įmonėms, turinčioms licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, leidţiama, be kita 

ko, parduoti alkoholinius gėrimus Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka juridiniams 

asmenims, uţsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms, perkantiems alkoholinius gėrimus 

reprezentacinėms reikmėms, į „juridinių asmenų“ sąvoką patenka ir įmonės, turinčios licencijas 

verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Šioms įmonėms Alkoholio kontrolės įstatymas 

nenumato draudimo įsigyti alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms iš kitų įmonių, turinčių 

licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. 

5. Juridiniai asmenys (tarp jų – ir įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholinius gėrimus, 

verstis jų didmenine ar maţmenine prekyba), uţsienio juridinių asmenų filialai bei atstovybės, įsigiję 

alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, neturi teisės šiais gėrimais prekiauti, nes prekyba 

yra licencijuojama veikla ir šiai veiklai vykdyti gėrimai turi būti įsigyjami vadovaujantis 

licencijuojamai veiklai nustatytais reikalavimais. 

6. Alkoholinių gėrimų realizavimo taisyklėse detalizuojamos Alkoholio kontrolės 

įstatymo nuostatos ir nurodoma, kad juridiniai asmenys, uţsienio juridinių asmenų filialai bei 

atstovybės Lietuvos Respublikoje gali pirkti alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms iš 

įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus, licencijas verstis didmenine ar maţmenine 

prekyba (Alkoholinių gėrimų realizavimo taisyklių 3 ir 4 punktai). 

7. Alkoholinių gėrimų realizavimo taisyklės nustato alkoholinių gėrimų pardavimo ir 

pirkimo juridiniams asmenims, uţsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms tik 

reprezentacinėms reikmėms tvarką. Alkoholinių gėrimų realizavimo taisyklės nereglamentuoja 

įmonių, turinčių licenciją verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, alkoholinių gėrimų, 

kurie reikalingi licencijoje nurodytai veiklai – maţmeninei prekybai – vykdyti įsigijimo, iš kitų 

maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais besiverčiančių įmonių. 

 

Teisėjų kolegija  

 

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

 

III.  

 

Dėl teisės akto teisėtumo tyrimo apimties 

 

Pareiškėjas 2005 m. spalio 11 d. nutarties rezoliucine dalimi prašo ištirti Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2004 m. geguţės 6 d. įsakymu Nr. 4-175 patvirtintų Alkoholinių gėrimų 

realizavimo juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms 
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reikmėms taisyklių (2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 4-266 redakcija) atitiktį Lietuvos Respublikos 

alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 daliai. Tačiau iš pareiškėjo nutarties argumentų matyti, 

kad jam abejonių sukėlė ne visų Taisyklių atitiktis Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 daliai, 

o tik tų Taisyklių nuostatų, kurios leidţia juridiniams asmenims, uţsienio juridinių asmenų filialams ir 

atstovybėms įsigyti alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms iš įmonių, turinčių licenciją 

verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Tokia išvada darytina, atsiţvelgiant į pareiškėjo 

2005 m. spalio 11 d. nutarties teiginį, jog Ūkio ministro įsakymu yra legalizuojamas licenciją verstis 

maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčių įmonių alkoholinių gėrimų įsigijimas iš kitų 

maţmenine prekyba besiverčiančių įmonių, nors, pasak pareiškėjo, Alkoholio kontrolės įstatymas tai 

draudţia. Argumentų, leidţiančių suabejoti Taisyklių kitų nuostatų teisėtumu, pareiškėjas nenurodė. 

Teisinius santykius, susijusius su galimybe juridiniams asmenims, uţsienio juridinių asmenų filialams 

ir atstovybėms įsigyti alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms iš įmonių, turinčių licenciją 

verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, reglamentuoja Taisyklių 3 punktas ir 4 punktas. 

Taisyklių 3 punktas numato: 

 

„3. Parduoti alkoholinius gėrimus juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų ir 

atstovybių reprezentacinėms reikmėms turi teisę įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholinius 

gėrimus, licencijas verstis didmenine ar maţmenine prekyba jais (toliau – ir įmonės)“. 

 

Taisyklių 4 punkte nustatyta: 

„4. Juridiniai asmenys, uţsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės Lietuvos 

Respublikoje gali pirkti alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms šių Taisyklių 3 punkte 

nurodytose įmonėse.“ 

  

Atsiţvelgdama į pareiškėjo nutarties argumentus, Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo išplėstinė teisėjų kolegija tirs Taisyklių 3 punkto atitiktį Alkoholio kontrolės įstatymo 17 

straipsnio 7 daliai ta apimtimi, kiek šiame punkte numatyta galimybė įmonėms, turinčioms licencijas 

verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parduoti juos juridinių asmenų, uţsienio juridinių 

asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms, taip pat Taisyklių 4 punkto atitiktį Alkoholio 

kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 daliai ta apimtimi, kiek šiame punkte numatyta galimybė 

juridiniams asmenims, uţsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms Lietuvos Respublikoje 

pirkti alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms iš įmonių, turinčių licencijas verstis 

maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.  

 

IV. 

 

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. geguţės 6 d. įsakymu Nr. 4-175 patvirtintų 

Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių 

reprezentacinėms reikmėms taisyklių 3 ir 4 punktų atitikties Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės 

įstatymo 17 straipsnio 7 daliai 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Lietuvos ūkis 

grindţiamas asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva yra 

Konstitucijos garantuojama vertybė, be kita ko, reiškianti tai, kad valstybės ar vietos savivaldos 

institucijoms draudţiama įstatymuose nenumatytais metodais reglamentuoti ūkinę veiklą, tvarkyti 

įmonių reikalus. Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalis numato, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, 

kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. geguţės 

29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I
5
-04/2003). Tai reiškia, jog ūkinės veiklos laisvė yra 

saugoma Konstitucijos ir jokiomis priemonėmis negali būti nepagrįstai varţoma ar ribojama.  

Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog  šio įstatymo tikslas – 

maţinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudţiavimą 

alkoholiu, jo sukeliamą ţalą sveikatai ir ūkiui; nustatyti teisės gaminti, parduoti, įveţti, importuoti ir 

eksportuoti šiame Įstatyme reglamentuojamus alkoholio produktus suteikimo ūkio subjektams 

teisinius pagrindus. Alkoholio kontrolės įstatymas reglamentuoja santykius, susijusius su alkoholio 

produktų, maisto ir kitų produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, 

įveţimu, importu, eksportu, vartojimu, reklama, rėmimu, ir nustato valstybės alkoholio kontrolės 

Lietuvos Respublikoje pagrindus (Įstatymo 1 str. 2 d.). 

http://www.infolex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=5868
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Alkoholio produktų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimai yra įtvirtinti Alkoholio 

kontrolės įstatymo 17 straipsnyje. Šio įstatymo 17 straipsnio 7 dalis reglamentuoja teisinius santykius, 

susijusius su maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Alkoholinių gėrimų maţmeninė prekyba yra 

ūkinė veikla, kuri patenka į Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalimi ginamą ūkinės veiklos laisvės sritį. 

Alkoholio kontrolės įstatymas reguliuoja teisinius santykius, priskirtinus viešajai teisei. Šiame 

įstatyme nustatytomis administracinėmis priemonėmis yra varţoma asmens ūkinės veiklos laisvė 

alkoholio gamybos, prekybos ir vartojimo srityje, tačiau tuo yra siekiama pozityvių Alkoholio 

kontrolės įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų. Konstitucinis Teismas savo 1999 m. spalio 6 

d. nutarime yra paţymėjęs, jog konstitucinis asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principas 

sąlygoja tai, kad ūkinės veiklos reguliavimui būdingas bendrojo leidimo metodas. Tai reiškia, jog ir 

nagrinėjamiems privatiniams teisiniams santykiams, t. y. maţmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, 

galioja principas „leidţiama viskas, kas nedraudţiama“.  

Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalis, numatanti, iš kokių subjektų įmonėms, 

turinčioms licenciją verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais leidţiama įsigyti ir kam 

leidţiama parduoti alkoholinius gėrimus, sietina su ūkinės veiklos laisvės ribojimu, o toks ribojimas 

negali būti aiškinamas plečiamai. Bet kokiam privačių subjektų ūkinės veiklos laisvės ribojimui 

taikomas in dubio pro libertatis principas, reiškiantis, kad iškilus abejonių dėl konkrečios teisės ribų, ji 

laikoma esanti didţiausios apimties. Atsiţvelgiant į šį principą, turi būti aiškinamos ir taikomos teisės 

normos šioje byloje.   

Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog „<...> įmonėms, 

turinčioms licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Lietuvos Respublikoje 

leidţiama juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus arba licencijas 

verstis didmenine prekyba jais <...>“. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 

nuomone, šioje teisės normoje nustatytas reikalavimas alkoholinius gėrimus įsigyti iš juos gaminančių 

ar didmenine prekyba alkoholiniais gaminiais uţsiimančių įmonių nėra abstraktus. Kadangi ši teisės 

norma reglamentuoja licenciją verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčių įmonių  

alkoholinių gėrimų įsigijimą, ribojimas įsigyti alkoholinius gėrimus taikomas  įmonėms, turinčioms 

licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, būtent licencijoje nurodytos veiklos 

vykdymui, t. y. maţmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Taigi minėtojo ribojimo taikymo sritis 

yra apibrėţta.  

Nei Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnyje, nei kituose šio įstatymo straipsniuose 

imperatyvaus draudimo maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais uţsiimančioms įmonėms įsigyti 

alkoholinius gėrimus iš kitų maţmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais vykdančių įmonių savo 

reprezentacinėms reikmėms (tai yra, šiuos gaminius pirkti jų galutiniam vartojimui, o ne pardavimui 

kitiems subjektams) nėra. Papildomas prekybos suvarţymas neturi teisinio pagrindo, o plečiamasis 

šios teisės nuostatos interpretavimas neatitiktų ūkinės veiklos laisvės principo.  

Priešingai, pačioje Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje yra numatyta, kad 

įmonėms, turinčioms licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, be kitų nurodytų 

subjektų, leidţiama juos parduoti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka juridiniams asmenims, uţsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms, 

perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms. Vyriausiojo administracinio teismo 

išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, sąvoka „juridiniai asmenys“ apima ir įmones, turinčias 

licencijas verstis maţmenine alkoholio prekyba. Jei Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalis 

būtų aiškinama kitaip, t. y., jei vadovaujantis ja įmonėms, turinčioms licencijas verstis maţmenine 

prekyba alkoholiniais gėrimais, parduoti alkoholinius gėrimus visiems juridiniams asmenims jų 

reprezentacinėms reikmėms būtų leidţiama, o pastariesiems (ar daliai jų) iš minėtųjų įmonių įsigyti 

alkoholinių gėrimų net ir reprezentacinėms reikmėms būtų draudţiama, reikštų, jog toks įstatyminis 

reguliavimas yra ydingas, kadangi vienoje teisės normoje būtų tarpusavyje prieštaraujančių teisės 

nuostatų.  

Vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi Vyriausybei ar jos 

įgaliotai institucijai buvo pavesta nustatyti tvarką, pagal kurią turi būti realizuojami alkoholiniai 

gėrimai, skirti juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų bei atstovybių reprezentacinėms 

reikmėms. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ (2004 m. balandţio 26 d. Nr. 473) 2.4 punktu tai 

buvo nurodyta atlikti Ūkio ministerijai.  

Pagal Alkoholio kontrolės įstatymu ir minėtuoju Vyriausybės nutarimu suteiktus įgaliojimus 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintų Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių 
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asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklėse yra 

reglamentuojamas alkoholinių gėrimų pardavimas ir pirkimas įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos 

Respublikoje įregistruotų juridinių asmenų (ir kitų nurodytų subjektų) reprezentacinėms reikmėms 

(Taisyklių 1 punktas). Šių Taisyklių taikymo sritis aiškiai apibrėţta. Taisyklės reglamentuoja teisinius 

santykius, susijusius su alkoholinių gėrimų įsigijimu reprezentacinėms reikmėms ir nereglamentuoja 

teisinių santykių, susijusių su alkoholinių gėrimų įsigijimu kitoms reikmėms, tarp jų – ir siekiant 

vykdyti maţmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais. Šiame sprendime jau konstatuota, kad nei 

Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalis, nei kiti straipsniai nenumato draudimo įsigyti 

alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms iš licencijas verstis maţmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais turinčių įmonių. Kadangi Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalis 

numato tik draudimą įmonėms, turinčioms licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais 

gėrimais įsigyti šiuos gėrimus iš kitų įmonių, turinčių licencijas verstis maţmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais konkrečiu tikslu – parduoti juos maţmeninėje prekyboje, ir nenumato draudimo 

įsigyti šiuos gėrimus reprezentacinėms reikmėms, o Taisyklių 3 ir 4 punktas reglamentuoja 

alkoholinių gėrimų pardavimą ir įsigijimą reprezentacinėms reikmėms, prieštaravimo tarp šių teisės 

aktų nėra.  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija taip pat paţymi, kad 

Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalies bei Taisyklių 3 ir 4 punktų prasme, galutinis 

alkoholio gaminių įsigijimo tikslas – jų pirkimas reprezentacinėms reikmėms, ir yra vertintinas kaip 

specialus skiriamasis poţymis, kuriam esant alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo sandoriai tarp 

įmonių, turinčių licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, yra leistini. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 

1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 

 

n u s p r e n d ţ i a:   

 

Pripaţinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. geguţės 6 d. įsakymu Nr. 4-175 

patvirtintų Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų ir 

atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklių (2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 4-266 redakcija) 3 

punktas ta apimtimi, kiek šiame punkte numatyta galimybė įmonėms, turinčioms licencijas verstis 

maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parduoti juos juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų 

filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms, neprieštarauja Lietuvos Respublikos alkoholio 

kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 daliai.  

Pripaţinti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. geguţės 6 d. įsakymu Nr. 4-175 

patvirtintų Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, uţsienio juridinių asmenų filialų ir 

atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklių (2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 4-266 redakcija) 4 

punktas ta apimtimi, kiek šiame punkte numatyta galimybė juridiniams asmenims, uţsienio juridinių 

asmenų filialams ir atstovybėms Lietuvos Respublikoje pirkti alkoholinius gėrimus reprezentacinėms 

reikmėms iš įmonių, turinčių licencijas verstis maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 daliai.  

Sprendimas neskundţiamas.  

 

 

1.1.3. Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. 

nutarimu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo 

reglamento 36 ir 96 punktų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo 20 straipsnio 6 daliai ir 26 straipsnio 4 daliai 

 

Administracinė byla Nr. I

-04/2006 

    Procesinio sprendimo kategorija 17.1 

 

S P R E N D I M A S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2006 m. liepos 28 d. 

Vilnius 
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 

Anatolijaus Baranovo, Birutės Janavičiūtės, Nijolės Piškinaitės, Algirdo Taminsko ir Virgilijaus 

Valančiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), 

sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei, 

dalyvaujant atsakovo Konkurencijos tarybos atstovėms Justinai Paulauskaitei ir Elenai Navickaitei, 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2005 m. spalio 15 d. prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. 

lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo 

reglamento 36 ir 96 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 

6 daliai ir 26 straipsnio 4 daliai. 

 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė : 

 

I. 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal 

pareiškėjo AB „Maţeikių nafta“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai 

dėl 2005 m. kovo 7 d. Konkurencijos tarybos nutarimo panaikinimo. Šiuo nutarimu 

Konkurencijos taryba nutarė papildyti jos AB „Maţeikių nafta“ atţvilgiu pradėtą tyrimą dalimi 

dėl AB „Maţeikių nafta“ veiksmų atitikties Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsniui ir 

laikyti šį nutarimą konfidencialiu, iki bus atlikti bendri tyrimo veiksmai su Latvijos ir Estijos 

konkurencijos institucijomis.  

2005 m. spalio 12 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas sustabdė 

administracinę bylą ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129 patvirtinto 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento 36 ir 96 punktai neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 6 daliai ir 26 straipsnio 4 daliai. 

Prašymą ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymams Vilniaus apygardos 

administracinis teismas grindţia šiais argumentais: 

1. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129 

patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento (toliau – ir Darbo 

reglamentas) 36 punkte nustatyta, kad apie priimtą nutarimą pradėti tyrimą įgaliotas pareigūnas  

praneša įtariamam ūkio subjektui ir pareiškėjui, išskyrus atvejus, kai nutarimo paskelbimas gali 

pakenkti tyrimo eigai ir turi būti laikomas konfidencialiu. Darbo reglamento 96 punkte numatyta, kad 

Konkurencijos taryba, spręsdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima nutarimus. Visi 

Konkurencijos tarybos nutarimai yra vieši, išskyrus tuos atvejus, kai nutarimo viešas paskelbimas gali 

pakenkti Konkurencijos taryboje atliekamo tyrimo eigai. Tokiu atveju jis gali būti laikomas 

konfidencialiu tol, kol išnyks grėsmė tyrimo eigai. Darbo reglamento 36 ir 96 punktuose išdėstytos 

nuostatos suteikia teisę Konkurencijos tarybai priimti nutarimus, su kuriais tam tikrą laiką tiriamas 

ūkio subjektas gali būti nesupaţindinamas. 

2. Darbo reglamento nuostatos, leidţiančios Konkurencijos tarybai priimtą nutarimą tam 

tikrą laiką laikyti konfidencialiu ir su juo nesupaţindinti įtariamo ūkio subjekto, gali prieštarauti 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 20 straipsnio 6 daliai ir 26 

straipsnio 4 daliai. Konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Konkurencijos taryba, 

spręsdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima nutarimus. Įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje 

nustatyta, kad Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, prieš atlikdami šiame straipsnyje nurodytus 

veiksmus, turi pateikti Konkurencijos tarybos išduotą dokumentą, patvirtinantį <...> tyrimo tikslus. 

Įstatymo nuostatos nenumato galimybės Konkurencijos tarybai priimti konfidencialius nutarimus 

jokiais atvejais.  

3. Įstatymo 20 straipsnio 6 dalies ir 26 straipsnio 4 dalies nuostatos skirtos uţtikrinti visų 

asmenų, įskaitant ir ūkio subjektus, kurių veikla tiriama dėl Įstatymo nuostatų paţeidimų, teises, taip 

pat teisę į teisingą procesą, teisę į gynybą, teisę neduoti parodymų prieš save, taip pat Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktuose įtvirtintus 

principus – įstatymų viršenybės, proporcingumo bei nepiktnaudţiavimo valdţia. Konkurencijos 

tarybos turima galimybė priimti konfidencialius (nors ir tam tikrą laiką) nutarimus bei atlikti 
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tyrimo veiksmus, iš viso neinformavus apie tai įtariamų ūkio subjektų, gali paţeisti visas minėtas 

asmenų teises bei viešojo administravimo principus. Tokia Konkurencijos tarybos teisė suteikia 

galimybę piktnaudţiauti savo teise, suteikia jai nepagrįstą pranašumą. 

 

II. 

 

Rengiant bylą nagrinėti teisme, gautas atsakovo – Lietuvos Respublikos konkurencijos 

tarybos – rašytinis atsiliepimas. Atsakovas nurodo, kad ginčijami Darbo reglamento 36 ir 96 punktai 

neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 6 daliai ir 26 straipsnio 4 daliai. Atsiliepimas 

grindţiamas šiais argumentais: 

1. Konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 6 dalis nustato, kad Konkurencijos taryba, 

spręsdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima nutarimus. Ši bendro pobūdţio norma 

nustato Konkurencijos tarybos sprendimų įforminimą. Imperatyvus reikalavimas dėl nutarimų 

viešumo bei jų paskelbimo būdo yra nustatytas tik Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų 

išnagrinėjus bylą viešajame Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdyje, atţvilgiu 

(Konkurencijos įstatymo 37 str.). Tuo tarpu kitų nutarimų, kuriuos Konkurencijos taryba priima, 

spręsdama jos kompetencijai priskirtus klausimus (pvz., nutarimai dėl tyrimo pradėjimo, jo pratęsimo, 

nutraukimo ir kt.), viešumo ar paskelbimo būdo Konkurencijos įstatymas nenustato, palikdamas tai 

poįstatyminiam reglamentavimui. 

2. Darbo reglamento 36 punktas nustato, kad apie priimtą nutarimą pradėti tyrimą įgaliotas 

pareigūnas praneša įtariamam ūkio subjektui ir pareiškėjui, išskyrus atvejus, kai nutarimo paskelbimas 

gali pakenkti tyrimo eigai ir turi būti laikomas konfidencialiu. Darbo reglamento 96 punktas taip pat 

numato išimtį, kad visi tarybos nutarimai yra vieši, išskyrus atvejus, kai nutarimo viešas paskelbimas 

gali pakenkti Konkurencijos taryboje atliekamo tyrimo eigai; tokiu atveju jis gali būti laikomas 

konfidencialiu tol, kol išnyks grėsmė tyrimo eigai. Kadangi Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 

dalis įpareigoja Konkurencijos tarybos pareigūnus, prieš atliekant šiame straipsnyje nurodytus 

veiksmus, pateikti Konkurencijos tarybos išduotą dokumentą, patvirtinantį jų įgaliojimus, tyrimo 

tikslus ir terminus (t. y. Konkurencijos tarybos nutarimą dėl tyrimo pradėjimo), pagal nurodytas Darbo 

reglamento nuostatas Konkurencijos tarybos nutarimas gali būti laikomas konfidencialiu ne apskritai 

tam tikrą laiko tarpą, o iki pirmųjų tyrimo veiksmų atlikimo. 

3. Tyrimo veiksmams, nurodytiems Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 

punktuose, atlikti reikalinga teismo sankcija (Konkurencijos įstatymo 26 str. 2 d.). Todėl tarp 

Konkurencijos tarybos nutarimo pradėti tyrimą priėmimo ir pirmųjų tyrimo veiksmų atlikimo 

neišvengiamai yra laikotarpis, kurio metu ir gali būti nutarimas dėl tyrimo pradėjimo laikomas 

konfidencialiu, vadovaujantis Darbo reglamento 36 ir 96 punktais. Atvykus į ūkio subjekto patalpas ar 

teritoriją atlikti tyrimo veiksmus, grėsmė tyrimo eigai, t. y. galimybė ūkio subjektui sunaikinti galimus 

paţeidimo įrodymus, išnyksta. Taip pat atvykus į ūkio subjekto naudojamas patalpas, prieš pradedant 

tyrimo veiksmus, kaip to reikalauja Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 2 bei 4 dalys, įgalioti 

Konkurencijos tarybos pareigūnai pateikia ūkio subjekto darbuotojams ir atsakovams Konkurencijos 

tarybos nutarimo dėl tyrimo pradėjimo bei teismo sankcijos kopijas, įgaliotų pareigūnų valstybės 

tarnautojų paţymėjimus. Tai uţfiksuojama patikrinimo protokole. Tokiu būdu ūkio subjektas yra 

informuojamas apie pradėtą Konkurencijos tarybos tyrimą. Tik pateikus aukščiau nurodytus 

dokumentus, patvirtinančius įgaliotų pareigūnų įgaliojimus, tyrimo tikslus ir terminus, yra atliekami 

tyrimo veiksmai, kaip tai numatyta Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 2 ir 4 dalyse. 

4. Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalies tikslas – uţtikrinti, kad nebūtų atliekami 

tyrimo veiksmai, ūkio subjekto nesupaţindinus su tyrimo atlikimo pagrindu, tikslais ir terminu. Tokiu 

būdu yra uţtikrinamos ūkio subjekto teisės į teisingą procesą bei teisė į gynybą, taip pat įgyvendinami 

Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1, 3 ir 4 punktuose įtvirtinti įstatymų viršenybės, 

proporcingumo bei nepiktnaudţiavimo valdţia principai. Darbo reglamento 36 ir 96 punktų 

nuostatomis siekiama apsaugoti įtariamo paţeidimo įrodymus nuo galimo sunaikinimo, kol bus atlikti 

tam tikri tyrimo veiksmai, konkrečiai, Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose 

nurodyti veiksmai. Priešingu atveju, jei Konkurencijos taryba neturėtų teisės laikyti nutarimų dėl 

tyrimo pradėjimo tam tikrą laiką konfidencialiais, Konkurencijos tarybos atliekami tyrimai, ypač dėl 

pačių sunkiausių konkurencijos paţeidimų – draudţiamų susitarimų (Konkurencijos įstatymo 5 str.) ir 

piktnaudţiavimo dominuojančia padėtimi (Konkurencijos įstatymo 9 str.) – būtų visiškai neefektyvūs 

įrodymų surinkimo prasme, kadangi pagrindiniai šių paţeidimų įrodymai laikomi ūkio subjekto 

naudojamose patalpose, ir kuriuos, iš anksto suţinojus apie pradėtą tyrimą, labai paprasta sunaikinti 
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(pvz., susirašinėjimas elektroniniu paštu). Laikant nutarimą dėl tyrimo pradėjimo konfidencialiu, 

vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, paţeidimu įtariamas asmuo su juo 

supaţindinamas prieš įgaliotiems tyrimo pareigūnams atliekant aukščiau minėtus tyrimo veiksmus. 

Todėl nagrinėjamos Darbo reglamento nuostatos nei praplečia Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 

dalies, nei jai prieštarauja. 

5. Konkurencijos įstatymo 29 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad „teismai, nagrinėdami 

prašymus ir skundus dėl tyrimo veiksmų <...> sankcionavimo, privalo uţtikrinti pateiktos informacijos 

ir planuojamų veiksmų slaptumą“. Šia nuostata siekiama uţtikrinti, kad Konkurencijos tarybos 

planuojami veiksmai, sprendimai dėl tokių tyrimų veiksmų atlikimo nebūtų atskleisti, nes tai 

neabejotinai pakenktų tyrimo eigai (iškiltų grėsmė įrodymams, atsirastų galimybė suderinti su kitais 

paţeidimo dalyviais ţodinius paaiškinimus ar kitaip slėpti paţeidimą). Priešingu atveju nebūtų tikslo 

įtvirtinti Konkurencijos įstatyme reikalavimo teismams uţtikrinti planuojamų veiksmų slaptumą. 

Konkurencijos taryba nagrinėjamomis Darbo reglamento nuostatomis taip pat siekė analogiško tikslo. 

6. Reikalavimas atskleisti informaciją apie planuojamus tyrimo veiksmus (pateikti 

paţeidimu įtariamam ūkio subjektui nutarimą apie pradėtą tyrimą iš anksto prieš tyrimo veiksmų 

atlikimą) yra nepagrįstas ir neproporcingas. Jokia Konkurencijos įstatymo nuostata nenumato, kad 

įtariamas ūkio subjektas turi būti informuotas apie pradėtą tyrimą iš karto po nutarimo dėl tyrimo 

pradėjimo priėmimo arba iš anksto prieš atliekant tyrimo veiksmus. Konkurencijos įstatymo 26 

straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tik atliekant tyrimo veiksmus yra pateikiamas įgaliotų pareigūnų 

įgaliojimus, tyrimo tikslus ir terminus patvirtinantis dokumentas. Taigi reikalavimas atskleisti 

informaciją apie pradėtą tyrimą iš anksto neturėtų ūkio subjektų procesinėms teisėms jokių pasekmių, 

kadangi ūkio subjekto procesinių teisių atţvilgiu svarbu, kad būtent konkrečių tyrimo veiksmų, 

numatytų Konkurencijos įstatymo 26 straipsnyje, atlikimo metu, jie ţinotų, kokiu pagrindu ir tikslu tie 

veiksmai yra atliekami. 

7. Teisė gauti informaciją, teisė į gynybą, teisė neduoti prieš save parodymų ar teisė į 

teisingą procesą, kurios, Vilniaus apygardos administracinio teismo nuomone, gali būti paţeidţiamos 

ginčijamomis poįstatyminio teisės akto nuostatomis, nėra absoliučios. Be to, neaišku, kaip šios 

konkrečios Konkurencijos tarybos Darbo reglamento 36 ir 96 punktų nuostatos galėjo apriboti tas ūkio 

subjekto teises. Bendrijos konkurencijos bylose teisė į gynybą turi savo specifiką. Teisė neduoti 

parodymų prieš save administracinėje procedūroje, t. y. konkurencijos paţeidimų tyrimuose, nėra 

pripaţįstama pilna apimtimi – kaip baudţiamajame procese. Ūkio subjektas negali būti verčiamas 

pripaţinti, kad padarė paţeidimą, tačiau Bendrijos teismai nepripaţino teisės neduoti parodymų prieš 

save, atsisakant pateikti dokumentus remiantis tuo, kad juose yra apkaltinančios informacijos. 

Priešingai, Bendrijos konkurencijos teisė įpareigoja ūkio subjektą, kuris prašomas suteikti informaciją, 

aktyviai bendradarbiauti su Komisija, o tai reiškia, kad jis turi būti pasiruošęs pateikti Komisijai bet 

kokią su tyrimu susijusią informaciją, net jei vėliau ši informacija gali būti panaudota konkurencijos 

teisės paţeidimo įrodymui (ETT sprendimo byloje Orkem SA prieš Komisiją, 374/84, 27 punktas).  

8. Apribojus Konkurencijos tarybos tyrimo teises ūkio subjekto, įtariamo paţeidimo 

padarymu, labui, neišvengiamai būtų apribota viešojo intereso – daugelio ūkio subjektų ir vartotojų 

interesų – gynyba. Toks ūkio subjektų, įtariamų Konkurencijos įstatymo paţeidimu, teisių išplėtimas 

sudarytų nepateisinamą kliūtį Konkurencijos tarybai tirti ne tik Konkurencijos įstatymo paţeidimus, 

bet ir EB sutarties 81 ir 82 straipsniuose nurodytus paţeidimus (Konkurencijos įstatymo 47 str.). 

Europos Komisija, tirdama EB sutarties 81 ir 82 straipsniuose nurodytus paţeidimus pagal 2002 m. 

gruodţio 16 d. Tarybos Reglamento 1/2003/EB dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 

82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – ir Reglamentas 1/2003/EB) nustatytą procedūrą, naudojasi 

visomis jai Reglamento 1/2003/EB suteiktomis galiomis, pradedant informacijos reikalavimu iš ūkio 

subjektų (Reglamento 1/2003/EB 18 str.), ir baigiant patikrinimais ne tik ūkio subjekto naudojamose 

patalpose, bet ir privačiuose ūkio subjektų darbuotojų būstuose (Reglamento 1/2003/EB 20 ir 21 str.) 

iš anksto ūkio subjektų neįspėjusi apie pradėtą ar vykdomą tyrimą. Komisijos tyrimo dėl EB sutarties 

81 ir 82 straipsnių pradţia nėra įforminama atskiru sprendimu. Tai patvirtina ir teismų praktika. 

Byloje Dalmine prieš Komisiją (2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo byloje T-

50/00 110 punktas) Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo argumentą, kad įtariamas neteisėtu 

elgesiu asmuo turi teisę būti informuotas apie tai.  

9. Konkurencijos tarybai vykdant tyrimą dėl EB sutarties 81 ir 82 straipsnių, kai įtariamas 

paţeidimas yra slaptas (pvz., slaptas kartelis ar kai kurie piktnaudţiavimo dominuojančia padėtimi 

atvejai), ne tik pats nutarimas dėl tyrimo pradėjimo būtų laikytinas konfidencialiu, bet imamasi ir kitų 

saugumo priemonių, kurios yra rekomenduojamos visoms nacionalinėms konkurencijos institucijoms 
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– Europos Konkurencijos Tinklo (angl. – ECN) narėms dėl informacijos apie ruošiamus atlikti 

patikrinimus ir kitus tyrimo veiksmus konfidencialumo apsaugos. 

 

III. 

 

Byloje taip pat gauti AB „Maţeikių nafta“ atstovo advokato Jauniaus Gumbio paaiškinimai 

dėl Konkurencijos tarybos darbo reglamento 36 punkto ir 96 punkto atitikties Konkurencijos įstatymo 

20 straipsnio 6 daliai ir 26 straipsnio 4 daliai. Tačiau nei AB „Maţeikių nafta“, nei jos atstovas nėra 

nagrinėjamoje norminio administracinio akto teisėtumo byloje dalyvaujantys asmenys (ţr. Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 24 d. nutartį). Lietuvos vyriausiasis administracinis 

teismas pateikti išvadą byloje šių asmenų taip pat neprašė. Todėl AB „Maţeikių nafta“ atstovo 

advokato Jauniaus Gumbio paaiškinimai šioje byloje nenagrinėtini.  

 

 

Išplėstinė teisėjų kolegija  

 

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

 

IV. 

 

Dėl teisės akto teisėtumo tyrimo apimties 

 

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas, prašydamas ištirti 2002 m. lapkričio 

14 d. nutarimu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento 36 ir 

96 punktų teisėtumą, nenurodo, kokios redakcijos Darbo reglamento nuostatų teisėtumo klausimas 

keliamas. Iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 12 d. nutarties argumentų 

matyti, kad teismui abejotinos Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento, 

išdėstyto 2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139, nuostatos (2004 m. rugsėjo 16 d. redakcija; Ţin., 

2004, Nr.: 149-5453).  

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento 36 punktas nustato:   

 „Apie priimtą nutarimą pradėti tyrimą įgaliotas pareigūnas (toliau – pareigūnas) praneša  

įtariamam ūkio subjektui ir pareiškėjui, išskyrus atvejus, kai nutarimo paskelbimas gali pakenkti 

tyrimo eigai ir turi būti laikomas konfidencialiu.“  

 Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento 96 punkte nurodoma:  

 „Konkurencijos taryba, spręsdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima 

nutarimus. Visi tarybos nutarimai yra vieši, išskyrus tuos atvejus, kai nutarimo viešas paskelbimas gali  

pakenkti Konkurencijos taryboje atliekamo tyrimo eigai. Tokiu atveju jis gali būti laikomas 

konfidencialiu tol, kol išnyks grėsmė tyrimo eigai.“   

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. spalio 12 d. nutarties 

rezoliucine dalimi prašo ištirti Darbo reglamento viso 36 punkto ir viso 96 punkto teisėtumą. Tačiau iš 

pareiškėjo prašymo argumentų matyti, kad jam abejotinos tik Darbo reglamento 36 ir 96 punkto 

nuostatos, susijusios su galimybe Konkurencijos tarybos nutarimus laikyti konfidencialiais. 

Argumentų, susijusių su kitų Darbo reglamento 36 ir 96 punktų nuostatų teisėtumu, pareiškėjas 

nenurodo. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija tirs Darbo reglamento 36 punkto 

nuostatos „išskyrus atvejus, kai nutarimo paskelbimas gali pakenkti tyrimo eigai ir turi būti laikomas 

konfidencialiu“ bei 96 punkto nuostatos „išskyrus tuos atvejus, kai nutarimo viešas paskelbimas gali 

pakenkti Konkurencijos taryboje atliekamo tyrimo eigai. Tokiu atveju jis gali būti laikomas 

konfidencialiu tol, kol išnyks grėsmė tyrimo eigai“ atitiktį įstatymams.  

 

 

Dėl ginčijamų Konkurencijos tarybos darbo reglamento nuostatų atitikties Konkurencijos 

įstatymo 20 straipsnio 6 daliai 

 

Konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta: 

 „Konkurencijos taryba, spręsdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima 

nutarimus. Nutarimai priimami balsų dauguma, dalyvaujant ne maţiau kaip 3 Konkurencijos tarybos 

http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=59381&Zd=konkuren%2Bdarb%2Breglament&BF=4#172z#172z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=59381&Zd=konkuren%2Bdarb%2Breglament&BF=4#173z#173z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=59381&Zd=konkuren%2Bdarb%2Breglament&BF=4#173z#173z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=32821&Zd=konkurencijos&BF=4#89z#89z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=32821&Zd=konkurencijos&BF=4#90z#90z
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nariams, įskaitant Konkurencijos tarybos pirmininką. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia 

Konkurencijos tarybos pirmininko balsas.“ 

 Pareiškėjo teigimu, ginčijamos Darbo reglamento nuostatos prieštarauja Konkurencijos 

įstatymo 20 straipsnio 6 daliai, kuri nesuteikia Konkurencijos tarybai teisės priimti konfidencialius 

nutarimus jokiais atvejais.  

 Konstitucinis Teismas savo nutarimuose yra nurodęs, kad iš konstitucinio teisinės valstybės 

principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros 

subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia 

reiškia, kad draudţiama ţemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie 

gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat, kad ţemesnės galios teisės aktuose 

draudţiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės 

aktuose. Konstitucinis Teismas taip pat yra atkreipęs dėmesį, kad poįstatyminiu teisės aktu negalima 

pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdţio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo  

normomis, taip pat, kad pagal Konstituciją su ţmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėţimu ar jų 

įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti  tik įstatymu (2004 m. 

gruodţio 13 d. nutarimas).  

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne sykį yra akcentavęs 

būtinybę viešojo administravimo subjektams, priimant norminius administracinius aktus, laikytis 

įstatymų viršenybės principo. Viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta 

įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo 

administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, 

pripaţįstami neteisėtais (ţr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys 

administracinėse bylose Nr. I
1
-04-05, I

1
-02-06).  

 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalis administracinę 

procedūrą apibrėţia kaip pagal Viešojo administravimo įstatymą ir  kitus įstatymus viešojo 

administravimo subjektų atliekamus privalomus veiksmus, nagrinėjant asmenų prašymą (pareiškimą, 

ţiniasklaidos priemonėse pateiktą informaciją ar tarnybinį valstybės ar savivaldybės tarnautojo 

pranešimą) bei priimant dėl jo sprendimą.  

 Administracinė procedūra yra skirta tam, kad būtų visapusiškai, išsamiai ištirtos 

administraciniam aktui priimti reikšmingos aplinkybės, kad būtų tinkamai išaiškintos ir pritaikytos 

teisės normos, tinkamai įgyvendinta viešojo administravimo subjekto diskrecija, jeigu tokią diskreciją 

suteikia teisės aktai, ir būtų priimtas teisėtas ir pagrįstas administracinis aktas. Viešojo administravimo 

procedūros ir jų metu priimamas administracinis aktas daro įtaką asmenų teisėms ir pareigoms. 

Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodoma, kad administraciniai aktai, 

susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.   

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija paţymi, kad esminiai 

viešojo administravimo procedūrų elementai, o ypač elementai, susiję su asmens teisių ir pareigų 

įgyvendinimu, visais atvejais turi būti reglamentuoti įstatymo lygio teisės aktu. Viešojo 

administravimo subjektai savo kompetencijos ribose gali tik detalizuoti administravimo procedūrų 

eigą, tačiau negali nustatyti įstatymams prieštaraujančių viešojo administravimo procedūrų bei sukurti 

naujų teisės normų, kurios nenumatytos įstatymuose.  

Darbo reglamento 36 punktas, reglamentuojantis pranešimus apie priimtą nutarimą pradėti 

Konkurencijos tarybos tyrimą ir 96 punktas, reglamentuojantis Konkurencijos tarybos nutarimų 

priėmimą, patenka į administracinės procedūros sampratą, kaip ji yra apibrėţta Viešojo 

administravimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje. Viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnis 

įpareigoja viešojo administravimo subjektus asmens prašymu supaţindinti su jų priimtais viešojo 

administravimo dokumentais. Pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, pareiškėjas turi teisę gauti privačią 

informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia 

informacija neteikiama. Taigi, pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintą bendrą principą, visa 

su asmeniu susijusi informacija, įskaitant ir administracinės procedūros medţiagą, yra vieša. Todėl 

konfidencialių aktų priėmimas yra išimtis iš bendro principo, kuri visais atvejais privalo būti pagrįsta 

įstatymo normomis.  

Konfidencialių Konkurencijos tarybos nutarimų priėmimas, nepriklausomai nuo to, kurį 

laiką jie gali būti laikomi konfidencialiais, gali sukelti teisines pasekmes asmenims, su kuriais šie 

nutarimai siejami. Šiomis Darbo reglamento nuostatomis nėra detalizuojamos įstatyme nustatytos 

administracinės procedūros, nes nei Konkurencijos įstatymas, nei kiti teisės aktai konfidencialių 

http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=32821&Zd=konkurencijos&BF=4#91z#91z
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Konkurencijos tarybos nutarimų nenumato. Tokia Konkurencijos tarybos teisė pagal savo formą 

galėtų būti numatyta tik įstatyme.  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pripaţįsta pagrįstais 

atsakovo argumentus, kad jokia Konkurencijos įstatymo nuostata nenumato, jog įtariamas ūkio 

subjektas iškart turi būti informuotas apie priimtą nutarimą, dar iki atliekant tyrimo veiksmus. Tačiau 

Darbo reglamento 36 ir 96 punktų nuostatos, numatančios galimybę Konkurencijos tarybos nutarimus 

laikyti konfidencialiais, pagal teisinio reguliavimo apimtį yra platesnės, nei vien subjekto 

neinformavimas apie priimtą nutarimą. Pareigos informuoti ūkio subjektą apie priimtą nutarimą 

nebuvimas Konkurencijos įstatyme reiškia, kad Konkurencijos taryba savo iniciatyva neprivalo 

pranešti ūkio subjektui, jog jo atţvilgiu bus atliekami tyrimo veiksmai. Tačiau ginčijamos Darbo 

reglamento nuostatos, susijusios su Konkurencijos tarybos nutarimų laikymu konfidencialiais, leidţia 

Konkurencijos tarybai neatskleisti tokių nutarimų buvimo fakto ne tik savo iniciatyva informuojant 

įtariamą ūkio subjektą, tačiau ir esant konkrečiam ūkio subjekto prašymui.  

Konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 6 dalis reglamentuoja, kokia procedūrine forma 

Konkurencijos taryba sprendţia jai patikėtus klausimus, tačiau teisė priimti konfidencialius 

Konkurencijos tarybos nutarimus įstatyme nenumatyta. Kadangi Konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 

6 dalis reglamentuoja Konkurencijos tarybos nutarimų priėmimą, teisė priimti konfidencialius 

nutarimus galėtų būti numatyta būtent Konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje. Įtvirtinus teisę 

Konkurencijos tarybai jos Darbo reglamente priimti konfidencialius nutarimus, buvo įsiterpta į sritį, 

kuri turi būti reglamentuojama įstatymo lygio teisės aktais. Ginčijamos Darbo reglamento nuostatos 

pagal savo turinį susijusios su esminiais viešojo administravimo procedūrų elementais, galinčiais 

turėti įtakos asmenų teisėms ir pareigoms, todėl negali būti reglamentuotos poįstatyminiame akte, o 

turi būti numatytos tik įstatymo lygiu. Konkurencijos tarybos darbo reglamento 36 punkto nuostata 

„išskyrus atvejus, kai nutarimo paskelbimas gali pakenkti tyrimo eigai ir turi būti laikomas 

konfidencialiu“ bei 96 punkto nuostata „išskyrus tuos atvejus, kai nutarimo viešas paskelbimas gali 

pakenkti Konkurencijos taryboje atliekamo tyrimo eigai. Tokiu atveju jis gali būti laikomas 

konfidencialiu tol, kol išnyks grėsmė tyrimo eigai“ prieštarauja Konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 

6 daliai.  

 

Dėl ginčijamų Konkurencijos tarybos darbo reglamento nuostatų atitikties Konkurencijos 

įstatymo 26 straipsnio 4 daliai 

 

Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta: 

 „Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, prieš  atlikdami šiame straipsnyje nurodytus 

veiksmus, turi pateikti Konkurencijos tarybos išduotą dokumentą, patvirtinantį jų įgaliojimus,  tyrimo 

tikslus ir terminus.“ 

Ši Konkurencijos įstatymo norma reglamentuoja Konkurencijos tarybos pareigūnų pareigą 

prieš atliekant tyrimo veiksmus pateikti atitinkamą dokumentą, taip pat šio dokumento turinį. 

Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalis nereglamentuoja teisinių santykių, susijusių su klausimų 

sprendimu Konkurencijos taryboje. Konkurencijos tarybos nutarimų konfidencialumas, 

reglamentuotas Darbo reglamento 36 ir 96 punktuose, nenulemia to, kad Konkurencijos tarybos 

įgalioti pareigūnai negalės vykdyti Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos pareigos. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad 

Konkurencijos tarybos darbo reglamento 36 ir 96 punktai reglamentuoja kitus teisinius santykius, nei 

Konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 dalis, todėl prieštaravimo tarp šių teisės normų nėra.  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 

1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija  

 

n u s p r e n d ţ i a: 

 

Pripaţinti, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. 

nutarimu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento (2004 m. 

rugsėjo 16 d. redakcija; Ţin., 2004, Nr.: 149-5453) 36 punkto nuostata „išskyrus atvejus, kai nutarimo 

paskelbimas gali pakenkti tyrimo eigai ir turi būti laikomas konfidencialiu“ ir 96 punkto nuostata 

„išskyrus tuos atvejus, kai nutarimo viešas paskelbimas gali pakenkti Konkurencijos taryboje 

atliekamo tyrimo eigai. Tokiu atveju jis gali būti laikomas konfidencialiu tol, kol išnyks grėsmė tyrimo 

eigai“ prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 20 straipsnio 6 daliai.  
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Pripaţinti, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. 

nutarimu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento (2004 m. 

rugsėjo 16 d. redakcija; Ţin., 2004, Nr.: 149-5453) 36 punkto nuostata „išskyrus atvejus, kai nutarimo 

paskelbimas gali pakenkti tyrimo eigai ir turi būti laikomas konfidencialiu“ ir 96 punkto nuostata 

„išskyrus tuos atvejus, kai nutarimo viešas paskelbimas gali pakenkti Konkurencijos taryboje 

atliekamo tyrimo eigai. Tokiu atveju jis gali būti laikomas konfidencialiu tol, kol išnyks grėsmė tyrimo 

eigai“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 26 straipsnio 4 daliai.   

 

 Sprendimas neskundţiamas. 

 Sprendimas skelbiamas Valstybės ţiniose.  

 

 

1.1.4. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandžio 12 d. 

nutarimu Nr. 03-15 „Dėl gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo 

metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų 

skaičiavimo metodikos 45 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 2.76 straipsniui, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 

straipsnio 2 daliai; dėl 58 punkto atitikties Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

2.76 straipsniui, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 

daliai; dėl 59 punkto atitikties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 

straipsniui, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai; 

dėl 62 punkto atitikties Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsniui 

ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsniui; dėl 63 punkto 

atitikties Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsniui ir Lietuvos 

Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsniui; dėl 64 punkto atitikties 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsniui ir Lietuvos 

Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsniui 

 

Administracinė byla Nr. I

-05/2006 

    Procesinio sprendimo kategorija 17.1. 

 

 

S P R E N D I M A S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2006 m. spalio 19 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 

Anatolijaus Baranovo, Birutės Janavičiūtės, Nijolės Piškinaitės, Arūno Sutkevičiaus ir Virgilijaus 

Valančiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), 

sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, 

dalyvaujant atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovams Ingai Černiuk ir 

Danui Janulioniui, 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2005 m. spalio 11 d. prašymą ištirti, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

2005 m. balandţio 12 d. nutarimu Nr. 03-15 „Dėl gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo 

metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 45 

punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 straipsniui, Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai; ar 58 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 

straipsniui, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio  2 daliai; ar 59 punktas 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 straipsniui, Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai; ar 62 punktas neprieštarauja Lietuvos  Respublikos 

energetikos įstatymo 15 straipsniui ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsniui; ar 

63 punktas neprieštarauja Lietuvos  Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsniui ir Lietuvos 
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Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsniui; ar 64 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymo 15 straipsniui ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsniui. 

 

Teisėjų kolegija  

 

n u s t a t ė: 

I.  

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo  

AB „Lietuvos dujos“ skundą atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – ir 

Komisija) dėl 2005 m. balandţio 29 d. nutarimo Nr. 03-18 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų 

perdavimo, paskirstymo kainų viršutinių ribų bei viršutinės gamtinių dujų kainos ribos 

reguliuojamiems vartotojams“ panaikinimo. 

Remdamasis bylos nagrinėjimo metu AB „Lietuvos dujos“ pareikštu prašymu ir sutikdamas 

su jame išdėstytais motyvais, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. spalio 11 d. nutarė 

sustabdyti administracinę bylą ir prašyti Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ištirti, ar 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandţio 12 d. nutarimu Nr. 03-15 „Dėl 

gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Gamtinių dujų 

kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos (toliau – ir Metodika): 

– 45 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 straipsniui, 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai;  

– 58 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 

straipsnio 3 daliai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 straipsniui, Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 4 straipsnio  2 daliai; 

– 59 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 straipsniui,  

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai;  

– 62 punktas neprieštarauja Lietuvos  Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsniui ir 

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsniui; 

– 63 punktas neprieštarauja Lietuvos  Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsniui ir 

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsniui; 

– 64 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsniui ir 

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsniui.  

Vilniaus apygardos administracinis teismas savo prašymą ištirti norminio administracinio 

akto teisėtumą grindė šiais argumentais:  

 1. Metodikos 62, 63 ir 64 punktų nuostatos prilygina viršutines kainų ribas vidutinėms.  Tai 

prieštarauja teisėtumo principui, neatitinka aukštesnės galios teisės aktų: Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymo 15 straipsnio ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio. 

Energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis nustato, kad energetikos sektoriuje yra sutartinės ir 

valstybės reguliuojamos kainos. Kainos reguliuojamos tvirtinant paslaugos ar energijos kainas, 

nustatant jų viršutines ribas ar reguliavimo tvarką. Valstybės reguliuojamų kainų nomenklatūra ir 

reguliavimo principai nustatomi energetikos sektorių įstatymuose. Gamtinių dujų įstatymo 14 

straipsnio 2 ir 3 dalys nustato, kad viršutines kainų ribas trejų metų laikotarpiui nustato Komisija. Tuo 

tarpu Metodikos 62, 63 ir 64 punktais, pareiškėjo nuomone, Komisija nustatė ne viršutines, o vidutines 

kainų ribas. Pagal Metodikos 62, 63 ir 64 punktus viršutinės kainų ribos apskaičiuojamos, kai imama 

atitinkama vidutinė kaina ir ji koreguojama, atsiţvelgiant į veiksnių, nepriklausančių nuo įmonės 

veiklos, kaitą, t.y. tokia formulė savo esme nustato ne viršutinės, bet vidutinės dujų kainos 

apskaičiavimą.  

 2. Metodikos 45, 58 ir 59 punktai prieštarauja diskriminaciją draudţiantiems Civilinio 

kodekso 2.76 straipsniui bei Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai. Skirtingas elektros 

energetikos ir gamtinių dujų sektorių reguliavimas (konkrečiai, šiuo atveju skirtingo Vyriausybės 

vertybinių popierių palūkanų dydţio, darančio įtaką pelno normai, taikymas elektros ir dujų įmonėms, 

grynojo ar ikimokestinio pelno skaičiavimas nustatant pelno normą bei skirtingas turto vertės 

traktavimas) nepagrįstai diskriminuoja dujų įmones elektros įmonių atţvilgiu, ir nėra pagrįstas jokiais 

objektyviais kriterijais. 

 3. Metodikos 58 punktas, įpareigojantis Komisiją nustatyti viršutines gamtinių dujų kainų 

ribas  neperskaičiuoto ilgalaikio turto pagrindu, prieštarauja Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 

straipsnio 3 daliai, teisėtumo bei teisėtų lūkesčių principams, kadangi pagal Buhalterinės apskaitos 
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įstatymą AB „Lietuvos dujos“ privalėjo perkainoti ilgalaikį turtą, ir balanse bei buhalterinėje 

apskaitoje naudotis tik perkainota ilgalaikio turto verte.  

 4. Priimant Metodiką, buvo paţeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios 

uţtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą. Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio 7 dalis nustato 

įpareigojimą Komisijai derinti rengiamą Metodikos projektą Vyriausybės nustatyta tvarka. Tokia 

tvarka iki šiol nėra patvirtinta. Nesant specialios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos teisės 

aktų derinimo tvarkos, Komisija privalėjo vadovautis Vyriausybės darbo reglamentu. Metodikos 

nesuderinimas su atitinkamomis institucijomis Vyriausybės nustatyta tvarka paţeidţia Gamtinių dujų 

įstatymo 22 straipsnio 7 dalį, teisėtumo ir teisinio tikrumo principus. 

  

II. 

 

Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepime į Vilniaus 

apygardos administracinio teismo prašymą nurodė, jog teiginiai, kad skundţiama Metodika 

prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, neparemti argumentais ir įrodymais, todėl atmestini. Savo 

poziciją atsakovas grindė šiais argumentais: 

 1. Metodikoje nustatytos ne vidutinės, o viršutinės reguliuojamų dujų kainų ribos. 

Tarptautinėje ekonominio reguliavimo praktikoje reguliavimo institucijos daţnai nustato reguliuojamų 

paslaugų vidutinės kainos viršutinę ribą.  

 2. Metodikos 45, 48 bei 59 punktai teisėti ir gamtinių dujų sektoriaus dalyvių 

nediskriminuoja. Elektros, dujų bei šilumos sektorių valstybės reguliuojamų kainų skaičiavimo 

pagrindas yra ne visos faktiškai patirtos, bet tik būtinosios sąnaudos. Kadangi ekonomiškai nepagrįstų 

(ar pagrįstų) sąnaudų nomenklatūra nuolat kinta, jų sąrašas nėra baigtinis, o vadovaujantis Energetikos 

įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, teisė vertinti minėtų energetikos sektorių veiklos sąnaudų pagrįstumą 

suteikta Komisijai. Skaičiuojant elektros energijos sektoriaus pelną, ilgalaikio turto perkainojimo 

rezultatų Komisija taip pat nepripaţino ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto verte.  

 3. Buhalterinės apskaitos įstatymas neapima valstybės reguliuojamų kainų pelno normos 

reguliavimo ir nenustato, koks turi būti gautas ūkio subjekto pelnas. Todėl Buhalterinės apskaitos 

įstatymo reikalavimas apskaitą tvarkyti pagal tarptautinius apskaitos standartus ir dujų įmonių pelno 

normos apskaičiavimas, Komisijos nuomone, yra tarpusavyje nesusiję klausimai.  

 4. Gamtinių dujų įstatymas nenustato valstybės reguliuojamų dujų veiklų pelno normos 

skaičiavimo principų, todėl šių klausimų sprendimas priskirtinas Komisijos kompetencijai. 

 5. Savo darbe Komisija nepaţeidė nei savo darbo reglamento, nei Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės darbo reglamento nustatytų teisės aktų projektų rengimo ir derinimo reikalavimų, nei 

Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų Įstatymų  bei kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų. 

      

Teisėjų kolegija  

 

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

 

III. 

 

 Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, kad administracinis 

teismas nevertina ginčijamo akto politinio ar ekonominio tikslingumo poţiūriu, o tik nustato, ar 

konkrečiu atveju nebuvo paţeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas 

neviršijo kompetencijos, taip pat – ar aktas neprieštarauja institucijos įsteigimo tikslams, uţdaviniams 

bei iš jų kildinamiems įgaliojimams. Nagrinėjant norminio administracinio akto teisėtumo bylą 

argumentai, susiję su teisinio reguliavimo tikslingumu, negali būti pripaţįstami teisiškai reikšmingais. 

Bylą nagrinėjanti Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pasisakys tik dėl tų 

argumentų, kurie galėtų lemti, kad priimant Metodikos nuostatas galėjo būti paţeisti aukštesnės 

teisinės galios teisės aktų reikalavimai.   

  

 Dėl Metodikos 62, 63 ir 64 punktų teisėtumo 

  

 Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas abejoja, ar Metodikos 62, 63 ir 64 

punktai atitinka Energetikos įstatymo 15 straipsnį ir Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnį. Pareiškėjo 
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teigimu, nors Energetikos įstatymo 15 straipsnis ir Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnis Komisiją 

įgalioja nustatyti viršutines kainas, tačiau Komisija nustatė ne viršutines, o vidutines kainų ribas.  

 Energetikos įstatymo 15 straipsnyje nurodoma: 

 

„15 straipsnis. Kainos  

1. Energetikos sektoriuje yra sutartinės ir valstybės reguliuojamos kainos. Kainos 

reguliuojamos tvirtinant paslaugos ar energijos kainas, nustatant jų viršutines ribas ar reguliavimo 

tvarką. Valstybės reguliuojamų kainų nomenklatūra ir reguliavimo principai nustatomi energetikos 

sektorių įstatymuose.  

2. Nustatant valstybės reguliuojamas kainas, turi būti numatytos būtinos išlaidos energijos 

išteklių gavybai, energijos gamybai, pirkimui, perdavimui, skirstymui, tiekimui, taip pat energetikos 

sektoriaus plėtra ir energijos efektyvumas, vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimas, 

viešuosius interesus atitinkančių įpareigojimų vykdymas bei nustatyta pelno norma. 

3. Valstybės reguliuojamos kainos turi būti skelbiamos viešai, ne vėliau kaip prieš mėnesį 

iki jų taikymo pradţios, jei kiti įstatymai nenustato kitaip, ir taikomos nuo mėnesio pirmos dienos.“ 

 

Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnyje nustatyta: 

„14 straipsnis. Kainų reguliavimas 
1. Dujų sektoriuje reguliuojamos šios kainos: 
1) perdavimo; 
2) paskirstymo; 
3) laikymo; 
4) dujų kainos reguliuojamiesiems vartotojams. 
2. Viršutines dujų perdavimo, paskirstymo ir laikymo kainų ribas trejų metų laikotarpiui 

nustato Komisija. 

3. Viršutines dujų kainų ribas reguliuojamiesiems vartotojams trejų metų laikotarpiui 

nustato Komisija. 

4. Dujų perdavimo, paskirstymo ir laikymo kainas, neviršijančias nustatytų didţiausių kainų, 

kiekvienais metais nustato dujų įmonės. 

5. Reguliuojamiesiems vartotojams dujų kainas, neviršijančias didţiausių kainų, kas pusę 

metų nustato dujų įmonė. 

6. Naujos kainos įsigalioja ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo jų viešo paskelbimo. Komisija, 

nustačiusi, kad kainos apskaičiuotos nesilaikant nustatytos metodikos arba yra klaidingos, privalo 

nurodyti įmonėms jų klaidas. Įmonės jas privalo ištaisyti per 30 dienų. Jei įmonė nevykdo Komisijos 

reikalavimo, Komisija turi teisę vienašališkai nustatyti šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytas kainas. 

7. Naujų vartotojų prijungimo prie esamų dujų sistemų išlaidos negali būti pripaţintos 

pagrįstomis, jeigu dėl jų padidėtų kainos esamiems dujų vartotojams. Naujai dujofikuojamoms 

teritorijoms laikotarpiui iki 10 metų gali būti nustatyta tokia dujų perdavimo kaina, kuri padengtų 

investicijas, išskyrus 15 straipsnio 1 dalyje numatytus atvejus.“  
Nors Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. spalio 11 d. nutarties rezoliucine 

dalimi prašo ištirti, ar Metodikos 62, 63 ir 64 punktai atitinka visą Energetikos įstatymo 15 straipsnį ir 

visą Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnį, tačiau iš pareiškėjo argumentų matyti, kad jam abejonių 

sukėlė tik ginčijamų Metodikos nuostatų atitiktis Energetikos įstatymo 15 straipsnio ir Gamtinių dujų 

įstatymo 14 straipsnio nuostatoms, susijusioms su Komisijos kompetencija tvirtinti viršutines kainų 

ribas. Jokių argumentų, susijusių su Metodikos 62, 63 ir 64 punktų atitiktimi kitoms Energetikos 

įstatymo 15 straipsnio ir Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio nuostatoms, pareiškėjas nenurodė. 

Komisijos kompetenciją tvirtinant viršutines kainų ribas išreiškia Energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 

dalies nuostata, numatanti, kad „kainos reguliuojamos <...> nustatant jų viršutines ribas <...>“, 

Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2 dalis, pagal kurią „viršutines dujų perdavimo, paskirstymo ir 

laikymo kainų ribas trejų metų laikotarpiui nustato Komisija“ ir šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalis, 

numatanti, kad „viršutines dujų kainų ribas reguliuojamiesiems vartotojams trejų metų laikotarpiui 

nustato Komisija.“  

Energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis ir Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2–3 dalys 

suteikia teisę Komisijai tvirtinti viršutines dujų perdavimo, paskirstymo ir laikymo kainų ribas, o taip 

pat viršutines dujų kainų ribas reguliuojamiesiems vartotojams. Konkrečias minėtųjų kainų ribas, 

neviršijančias nustatytų didţiausių kainų, nustato pačios dujų įmonės (Gamtinių dujų įstatymo 14 str. 

4–5 d.). Metodikos 62, 63 ir 64 punktai nenustato nei viršutinės dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo 
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kainų ribos, nei viršutinės dujų kainų ribos reguliuojamiesiems vartotojams. Metodikos 62, 63 ir 64 

punktai nustato formules, kuriomis remdamasi Komisija toliau nustato viršutines kainų ribas. 

Konkrečios viršutinių kainų ribos yra nustatytos vėlesniu Komisijos nutarimu (2005 m. balandţio 29 

d. nutarimas O3-18), kurio teisėtumas ginčijamas individualioje byloje. Energetikos įstatymo 15 

straipsnio 1 dalies ir Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2–3 dalių nuostatos reglamentuoja ne 

Komisijos kompetenciją tvirtinti metodiką, pagal kurią būtų apskaičiuojamos kainų viršutinės ribos, o 

Komisijos kompetenciją nustatyti viršutines kainų ribas. Tuo tarpu Metodikos 62, 63 ir 64 punktais 

nustatytos ne viršutinės kainų ribos, o tokių kainų ribų apskaičiavimo metodika. Vilniaus apygardos 

administracinis teismas, prašydamas ištirti, ar Metodikos 62, 63 ir 64 punktai atitinka Energetikos 

įstatymo 15 straipsnio 1 dalies ir Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, 

neatsiţvelgė į teisės akto, kurio teisėtumo klausimas keliamas, teisinę prigimtį. Metodikos 62, 63, 64 

punktai ir Energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis bei Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 

dalys reglamentuoja skirtingus teisinius santykius, todėl tarp jų negali būti prieštaravimo.  

Nepaisant to, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas savo nutartimi prašė ištirti, ar 

Metodikos 62, 63 ir 64 punktai atitinka Energetikos įstatymo 15 straipsnio ir Gamtinių dujų įstatymo 

14 straipsnio nuostatas, jo prašymo argumentai suponuoja, jog Metodikos 62, 63 ir 64 punktų 

teisėtumo abejonė siejama su Komisijos kompetencija nustatyti viršutinių dujų perdavimo, 

paskirstymo, laikymo kainų ribų bei viršutinių dujų kainų ribų reguliuojamiesiems vartotojams 

apskaičiavimo metodiką. Pačiame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. 

balandţio 12 d. nutarime Nr. O3-15, patvirtinusiame ginčijamą Metodiką, nenurodoma, kokiu 

norminiu pagrindu vadovaujantis jis yra priimtas. Tačiau šis teisės akto trūkumas savaime neleidţia 

teigti, kad Komisija neturėjo teisės tvirtinti Metodikos gamtinių dujų kainų viršutinėms riboms 

apskaičiuoti. Pagal Energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 1 punktą Komisija tvirtina valstybės 

reguliuojamų kainų nustatymo metodikas. Būtent ši Energetikos įstatymo nuostata suteikia Komisijai 

įgaliojimus kainų nustatymo metodikoms tvirtinti. Pagal Energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 2 

punktą Komisija nustato valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas. Energetikos įstatymo 17 

straipsnio 5 dalies 1 punktą aiškinant sistemiškai su Energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 2 

punktu, darytina išvada, kad pagal Energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 1 punktą Komisija turi 

tvirtinti metodikas valstybės reguliuojamų kainų viršutinėms riboms nustatyti. Kadangi Energetikos 

įstatymo 15 straipsnio 1 dalis ir Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalys suteikia teisę 

Komisijai tvirtinti viršutines dujų perdavimo, paskirstymo ir laikymo kainų ribas, o taip pat viršutines 

dujų kainų ribas reguliuojamiesiems vartotojams, Komisija, remdamasi Energetikos įstatymo 17 

straipsnio 5 dalies 1 punktu, dujų sektoriuje yra įgaliota tvirtinti gamtinių dujų kainų viršutinių ribų 

skaičiavimo metodiką. Nors pareiškėjas neprašo ištirti Metodikos 62, 63 ir 64 punktų atitikties 

Energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 1 punktui, reglamentuojančiam Komisijos teisę tvirtinti 

metodikas viršutinėms kainų riboms nustatyti, tačiau norminio administracinio akto teisėtumo bylą 

nagrinėjantis Vyriausiasis administracinis teismas, atsiţvelgdamas į pareiškėjo prašymo argumentus ir 

siekdamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikti atsakymą, kuris bus naudingas 

nagrinėjant individualią bylą, ištirs Metodikos 62, 63 ir 64 punktų atitiktį Energetikos įstatymo 17 

straipsnio 5 dalies 1 punktui.  

 

 Metodikos 62 punkte nustatyta:  

  

„62. Viršutinė dujų perdavimo kainų riba (Tp,rib.)  skaičiuojama pagal formulę: 

   

  Tp,rib. = Kk * Tpv, Lt/tūkst. m-3,             (3) 

   

  čia: 

  Kk - koregavimo koeficientas, kuris skaičiuojamas pagal formulę: (pirmiesiems metams lygus 1): 

   

  Kk = 1 + ((Iinfl. - Eef) / 100) + q + X;       (4) 

    čia: 

  Iinfl. - Statistikos departamento paskelbtas metinis vartotojų kainų indeksas, %; 

  Eef - efektyvumo rodiklį nustato Komisija, atsiţvelgdama į panašių įmonių efektyvumo didinimo 

rodiklius, %; 

  q - dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas  skaičiuojamas pagal formulę: 

   

http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#223z#223z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#224z#224z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#225z#225z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#226z#226z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#227z#227z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#228z#228z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#229z#229z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#230z#230z
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  q = (Qbaz. - Qt-1) / Qbaz.;                    (5) 

   

  čia: 

  q - dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas;  

  Qbaz. - bazinis dujų kiekis, tūkst. m-3;  

  Qt-1  -  faktinis  suvartotas ir  (arba)  transportuotas dujų kiekis, tūkst. m-3. 

   

  X - rodiklis, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius, ir apskaičiuojamas 

pagal formulę: 

   

  X = SUM(i=1...n) [((x(t)^i) - (x(t-1)^i)) / (x(t)^i)];    (6) 

   

  čia: 

  (x(t)^i) - i-tojo veiksnio reikšmė t-šiais metais; 

  n - veiksnių skaičius. 

  Tpv - vidutinė dujų perdavimo kaina, kuri skaičiuojama remiantis baziniais duomenimis pagal 

formulę: 

   

  Tpv = (Sp - Ptr + NPp) / Qp, Lt/tūkst. m-3,    (7) 

   

  čia: 

  Sp - nustatytos perdavimo bazinės sąnaudos per metus, Lt; 

  Ptr - pajamos uţ dujų tranzitą, Lt; 

  NPp - apskaičiuotas perdavimo pelnas, Lt; 

  Qp  -nustatytas perdavimo bazinis dujų kiekis, atėmus  tranzito dujų kiekį, tūkst. m-3,“ 

 

 Metodikos 63 punkte nustatyta: 

 

 „63. Viršutinė dujų paskirstymo kainų riba (Tsk.rib.) skaičiuojama pagal formulę: 

   

  Tsk.rib. = Kk * Tsk., Lt/tūkst. m-3,           (8) 

   

  čia: 

  Kk - koregavimo koeficientas, kuris skaičiuojamas pagal formulę (4.); 

  Tsk. - vidutinė dujų paskirstymo kaina, kuri skaičiuojama remiantis baziniais duomenimis pagal 

formulę: 

   

  Tsk. = [Ssk + NPsk.] / Qsk, Lt/tūkst. m-3,     (9) 

  čia: 

  Ssk. - nustatytos paskirstymo bazinės sąnaudos, Lt; 

  NPsk. - apskaičiuotas skirstymo pelnas, Lt; 

  Qsk. - nustatytas paskirstymo bazinis kiekis, tūkst. m-3.“ 

 

 Metodikos 64 punkte nustatyta: 

 

„64. Dujų kainų viršutinė riba reguliuojamiesiems vartotojams (Treg.rib) skaičiuojama pagal formulę: 

   

Treg.rib = Tv + Tp.rib. + Tsk.rib. + Tt.vid., Lt/tūkst. m-3, (10) 

   

  čia: 

  Tv. - vidutinė dujų pirkimo kaina, Lt/tūkst. m-3; 

  Tp.rib. - viršutinė dujų perdavimo kainos riba, Lt/tūkst. m-3; 

  Tsk.rib. - viršutinė dujų paskirstymo kainos riba,   Lt/tūkst. m-3; 

  Tt.vid. - vidutinė dujų tiekimo kaina reguliuojamiesiems vartotojams skaičiuojama pagal formulę: 

   

  Tt.vid = (St + NPt.) / Qt, Lt/tūkst. m-3,      (11) 

   

http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#231z#231z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#232z#232z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#233z#233z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#234z#234z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#235z#235z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#236z#236z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#237z#237z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#238z#238z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#243z#243z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#244z#244z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#245z#245z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#246z#246z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Brib%2Bmetodik&BF=4#247z#247z
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  čia: 

  NPt. - tiekimo pelno norma reguliuojamiesiems vartotojams, tūkst. Lt; 

  St. - nustatytos tiekimo bazinės sąnaudos reguliuojamiesiems vartotojams, tūkst. Lt; 

  Qt. - dujų tiekimo reguliuojamiesiems vartotojams kiekis, tūkst. m-3.“  

 

Metodikos 62 punktas nustato formulę, pagal kurią skaičiuojama viršutinė dujų perdavimo 

kainų riba. Pagal šią formulę pirmiausia apskaičiuojama vidutinė dujų perdavimo kaina, kuri 

dauginama iš koregavimo koeficiento.  

Pagal Metodikos 63 punktą nustatoma viršutinė dujų paskirstymo kainų riba, 

apskaičiuojama vidutinę dujų paskirstymo kainą dauginant iš koregavimo koeficiento. 

Pagal Metodikos 64 punktą nustatant dujų kainų viršutinę ribą reguliuojamiesiems 

vartotojams, sumuojama vidutinė dujų pirkimo kaina, viršutinė dujų perdavimo kainos riba, viršutinė 

dujų paskirstymo kainos riba ir vidutinė dujų tiekimo kaina reguliuojamiesiems vartotojams.  

Nei Energetikos įstatymas, nei Gamtinių dujų įstatymas neapibrėţia, kaip turi būti 

apskaičiuojama viršutinė dujų kainų riba. Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis nustato kriterijus, 

į kuriuos atsiţvelgtina nustatant valstybės reguliuojamas kainas, taigi ir tvirtinant viršutinių kainų ribų 

nustatymo metodikas. Pagal Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalį nustatant valstybės 

reguliuojamas kainas, turi būti numatytos būtinos išlaidos energijos išteklių gavybai, energijos 

gamybai, pirkimui, perdavimui, skirstymui, tiekimui, taip pat energetikos sektoriaus plėtra ir energijos 

efektyvumas, vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimas, viešuosius interesus atitinkančių 

įpareigojimų vykdymas bei nustatyta pelno norma.  

Nei Energetikos įstatymas, nei Gamtinių dujų įstatymas vidutinės kainos sąvokos 

nepateikia. Nepateikiami ir kriterijai, kuo vidutinė kaina skiriasi nuo viršutinės kainos. Komisijos 

nustatytos viršutinės kainos esmė ta, kad šios kainos negali viršyti dujų įmonė, nustatydama konkrečią 

kainą. Tačiau nei Energetikos įstatyme, nei Gamtinių dujų įstatyme nenurodyta, kad nustatant formulę, 

pagal kurią skaičiuojama viršutinės kainos riba, vienu iš kintamųjų negali būti naudojama vidutinė 

kaina. Komisija, Metodikos 62 punkte nustatydama formulę viršutinių dujų perdavimo kainų ribų 

apskaičiavimui, 63 punkte nustatydama formulę viršutinių dujų paskirstymo kainų ribų 

apskaičiavimui, 64 punkte nustatydama formulę dujų kainų viršutinių ribų reguliuojamiesiems 

vartotojams apskaičiavimui, teisės aktų reikalavimų nepaţeidė ir savo kompetencijos neviršijo. Tai, 

kad vienu iš kintamųjų, apskaičiuojant viršutines kainų ribas, nurodomi vidutinių kainų dydţiai, nėra 

pagrindas teigti, kad Komisija nustatė vidutines, o ne viršutines kainas. Darytina išvada, kad 

Metodikos 62, 63 ir 64 punktai neprieštarauja Energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 daliai, 17 straipsnio 

5 dalies 1 punktui ir Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2–3 dalims.  

 

 

 Dėl Metodikos 45, 58 ir 59 punktų atitikties Civilinio kodekso 2.76 straipsniui ir 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai 

 Pareiškėjo teigimu, Metodikos 45, 58 ir 59 punktai diskriminuoja dujų įmones kituose 

energetikos sektoriuose veikiančių įmonių atţvilgiu, kadangi skiriasi teisinis reguliavimas Gamtinių 

dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2005 m. balandţio 12 d. 

nutarimu Nr. O3-15 ir Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų 

nustatymo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2001 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 109. Pareiškėjas 

nurodo, kad skirtingas elektros ir dujų sektorių reguliavimas lemia diskriminavimą bei skirtingų 

konkurencijos sąlygų šiuose sektoriuose sudarymą.  

 Metodikos 45 punktas nustato:  

 

 „45. Komisija, vadovaudamasi gera verslo praktika, nustato ekonomiškai pagrįstas metines 

bazines  sąnaudas trejų metų laikotarpiui, įvertinant dujų įmonės faktines paskutinių trejų metų veiklos 

sąnaudas ir jų prognozę trejiems metams.“ 

 

 Nors Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 11 d. nutarties rezoliucine 

dalimi prašoma ištirti viso Metodikos 45 punkto teisėtumą, tačiau iš nutarties motyvų aišku, kad 

pareiškėjui kelia abejonių Metodikos 45 punkto dalis: „Komisija <...> nustato ekonomiškai pagrįstas 

metines bazines sąnaudas <...>“.  

 Tokia išvada darytina todėl, kad pareiškėjas teigia, jog „ekonominio pagrįstumo“ kriterijus, 

leidţiantis Komisijai gamtinių dujų kainų reguliavimo kainų atveju savo nuoţiūra spręsti, ar 
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konkrečios sąnaudos yra ekonomiškai pagrįstos, ar ne, yra nekonkretus ir paţeidţiantis įmonės teisėtus 

lūkesčius bei teisinio tikrumo principą. Kad keliamas būtent paminėtos Metodikos 45 punkto dalies 

teisėtumo klausimas, matyti ir iš pareiškėjo teiginio, jog abejotina lieka Lietuvos dujų finansinės 

atskaitomybės reikšmė, kai Komisija iš esmės neatsiţvelgia į jos duomenis. Argumentų, susijusių su 

kitų Metodikos 45 punkto nuostatų teisėtumu, pareiškėjas nenurodė. Todėl Vyriausiojo 

administracinio teismo teisėjų kolegija tirs Metodikos 45 punkto nuostatos „Komisija <...> nustato 

ekonomiškai pagrįstas metines bazines sąnaudas <...>“ atitiktį Civilinio kodekso 2.76 straipsniui ir 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai. 

 

 Metodikos 58 punktas nustato: 

 

„58.  Dujų  perdavimo  bei  paskirstymo   pelno  norma  (NPp,sk) skaičiuojama pagal formulę: 

   

  NPp,sk = RTVp,sk * ((np + rm) / 100) Lt,       (1) 

   

  čia: 

  RTVp,sk - dujų įmonei priklausančio dujų perdavimo bei paskirstymo ekonomiškai pagrįsto 

ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinė vertė kalendorinių metų, einančių prieš tuos 

metus, kuriais yra nustatoma viršutinė kainų riba, pabaigoje. Skaičiuojant normatyvinį dujų perdavimo 

bei paskirstymo pelną, ilgalaikio turto perkainojimo rezultatai nepripaţįstami ekonomiškai pagrįsta 

ilgalaikio turto verte, Lt; 

  np - metinė Vyriausybės obligacijų palūkanų norma, kuri yra lygi trejų metų trukmės Vyriausybės 

obligacijų aukcionų, įvykusių per  praėjusius  paskutinius 12 kalendorinių mėnesių, metinės palūkanų 

normos procentais svertinis vidurkis, %; 

  rm - investicijų  rizikos koeficientas,  iki 3 procentinių punktų.“ 

 

 Nors Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 11 d. nutarties rezoliucinėje 

dalyje suformuluotas prašymas ištirti viso Metodikos 58 punkto teisėtumą, tačiau iš pareiškėjo 

prašymo argumentų matyti, kad jam abejonių sukėlė tik Metodikos 58 punkto dalis, susijusi su tuo, 

kad, apskaičiuojant pelno normą, vienu iš kintamųjų yra metinė Vyriausybės obligacijų palūkanų 

norma, kuri yra lygi trejų metų trukmės Vyriausybės obligacijų aukcionų, įvykusių per praėjusius 

paskutinius 12 kalendorinių mėnesių, metinės palūkanų normos procentais svertiniam vidurkiui. Šį 

kintamąjį išreiškia Metodikos 58 punkto dalis „np – metinė Vyriausybės obligacijų palūkanų norma, 

kuri yra lygi trejų metų trukmės Vyriausybės obligacijų aukcionų, įvykusių per praėjusius paskutinius 

12 kalendorinių mėnesių, metinės palūkanų normos procentais svertinis vidurkis, %;“. Pareiškėjo 

teigimu, šis kintamasis skiriasi nuo kintamojo apskaičiuojant elektros energijos perdavimo ir 

skirstymo kainų viršutines ribas, todėl yra diskriminacinis. Argumentų, susijusių su kitų Metodikos 58 

punkto dalių teisėtumu, pareiškėjas nenurodė. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 

teisėjų kolegija tirs, ar Metodikos 58 punkto nuostata „np – metinė Vyriausybės obligacijų palūkanų 

norma, kuri yra lygi trejų metų trukmės Vyriausybės obligacijų aukcionų, įvykusių per praėjusius 

paskutinius 12 kalendorinių mėnesių, metinės palūkanų normos procentais svertinis vidurkis, %;“ 

neprieštarauja Civilinio kodekso 2.76 straipsniui ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai.  

 Pareiškėjas, remdamasis tais pačiais argumentais, prašo ištirti Metodikos 59 punkto 

teisėtumą. Papildomi argumentai, kurie leistų abejoti Metodikos 59 punkto teisėtumu, nenurodomi. 

 

 Metodikos 59 punkte nustatyta: 

„59.  Dujų tiekimo reguliuojamiesiems vartotojams pelno norma (NPt) skaičiuojama pagal formulę: 

   

  NPt = St * ((np + rm) / 100) Lt,               (2) 

   

  čia: 

  St - nustatytos bazinės dujų tiekimo reguliuojamiesiems 

vartotojams sąnaudos, Lt.“  

 

 Metodikos 59 punkte nurodytoje formulėje naudojamas kintamasis „np“ yra apibrėţiamas 

taip pat, kaip ir Metodikos 58 punkte. Metodikos 59 punktas kintamojo „np“ turinio neatskleidţia. 

Atsiţvelgdama į tai, kad kintamojo „np“ apibrėţimo teisėtumas bus ištirtas nagrinėjant Metodikos 58 
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punkto atitiktį Civilinio kodekso 2.76 straipsniui ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai, į tai, 

kad Metodikos 59 punktas kintamojo „np“ turinio neatskleidţia, į tai, kad pakeitus „np“ apibrėţimą 

Metodikos 58 punkte, automatiškai keisis ir pelno normos apskaičiavimas pagal Metodikos 59 punktą, 

Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pasisakys tik dėl minėtosios Metodikos 

58 punkto nuostatos „np – metinė Vyriausybės obligacijų palūkanų norma, kuri yra lygi trejų metų 

trukmės Vyriausybės obligacijų aukcionų, įvykusių per praėjusius paskutinius 12 kalendorinių 

mėnesių, metinės palūkanų normos procentais svertinis vidurkis, %;“ teisėtumo, ir netirs Metodikos 59 

punkto teisėtumo.  

 Pareiškėjas taip pat kelia Metodikos 58 ir 59 punktų teisėtumo klausimą, nurodydamas, kad 

dujų sektoriuje, skirtingai nei elektros energetikos sektoriuje, skaičiuojamas ne grynasis, o 

ikimokestinis pelnas. Šį savo argumentą pareiškėjas motyvuoja taip: „Metodikos 1 priede pateikiama 

Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos viršutinių kainų ribų skaičiavimo lentelė. Šioje lentelėje nėra 

numatyti Pelno mokesčio duomenys, todėl akivaizdu, kad į ūkinės veiklos rodiklius pelno mokestis 

nėra skaičiuojamas, kas sąlygoja ikimokestinio pelno skaičiavimą nustatant pelno normą pagal 

Metodiką, numatančią dujų įmonių kainų reguliavimą“. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 

teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reguliavimą Metodikos 58 ir 59 punkte, konstatuoja, kad šiose teisės 

normose nereglamentuojami klausimai, susiję su tuo, ar į ūkinės veiklos rodiklius įskaičiuojamas, ar 

neįskaičiuojamas Pelno mokestis. Metodikos 58 ir 59 punktuose jokių nuostatų, susijusių su Pelno 

mokesčiu, nėra. Tačiau iš pareiškėjo argumento matyti, kad jam abejonė dėl teisinio reguliavimo 

teisėtumo kilo todėl, kad Metodikos 1 priede tarp kitų mokesčių, įtraukiamų į sąnaudas, atskirai nėra 

paminėtas Pelno mokestis. Elektros energetikos sektoriuje nustatomas grynasis, o ne ikimokestinis 

pelnas, ir tai, pareiškėjo teigimu, sąlygoja dujų įmonių diskriminaciją elektros įmonių atţvilgiu. 

Įvertinusi šiuos pareiškėjo argumentus, Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 

tirs, ar Metodikos 1 priedas „Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos viršutinių kainų ribų skaičiavimo 

lentelė“ ta apimtimi, kiek jame nėra nurodytas Pelno mokestis, neprieštarauja Civilinio kodekso 2.76 

straipsniui ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai.  

 Pareiškėjas kelia minėtųjų Metodikos nuostatų atitikties Civilinio kodekso 2.76 straipsniui ir 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai klausimą. Civilinio kodekso 2.76 straipsnis įtvirtina 

draudimą diskriminacijos tikslais nustatyti skirtingas teises, pareigas ar privilegijas pavieniams 

juridiniams asmenims. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis draudţia valstybės valdymo ir 

savivaldos institucijoms priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba 

diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos 

sąlygų skirtumai atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai 

skirtingų konkurencijos sąlygų  neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų 

reikalavimus. Pareiškėjo teigimu, Metodikos teisinis reguliavimas skiriasi nuo teisinio reguliavimo 

kituose energetikos sektoriuose, ir tuo dujų įmonės yra diskriminuojamos kitų energetikos įmonių 

atţvilgiu. Kadangi tiek Civilinio kodekso 2.76 straipsnis, tiek Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 

dalis draudţia juridinių asmenų diskriminaciją teisės aktuose, ginčijamų Metodikos nuostatų atitiktis 

Civilinio kodekso 2.76 straipsniui ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai analizuotina kartu, 

atskleidţiant diskriminacijos draudimo turinį.  

 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis įtvirtina asmenų lygybės prieš įstatymą 

principą. Šio principo paţeidimas paprastai reiškia, kad vieni asmenys diskriminuojami kitų atţvilgiu. 

Pagal  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką, diskriminacija nelaikomas diferencijuotas 

teisinis reguliavimas, kai jis taikomas tam tikroms vienodais poţymiais pasiţyminčioms asmenų 

grupėms, jeigu tuo siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų. Prie diskriminacinių ribojimų 

nepriskiriami ir specialūs reikalavimai arba tam tikros sąlygos, kai jų nustatymas būna susijęs su 

reguliuojamų santykių ypatumais (Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimas, 2003 m. 

liepos 4 d. nutarimas).  

 Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų konstatuoja, kad būtina sąlyga 

diskriminacijai nustatyti yra asmenų buvimas sulyginamose situacijose. Skirtingą asmenų teisinę 

padėtį gali nulemti tiek objektyvūs šių asmenų skirtumai, tiek įstatyminio reguliavimo skirtumai. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Civilinio kodekso 2.76 straipsnyje įtvirtintą 

diskriminacijos draudimą yra nurodęs, jog šia teisės norma draudţiama nustatyti skirtingas teises, 

pareigas ar privilegijas būtent diskriminacijos tikslais, o tai reiškia, jog skirtingų teisių, pareigų ar 

privilegijų nustatymas nėra objektyviai pateisinamas, t. y. juridiniai asmenys, kuriems taikomos 

skirtingos teisės, pareigos ar privilegijos, yra sulyginamose situacijose (Vyriausiojo administracinio 

teismo 2004 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I
1
-08/2004, 2005 m. vasario 22 d. 
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nutartis administracinėje byloje Nr. I

-01/2005). Diskriminacija nelaikomas įstatymu įtvirtintas 

diferencijuotas teisinis reguliavimas, taikomas tam tikrų asmenų, esančių skirtingose padėtyse, 

atţvilgiu. Taip pat aiškintinas ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas draudimas 

valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia 

privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus.  

 Nors elektros energetikos ir gamtinių dujų ūkiai priklauso vienai energetikos sistemai, tačiau 

dėl skirtingų savybių, charakteristikų, techninių duomenų juos reglamentuoja skirtingi teisės aktai, 

numatantys skirtingus kainodaros pagrindus. Europos Sąjungoje elektros energetikos sektorių 

reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus 

rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 96/92/EB. Dujų sektoriui skirta Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti 

Direktyvą 98/30/EB. Daugelį elektros kainodaros klausimų Lietuvos Respublikoje konkrečiai 

reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas (Elektros energetikos įstatymo 42-43 str.). Gamtinių 

dujų įstatymo 14 straipsnis tik nurodo, kokios kainos yra reguliuojamos dujų sektoriuje (Gamtinių 

dujų įstatymo 14 str. 1 d.), ir nustato, kad viršutines dujų perdavimo, paskirstymo ir laikymo kainų 

ribas trejų metų laikotarpiui nustato Komisija (Gamtinių dujų įstatymo 14 str. 2 d.). Konkrečius dujų 

sektoriaus kainodaros klausimus reglamentuoja Komisijos 2005 m. balandţio 12 d. nutarimu Nr. 03-

15 patvirtinta Metodika. Būtent dėl šių energetikos sektorių specifikos jie reglamentuojami ne vienu, o 

skirtingais įstatymais ir poįstatyminiais aktais. Išvadą, kad šiems sektoriams negali būti taikomi 

vienodi standartai, pagrindţia ir tai, kad kainų reguliavimas neišvengiamai remiasi sąnaudų 

atspindėjimu. Šių sektorių sąnaudos dėl techninių charakteristikų skirtumų (skirtingi tiekimo tinklai, 

skirtingi reikalavimai būtinai infrastruktūrai ir kt.) iš esmės skiriasi. Vieno energetikos sektoriaus 

reguliavimo principų negalima pagal analogiją taikyti kitam sektoriui, nes reguliuojamo energetikos 

sektoriaus specifika lemia specialių taisyklių poreikį. 

 Atsiţvelgdama į minėtuosius dujų sektoriaus ir elektros energetikos sektoriaus skirtumus, 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atmeta visus pareiškėjo argumentus, 

susijusius su galimu dujų įmonių diskriminavimu Metodikoje kitų energetikos sektoriaus įmonių 

atţvilgiu. Tarp dujų sektoriaus ir kitų energetikos sektorių egzistuoja reikšmingi skirtumai, todėl 

skirtingas kainų viršutinių ribų nustatymas nelemia diskriminavimo.  

 Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Metodikos 45 

punkto nuostata „Komisija <...> nustato ekonomiškai pagrįstas metines bazines sąnaudas <...>“, 

Metodikos 58 punkto nuostata „np – metinė Vyriausybės obligacijų palūkanų norma, kuri yra lygi 

trejų metų trukmės Vyriausybės obligacijų aukcionų, įvykusių per praėjusius paskutinius 12 

kalendorinių mėnesių, metinės palūkanų normos procentais svertinis vidurkis, %;“, Metodikos 1 

priedas „Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos viršutinių kainų ribų skaičiavimo lentelė“ ta apimtimi, 

kiek jame nėra nurodytas Pelno mokestis, neprieštarauja Civilinio kodekso 2.76 straipsniui ir 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai.  

 

 

 Dėl Metodikos 58 punkto atitikties Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 3 daliai 

  

 Pareiškėjas savo abejones dėl Metodikos 58 punkto atitikties Buhalterinės apskaitos įstatymo 

3 straipsnio 3 daliai grindţia tuo, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 3 dalį ūkio 

subjektas, kurio vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, apskaitą tvarko pagal 

Tarptautinius apskaitos standartus. Nuo 2005 m. akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“ yra privaloma 

taikyti Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto 1 „Perėjimas prie Tarptautinių apskaitos 

standartų, atliekamas pirmą kartą“ pereinamąsias nuostatas, kurios reikalauja perkainoti ilgalaikį turtą 

tikrąja verte perėjimo prie Tarptautinių apskaitos standartų dieną. Tuo tarpu Metodikos 58 punktas 

įpareigoja Komisiją nustatyti viršutines kainų ribas neperskaičiuoto ilgalaikio turto pagrindu, o tai, 

pasak pareiškėjo, prieštarauja Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 3 daliai. 

 Nors Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. spalio 11 d. nutartimi prašo ištirti 

viso Metodikos 58 punkto teisėtumą, tačiau iš nutarties argumentų matyti, kad jam abejotina 

Metodikos 58 punkto nuostata „skaičiuojant normatyvinį dujų perdavimo bei paskirstymo pelną, 

ilgalaikio turto perkainojimo rezultatai nepripaţįstami ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto verte“. 

Argumentų, keliančių abejonių dėl kitų Metodikos 58 punkto nuostatų atitikties Buhalterinės apskaitos 

įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, pareiškėjas nenurodė. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 

kolegija ištirs Metodikos 58 punkto nuostatos „skaičiuojant normatyvinį dujų perdavimo bei 
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paskirstymo pelną, ilgalaikio turto perkainojimo rezultatai nepripaţįstami ekonomiškai pagrįsta 

ilgalaikio turto verte“ atitiktį Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 3 daliai.  

 Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos taikymo sritį apibrėţia 

Metodikos 1 punktas. Pagal jį, ši Metodika taikoma nustatant gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo 

kainų ir dujų kainų reguliuojamiesiems vartotojams viršutines ribas.  

 Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio 1 dalį, šis įstatymas nustato ribotos ir 

neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, ūkininkų ūkių turto, nuosavo kapitalo, 

įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla 

(nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, 

veikiančių per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje), uţsienio ūkio subjektų, veikiančių per nuolatinę 

buveinę Lietuvos Respublikoje, uţsienio ūkio subjektų, kurių atstovybės yra Lietuvos Respublikoje, 

atitinkamai veiklai, nuolatinei buveinei ar atstovybei priskirtino turto, nuosavo kapitalo, 

įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą. 

Taigi Buhalterinės apskaitos įstatymo reglamentavimo sritis apima įvairių ūkio subjektų buhalterinę 

apskaitą, jos tvarkymą.  

 Metodikos 58 punktas, kurio teisėtumo klausimą kelia pareiškėjas, reglamentuoja dujų 

perdavimo ir paskirstymo pelno normos skaičiavimą. Apskaičiuojant šią pelno normą, pagal ginčijamą 

nuostatą ilgalaikio turto perkainojimo rezultatai nepripaţįstami ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto 

verte. Nei Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, nei apskritai Buhalterinės apskaitos 

įstatymas nereglamentuoja teisinių santykių, susijusių su dujų įmonių dujų perdavimo bei paskirstymo 

pelno normos apskaičiavimu. Aplinkybė, kad ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama 

reguliuojamose rinkose, savo apskaitą tvarko pagal Tarptautinius apskaitos standartus, nenulemia to, 

jog dujų įmonių ilgalaikio turto perkainojimo rezultatai privalėtų būti pripaţįstami ekonomiškai 

pagrįsta ilgalaikio turto verte. Ir atvirkščiai, aplinkybė, kad pagal Metodikos 58 punktą skaičiuojant 

normatyvinį dujų perdavimo bei paskirstymo pelną, ilgalaikio turto perkainojimo rezultatai 

nepripaţįstami ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto verte nereiškia, kad dujų įmonė negali savo 

apskaitos tvarkyti pagal Tarptautinius apskaitos standartus, ir tuo pačiu, kad buhalterinės apskaitos 

tikslais dujų įmonėms draudţiama perkainoti ilgalaikį turtą tikrąja verte.  

 Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Metodikos 58 

punkto nuostata „skaičiuojant normatyvinį dujų perdavimo bei paskirstymo pelną, ilgalaikio turto 

perkainojimo rezultatai nepripaţįstami ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto verte“ ir Buhalterinės 

apskaitos įstatymo 3 straipsnio 3 dalis reglamentuoja skirtingus teisinius santykius, todėl prieštaravimo 

tarp šių teisės normų nėra.  

 

 Dėl Metodikos atitikties Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio 7 daliai  

  

 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartyje reiškiama abejonė, 

ar Metodika pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio 7 daliai, 

įpareigojančiai Komisiją derinti rengiamas Metodikas Vyriausybės nustatyta tvarka. Pareiškėjas 

nurodo, kad Vyriausybės nustatyta speciali tvarka nėra patvirtinta iki šiol, todėl Komisija turėjo 

Metodikos projektą derinti Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.  

 Nors Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. spalio 11 d. nutarties rezoliucinėje 

dalyje neprašo ištirti Metodikos atitikties Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio 7 daliai, tačiau 

pareiškėjo prašymo argumentai suponuoja, kad jam kilo abejonių, jog Metodika pagal priėmimo 

tvarką gali prieštarauti Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio 7 daliai. Vyriausiojo administracinio 

teismo išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo argumentus, tirs Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandţio 12 d. nutarimo Nr. O3-15 „Dėl gamtinių dujų 

kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir juo patvirtintos Gamtinių dujų kainų 

viršutinių ribų skaičiavimo metodikos atitiktį Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio 7 daliai.   

 Vyriausybės darbo reglamentas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kaip 

kolegialios vykdomąją valdţią Lietuvoje įgyvendinančios institucijos, teisės aktų leidybą (Vyriausybės 

darbo reglamento 42, 43, 44 ir kiti punktai). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 

teisėjų kolegija 2005 m. spalio 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I

-04-05 yra konstatavusi, 

kad Vyriausybės darbo reglamentas detaliai reglamentuoja Vyriausybės, o ne atskirų ministrų teisės 

aktų leidybos procedūras. Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų derinimo tvarka negali būti 

tiesiogiai taikoma derinant ţemesnio lygio administravimo subjektų rengiamus norminius 

administracinius aktus. Ta pati teisės aiškinimo taisyklė taikytina ir kalbant apie Valstybinės kainų ir 
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energetikos kontrolės komisijos rengiamų teisės aktų derinimą. Komisija nėra įpareigota jos teisės 

aktus derinti Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka, kadangi Vyriausybės darbo reglamentas 

reglamentuoja tik pačios Vyriausybės, o ne ţemesnių viešojo administravimo subjektų teisės aktų 

leidybos procedūras.  

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė specialios Komisijos rengiamų taisyklių, nuostatų, 

metodikų derinimo tvarkos nėra patvirtinusi. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra 

įpareigota priţiūrėti elektros energijos, gamtinių dujų, šilumos ir vandens ūkio rinkas įstatymų 

nustatyta tvarka (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 5 punktas). Šis uţdavinys, be kita 

ko, realizuojamas tvirtinant Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodiką (Energetikos 

įstatymo 17 str. 5 d. 1 p.). Viešojo administravimo subjektai privalo atlikti viešąjį administravimą 

jiems patikėtose srityse nepaisydami to, kad teisinis reguliavimas, reikalingas jų funkcijoms 

įgyvendinti, nėra išsamus.  

 Lietuvos Respublikos Vyriausybei neįvykdţius įstatymų leidėjo įpareigojimo, nustatyto 

Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio 7 dalyje, parengti tvarką Komisijos rengiamų taisyklių, nuostatų, 

metodikų derinimui, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija negali atsisakyti vykdyti 

viešąjį administravimą jai priskirtoje srityje. Nesant specialios derinimo tvarkos, rengdama, derindama 

ir tvirtindama Komisija privalo laikytis bendrųjų viešojo administravimo principų, įtvirtintų Viešojo 

administravimo įstatymo 4 straipsnyje: įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, 

nepiktnaudţiavimo valdţia ir kitų. Atsakovo pateikti įrodymai patvirtina, kad šių principų, rengiant 

Metodiką, buvo laikytasi. Komisija pateikė įrodymus, kad Metodika buvo derinama su Lietuvos 

Respublikos ūkio ministerija, AB „Lietuvos dujos“, UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“, Lietuvos 

pramonininkų konfederacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos vartotojų asociacija, AB 

„Panevėţio energija“. Gamtinių dujų kainų skaičiavimo metodikos pakeitimo projektas buvo 

svarstomas 2005 m. kovo 22 d., 2005 m. kovo 29 d. ir 2005 m. balandţio 7 d. vykusiuose viešuose 

Komisijos posėdţiuose. Taigi Metodika buvo derinama tiek su kitais viešojo administravimo 

subjektais, tiek su privačiais subjektais, aptariama viešuose svarstymuose. Duomenų, kad Metodikos 

priėmimo metu būtų paţeisti viešojo administravimo principai, teismui nebuvo pateikta.  

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandţio 12 d. nutarimas Nr. O3-15 

„Dėl gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir juo patvirtinta 

Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika neprieštarauja Gamtinių dujų įstatymo 22 

straipsnio 7 daliai.   

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 

1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 

 

n u s p r e n d ţ i a:  

 

Pripaţinti, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandţio 12 d. 

nutarimu Nr. O3-15 patvirtintos Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 62, 63, 64 

punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 daliai, 17 straipsnio 

5 dalies 1 punktui, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalims.  

 Pripaţinti, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandţio 12 d. 

nutarimu Nr. O3-15 patvirtintos Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 45 punkto 

nuostata „Komisija <...> nustato ekonomiškai pagrįstas metines bazines sąnaudas <...>“, 58 punkto 

nuostata „np – metinė Vyriausybės obligacijų palūkanų norma, kuri yra lygi trejų metų trukmės 

Vyriausybės obligacijų aukcionų, įvykusių per praėjusius paskutinius 12 kalendorinių mėnesių, 

metinės palūkanų normos procentais svertinis vidurkis, %;“, Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2005 m. balandţio 12 d. nutarimu Nr. O3-15 patvirtintos Gamtinių dujų kainų 

viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 1 priedas „Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos viršutinių 

kainų ribų skaičiavimo lentelė“ ta apimtimi, kiek jame nėra nurodytas Pelno mokestis, neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.76 straipsniui ir Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo 4 straipsnio 2 daliai.  

Pripaţinti, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandţio 12 d. 

nutarimu Nr. O3-15 patvirtintos Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 58 punkto 

nuostata „skaičiuojant normatyvinį dujų perdavimo bei paskirstymo pelną, ilgalaikio turto 

http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=Gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Bmetodik&BF=4#311z#311z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=Gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Bmetodik&BF=4#312z#312z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=Gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Bmetodik&BF=4#313z#313z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=Gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Bmetodik&BF=4#314z#314z
http://marius/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=83159&Zd=Gamtin%2Bduj%2Bkain%2Bvir%F0ut%2Bmetodik&BF=4#182z#182z
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perkainojimo rezultatai nepripaţįstami ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto verte“ neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 3 daliai.  

Pripaţinti, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandţio 12 d. 

nutarimas Nr. O3-15 „Dėl gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir 

juo patvirtinta Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio 7 daliai.  

Sprendimas neskundţiamas.  

 

 

1.2. Dėl administracinių teisės pažeidimų 

 

1.2.1. Dėl draudimo taikyti atsakomybę už tvarkos, kuri aiškiai nenumatyta teisės norminiuose 

aktuose, pažeidimą 

 

Kai teisės norminiai aktai aiškios tvarkos, leidţiančios teisinių santykių subjektams aiškiai suvokti 

savo teises ir pareigas, dėl teisinio reglamentavimo spragų ar kitų prieţasčių nenustato, atsakomybė 

uţ tokios tvarkos paţeidimą negali būti taikoma. Teisiniai draudimai ar įpareigojimai, uţ kurių 

nesilaikymą gali būti taikoma grieţta atsakomybė, turi būti formuluojami nedviprasmiškai. Teisinis 

reglamentavimas turi būti perregimas, suvokiamas visiems teisinių santykių subjektams. Toks 

aiškinimas iš esmės atitinka bendrąjį baudţiamosios teisės principą nullum crimen, nulla poena sine 

lege (lot. – nėra nusikaltimo, nėra bausmės be įstatymo), Europos Ţmogaus Teisių Teismo 

jurisprudenciją, kurioje teigiama, kad baudţiamoji teisė neturi būti plečiamai aiškinama kaltinamojo 

nenaudai, o nusikaltimas turi būti tiksliai apibrėţtas įstatyme. Pastarasis reikalavimas Europos 

Ţmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje laikomas įvykdytu, jei asmuo iš atitinkamos nuostatos teksto 

ir, jei reikalinga, teismų praktikoje pateikiamo jos aiškinimo, gali ţinoti, kokie veiksmai ar neveikimas 

uţtrauks jam baudţiamąją atsakomybę.  

 

Administracinė byla Nr. N
6
-1313/2006  

Procesinio sprendimo kategorija 34 

 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2006 m. rugsėjo 22 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro 

Kryţevičiaus (kolegijos pirmininkas), Nijolės Piškinaitės ir Algirdo Taminsko (pranešėjas), teismo 

posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Valstybinės lošimų prieţiūros komisijos apeliacinį 

skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimo D. R. administracinio 

teisės paţeidimo byloje.  

 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė : 

 

I. 

 

Valstybinė lošimų prieţiūros komisija (toliau – ir Prieţiūros komisija) 2006 m. vasario 23 d. 

D. R. surašė administracinio teisės paţeidimo protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių 

teisės paţeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 173
18

 straipsnio 2 dalį dėl to, kad jis, būdamas (duomenys 

neskelbtini) ir būdamas atsakingas uţ bendrovės veiklą bei tinkamą lošimų organizavimo tvarkos 

vykdymą, lošimo namų (kazino), esančių (duomenys neskelbtini), nenustatydamas tvarkos, pagal kurią 

asmenys, kurie prie lošimo stalų arba keičia grynuosius pinigus į ţetonus, arba įmoka, arba laimi 

sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta, būtų registruojami, dėl ko 2005 m. 

spalio 28 d. 23.55 val. (duomenys neskelbtini) lošimo namuose (kazino) prie lošimo stalo ,,Oasis 
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Poker“ Nr.7 buvo neuţregistruotas asmuo, laimėjęs 4 100 Lt sumą (ţetonais), paţeidė Lietuvos 

Respublikos azartinių lošimų įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, numatančią, kad lošimo organizatorius 

Vyriausybės nustatyta tvarka privalo registruoti asmenis, kurie arba keičia grynuosius pinigus į 

ţetonus, arba įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta, 

Kliento atliekamų operacijų su pinigais ir sandorių registrų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1409 8 punkto reikalavimus, 

numatančius, kad azartinius lošimus organizuojančios bendrovės privalo tvarkyti vienkartinių 

atsiskaitymų grynaisiais pinigais, jei gaunamų ir mokamų grynųjų pinigų suma viršija 50 tūkst. Lt ar ją 

atitinkančią sumą uţsienio valiuta, įtartinų operacijų su pinigais ir asmenų, kurie arba keičia 

grynuosius pinigus į ţetonus, arba įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3,5 tūkst. litų ar ją atitinkančią 

sumą uţsienio valiuta, registrą bei Prieţiūros komisijos 2005 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. N-210 

patvirtinto lošimų organizavimo reglamento 4.2.2.5 punktą, numatantį, kad tuo atveju, kai lošėjas 

keičia grynuosius pinigus į ţetonus, arba įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią 

sumą uţsienio valiuta, kasininkas privalo pareikalauti lošėjo asmens tapatybės dokumento ir į 

Asmenų, keičiančių grynuosius pinigus į ţetonus, kurių vertė didesnė kaip 3 500 Lt, ar laimėjusių 

daugiau kaip 3 500 Lt registracijos ţurnalą įrašyti nustatytus lošėjo asmens duomenis. 

D. R. atstovas prašė administracinę bylą nutraukti, kadangi D. R. veiksmuose nėra 

paţeidimo, numatyto ATPK 173
18

 straipsnio 2 dalyje, sudėties. Teigė, kad visų normatyvinių aktų, 

nustatančių asmenų, kurie prie lošimo stalų arba keičia grynuosius pinigus į ţetonus, arba įmoka, arba 

laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta, registravimo tvarką, 

(duomenys neskelbtini) yra laikomasi. Nurodė, kad nesutarimai su institucijos, surašiusios 

administracinio teisės paţeidimo protokolą, atstovais kyla dėl laimėjimo sąvokos interpretavimo. 

Pripaţindami, kad tikrinimo metu 2005 m. spalio 28 d. 23.55 val. asmeniui prie lošimo stalo ,,Oasis 

Poker“ Nr. 7 buvo išmokėta 4 100 Lt vertės suma ţetonais, D. R. atstovas nelaikė, kad tai yra asmens 

laimėta suma, kadangi neaiškūs kiti tokį vertinimą lemiantys aspektai – kiek minėtas asmuo buvo 

pastatęs šiame statyme, ar jis dar ţaidė prie kitų stalų ir t. t. Tvirtino, kad laimėjimu turėtų būti ir bus 

laikomas pinigų skirtumas nuo to momento, kai asmuo pradėjo lošti ir baigė lošti. Paţymėjo, kad 

asmuo, kuris atėjo į kazino su 10 000 Lt, o išeina su 3 600 Lt negali būti laikomas laimėjusiu 3 600 Lt. 

      

II. 

 

Vilniaus miesto antros apylinkės teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarimu administracinio 

teisės paţeidimo bylą nutraukė nenustatęs D. R. veiksmuose administracinio teisės paţeidimo įvykio ir 

sudėties. 

Teismas nurodė, kad ATPK 173
18

 straipsnio dispozicija yra blanketinė – pagal šį straipsnį 

administracinėn atsakomybėn gali būti traukiama uţ kituose teisės aktuose nustatytos tvarkos 

paţeidimą. Tuo atveju, kai kiti teisės norminiai aktai aiškios tvarkos, leidţiančios teisinių santykių 

subjektams aiškiai suvokti savo teises ir pareigas, dėl teisinio reglamentavimo spragų ar kitų 

prieţasčių nenustato, atsakomybė uţ tokios tvarkos paţeidimą negali būti taikoma. Teisiniai 

draudimai, uţ kurių nesilaikymą gali būti taikoma grieţta atsakomybė, turi būti formuluojami 

nedviprasmiškai. Teisinis reglamentavimas turi būti perregimas, suvokiamas visiems teisinių santykių 

subjektams. Nagrinėjamoje byloje surinkti duomenys rodo, kad Azartinių lošimų įstatymo 20 

straipsnio l dalies taikymo tvarka nėra aiški. Minėto straipsnio 1 dalis nurodo, kad lošimų 

organizatorius Vyriausybės nustatyta tvarka privalo registruoti asmenis, kurie arba keičia grynuosius 

pinigus į ţetonus, arba įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3 500 litų ar ją atitinkančią sumą uţsienio 

valiuta. Administracinio teisės paţeidimo byloje nepateikti teisiniai argumentai, kokiu pagrindu 

Valstybinė lošimų prieţiūros komisija šią įstatymo nuostatą išplečia, nurodydama, kad registruotini 

asmenys, prie lošimo stalų laimėję sumą, viršijančią 3 500 litų ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta. 

Iš byloje esančių duomenų bei iš teisme pateiktų institucijos, surašiusios administracinio teisės 

paţeidimo protokolą, atstovės bei asmens, kuriam surašytas administracinio teisės paţeidimo 

protokolas, atstovo advokato paaiškinimų matyti, kad pakankamai aiškaus teisinio reglamentavimo, 

kokiu atveju galėtų būti įvardinama, kad asmuo laimėjo sumą, viršijančią 3 500 Lt sumą ar ją 

atitinkančią sumą uţsienio valiuta, ir vykdoma Azartinių lošimų įstatymo 20 straipsnio l dalyje 

nurodyta nuostata dėl tokio asmens registravimo lošimo namuose (kazino), nėra, todėl asmeniui, 

kuriam surašytas administracinio teisės paţeidimo protokolas, kategoriškai neigiant savo kaltę ir esant 

aukščiau nurodytoms aplinkybėms, abejonės, kurių negalima pašalinti objektyviais duomenimis, yra 

traktuojamos asmens, kurio atţvilgiu surašytas administracinio teisės paţeidimo protokolas, naudai ir 
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laikytina, kad objektyviais byloje surinktais įrodymais administracinėje byloje nenustatyta D. R. 

veiksmuose administracinio teisės paţeidimo įvykio ir sudėties, todėl administracinio teisės paţeidimo 

teisena pagal ATPK 173
18

 straipsnio 2 dalį jo atţvilgiu nutrauktina. 

  

III. 

 

Apeliaciniu skundu Prieţiūros komisija prašo panaikinti Vilniaus miesto antros apylinkės 

teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimą.  

Apeliacinis skundas grindţiamas šiais argumentais: 

Prieţiūros komisijos administracijos valstybės tarnautojai 2005 m. spalio 28 d. tikrino 

(duomenys neskelbtini) (toliau – ir bendrovė) priklausančius lošimo namus (kazino), esančius 

(duomenys neskelbtini). Atliekant tikrinimą, buvo pastebėta, kad apie 23 val. 55 min. prie lošimo stalo 

,,Oasis Poker“ Nr. 7 lošiančiam asmeniui buvo išmokėtas 4 100 Lt vertės laimėjimas (41 ţetonas, 

kurių kiekvieno vertė po 100 Lt). Pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ir 

ALĮ) 20 straipsnio 1 dalį asmuo, kurio laimėjimo suma viršija 3 500 Lt, privalo būti uţregistruotas, 

tačiau bendrovėje to padaryta nebuvo. Taigi bendrovėje prie lošimo stalo ,,Oasis Poker“ Nr. 7 buvo 

neuţregistruotas 4 100 Lt (ţetonais) laimėjęs asmuo. Prieţiūros komisija paţymėjo, kad D. R. , 

būdamas atsakingas uţ bendrovės veiklą bei tinkamą lošimų organizavimo tvarkos vykdymą, 

nenustatydamas tvarkos, pagal kurią asmenys, kurie prie lošimo stalų arba keičia grynuosius pinigus į 

ţetonus, arba įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta, 

būtų registruojami, dėl ko 2005 m. spalio 28 d. 23 val. 55 min. bendrovėje prie lošimo stalo ,,Oasis 

Poker“ Nr. 7 buvo neuţregistruotas 4 100 Lt (ţetonais) laimėjęs asmuo, padarė administracinės teisės 

paţeidimą, numatytą ATPK 173
18

 straipsnio 2 dalyje; 

Bendrovėje nebuvo nustatytos tvarkos, pagal kurią asmenys, lošiantys prie lošimo stalų ir 

laimintys sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta, būtų registruojami. 

Bendrovė, teigdama, kad tokios tvarkos nustatyti nėra būtinybės, yra neteisi. Prieţiūros komisija 

pritartų bendrovės pozicijai, kad nereikia nustatyti tvarkos, pagal kurią asmenys, lošiantys prie lošimo 

stalų ir laimėję sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta, būtų registruojami, 

jei ALĮ ir kituose teisės aktuose būtų numatyta, kad asmenys privalo būti registruojami, kai keičia 

grynuosius pinigus į ţetonus, kurių suma viršija 3 500 Lt arba ţetonus keičia į grynuosius pinigus, 

kurių suma viršija 3 500 Lt. Tačiau iš teisės aktuose įtvirtintos normos matosi, kad asmuo privalo būti 

registruojamas trimis atvejais: a) kai lošėjas keičia grynuosius pinigus į ţetonus, kurių suma viršija 3 

500 Lt; b) kai lošėjas įmoka sumą, kurių suma viršija 3 500 Lt (pvz., prie lošimo stalų įmoka 

atitinkamą sumą ţetonais, laţybose atlieka statymą); c) kai lošėjas laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar 

ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta. Taigi bendrovės teiginys, kad nereikia registruoti asmenų, 

laimėjusių sumą, viršijančią 3500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta, yra nepagrįstas. 

Siekiant įgyvendinti pinigų plovimo prevencijos priemones azartinių lošimų organizavimo 

srityje, neuţtenka identifikuoti ir registruoti asmenų, kurie tik kasoje keičiančia grynuosius pinigus į 

ţetonus, ar įmoka atitinkamą sumą, ar pasikeičia ţetonus į grynuosius pinigus, viršijant 3 500 Lt ar ją 

atitinkančią sumą uţsienio valiuta. Pagal teisės aktus, lošimų organizatorius privalo registruoti ir 

asmenis, kurie lošia prie lošimo stalų ir laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą 

uţsienio valiuta. 

Bendrovės išreikšta pozicija, kad asmenys, lošiantys prie lošimo stalų bei laimėję ţetonais 

sumą, viršijančią 3 500 Lt, neprivalo būti registruojami, nes tai nėra ţetonų keitimas į grynuosius 

pinigus ar įmokėjimas, ar laimėjimas, yra atmestina. Lošėjai, lošiantys prie lošimo stalų gali laimėti tik 

ţetonus. Ne išimtis ir 2005 m. spalio 28 d. atvejis, kai 23 val. 55 min. bendrovėje prie lošimo stalo 

,,Oasis Poker“ Nr.7 asmuo, lošiantis lošimą „Oazės pokeris su papildomu statymu“, prie lošimo stalo 

laimėjo 4 100 Lt vertės laimėjimą (41 ţetoną, kurių kiekvieno vertė po 100 Lt). Laimėjimą galima 

būtų apibrėţti kaip pinigų ar ţetonų sumą, lošimų organizatoriaus lošimų reglamento nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka išmokamą lošėjui, kurios dydis priklauso nuo statymo sumos (įmokos uţ 

dalyvavimą lošime) ir laimėjimo koeficiento sandaugos ar nuo kitų lošimų organizatoriaus lošimų 

reglamente nustatytų sąlygų. Taigi Prieţiūros komisija mano, kad asmenys, lošiantys prie lošimo stalų 

ir laimėję sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta, privalo būti 

registruojami, kadangi laimėti ţetonai prilyginami pinigams, o lošiant prie lošimo stalų laimėjimą 

galima laimėti tik ţetonais. Teigia, kad ALĮ 20 straipsnio 1 dalyje lošimų organizatoriams nustatyta 

pareiga suformuota aiškiai, suprantamai, nedviprasmiškai ir teisės subjektai turi pakankamą galimybę 

ţinoti, ko iš jų reikalauja teisė, todėl bendrovė, 2005 m. spalio 28 d. 23 val. 55 min. prie lošimo stalo 
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,,Oasis Poker“ Nr. 7 neuţregistruodama asmens, laimėjusio 4 100 Lt (ţetonais), nesilaikydama ALĮ 20 

straipsnio l dalies nuostatų, nenustatydama tvarkos, pagal kurią asmenys, kurie prie lošimo stalų arba 

keičia grynuosius pinigus į ţetonus, arba įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią 

sumą uţsienio valiuta, būtų registruojami, paţeidė ATPK 173
18

 straipsnio 2 dalį. 

    

 Teisėjų kolegija 

 

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

 

IV. 

Administracinio teisės paţeidimo protokolas administracinio teisės paţeidimo byloje yra 

ypatingą svarbą turintis procesinis dokumentas. Šiuo dokumentu pradedamas procesas dėl galimai 

padaryto paţeidimo bei suformuluojamas kaltinimas administracinėn atsakomybėn traukiamam 

asmeniui. Taigi administracinio teisės paţeidimo (toliau – ir ATP) protokolu apibrėţiamos 

administracinio teisės paţeidimo bylos nagrinėjimo ribos. Todėl teismas, spręsdamas dėl 

administracinės atsakomybės taikymo, privalo išsiaiškinti, ar buvo padarytas administracinis teisės 

paţeidimas, nurodytas administracinio teisės paţeidimo protokole. 

Kaip matyti iš Prieţiūros komisijos ATP 2006 m. vasario 23 d. protokolo Nr. NL-2, D. R. 

inter alia buvo kaltinamas tuo, kad ,,nenustatydamas tvarkos, pagal kurią asmenys, kurie prie lošimo 

stalų arba keičia grynuosius pinigus į ţetonus, arba įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją 

atitinkančią sumą uţsienio valiuta, būtų registruojami <…>, paţeidė“ atitinkamų teisės aktų nuostatas. 

Taigi D. R. inter alia buvo kaltinimas uţ tam tikros tvarkos nenustatymą. Tokio kaltinimo buvimą 

patvirtina ir apeliaciniame skunde dėstomi argumentai bei Prieţiūros komisijos atstovės pasisakymai 

pirmosios instancijos teisme. Tačiau siekiant taikyti teisinę atsakomybę uţ tam tikros tvarkos 

nenustatymą, turi būti nustatyta asmens teisinė pareiga nustatyti tokią tvarką. Tačiau nei ATP 

protokole, nei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde Prieţiūros 

komisija nenurodė tokio teisės akto, kuriame būtų aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta bendrovės 

vadovo pareiga nustatyti kokią nors specialią tvarką, pagal kurią asmenys, kurie prie lošimo stalų arba 

keičia grynuosius pinigus į ţetonus, arba įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią 

sumą uţsienio valiuta, būtų registruojami. Prieţiūros komisijos nurodomose teisės aktų normose 

(Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ir ALĮ) 20 straipsnio 1 dalis, Kliento 

atliekamų operacijų su pinigais ir sandorių registrų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1409, 8 punktas, Prieţiūros komisijos 

2005 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. N-210 patvirtinto lošimų organizavimo reglamento 4.2.2.5 punktas) 

nėra kalbama apie bendrovės vadovo pareigą nustatyti specialią tvarką, pagal kurią asmenys, kurie 

prie lošimo stalų arba keičia grynuosius pinigus į ţetonus, arba įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3 

500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta, būtų registruojami. Šiose nuostatose kalbama apie 

lošimų organizatoriaus pareigą registruoti asmenis, kurie arba keičia grynuosius pinigus į ţetonus, arba 

įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta, bei apie pareigą 

azartinius lošimus organizuojančiai bendrovei tvarkyti vienkartinių atsiskaitymų grynaisiais pinigais, 

jei gaunamų ir mokamų grynųjų pinigų suma viršija 50 tūkst. Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio 

valiuta, įtartinų operacijų su pinigais ir asmenų, kurie arba keičia grynuosius pinigus į ţetonus, arba 

įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta, registrą. 

Pastebėtina, kad pagal Valstybinės lošimų prieţiūros komisijos 2005 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. N-

196 patvirtintų Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama 

uţkirsti kelią pinigų plovimui, 42.3 punktą, lošimus organizuojančių bendrovių vadovai privalo 

nustatyti, suderinę su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, lošimus organizuojančios bendrovės 

registro pildymo ir administravimo tvarką. Tačiau iš bylos medţiagos negalima daryti išvados, kad 

Prieţiūros komisija nagrinėjamu atveju kaltino D. R. paminėtos teisės normos paţeidimu.

  

Kita vertus, Prieţiūros komisijos ATP protokole nurodomos teisės normos įpareigoja lošimų 

organizatorių registruoti asmenis, kurie arba keičia grynuosius pinigus į ţetonus, arba įmoka, arba 

laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta bei tvarkyti vienkartinių 

atsiskaitymų grynaisiais pinigais, jei gaunamų ir mokamų grynųjų pinigų suma viršija 50 tūkst. Lt ar ją 

atitinkančią sumą uţsienio valiuta, įtartinų operacijų su pinigais ir asmenų, kurie arba keičia 

grynuosius pinigus į ţetonus, arba įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą 

uţsienio valiuta, registrą. Iš bylos medţiagos galima matyti, kad Prieţiūros komisija iš esmės kaltino 
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D. R. tuo, kad jo vadovaujama bendrovė paţeidė jai nustatytą pareigą registruoti asmenis, kurie arba 

keičia grynuosius pinigus į ţetonus, arba įmoka, arba laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią 

sumą uţsienio valiuta. Prieţiūros komisija nurodė, kad 2005 m. spalio 28 d. 23.55 val. (duomenys 

neskelbtini) lošimo namuose (kazino) prie lošimo stalo ,,Oasis Poker“ Nr. 7 buvo neuţregistruotas 

asmuo, laimėjęs 4 100 Lt sumą (ţetonais). Taip Prieţiūros komisijos kaltinimus iš esmės suprato ir D. 

R. , nes teikė paaiškinimus, kuriais teigė, kad paminėtu atveju asmuo neturėjo būti registruojamas. 

Nagrinėjamu atveju D. R. buvo traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 173
18 

straipsnio 2 dalį, kurioje numatyta sankcija – bauda nuo 15 000 Lt iki 25 000 Lt. Pastebėtina, kad 

maksimali sankcijoje nustatyta bauda (25 000 Lt) prilygsta baudai, kuri gali būti skiriama uţ apysunkį 

nusikaltimą (Lietuvos Respublikos baudţiamojo kodekso 47 str. 3 d. 3 p.). Todėl vadovaujantis 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, šiuo atveju administracinėn 

atsakomybėn traukiamam asmeniui turi būti suteikiamos iš esmės tokios pačios teisės kaip ir 

kaltinamajam baudţiamojoje byloje (pavyzdţiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis 

administracinėje byloje Nr. N-259/2003; Administracinių teismų praktika Nr. 4), turi būti laikomasi tų 

pačių principų ir ţmogaus teisių apsaugos reikalavimų kaip ir baudţiamojoje byloje (pavyzdţiui, 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N
12

-150/2004). 

Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tuo atveju, kai 

teisės norminiai aktai aiškios tvarkos, leidţiančios teisinių santykių subjektams aiškiai suvokti savo 

teises ir pareigas, dėl teisinio reglamentavimo spragų ar kitų prieţasčių nenustato, atsakomybė uţ 

tokios tvarkos paţeidimą negali būti taikoma. Teisiniai draudimai ar įpareigojimai, uţ kurių 

nesilaikymą gali būti taikoma grieţta atsakomybė, turi būti formuluojami nedviprasmiškai. Teisinis 

reglamentavimas turi būti perregimas, suvokiamas visiems teisinių santykių subjektams. Tokių teisės 

aiškinimo ir taikymo taisyklių laikosi Lietuvos vyriausiais administracinis teismas (pavyzdţiui, 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N
12

-150/2004). Toks 

aiškinimas iš esmės atitinka bendrąjį baudţiamosios teisės principą nullum crimen, nulla poena  sine 

lege (lot. – nėra nusikaltimo, nėra bausmės be įstatymo), Europos Ţmogaus Teisių Teismo 

jurisprudenciją, kurioje teigiama, kad baudţiamoji teisė neturi būti plečiamai aiškinama kaltinamojo 

nenaudai, o nusikaltimas turi būti tiksliai apibrėţtas įstatyme. Pastarasis reikalavimas Europos 

Ţmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje laikomas įvykdytu, jei asmuo iš atitinkamos nuostatos 

teksto ir, jei reikalinga, teismų praktikoje pateikiamo jos aiškinimo, gali ţinoti kokie veiksmai ar 

neveikimas uţtrauks jam baudţiamąją atsakomybę (pavyzdţiui, Europos ţmogaus teisių teismo 

Didţiosios Kolegijos 1996 m. spalio 22 d. sprendimas byloje Cantoni prieš France).  

Kaip matyti iš bylos medţiagos, ginčas tarp D. R. ir Prieţiūros komisijos iš esmės kilo dėl 

ALĮ 20 straipsnio 1 dalies, kuri numato, kad „lošimų organizatorius <…> privalo registruoti asmenis, 

kurie <…> laimi sumą, viršijančią 3 500 Lt ar ją atitinkančią sumą uţsienio valiuta“. Taigi esminę 

reikšmę atsakomybės taikymui turi laimėjimo sąvokos suvokimas. 

Pagal Dabartinės lietuvių kalbos ţodyną „laimėti“ reiškia turėti laimę, gauti naudos; pasiekti 

pergalę, nugalėti. „Nauda“ – kas naudinga, vertinga, pelninga; gerovė, labas; teigiamas, palankus 

rezultatas ir kt. Taigi sąvoka „laimėti“ bendrinėje ir įprastinėje kalboje gali būti siejama su pelno, 

naudos gavimu. Atkreiptinas dėmesys, kad Prieţiūros komisijos apeliaciniame skunde nurodoma, kad 

nagrinėjamu atveju loštam lošimui taikomas lošimų  reglamentas, kurio 5.2.8. punkte nustatyta, kad 

„jeigu lošėjai turi didesnės vertės kortų derinius negu krupjė, jie laimi ir jiems grąţinami statymai bei 

išmokami laimėjimai“. Kaip matyti iš šio punkto, laimėjimas čia iš esmės taip pat siejamas su pelno, 

naudos gavimu, nes šiuo atveju laimėjimu nelaikomas statymų grąţinimas. Be to, laimėti galima tiek 

vieno lošimo, tiek kelių lošimų metu; vieno lošimo metu galima laimėti, kito metu – pralaimėti. Taigi 

nustatant laimėjimą, jo dydį, gali būti svarbus ir laiko faktorius. Azartinių lošimų įstatyme nėra aiškiai 

apibrėţta kaip turi būti aiškinama ALĮ 20 straipsnio 1 dalies nuostata „laimi sumą, viršijančią 3 500 

Lt“. Įstatyme nėra pateiktas ir bendrasis laimėjimo apibrėţimas. Įstatyme yra nurodyta, kad 

vienkartinis didţiausias laimėjimas – galima didţiausia suma, kurią lošėjas gali išlošti vieno lošimo 

metu, lygi statomos sumos bei automato programoje nustatyto didţiausio laimėjimo koeficiento 

sandaugai. Tačiau šis apibrėţimas, teisėjų kolegijos nuomone, nėra tinkamas šiuo atveju, nes ALĮ 20 

straipsnio 1 dalyje nėra aiškios nuorodos į vienkartinį laimėjimą. Be to, pastebėtina, kad ALĮ 20 

straipsnio 1 dalies paskirtis yra specifinė. Ji iš esmės skirta pinigų plovimo prevencijai. Todėl šios 

nuostatos aiškinimas negali būti siejamas vien tik su kitomis ALĮ nuostatomis. Prieţiūros komisija 

laimėjimą apibrėţia kaip pinigų ar ţetonų sumą, lošimų organizatoriaus lošimų reglamento 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka išmokamą lošėjui, kurios dydis priklauso nuo statymo sumos (įmokos 

uţ dalyvavimą lošime) ir laimėjimo koeficiento sandaugos ar nuo kitų lošimų organizatoriaus lošimų 
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reglamente nustatytų sąlygų. Tačiau Prieţiūros komisija nenurodė, kokiame teisės akte toks laimėjimo 

apibrėţimas pateiktas. Prieţiūros komisija taip pat nepateikė duomenų, kad ji būtų informavusi lošimų 

organizatorius, jog savo veikloje, vykdomoje lošimų prieţiūroje, vadovausis būtent tokia laimėjimo 

samprata. 

Pastebėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10, 20, 29 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekto aiškinamąjį raštą, rengiant įstatymo 20 straipsnio 1 dalies pakeitimą, 

atsiţvelgta į 2001 m. gruodţio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/97/EB, iš dalies 

pakeičiančią 1991 m. birţelio 10 d. Tarybos direktyvą 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo 

jos panaudojimo pinigų plovimui. 2001 m. gruodţio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/97/EB inter alia buvo pakeistas 1991 m. birţelio 10 d. Tarybos direktyvos 91/308/EEB 3 

straipsnis ir jo 5 dalyje nustatyta, kad visų kazino klientų tapatybė bus nustatyta, jei jie perka arba 

parduoda azartinio lošimo ţetonus, kurių vertė 1 000 eurų arba daugiau. Ši direktyvos nuostata iš 

esmės atitinka tą praktiką, kurią D. R. atstovo teigimu taiko D. R. vadovaujama bendrovė.  

Atsiţvelgdama į paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios 

instancijos teismo išvada, kad nėra aiškaus teisinio reguliavimo, kokiu atveju asmuo turi būti laikomas 

laimėjusiu 3 500 Lt ALĮ 20 straipsnio 1 dalies taikymo tikslu. Visos abejonės nagrinėjamu atveju 

traktuojamos traukiamo atsakomybėn asmens naudai (lot. – in dubio pro reo), todėl pirmosios 

instancijos teismo nutarimo naikinti nėra pakankamo pagrindo.  

Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija 

 

n u t a r i a : 

 

Apeliacinio skundo netenkinti. 

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimą palikti nepakeistą. 

Nutartis neskundţiama. 

 

 

1.2.2. Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos išduodamo leidimo naudojant radiolokacinius greičio 

matuoklius  

 

Pagal Elektroninių ryšių įstatymo 1 ir 50 straipsnio nuostatas darytina išvada, kad radiolokacinio 

greičio matuoklio „Berkut“R panaudojimas (radijo daţnių naudojimo aspektu) patenka į Elektroninių 

ryšių įstatymo reguliavimo sferą. Remiantis Elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 2 dalimi, 

elektroninių ryšių ištekliai gali būti naudojami: 1) be atskiro leidimo, kai Ryšių reguliavimo tarnyba 

nustato, kad atitinkamus elektroninių ryšių išteklius galima naudoti be atskiro leidimo; 2) gavus Ryšių 

reguliavimo tarnybos leidimą naudoti elektroninių ryšių išteklius. Iš nurodytos teisės normos matyti, 

kad joje nurodytų leidimų būtinumo ir išdavimo klausimai priklauso išimtinai Ryšių reguliavimo 

tarnybos kompetencijai.  

 

Administracinė byla Nr. N
3
-1429/2006 

Procesinio sprendimo kategorija 32 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
 

2006 m. spalio 12 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano 

Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), 

 rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos 

Viešosios tvarkos skyriaus apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. 

balandţio 26 d. nutarties E. M. administracinio teisės paţeidimo byloje. 

 

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė: 
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Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus 

pareigūnas 2005 m. gruodţio 28 d. surašė administracinio teisės paţeidimo protokolą E. M. dėl ATPK 

124 straipsnio 3 dalyje numatyto teisės paţeidimo padarymo uţ tai, kad ji 2005 m. gruodţio 28 d. apie 

7 val. Kauno raj., kelio Kaunas – Šėta – Truskava 10 kilometre vairuodama automobilį „Mazda 323“ 

valst. Nr. (duomenys neskelbiami) viršijo leistiną 70 km/h greitį 31 km/h ir vaţiavo 101 km/h greičiu. 

Kauno rajono policijos komisariato 2006 m. sausio 4 d. nutarimu E. M. uţ ATPK 124 

straipsnio 3 d numatyto teisės paţeidimo padarymą skirta 150 Lt bauda, paţeidimą pagal ATPK 130
2
 

straipsnio pastabą įvertinant 4 balais.  

E. M. kreipėsi į administracinį teismą, prašydama panaikinti Kauno rajono policijos 

komisariato nutarimą. Pareiškėja teismui paaiškino, kad vaţiavo leistinu greičiu, eismo sąlygos buvo 

labai prastos: kelias siauras, be vidurio juostos, neapšviestas, buvo visiškai tamsu, snigo, be to, buvo 

18 savaitę nėščia, todėl vaţiavo ypatingai atsargiai. Priešais atvaţiuojančių automobilių buvo įspėta, 

kad greitis kelyje yra tikrinamas policijos pareigūnų. Pastarieji ją sustabdė, parodė matavimo prietaiso 

rodmenis – 101 km/h. Viršijusi greitį mašina jokiomis priemonėmis nebuvo identifikuota ir uţfiksuota. 

Pareiškėja nurodė, kad kadangi ţinojo savo automobilio tikrąjį greitį, su matavimo prietaiso 

parodymais nesutiko. 

Kauno rajono policijos komisariato atstovas nurodė, kad pareiškėja teismui nepateikė 

kitokių įrodymų, kad ji greičio neviršijo. Institucijos atstovo manymu, ji nubausta pagrįstai, todėl 

nuobauda paliktina galioti.  

Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. balandţio 26 d. nutartimi skundą 

patenkino, Kauno rajono policijos komisariato 2006 m. sausio 4 d. nutarimą, kuriuo E. M. nubausta 

pagal ATPK 124 straipsnio 3 dalį 150 Lt bauda, ir kuriuo taikant 130
2
 straipsnio pastabą paţeidimas 

įvertintas 4 balais, panaikino, administracinę bylą nutraukė. Teismas nurodė, kad ATPK 30 straipsnis 

numato, kad nuobauda uţ administracinį teisės paţeidimą skiriama norminio akto, numatančio 

atsakomybę uţ padarytą teisės paţeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų 

dėl administracinių teisės paţeidimų. Iš administracinio teisės paţeidimo protokolo teismas nustatė, 

kad pareiškėjos automobilio greitis buvo tikrinamas greičio matavimo prietaisu „Berkut R“. Šis 

prietaisas patikrintas valstybinėje metrologijos tarnyboje, tačiau, kaip matyti iš Lietuvos Respublikos 

Ryšių reguliavimo tarnybos rašto, šių prietaisų naudojimui reikalingas Ryšių reguliavimo tarnybos 

leidimas, suteikiantis teisę naudoti nurodytą radijo daţnį (kanalą) leidime nurodytomis ir teisės aktų 

nustatytomis sąlygomis. 2006 m. sausio 30 d. Ryšių reguliavimo tarnyba gavo informatikos ir ryšių 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos prašymą skirti radijo daţnius (kanalus) greičio 

matavimo prietaisų naudojimui. Greičio matavimo prietaisai „Berkut R“ veikdami naudoja radijo 

daţnius 24,05-24,25 GHz radijo daţnių juostos. Ryšių reguliavimo tarnyba 2006 m. vasario 20 d. 

išdavė atitinkamus leidimus naudoti radijo daţnius radiolokacinių greičio matavimo prietaisų 

naudojimui, vykdant eismo prieţiūros funkcijas. Todėl teismas nurodė, kad negalima teigti, jog 

automobilio greitis buvo išmatuotas leistinomis techninėmis priemonėmis.  

Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos Viešosios tvarkos skyrius apeliaciniu 

skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. balandţio 26 d. nutartį. 

Apeliantas nurodo, kad teisės aktai reglamentuoja, jog eismo prieţiūrą vykdantys pareigūnai tarnyboje 

naudoja technines priemones, kurios privalo būti metrologiškai patvirtintos. Prietaisas „Berkut-R“ turi 

galiojančią metrologinę patikrą, kurią išdavė atsakinga institucija – Valstybinė metrologijos tarnyba. 

Aplinkybė, kad nebuvo gautas Ryšių reguliavimo tarnybos leidimas naudoti prietaiso veikimui 

reikalingus radijo daţnius (jei toks nebuvo gautas, ir jei jis reikalingas) yra formalaus pobūdţio. Tą 

patvirtina ir tai, kad toks leidimas buvo gautas. Leidimo buvimas ar nebuvimas, apelianto vertinimu, 

neturi įtakos prietaiso parodymams.  

E. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti nepakeistą Kauno apygardos 

administracinio teismo 2006 m. balandţio 26 d. nutartį ir apeliacinį skundą atmesti. E. M. nurodo, kad 

aplinkybė, jog nebuvo gautas Ryšių reguliavimo tarnybos leidimas naudoti prietaisą „Berkut-R“, nėra 

formalaus pobūdţio. Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad 

įrodymai turi būti surinkti įstatymų nustatyta tvarka. Jai inkriminuojamas paţeidimas dėl greičio 

viršijimo prietaisu „Berkut-R“ buvo uţfiksuotas 2005 m. gruodţio 28 d., kada dar nebuvo gautas 

Ryšių reguliavimo tarnybos leidimas, todėl negalima laikyti, kad automobilio greitis buvo išmatuotas 

leistinomis techninėmis priemonėmis. 

 

Teisėjų kolegija  
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k o n s t a t u o j a: 

 

Apeliacinis skundas netenkintinas. 

Iš byloje esančio 2005 m. lapkričio 28 d. surašyto administracinio teisės paţeidimo 

protokolo matyti, kad traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens E. M. padarytas KET 172 

punkto paţeidimas (leistino greičio viršijimas) nustatytas panaudojant techninę priemonę – 

radiolokacinį greičio matuoklį „Berkut R“. Atsiţvelgdama į tokio pobūdţio paţeidimų specifiką ir 

tikslaus greičio nustatymo reikšmę paţeidimo teisinei kvalifikacijai, kolegija konstatuoja, kad ATPK 

256 straipsnio taikymo poţiūriu tik greičio matavimo techninė priemonė yra tinkama įrodinėjimo 

priemonė nustatyti greičio viršijimo faktą. 

Pagal ATPK 256 straipsnio 1 dalį, įrodymai administracinio teisės paţeidimo byloje yra bet 

kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, 

ar yra padarytas administracinis teisės paţeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir 

kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Aiškindama šią procesinės teisės 

normą, kolegija akcentuoja jos nuorodą į faktinių aplinkybių (administracinio teisės paţeidimo fakto) 

nustatymą įstatymo numatyta tvarka. Šiai bylai aktualiu klausimu tai reiškia, kad nurodyta techninė 

priemonė ir jos panaudojimo aplinkybės (sąlygos) įrodinėjimo priemonių leistinumo aspektu turėjo 

atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus.  

Šiai bylai yra reikšminga aplinkybė, ar tokio tipo matavimo priemonių panaudojimą tarp 

kitų teisės aktų reglamentuoja Elektroninių ryšių įstatymas. Aiškindama Elektroninių ryšių įstatymo 1 

straipsnio („Įstatymo paskirtis, tikslai ir taikymas“) ir 50 straipsnio nuostatas sisteminiu teisės 

aiškinimo būdu bei atsiţvelgdama į faktines bylos aplinkybes (tai, kad Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos įgaliota institucija 2006-01-30 kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl šiame 

įstatyme numatyto leidimo naudoti minėto greičio matuoklio naudojamus radijo daţnius (b. l. 65), ir 

tai, kad toks leidimas 2006-02-20 buvo išduotas), kolegija daro išvadą, kad radiolokacinio greičio 

matuoklio „Berkut“R panaudojimas (radijo daţnių naudojimo aspektu) patenka į Elektroninių ryšių 

įstatymo reguliavimo sferą. 

Pagal Elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 2 dalį, elektroninių ryšių ištekliai gali būti 

naudojami: 1) be atskiro leidimo, kai Ryšių reguliavimo tarnyba nustato, kad atitinkamus elektroninių 

ryšių išteklius galima naudoti be atskiro leidimo; 2) gavus Ryšių reguliavimo tarnybos leidimą naudoti 

elektroninių ryšių išteklius. Iš šios teisės normos matyti, kad joje nurodytų leidimų būtinumo ir 

išdavimo klausimai priklauso išimtinai Ryšių reguliavimo tarnybos kompetencijai. Taigi byloje 

nustatyta, kad paţeidimas dėl greičio viršijimo prietaisu „Berkut-R“ buvo uţfiksuotas 2005 m. 

gruodţio 28 d., kada dar nebuvo gautas Ryšių reguliavimo tarnybos leidimas panaudoti radijo daţnius 

greičio matavimo prietaisų naudojimui. Todėl kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo 

padaryta išvada įrodymų leistinumo klausimu. 

Taigi tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra. Kolegija nenustatė 

ir kitų pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimo ar pakeitimo pagrindų. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 

3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija  

 

n u t a r i a: 

 

Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus apeliacinį 

skundą atmesti. 

Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. balandţio 26 d. nutartį palikti nepakeistą. 

Nutartis neskundţiama. 

 

 

1.2.3. Dėl transporto priemonės eksploatavimo sąvokos turinio; dėl pareigos atlikti naudotų 

transporto priemonių techninę apžiūrą 

 

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato bendrą pareigą eksploatuoti 

transporto priemonę tik turint galiojantį valstybinės techninės apţiūros taloną, o Kelių eismo taisyklių 

275 punkte numatytas draudimas eksploatuoti motorines transporto priemones ir jų priekabas, jeigu 

neatlikta jų valstybinė techninė apţiūra. Transporto priemonės eksploatavimas neprilyginamas 
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transporto priemonės dalyvavimui eisme. Logiškai ir sistemiškai aiškinant transporto priemonės 

eksploatavimo sąvokos turinį, konstatuotina, kad tai – transporto priemonės nuolatinis naudojimas 

pagal paskirtį.  

Naudotų transporto priemonių techninė apţiūra turi būti atliekama prieš pirmą nuolatinį transporto 

priemonės įregistravimą Lietuvos Respublikoje, kaip tokio registravimo procedūros sudedamoji dalis. 

Minėtą išvadą pagrindţia ţodţiai „registruojamų šalyje“, suponuojantys transporto priemonių 

nuolatinį naudojimą šalyje, taip pat valstybinės techninės apţiūros principas – jos periodiškumas.  

 

Administracinė byla Nr. N
5
-1357/2006  

Procesinio sprendimo kategorija 32 

 

N U T A R I M A S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  

2006 m. spalio 6 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano 

Ablingio (kolegijos pirmininko), Artūro Drigoto (pranešėjo) ir Ričardo Piličiausko,   

rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo V. T. apeliacinį skundą dėl Panevėţio apygardos 

administracinio teismo 2006 m. balandţio 14 d. nutarties V. T. administracinio teisės paţeidimo 

byloje.  

 

Teisėjų kolegija  

 

n u s t a t ė : 

I. 

 

V. T. Anykščių raj. PK Viešosios policijos viešosios tvarkos skyriaus vado 2006 m. vasario 

15 d. nutarimu pagal Administracinių teisės paţeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 123 straipsnio 1 

dalį paskirta administracinė nuobauda – 150 Lt bauda uţ tai, kad jis 2006 m. sausio 29 d. 12 val. 20 

min. kelio Kaunas–Utena 121 kilometre vairavo automobilį ,,Toyota Corolla“ su laikinaisiais 

numeriais, kuriam neatlikta valstybinė techninė apţiūra.  

V. T. skundu kreipėsi į Panevėţio apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 

nutarimą ir administracinę bylą nutraukti. V. T. nurodė, kad iš tikrųjų nurodytu laiku ir vietoje vairavo 

automobilį ,,Toyota Corolla“ su laikinaisiais numerio ţenklais. Tačiau jis nepaţeidė Kelių eismo 

taisyklių 275 punkto reikalavimų, jo automobilis neregistruotas Lietuvoje, o techninė apţiūra 

transporto priemonėms atliekama tik jas registruojant Lietuvos Respublikoje. Transporto priemonėms, 

neregistruotoms Lietuvoje, išduodami laikinieji, o ne valstybiniai numerio ţenklai, todėl šių priemonių 

valdytojai, patikrinę transporto priemonę techninių apţiūrų centre, dokumento, patvirtinančio 

transporto priemonės tvarkingumą, negauna. Jis automobiliu nesinaudojo kaip susisiekimo priemone, 

o tik buvo nuveţęs į turgų turėdamas tikslą parduoti.  

Anykščių raj. PK atsiliepime nurodė, kad su skundu nesutinka.  

 

II. 

 

Panevėţio apygardos administracinis teismas 2006 m. balandţio 14 d. nutartimi skundą 

atmetė.  

Teismas nurodė, kad susisiekimo ministro 2003 m. balandţio 18 d. įsakymu Nr. 3-275 

patvirtintos Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apţiūros atlikimo taisyklės nustato kelių 

transporto priemonių valstybinės techninės apţiūros atlikimo tvarką ir periodiškumą bei yra 

privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių kelių transporto priemonės yra 

įregistruotos Lietuvos Respublikoje. Taisyklių 3 punktas draudţia naudoti kelių transporto priemones, 

kurioms nustatytu laiku neatlikta techninė apţiūra. Vidaus reikalų ministro 2001 m. geguţės 25 d. 

įsakymu Nr. 260 patvirtintų Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių l punktas apibrėţia 

transporto priemonių įregistravimą kaip transporto priemonių, jų savininkų ir naudotojų duomenų 

įrašymą Kelių transporto priemonių registre. Šių taisyklių 6 punktas nurodo, kad, įregistravus 
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transporto priemonę, jai išduodamas pastovių numerio ţenklų komplektas. Vidaus reikalų ministro 

1994 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 184 patvirtintų Laikinųjų valstybinių numerio ţenklų išdavimo, 

panaudojimo ir apskaitos taisyklių 15 punktas numato, kad laikinieji kartoniniai numerio ţenklai skirti 

išveţamoms iš Lietuvos Respublikos arba įveţamoms į ją transporto priemonėms t. y. transporto 

priemonėms atvykti į paskyrimo vietą, o ne jų eksploatavimui.  

ATPK 123 straipsnio l dalis nustato, kad transporto priemonių, neįregistruotų 

(neperregistruotų) nustatyta tvarka arba be valstybinės techninės apţiūros, arba turinčių gedimų, dėl 

kurių Kelių eismo taisyklės draudţia vaţiuoti, arba neturint vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka 

išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas maţesnis negu 

leistina, vairavimas uţtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.  

Teismas nustatė, kad V. T. automobilis ,,Toyota Corolla“ nebuvo registruotas Lietuvos 

Respublikoje, jis turėjo laikinus numerius, kurių galiojimas buvo nepasibaigęs. Iš administracinio 

teisės paţeidimo protokolo, patrulio V. K. tarnybinio pranešimo, paties V. T. paaiškinimo teismas 

nustatė, kad V. T. 2006 m. sausio 29 d. kelio Kaunas – Utena 121 km vairavo automobilį ,,Toyota 

Corolla“ su laikinaisiais numeriais, kuriam nebuvo atlikta valstybinė techninė apţiūra. Teismo 

vertinimu, jo veika atitinka administracinio teisės paţeidimo, numatyto ATPK 123 straipsnio 1 dalyje, 

sudėtį. V. T. paskirta 150 Lt bauda, teismo vertinimu, atitinka sankcijoje numatytos baudos minimumo 

ir maksimumo vidurkį, skiriant nuobaudą buvo atsiţvelgta į ATPK 30 straipsnio 2 dalies reikalavimus. 

 

III. 

 

V. T. apeliaciniu skundu prašo Panevėţio apygardos administracinio teismo 2006 m. 

balandţio 14 d. nutartį panaikinti ir administracinę bylą nutraukti.  

Apeliantas nurodo tokius nesutikimo su teismo nutartimi argumentus: 

1. Kelių eismo taisyklių 275 punktas, kurį jis tariamai paţeidęs, nustato, kad draudţiama 

eksploatuoti motorines transporto priemones ir jų priekabas, jeigu jos neįregistruotos arba neatlikta jų 

valstybinė techninė apţiūra. Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių l punktas transporto 

priemonių registravimą apibrėţia kaip transporto priemonių, jų savininkų ir naudotojų duomenų 

įrašymą kelių transporto priemonių registre, o tų pačių taisyklių 6 punktas nustato, kad, įregistravus 

transporto priemonę, jai išduodamas pastovių numerio ţenklų komplektas. Apeliantas akcentuoja, kad 

automobilis, kurį jis vairavo, buvo su laikinaisiais numerio ţenklais, o tai reiškia, kad jis 

neįregistruotas Lietuvoje ir dėl šios prieţasties jam neprivaloma techninė apţiūra.  

2. Kelių eismo taisyklių 275 punktas nustato, kad draudţiama eksploatuoti motorines 

transporto priemones ir jų priekabas, tačiau jis automobilio neeksploatavo, kadangi juo nesinaudojo 

kaip susisiekimo priemone. Laikinųjų valstybinių numerio ţenklų išdavimo, panaudojimo ir apskaitos 

taisyklių 15 punktas numato, kad laikinieji kartoniniai numeriai skirti transporto priemonėms atvykti į 

paskyrimo vietą. Būtent šiuo tikslu jis vyko iš turgaus į namus, kai jį sustabdė policijos pareigūnai.  

3. Kelių eismo taisyklių 273 punktas nustato, kad eisme dalyvauti leidţiama tik techniškai 

tvarkingoms transporto priemonėms, atitinkančioms Susisiekimo ministerijos arba Ţemės ūkio 

ministerijos nustatytus techninius reikalavimus. Techninės apţiūros atlikimo tvarką nustato kelių 

transporto priemonių valstybinės techninės apţiūros atlikimo taisyklės. Šių taisyklių 1 punkte 

teigiama, kad jos nustato kelių transporto priemonių valstybinės techninės apţiūros atlikimo tvarką ir 

periodiškumą bei yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių kelių transporto 

priemonės yra įregistruotos Lietuvos Respublikoje. Iš to seka, kad atlikti techninę apţiūrą būtina tik 

toms transporto priemonėms, kurios jau registruotos Lietuvoje. Automobilis, kuriuo jis vaţiavo, 

nelaikytinas registruotu Lietuvoje, kadangi nėra išduotas registracijos liudijimas, neįrašyti visi 

transporto priemonės savininko ir transporto priemonės duomenys, taip pat niekur nenurodyta 

transporto priemonės pirmosios registracijos Lietuvoje data ir kiti duomenys. Neišduoti pastovūs 

numerių ţenklai. Todėl negali būti taikomos Kelių transporto priemonių valstybinės techninės 

apţiūros atlikimo taisyklės.  

4. Apeliantas kreipėsi į techninių apţiūrų centrą, norėdamas atlikti apţiūrą automobilio, 

atveţto iš uţsienio su laikinaisiais numeriais, tačiau buvo paaiškinta, kad, jei automobilis yra su 

laikinaisiais numeriais, techninės apţiūros talonas neišduodamas. Taigi ir faktiškai neįmanoma atlikti 

automobilio, kuris neregistruotas Lietuvoje, techninės apţiūros.  

Anykščių raj. PK atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti nutarimą nepakeistą. Pagal 

Kelių transporto priemonių registravimo taisykles, patvirtintas Vidaus reikalų ministro 2001 m. 

geguţės 25 d. įsakymu, išdavimas transporto priemonei vieno nustatytus techninius reikalavimus 
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atitinkančių numerio ţenklų komplekto ir yra transporto priemonės įregistravimas. Faktiškai 

automobiliui su laikinaisiais numeriais atliekama techninė apţiūra, ir tai patvirtinama apţiūros lape. 

  

Teisėjų kolegija  

 

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

 

IV. 

 

Apeliacinis skundas tenkintinas. 

Apeliantas patrauktas administracinėn atsakomybėn uţ administracinio teisės paţeidimo, 

numatyto ATPK 123 straipsnio 1 dalyje, padarymą, o būtent, uţ tai, kad jis 2006 m. sausio 29 d. 12 

val. 20 min. kelio Kaunas–Utena 121 kilometre vairavo automobilį ,,Toyota Corolla“ su laikinaisiais 

numeriais, kuriam neatlikta valstybinė techninė apţiūra. 

ATPK 123 straipsnio 1 dalis numato administracinę atsakomybę uţ transporto priemonių 

vairavimo tvarkos paţeidimus, tarp jų ir uţ transporto priemonių be valstybinės techninės apţiūros, 

vairavimą.  

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato bendrą pareigą 

eksploatuoti transporto priemonę tik turint galiojantį valstybinės techninės apţiūros taloną, o Kelių 

eismo taisyklių 275 punkte numatytas draudimas eksploatuoti motorines transporto priemones ir jų 

priekabas, jeigu neatlikta jų valstybinė techninė apţiūra.  

Lyginant Kelių eismo taisyklių 275 punkto ir 274 punktų formuluotes, darytina išvada, kad 

taisyklių leidėjas transporto priemonės eksploatavimo neprilygina transporto priemonės dalyvavimui 

eisme. Pagal taisyklių 274 punktą tam, kad transporto priemonė dalyvautų eisme, ji turi būti su 

pritvirtintais tam skirtoje vietoje valstybinio numerio ţenklais. Tuo tarpu pagal taisyklių 275 punktą, 

transporto priemonės eksploatacijai būtinas jos įregistravimas ir valstybinės techninės apţiūros 

atlikimas. Logiškai ir sistemiškai aiškinant transporto priemonės eksploatavimo sąvokos turinį, 

darytina išvada, kad tai – transporto priemonės nuolatinis naudojimas pagal paskirtį.  

Nagrinėjamu atveju apelianto vairuojamam automobiliui buvo išduoti laikinieji numeriai. 

Pagal minėtą Kelių eismo taisyklių 274 punktą, tai reiškė, kad ši transporto priemonė galėjo dalyvauti 

eisme. Byloje surinkti įrodymai nepaneigia apelianto paaiškinimo, kad automobiliu jis kaip 

susisiekimo priemone nesinaudojo, o tik buvo nuveţęs į turgų, turėdamas tikslą jį parduoti. Taigi nėra 

įrodyta, kad automobilį ,,Toyota Corolla“ su laikinaisiais numeriais, kuriam neatlikta valstybinė 

techninė apţiūra, jis eksploatavo.  

Paţymėtina, kad apelianto vairuojamos ir policijos pareigūnų sustabdytos transporto 

priemonės valdytojui dar nebuvo atsiradusi pareiga atlikti transporto priemonės valstybinę techninę 

apţiūrą.  

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 21 straipsnio 2 dalis numato Lietuvos 

Respublikoje registruotų transporto priemonių valdytojų pareigą pateikti transporto priemonę 

valstybinei techninei apţiūrai. Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apţiūros atlikimo 

taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų susisiekimo ministro 2003 m. balandţio 18 d. įsakymu Nr. 

3-275, 1 punktas numato, kad šios taisyklės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, 

kurių kelių transporto priemonės yra įregistruotos Lietuvos Respublikoje. Pagal Taisyklių 9 punktą, 

naudotų transporto priemonių, registruojamų šalyje pirmą kartą, apţiūra atliekama prieš jų 

įregistravimą. Iš Taisyklių loginio ir sisteminio aiškinimo paaiškėja, kad naudotų transporto priemonių 

techninė apţiūra turi būti atliekama prieš pirmą nuolatinį transporto priemonės įregistravimą Lietuvos 

Respublikoje, kaip tokio registravimo procedūros sudedamoji dalis. Tokią išvadą pagrindţia šiame 

punkte vartojami ţodţiai „registruojamų šalyje“, suponuojantys transporto priemonių nuolatinį 

naudojimą šalyje, taip pat valstybinės techninės apţiūros principas – jos periodiškumas. 

Vidaus reikalų ministerijos 1994 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 184 patvirtintų Laikinųjų 

valstybinių numerio ţenklų išdavimo, panaudojimo ir apskaitos taisyklių 14 punktas numatė, kad iš 

kartono pagaminti numerio ţenklai galioja iki transporto priemonės įregistravimo, bet ne ilgiau kaip 

60 parų. Tokių numerio ţenklų išdavimas nebuvo laikomas registracija. Taigi apelianto vairuojamos ir 

policijos pareigūnų sustabdytos transporto priemonės valdytojui dar nebuvo atsiradusi pareiga atlikti 

transporto priemonės valstybinę techninę apţiūrą. 

Neįrodyta, kad apeliantas eksploatavo transporto priemonę, transporto priemonės valdytojui 

nebuvo atsiradusi pareiga atlikti transporto priemonės valstybinę techninę apţiūrą. Todėl neįrodyta, 
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kad apeliantas paţeidė Kelių eismo taisyklių 275 punktą ir padarė ATPK 123 straipsnio 1 dalyje 

numatytą paţeidimą. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 

3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės paţeidimų kodekso 250 straipsnio 1 

punktu, teisėjų kolegija  

 

n u t a r i a :  

 

V. T. apeliacinį skundą patenkinti. 

Panevėţio apygardos administracinio teismo 2006 m. balandţio 14 d. nutartį ir Anykščių raj. 

PK Viešosios policijos viešosios tvarkos skyriaus vado 2006 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 

E101414 panaikinti. 

V. T. pagal Administracinių teisės paţeidimų kodekso 123 straipsnio 1 dalį iškeltą 

administracinio teisės paţeidimo bylą nutraukti, nesant jo veikoje paţeidimo įvykio.   

Nutarimas neskundţiamas. 

 

 

1.2.4. Dėl vežėjo kaip administracinės atsakomybės subjekto 

 

Administracinėn atsakomybėn gali būti patrauktas tik fizinis asmuo. Administracinių teisės paţeidimų 

kodekse nėra įtvirtintas juridinio asmens administracinės atsakomybės institutas. Tokiais atvejais, kai 

administracinio teisės paţeidimo sankcijoje apsiribojama tik bendro pobūdţio administracinio teisės 

paţeidimo subjekto sąvoka (pavyzdţiui, veţėjas), iš kurios nėra visiškai aišku, kam kyla administracinė 

atsakomybė (fiziniam ar juridiniam asmeniui), įvykdţius dispozicijoje apibrėţtą veiką, administracinio 

teisės paţeidimo subjektą būtina identifikuoti Administracinių teisės paţeidimų kodekso ir kitų teisės 

aktų pagalba, reglamentuojančių nagrinėjamą visuomeninį santykį. Bet kokiu atveju, pagal 

galiojančią teisės normų sistemą uţ juridinio asmens padarytą ir įrodytą teisei priešingą veiką 

administracinio poveikio priemonės paprastai taikytinos juridinio asmens atstovui, kuriuo gali būti 

direktorius, valdytojas ar kitas asmuo, t. y. fizinis asmuo, einantis tarnybą, susijusią su organizacinių-

tvarkymo arba administracinių-ūkinių pareigų vykdymu. 

 

Administracinė byla Nr. N
17

-1662/2006  

Procesinio sprendimo kategorija 32 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2006 m. lapkričio 17 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno 

Sutkevičiaus (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. geguţės 25 d. nutarimo G. 

A. administracinio teisės paţeidimo byloje.  

 

Teisėjų kolegija  

 

 n u s t a t ė : 

 

I. 

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio skyriaus pareigūnas G. A. uţdarosios akcinės 

bendrovės (toliau – ir UAB) ,,Litvega“ direktoriui surašė administracinio teisės paţeidimo protokolą 

uţ tai, kad šis neuţtikrino, jog bendrovės priklausančios keleivinės kelių transporto priemonės (taksi) 

būtų vairuojamos vairuotojų, turinčių taksi vairuotojų atestavimo liudijimą, kaip numatyta susisiekimo 

ministro 2003 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 3756, 28.2 punkte ir Vilniaus miesto tarybos 2005 m. sausio 
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19 d. sprendimo Nr. 1-656, 6 punkte. G. A. veika kvalifikuota pagal Administracinių teisės paţeidimų 

kodekso (toliau – ir ATPK) 142
2
 straipsnio 3 dalį.  

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2006 m. kovo 22 d. 

nutarime konstatuota, kad G. A. padarė administracinį teisės paţeidimą, numatytą ATPK 142
2
 

straipsnio 3 dalyje, uţ kurį jam paskirta 150 Lt bauda. G. A. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos 

administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2006 m. kovo 22 d. nutarimą. Nurodė, kad 2006 m. kovo 

15 d. R. B. buvo duotas UAB ,,Litvega“ priklausantis automobilis ,,Opel Vectra“ tam, jog šis 

automobilis būtų paruoštas darbui. Minėtame automobilyje nebuvo tarifų kortelės, licenzijos kortelės 

ir plafono, o taksometras – uţplombuotas ir iš automobilio neišimamas. R. B. po miestą automobiliu 

vaţinėjo savo reikalais, o ne teikdamas taksi paslaugas, todėl savavališkai paveţęs keleivius padarė 

paţeidimą. Tai savo 2006 m. kovo 15 d. paaiškinime paliudijo ir pats R. B. 

 

II. 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. geguţės 25 d. nutarimu G. A. skundą 

patenkino, Institucijos 2006 m. kovo 22 d. nutarimą panaikino ir bylą nutraukė. Teismas, įvertinęs 

ATPK 10-16, 19 straipsnius, Transporto veiklos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 11 dalį, padarė išvadą, 

kad administracinė atsakomybė pagal ATPK 142
2
 straipsnio 3 dalį veţėjams atsiranda tik tuo atveju, 

jei veţėjas yra fizinis asmuo. Teismas bylos medţiaga nustatė, kad keleivių perveţimu taksi verčiasi 

UAB ,,Litvega“, ši bendrovė laikytina veţėju ATPK 142
2
 straipsnio 3 dalies bei Transporto veiklos 

pagrindų įstatymo 2 straipsnio 11 dalies prasme, o administracinėn atsakomybėn traukiamas G. A. yra 

minėtos bendrovės direktorius. Teismas konstatavo, jog G. A. nepatenka į subjektų ratą, kuriems 

galėtų būti taikomos ATPK 142
2
 straipsnio 3 dalies nuostatos. 

 

III. 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus 

apygardos administracinio teismo 2006 m. geguţės 25 d. nutarimą ir priimti naują sprendimą, kuris 

paliktų galioti Institucijos 2006 m. kovo 22 d. nutarimą. Apeliacinis skundas grindţiamas šiais 

argumentais: 

1. Teismo nutarimas yra nepagrįstas. Vilniaus apygardos administracinis teismas, 

aiškindamas veţėjo, turinčio teisę verstis kelių transporto veikla, sąvoką apsiribojo tik Transporto 

veiklos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 11 punkto nuostata.  

2. Transporto veiklos pagrindų įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad licencijuojamos 

transporto ūkinės komercinės veiklos sritys nustatomos specialiuosiuose transporto rūšių įstatymuose 

ir kodeksuose. Kiekvienai šiuose įstatymuose nustatytai transporto licencijuojamos ūkinės komercinės 

veiklos sričiai licencijos (leidimai) išduodamos pagal Vyriausybės patvirtintas licencijavimo taisykles. 

Todėl turėtų būti taikomos specialiosios normos bendrų normų atţvilgiu. Kelių transporto kodekso 7 

straipsnyje nustatyta, kad veţėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę veţti 

keleivius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodţio 23 d. nutarimo Nr. 

2090 ,, Dėl kelių transporto licencijavimo“ pakeitimo 15, 19, 20 ir 25 punktais, licencija verstis kelių 

transporto veikla išduodama tik įmonei – juridiniam asmeniui, įregistruotam įstatymo nustatyta tvarka. 

Todėl vadovaujantis Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarimu, kad atsakomybė pagal 

ATPK 142
2
 straipsnio 3 dalį veţėjams atsiranda tik tuo atveju, jei veţėjas yra fizinis asmuo, ATPK 

142
2
 straipsnio 3 dalies negalima būtų taikyti praktikoje, kadangi visi veţėjai, turintys teisę teikti 

keleivių veţimo paslaugas, yra juridiniai asmenys.  

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodţio 23 d. nutarimo Nr. 

2090 „Dėl kelių transporto licencijavimo“ pakeitimo 25.2 punktu, įmonės vadovas arba įgaliotas 

asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių veţimo veiklai, privalo turėti atitinkamą profesinę 

kompetenciją, kuri nustatoma išlaikius profesinės kompetencijos egzaminą Susisiekimo ministerijos 

patvirtinta tvarka, įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ar 

krovinių veţimo veiklai, privalo turėti gerą reputaciją. Darytina išvada, kad įmonės vadovas, turintis 

profesinę kompetenciją, įstatymo nustatyta tvarka atsako uţ įmonės vairuotojų, teikiančių keleivių 

veţimo paslaugas, padarytus paţeidimus. G. A. yra subjektas, kuris gali būti traukiamas 

administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 142
2
 straipsnio 3 dalį.  

 

Teisėjų kolegija 
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k o n s t a t u o j a : 

 

IV. 

 

Uţdarosios akcinės bendrovės „Litvega“ direktorius G. A. buvo patrauktas administracinėn 

atsakomybėn pagal  ATPK 142
2
 straipsnio 3 dalį uţ tai, kad neuţtikrino, jog bendrovei priklausančios 

keleivinės kelių transporto priemonės būtų vairuojamos vairuotojų, turinčių taksi vairuotojų 

atestavimo liudijimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. kovo 14 d. 

įsakymo Nr. 3756 28.2 punkte ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. Nr. 1-656 

6 punkte (b.l. 4-5). 

Administracinių teisės paţeidimų kodekso 142
2
 straipsnio 3 dalyje numatytas keleivių 

veţimas keleivinio kelių transporto priemonėmis neturint keleivinį kelių transportą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų dokumentų arba turint negaliojančius dokumentus 

uţtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto ir veţėjams – nuo vieno šimto 

penkiasdešimties iki trijų šimtų litų. 

Administracinėje byloje nėra ginčo dėl teisei priešingos veikos įvykdymo. Disputas kyla dėl 

to, ar G. A. tinkamas šio administracinio teisės paţeidimo subjektas (veţėjas) ir galėjo būti patrauktas 

administracinėn atsakomybėn. 

Administracinių teisės paţeidimų kodeksas nepateikia „veţėjo“ sąvokos definicijų. Kadangi 

G. A. inkriminuoto administracinio teisės paţeidimo veika susijusi su keleivių veţimu keleiviniu kelių 

transportu, šio ţodţio reikšmė aiškintina remiantis tokią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 1 straipsnyje numatyta, kad šis kodeksas 

reguliuoja keleivių, bagaţo, krovinių ir pašto, dokumentų siuntų veţimo organizavimą ir vykdymą, 

veţimų valstybinį valdymą ir kontrolę, atsakomybę uţ turtinę ţalą. Minėto kodekso 2 straipsnyje 

pateikiama veţėjo sąvoka, kur veţėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę 

veţti keleivius, krovinius, bagaţą, paštą, dokumentų siuntas, smulkias siuntas. 

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje veţėjas 

apibrėţiamas kaip fizinis arba juridinis asmuo, kuris verčiasi transporto veikla (keleivių, bagaţo ir 

(arba) krovinių veţimu) ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas sąlygas bei reikalavimus. 

Iš cituotų teisės normų analizės darytina išvada, jog veţėju gali būti tiek juridinis asmuo, 

tiek fizinis asmuo, tačiau tik tas, kuris verčiasi transporto veikla. Sutiktina su pirmosios instancijos 

teismo konkliuzija, jog administracinėn atsakomybėn gali būti patrauktas tik fizinis asmuo. 

Administracinių teisės paţeidimų kodekse nėra įtvirtintas juridinio asmens administracinės 

atsakomybės institutas. Tokiais atvejais, kai administracinio teisės paţeidimo sankcijoje apsiribojama 

tik bendro pobūdţio administracinio teisės paţeidimo subjekto sąvoka (kaip antai veţėjas), iš kurios 

nėra visiškai aišku, kam kyla administracinė atsakomybė (fiziniam ar juridiniam asmeniui), įvykdţius 

dispozicijoje apibrėţtą veiką, administracinio teisės paţeidimo subjektą būtina identifikuoti 

Administracinių teisės paţeidimų kodekso ir kitų teisės aktų pagalba, reglamentuojančių nagrinėjamą 

visuomeninį santykį bei byloje surinktais faktiniais duomenimis. Bet kokiu atveju, pagal galiojančią 

teisės normų sistemą, uţ juridinio asmens padarytą ir įrodytą teisei priešingą veiką administracinio 

poveikio priemonės paprastai taikytinos juridinio asmens atstovui, kuriuo gali būti direktorius, 

valdytojas ar kitas asmuo, t. y. fizinis asmuo, einantis tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo 

arba administracinių-ūkinių pareigų vykdymu. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas, aiškindamas veţėjo sąvoką, neatsiţvelgė į Kelių 

transporto kodekso nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodţio 23 d. nutarimo 

Nr. 2090 „Dėl kelių transporto licencijavimo pakeitimo“ 15, 19-20, 25 punktus, numatančius licencijų 

verstis kelių transporto veikla išdavimą tik įmonei – juridiniam asmeniui, įregistruotam įstatymo 

nustatyta tvarka, o tai galimai suponavo nepagrįsto baigiamojo akto priėmimą. 

Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendţia, jog administracinė byla turi būti 

nagrinėjama iš naujo teisme. Pakartotinio nagrinėjimo metu vertintinos visos nuostatos, nusakančios 

veţėjų, uţsiimančių keleivių veţimu keleiviniu transportu, sąvoką, atsakytina į klausimus, ar buvo 

padarytas administracinis teisės paţeidimas, ar asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn kaltas 

jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn (ATPK 284 str. 2 d.). 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 

3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija  
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n u t a r i a :  

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. geguţės 25 d. nutarimą panaikinti ir 

grąţinti bylą iš naujo nagrinėti teisme. 

Nutartis neskundţiama. 

 
 

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

 

 Dėl mokesčių teisinių santykių   

 

1.3.1.1. Dėl mokestinio ginčo sampratos 

 

Mokestiniu ginču laikytinas ne kiekvienas ginčas, kylantis tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių 

administratoriaus dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, o tik toks ginčas, kylantis tarp 

mokesčio mokėtojo ir mokesčių administratoriaus, kai sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo iš 

naujo apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis; taip pat dėl mokesčių administratoriaus 

sprendimo atsisakyti grąţinti mokesčio permoką. 

 

 

Administracinė byla Nr. A
10

 – 1142/2006  

Procesinio sprendimo kategorija 9.8 

 

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

 

              2006 m. lapkričio 17 d. 

  

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš 

teisėjų Stasio Gudyno (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Gintaro Kryţevičiaus, 

Edvardo Sinkevičiaus ir Arūno Sutkevičiaus,  

sekretoriaujant  Dinai Jerusalimskienei, 

dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Ingridai Jurgelevičienei, 

atsakovo atstovui Kęstučiui Kadonui, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinės 

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus 

apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo 

A. P. įmonės skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Tauragės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl 

sprendimo panaikinimo.  

 

Teisėjų kolegija  

 

n u s t a t ė : 

I. 

 

Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Tauragės AVMI) 

viršininko pavaduotoja 2005 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. (12.28-5)-(5-1)-10, išnagrinėjusi 2005 

m. geguţės 27 d. patikrinimo aktą Nr. 20-04-24-144, surašytą patikrinus mokesčių mokėtoją A. P. 

įmonę (toliau – ir Įmonė), pavedė atlikti pakartotinį įmonės patikrinimą.  

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir 

VMI prie FM) 2005 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 69-317 pareiškėjo 2005 m. rugsėjo 14 d. skundą dėl 
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Tauragės AVMI 2005 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. (12.2S-5)-(5-1)-10 paliko nenagrinėtą (b. l. 

25-26). 

 

II. 

 

Pareiškėjas A. P. įmonė su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti VMI prie FM 

2005 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. 69-317 ir įpareigoti atsakovą iš esmės išnagrinėti įmonės skundą 

dėl Tauragės AVMI 2005 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. (12.28-5)-(5-1)-10 panaikinimo. 

Pareiškėjas nurodė, kad, paduodant skundą dėl sprendimo pavesti atlikti pakartotinį patikrinimą, yra 

privaloma laikytis mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarkos, t. y. tokiems ginčams numatyta išankstinio 

ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, kadangi nepriklausomai nuo konkrečios sprendimo rūšies, 

nurodytos Mokesčių administravimo įstatymo 132 straipsnio 2 dalyje, yra skundţiamas sprendimas dėl 

patikrinimo akto tvirtinimo. Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad centriniam mokesčių 

administratoriui skundė ne tik sprendimą pavesti atlikti pakartotinį patikrinimą, bet ir prašė panaikinti, 

jo nuomone, neteisėtai atlikto patikrinimo nepagrįstas išvadas, kuriomis remiantis buvo priskaičiuoti 

papildomi mokesčiai. Tai, kad ginčas yra mokestinis, patvirtina ir ta aplinkybė, jog mokesčių 

administratorius, siekdamas uţtikrinti galimą mokestinių prievolių vykdymą, 2005 m. spalio 10 d. 

areštavo įmonės turtą. A. P. įmonės tvirtinimu, paduodant skundą dėl sprendimo pavesti atlikti 

pakartotinį patikrinimą, privaloma laikytis mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarkos, numatytos 

Mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnio 1 dalyje. Mokesčių mokėtojas A. P. įmonė šios 

tvarkos laikėsi, todėl skundţiamas VMI prie FM sprendimas palikti pareiškėjo skundą nenagrinėtą yra 

nepagrįstas. 

Atsakovas VMI prie FM su pareiškėjo skundu nesutiko ir atsiliepime paaiškino, kad 

mokesčių administratorius 2005 m. geguţės 27 d. patikrinimo aktu Nr. 20-04-29-144 A. P. įmonei 

papildomai paskaičiavo 115 757 Lt pridėtinės vertės mokesčio ir 15 530,97 Lt šio mokesčio 

delspinigių, tačiau šių sumų Tauragės AVMI 2005 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. (12.28-5)-(5-1)-

10 nepatvirtino ir nenurodė sumokėti į valstybės biudţetą, o vadovaujantis Mokesčių administravimo 

įstatymo 132 straipsnio 2 dalies 4 punktu, pavedė atlikti pakartotinį mokesčių mokėtojo patikrinimą. 

Mokestinis ginčas, atsakovo nuomone, galimas tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojui yra 

apskaičiuotas mokestis, ir šis mokestis mokesčių administratoriaus sprendimu nurodomas sumokėti į 

biudţetą. Tuo tarpu nagrinėjamas ginčas kilęs dėl atliekamos mokestinio patikrinimo procedūros, 

todėl, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 20 dalimi, nepriskirtinas 

mokestinių ginčų kategorijai. Jo apskundimo tvarką reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymo 

146 straipsnio 1 dalis bei Administracinių bylų teisenos įstatymas. 

Tretysis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu nesutiko ir atsiliepime paaiškino, jog A. 

P. įmonei priklausantis turtas areštuotas Tauragės rajono apylinkės prokuratūros nurodymu. 

 

III. 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. sausio 2006 m. sausio 20 d. sprendimu 

pareiškėjo skundą patenkino – panaikino Valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 m. spalio 25 d. 

sprendimą Nr. 69-317 „Dėl A. P. skundo“ ir įpareigojo Valstybinę mokesčių inspekciją išnagrinėti 

pareiškėjo 2005 m. rugsėjo 14 d. skundą dėl Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 

2005 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. (12.28-5)-(5-1)-10 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ iš esmės.  

Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 

20 dalimi, 132 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 18 dalimi, 

konstatavo, kad nepriklausomai nuo sprendimo turinio, šiuo atveju vietos mokesčių administratoriaus 

priimamas sprendimas vadinamas sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo. Nesutikdamas su 

mokesčio administratoriaus sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo, mokesčio mokėtojas (mokestį 

išskaičiuojantis asmuo) gali sprendimą apskųsti. Taigi pareiškėjas, nesutikdamas su vietos mokesčių 

administratoriaus sprendimu, pradėjo mokestinį ginčą, t. y. su skundu kreipėsi į centrinį mokesčių 

administratorių. Remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi ir 

Mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus apygardos administracinis 

teismas padarė išvadą, kad ginčai dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo yra mokestiniai. Dėl 

šių prieţasčių pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog A. P. įmonė, 2005 m. rugsėjo 14 d. 

pareikšdama skundą dėl Tauragės AVMI 2005 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. (12.28-5)-(5-1)-10 

„Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, pagrįstai siekė inicijuoti ikiteisminę mokestinio ginčo procedūrą. 
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Teismas paţymėjo, jog mokestinius ginčus, kurie kyla tarp mokesčių mokėtojo ir vietos mokesčių 

administratoriaus, yra įpareigotas nagrinėti centrinis mokesčių administratorius (Mokesčių 

administravimo įstatymo 150 str.), todėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 m. spalio 25 d. 

sprendimas Nr. 69-317, kuriuo A. P. įmonės skundas paliktas nenagrinėtas, yra neteisėtas.  

 

IV. 

 

Apeliaciniu skundu atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 20 d. sprendimą 

panaikinti, paliekant atsakovo sprendimą nepakeistą. Apeliacinį skundą atsakovas iš esmės grindţia 

argumentais, išdėstytais atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui.  

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

V. 

 

Privaloma ikiteisminė nagrinėjimo procedūra Mokesčių administravimo įstatymo 145 

straipsnio 1 dalyje yra numatyta tik mokestiniams ginčams. Kitų mokesčių administratoriaus 

sprendimų apskundimo tvarka nustatyta Mokesčių administravimo įstatymo 146 straipsnyje. Šio 

straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų, kuriais 

mokestiniai ginčai nesprendţiami iš esmės, nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka.  

Pareiškėjas, laikydamasis ikiteisminės mokestinių ginčų nagrinėjimo procedūros, centriniam 

mokesčių administratoriui apskundė vietos mokesčių administratoriaus sprendimą, kuriuo patikrinimo 

aktas nebuvo patvirtintas, o buvo pavesta pakartotinai patikrinti mokesčių mokėtoją. 

Mokestinio ginčo sąvoka yra pateikta Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnyje. Šio 

straipsnyje 20 dalyje nustatyta, kad mokestiniai ginčai – tai ginčai, kylantys tarp mokesčių mokėtojo ir 

mokesčių administratoriaus dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdţio 

sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui iš naujo apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis; 

taip pat dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti grąţinti (įskaityti) mokesčio permoką 

(skirtumą).  

Paminėta įstatymo nuostata reiškia, kad ne kiekvienas ginčas, kylantis tarp mokesčių 

mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, yra mokestinis 

ginčas. Mokestiniu ginču laikytinas tik toks ginčas, kylantis tarp mokesčio mokėtojo ir mokesčių 

administratoriaus, kai sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo iš naujo apskaičiuojamas ir 

nurodomas sumokėti mokestis; taip pat dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti grąţinti 

mokesčio permoką. 

Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu 

Nr. (12.28-5)-(5-1)-10, kurį centriniam mokesčių administratoriui apskundė pareiškėjas, nebuvo iš 

naujo apskaičiuotas ir nurodytas sumokėti mokestis ar atsisakyta grąţinti mokesčio permoką. Šiuo 

sprendimu nebuvo patvirtintas patikrinimo aktas, o buvo pavesta pakartotinai patikrinti pareiškėją. 

Pareiškėjo skundas dėl tokio sprendimo nepriskirtinas mokestiniam ginčui dėl jau paminėtų 

aplinkybių. Todėl centrinis mokesčių administratorius pagrįstai nenagrinėjo pareiškėjo skundo ir 

nurodė, kad šį sprendimą Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta 

tvarka pareiškėjas gali apskųsti apygardos administraciniam teismui. 

Pirmosios instancijos administracinis teismas sprendime konstatavęs, kad ginčas dėl 

mokesčių administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, nepriklausomai nuo to 

sprendimo turinio, yra mokestinis ginčas, netinkamai išaiškino įstatymą. Dėl šios prieţasties atsakovo 

apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimas panaikintinas 

ir priimtinas naujas sprendimas, nes visos bylos aplinkybės yra išaiškintos ir rinkti naujų įrodymų 

nereikia. 

Kadangi centrinis mokesčių administratorius pagrįstai nenagrinėjo pareiškėjo skundo, 

pareiškėjo skundas dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo panaikinimo atmestinas. 
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 

1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija 

 

n u s p r e n d ţ i a : 

 

Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

apeliacinį skundą patenkinti. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 20 d. sprendimą panaikinti ir 

priimti naują sprendimą. 

Pareiškėjo A. P. įmonės skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos 2005 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 69-317 panaikinimo atmesti. 

Sprendimas neskundţiamas. 

 

 

 

1.3.1.2. Dėl gyventojo (jo sutuoktinio) veiklos kvalifikavimo individualia veikla 

 

Vertinant, ar gyventojo veikla gali būti kvalifikuojama kaip individuali veikla, būtina nustatyti veiklos 

savarankiškumo, versliškumo, tęstinumo poţymių ir tokios veiklos tikslo – ekonominės naudos siekimo 

– buvimą, o taip pat tokios veiklos priskirtinumą Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje išvardintoms veiklos rūšims.  

Individuali veikla, pasireiškianti sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio 

turto pirkimu-pardavimu, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo prasme yra 

laikytina savarankiška abiejų sutuoktinių atţvilgiu. 

 

 

                                                                                                       Administracinė byla Nr.A
14

–916/2006 

                                                                                                 Procesinio sprendimo kategorija 9.1 

 

S P R E N D I M AS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  

2006 m. spalio 20 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų, Artūro 

Drigoto, Stasio Gudyno, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Nijolės Piškinaitės ir Sigitos 

Rudėnaitės (pranešėja), 

sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, 

dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Jonui Masiokui, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos D. B. 

apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 18 d. sprendimo 

administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. B. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai 

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.  

 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė : 

 

I. 

 

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir AVMI) 2005-05-27 

sprendimu Nr. 17-2-91 patvirtino 2005-03-24 patikrinimo aktą Nr. 35-05-10-15 ir akte apskaičiuotas 

sumas: 303 702 Lt gyventojų pajamų mokesčio (toliau – ir GPM), 28 451,28 Lt šio mokesčio 

delspinigių ir 29 181 Lt šio mokesčio baudos. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) 2005-06-29 sprendimu Nr.68-253 patvirtino 

Vilniaus AVMI 2005-05-27 sprendimą Nr.17-2-91 ir skundo netenkino. Mokestinių ginčų komisija 
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prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –  ir Komisija) 2005-08-25 sprendimu Nr.S-395-(7-

400/2005) patvirtino VMI 2005-06-29 sprendimą Nr.68-253. 

Pareiškėja skundu (b. 1. 3-6) prašė teismą panaikinti Vilniaus AVMI 2005-05-27 sprendimą 

Nr. 17-2-91, VMI 2005-06-29 sprendimą Nr. 68-253 ir Komisijos 2005-08-25 sprendimą Nr. S-395-

(7-400/2005). Pareiškėja skunde nurodė, kad sprendţiant, ar gyventojas verčiasi individualia veikla, jo 

veiksmai (sandoriai) turi būti vertinami tik nuo 2003-01-01, nes pagal bendruosius teisės principus 

negalima vertinti veiksmų, atliktų iki įsigaliojant teisės aktui, nustatančiam naują santykių 

reglamentavimą, remiantis tais kriterijais, kurie yra pagrindas vertinti naujai reglamentuojamą veiklą ir 

kurie nebuvo teisiškai reikšmingi veiksmų atlikimo metu. Pareiškėja paţymėjo, jog konstatuojant, kad 

jos turto įsigijimo–perleidimo sandoriai yra individuali veikla, reikia įrodyti tokių veiksmų tęstinumą 

ir savarankiškumą. Tęstinis laikotarpis yra suprantamas kaip tapatūs veiksmai, atliekami per eilę 

mokestinių metų. Šiuo atveju veiklos tęstinumo kriterijus gali būti taikomas tik nuo 2003-01-01, t. y. 

nuo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – ir GPMĮ) įsigaliojimo. Pareiškėja paţymėjo, kad 

2004 m. ir 2005 m. tapatūs sandoriai nebuvo sudaromi. Spręsdama dėl jos turto įgijimo ir su tuo 

susijusių išlaidų savarankiškumo, Komisija, pareiškėjos tvirtinimu, neįvertino to fakto, kad kai kuriuos 

nekilnojamojo turto objektus įsigijo D. B. sutuoktinis ir ji tapo jų bendrasavininke tik dėl sutuoktinių 

nuosavybės teisę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Pareiškėja nurodė 2003 m. realiai atlikusi tik 

4 nekilnojamojo turto pardavimo sandorius: negyvenamųjų patalpų (duomenys neskelbtini), buto 

(duomenys neskelbtini), gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini), ir ţemės sklypų kaip vientiso 

komplekso (su namu ir butu), esančių (duomenys neskelbtini). Pagal Civilinio kodekso 6.394 

straipsnio 1 dalį, jeigu perduodama nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą, savininkas turi perduoti ir 

nuosavybės, nuomos ar uţstatymo teisę į ţemės sklypą. Faktas, kad pareiškėja pasirinko sklypo 

nuosavybės teisės perleidimo variantą, jos teigimu, neįrodo individualios veiklos, kaip tęstinės ir 

savarankiškos turto pirkimo–pardavimo veiklos, vykdymo. Skunde D. B. taip pat teigė ţemės sklypų 

(duomenys neskelbtini) įsigijimą įvykdţiusi 2000 m., siekdama suformuoti vientisą namų valdą, 

kurioje būtų pastatytas (rekonstruojant senąjį) asmeninis gyvenamasis namas. 2002 m. pabaigoje 

pradėjus eksploatuoti „Forum palace“ pramogų kompleksą, iš esmės pasikeitė situacija ir sklypai tapo 

netinkami namų valdai (asmeniniam gyvenamajam namui), todėl buvo parduoti. Tai, jog namų valdai 

skirti ţemės sklypai parduoti finansiškai naudingomis sąlygomis, kaip paţymėjo pareiškėja, nereiškia 

individualios veiklos buvimo. Komisija, pareiškėjos įsitikinimu, nepagrįstai padarė išvadą, kad 

nenustačius atleidimo nuo delspinigių ir baudų mokėjimo pagrindų, atmestinas D. B. skundo motyvas, 

jog nebuvo laikomasi VMI 2003-01-15 rašte Nr.(06-06)-R-516 „Dėl kai kurių mokesčių 

administravimo įstatymo nuostatų taikymo“ nurodyto įpareigojimo uţtikrinti, kad mokesčių mokėtojas 

būtų atleidţiamas nuo delspinigių ir baudų, jeigu jis neteisingai suprato naują mokesčių įstatymą 

pradiniu jo įsigaliojimo laikotarpiu ir dėl to jam buvo skaičiuojami delspinigiai ir (ar) skiriamos 

baudos. Pareiškėja paţymėjo, kad minėtame rašte išdėstyta VMI pozicija remiasi Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos 2003-01-10 raštu VMI „Dėl sankcijų taikymo uţ mokesčių įstatymų 

paţeidimus“, ir šiuo atveju kalbama apie atvejus, kai mokesčių mokėtojas neteisingai suprato 

mokesčių įstatymą (nekalbama apie situacijos atitikimą Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir 

MAĮ) 100 str. 1 d. 2 p. bei 141 str. l d. 4 p. nurodytus atvejus). Tai, kad teisinis reglamentavimas nėra 

visiškai aiškus, mokesčių administratorius pripaţino. Vilniaus AVMI 2005-04-25 sprendime dėl 

patikrinimo akto tvirtinimo Nr.17-2-65 konstatavo, jog negalima vienareikšmiškai teigti, kad 

paţeidimas padarytas tik dėl individualios veiklos nuostatų taikymo turto pardavimo ar kitokio 

perleidimo nuosavybėn atvejais aiškaus reglamentavimo nebuvimo, tačiau pripaţino, kad neaiškumų 

yra. Tokie atvejai ir aptariami minėtuose Finansų ministerijos raštuose, todėl Komisija, tapatindama 

juos su MAĮ atleidimo nuo baudų ir delspinigių pagrindais, pareiškėjos manymu, yra neteisi, o 

mokesčių administratorius turėjo vadovautis minėtuose raštuose išdėstytais nurodymais. 

Atsakovas atsiliepime į skundą (b. 1. 20-22) prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip 

nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad D. B. kartu su sutuoktiniu 1998-2003 m. įsigijo 10 nekilnojamojo 

turto objektų: 141,41 kv. m negyvenamąsias patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), 0,0534 ha 

ţemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), 40,44 kv. m. bendro ploto butą, esantį (duomenys 

neskelbtini), 56,65 kv. m. bendro ploto namą adresu (duomenys neskelbtini), 48,06 kv. m. butą adresu 

(duomenys neskelbtini), dalį gyvenamojo namo adresu (duomenys neskelbtini), 0,0443 ha ţemės 

sklypą (duomenys neskelbtini), 0,20 ha ţemės sklypą (duomenys neskelbtini), 178,16 kv. m. 

gyvenamąjį namą su kiemo statiniais adresu (duomenys neskelbtini), 0,2211 ha ţemės sklypą 

(duomenys neskelbtini). 2003 m. šis nekilnojamasis turtas buvo parduotas UAB „Eika“, UAB „Domus 

perfecta“ ir UAB „Merko statyba“. Bendrovės, pirkusios iš pareiškėjos nurodytą nekilnojamąjį turtą, 
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vadovaudamosi GPMĮ 22 straipsnio 2 dalies ir 23 straipsnio 1 dalies nuostatomis, išskaitė iš 

išmokamų uţ parduodamą turtą sumų (turtas buvo įsigytas maţiau nei prieš trejus metus) ir sumokėjo į 

biudţetą 449 850 Lt gyventojų pajamų mokesčio. Atsakovė nurodė, jog pagal GPMĮ 2 straipsnio 7 dalį 

individuali veikla yra savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar 

kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Taigi individualiai veiklai privalomi 

savarankiškumo, ekonominės naudos siekimo ir tęstinumo poţymiai. Sprendţiant klausimą, ar 

gyventojas verčiasi individualia veikla, svarbios ir kitos aplinkybės: naudos dydis ir tai, kokią 

gyventojo pajamų dalį sudaro ši nauda. Atsiţvelgus į nurodytus kriterijus, individualiai veiklai 

priskiriama komercinė veikla, įskaitant ir nekilnojamojo turto pirkimą–pardavimą bei gamybinę 

veiklą. Vilniaus AVMI, atsakovo nuomone, surinko pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog 

pareiškėja kartu su sutuoktiniu vykdė individualią nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo veiklą, kad 

D. B. nesilaikė GPMĮ 35 straipsnio 2 dalies ir centrinio mokesčių administratoriaus 2002-12-24 

įsakymu patvirtintų taisyklių 4 punkto reikalavimų, nesikreipdama į Vilniaus AVMI dėl įregistravimo 

mokesčių mokėtoja. VMI taip pat paţymėjo, kad šiuo atveju nebuvo MAĮ 100 bei 141 straipsnyje 

nurodytų pagrindų atleisti D. B. nuo priskaičiuotų delspinigių ir baudų. 

Tretysis suinteresuotasis asmuo Vilniaus AVMI prašė pareiškėjos skundą atmesti atsakovo 

išdėstytais motyvais (b. 1. 18). 

 

II. 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. lapkričio 18 d. sprendimu skundą 

atmetė. Byloje nustatyta, jog vietos mokesčio administratorius, atlikęs pareiškėjos metinės pajamų 

mokesčių deklaracijos uţ 2003 metus patikrinimą, 2005-03-24 patikrinimo akte Nr.35-05-10-15 

(Komisijos b. 1. 42-49) konstatavo, kad pareiškėja 2003 metais pardavė UAB „Eika“, UAB „Domus 

perfecta“ ir UAB „Merko statyba“ 10 Vilniuje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie bendrosios 

jungtinės nuosavybės teisėmis priklausė jai ir jos sutuoktiniui R. B. (Komisijos b. 1. 42-49, 65-136). 

Nustatyta, kad 2003 metais buvo parduotas šis nekilnojamasis turtas:  

1. 141,41 m
2
 negyvenamosios patalpos (duomenys neskelbtini), kurias D. B. buvo pirkusi 

2002-09-19 iš fizinių asmenų uţ 722 600 Lt ir valdė su sutuoktiniu bendrosios jungtinės nuosavybės 

teise, o 2003-10-13 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.AG-2721 pardavė UAB „Eika“ uţ 722 600 Lt 

(Komisijos b. 1. 65-68).  

2. 2003-10-13 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.AG-2722 D. B. ir R. B. pardavė UAB 

„Eika“ uţ 1 380 Lt ţemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), 48/534 dalį, kurią 2001-12-03 

valstybinės ne ţemės ūkio paskirties ţemės pirkimo pardavimo sutartimi R. B. buvo pirkęs iš Vilniaus 

apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto ţemėtvarkos skyriaus uţ 1 379,22 Lt (Komisijos 

b. 1. 73-80). 

3. 2003-10-13 pirkimo-pardavimo sutartimi D.B. uţ 576 020 Lt pardavė UAB „Eika“ 40,44 

m
2
 bendrojo ploto butą (duomenys neskelbtini), kurį 2000-05-24 pirkimo-pardavimo sutartimi R. B. 

buvo nupirkęs iš fizinių asmenų uţ 160 000 Lt (Komisijos b. 1. 81-82). 

4. 56,65 m
2
 bendrojo ploto namas (duomenys neskelbtini), kurį 2002-10-11 pirkimo-

pardavimo sutartimi R. B. buvo pirkęs iš fizinio asmens uţ 157 500 Lt ir valdė kartu su sutuoktine 

bendrosios jungtinės nuosavybės teise, 2003-07-08 pirkimo-pardavimo sutartimi parduotas UAB 

„Domus Perfecta“ uţ 160 000 Lt (Komisijos b. 1. 83- 91).  

5. 2003-12-16 pirkimo-pardavimo sutartimi D. B. ir R. B. pardavė UAB „Merko statyba“ 

48,06 m
2
 butą (duomenys neskelbtini), uţ 260 000 Lt, kurį 2002-05-10 pirkimo-pardavimo sutartimi R. 

B. buvo nupirkęs iš fizinio asmens uţ 260 000 Lt ir valdė kartu su sutuoktine bendrosios jungtinės 

nuosavybės teise (Komisijos b. 1. 92-97).  

6. 2003 metais D. B. kartu su sutuoktiniu sudarė 3 sandorius dėl nekilnojamojo turto objektų 

(duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo (Komisijos b. 1. 101-112). 2003-06-03 pirkimo-pardavimo 

sutartimi Nr.R1-5040 (Komisijos b. 1. 109-112) R.B. nupirko iš S. M. uţ 200 000 Lt 210/443 dalis 

ţemės sklypo, kurio plotas 0,0443 ha, su jame esančia l/2 dalimi gyvenamojo namo ir ūkiniu pastatu 

(duomenys neskelbtini). Iki minėtos sutarties sudarymo R. B. ir D. B. bendrosios jungtinės nuosavybės 

teise valdė (duomenys neskelbtini) esančio gyvenamojo namo 1/4 dalį (44,70 m
2
 bendro ploto) ir ūkio 

pastatą, kurį 2000-08-03 dovanojimo sutartimi R. B. buvo gavęs dovanų iš A. K. (įvertinta 10 000 Lt), 

o taip pat 233/443 dalis 0,0443 ha ploto ţemės sklypo (įvertinta 16 000 Lt), kurį 2000-06-12 

dovanojimo sutartimi R. B. buvo padovanojęs A. K. Visą minėtą nekilnojamąjį turtą, įgytą pagal 

dovanojimo sutartis ir pirktą 2003-06-03 pirkimo-pardavimo sutartimi, 2003 metų gruodţio mėnesį 
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pareiškėjas kartu su sutuoktine pardavė. 2003-12-16 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.R1-4330 

(Komisijos b. 1. 101-104) D. B. ir R. B. pardavė UAB „Merko statyba“ 0,0443 ţemės sklypą uţ 518 

300 Lt, o 2003-12-31 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.R1-9660 (Komisijos b. 1. 98-100) tam pačiam 

pirkėjui pardavė ¾ dalis gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 44,70 m
2
 ir ūkio pastatą uţ 301 700 

Lt.  

7. 2003 metais D. B. kartu su sutuoktiniu sudarė šiuos sandorius dėl nekilnojamojo turto 

objektų (duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo (Komisijos b. 1. 113-138):  

7.1. 2003-02-05 valstybinės ţemės pirkimo-pardavimo sutartimi (Komisijos b. 1. 136-138) 

R. B. pirko iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos 0,2111 ha ploto ţemės sklypą uţ 278 

942,24 Lt (duomenys neskelbtini). 2003-12-02 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.R1-9032 pareiškėjas ir 

jo sutuoktinė šį sklypą pardavė UAB „Merko statyba“ uţ 1 839 000 Lt (Komisijos b. 1. 132-135);  

7.2. 2003-12-02 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.R1-9032 (Komisijos b. 1. 113-117) R. B. ir 

D.B. pardavė 0,2000 ha ţemės sklypą bei jame esančius gyvenamąjį namą, kurio bendras plotas 

178,16 m
2
, ir inţinerinius statinius (įrenginius – kiemo statinius) (duomenys neskelbtini), UAB „Merko 

statyba“ uţ 2 340 000 Lt. Minėto ploto ţemės sklypą R.B. įsigijo 1998-2001 metų laikotarpiu pagal 7 

pirkimo-pardavimo sutartis (Komisijos b. 1. 118-131), nupirkdamas atitinkamas sklypo dalis, o šiame 

sklype esantį 178,16 m
2
 bendro ploto gyvenamąjį namą bei kiemo statinius – atitinkamomis dalimis 

pagal 8 pirkimo-pardavimo sutartis.  

Mokesčio administratorius nustatė, kad minėtą nekilnojamąjį turtą iš pareiškėjos ir jos 

sutuoktinio pirkusios bendrovės UAB „Eika“, UAB „Domus perfecta“ ir UAB „Merko statyba“, 

vadovaudamosi GPMĮ 22 straipsnio 2 dalimi bei 23 straipsnio 1 dalimi (kai turtas įsigytas maţiau nei 

prieš trejus metus), išskaitė iš išmokamų uţ parduodamą turtą sumų ir sumokėjo į valstybės biudţetą 

449 850 Lt gyventojų pajamų mokesčio. Pareiškėja pateikė inspekcijai 2003 metų metinę gyventojų 

pajamų mokesčio deklaraciją, kurioje deklaravo bendras jos ir jos sutuoktinio 730 000 Lt pajamų uţ 

parduotą nekilnojamąjį turtą bei grąţintiną 11 894 Lt gyventojų pajamų mokesčio permokos sumą. 

Kadangi nurodytos pajamos priklausė ne tik pareiškėjai, bet ir jos sutuoktiniui, patikrinimo metu 

pajamų mokestis buvo perskaičiuotas, išskiriant kiekvienam iš sutuoktinių tenkančias pajamų ir 

mokesčio sumas. Tokiu būdu mokesčio administratorius nuo D.B. 2003 metais gautų uţ minėtais 

metais parduotą nekilnojamąjį turtą pajamų dalies, t. y. 3 298 414,3 Lt, nuo kurios nekilnojamąjį turtą 

pirkusios Bendrovės buvo sumokėjusios į biudţetą 202 934 Lt gyventojų pajamų mokesčio, 

papildomai apskaičiavo ir nurodė sumokėti į biudţetą 303 702 Lt gyventojų pajamų mokesčio bei 28 

451,28 Lt GPM delspinigių. Tretysis suinteresuotas asmuo 2005-05-27 sprendimu Nr.17-2-91 

(Komisijos b. 1. 21-26), patvirtindamas 2005-03-24 patikrinimo aktą, skyrė pareiškėjai 29 181 Lt 

GPM baudą (Komisijos b. 1. 21-26). Atsakovas ir Komisija, išnagrinėję pareiškėjos skundus, iš esmės 

sutiko su AVMI faktinių aplinkybių įvertinimu ir konstatavo, kad minėtas mokestis ir delspinigiai 

buvo apskaičiuoti bei bauda paskirta pagrįstai (Komisijos b. 1. 8-12, 158-165).  

Ginčo esmė yra ta, kaip nurodyta sprendime, ar pareiškėjos 2003 metais gautos pardavus 

minėtą nekilnojamąjį turtą pajamos gali būti priskirtos pajamoms iš individualios veiklos GPMĮ 2 

straipsnio 7 dalies prasme. Komisijos, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėja 

pajamas, dėl kurių apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu yra kilęs ginčas, 2003 metais gavo iš 

individualios veiklos (nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo), kuria uţsiėmė nesilaikydama įstatymų 

nustatytos tvarkos. Tuo tarpu D.B. nesutinka su tokiu jos veiksmų įvertinimu.  

Teismas nurodė, jog pagal apmokestinamajam laikotarpiui aktualios 2002-07-02 Gyventojų 

pajamų mokesčio įstatymo redakcijos 2 straipsnio 7 dalį, individuali veikla – tai savarankiška veikla, 

kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį: 

1) savarankiška bet kokio pobūdţio komercinė arba gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi 

turint verslo liudijimą;  2) savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdţio savarankiška 

veikla, įskaitant tokią, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą; 3) savarankiška sporto veikla; 4) 

savarankiška atlikėjo veikla. Tokiu būdu, konstatavimui, jog asmuo uţsiima individualia veikla, turi 

būti nustatyti nurodyti šie veiklos poţymiai: savarankiškumas, siekimas gauti ekonominę naudą, 

tęstinis laikotarpis, veiklos priskirtinumas vienai iš GPMĮ 2 straipsnio 7 dalies 1-4 punktuose 

numatytų veiklos rūšių. Iš bylos medţiagos prieita prie išvados, kad Komisija, atsakovas ir tretysis 

suinteresuotasis asmuo padarė pagrįstas išvadas, jog pareiškėja vertėsi individualia veikla ir jos 2003 

metų pajamos, gautos pardavus nekilnojamąjį turtą, priskirtinos pajamoms, gautoms iš individualios 

veiklos. Teismo nuomone, nekilnojamojo turto pirkimas-pardavimas priskirtinas komercinei veiklai, t. 

y. atitinka GPMĮ 2 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytą veiklos rūšį. Bylos medţiaga patvirtina, kad 

pareiškėja kartu su sutuoktiniu nekilnojamojo turto pirkimu-pardavimu nuo 1998 metų uţsiėmė nuolat, 
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t. y. tiek iki 2003 metų, tiek ginčui aktualiais 2003 metais (Komisijos b. 1. 65-138), jie šią veiklą pagal 

atsakovo paaiškinimus teismo posėdţio metu vykdo ir 2004-2005 metais. Minėta pareiškėjos veikla 

yra tęstinė, ja ji siekė gauti ekonominės naudos. Nustatyta, kad siekdama ekonominės naudos, 

tęstiniais veiksmais pareiškėja suformavo vientisą komerciškai patrauklų nekilnojamojo turto objektą, 

kurį pardavė UAB „Merko statyba". Pareiškėjos argumentus, kad ji nekilnojamąjį turtą Upės 9, 11 ir 

13, Vilniuje, kurį buvo įsigijusi asmeninei namų valdai, 2003 metais pardavė dėl pasikeitusių 

aplinkybių (2001 metų pabaigoje pradėto ir 2002 metais baigto statyti pramogų komplekso „Forum 

Palace“, Konstitucijos prospekto rekonstrukcijos, numatytos naujo tilto statybos), kaip konstatuota, 

paneigia jos faktiniai veiksmai, kadangi 2003 metais pareiškėja minėtoje vietoje nupirko dar kelis 

nekilnojamojo turto objektus, t. y. 2003-02-05 valstybinės ţemės pirkimo-pardavimo sutartimi iš 

Vilniaus apskrities viršininko administracijos 0,2111 ha ploto ţemės sklypą (duomenys neskelbtini) ir 

2003-06-03 pirkimo-pardavimo sutartimi iš S. M. 210/443 dalis ţemės sklypo su jame esančia 1/2 

dalimi gyvenamojo namo ir ūkiniu pastatu (duomenys neskelbtini). Bylos medţiaga patvirtino, kad 

pareiškėja nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo veikla uţsiėmė savarankiškai. Mokesčių 

administratorius nustatė, kad pareiškėja 2003 metais iš kitų šaltinių gavo tik 5 915 Lt pajamų. Tai 

sudarė pagrindą konstatuoti, kad pajamos iš individualios veiklos buvo pagrindinis pareiškėjos pajamų 

šaltinis. Pagal GPMĮ 35 straipsnio 2 dalį, nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti individualią 

veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčių administratorių centrinio mokesčių administratoriaus 

nustatyta tvarka. VMI viršininko 2002-12-24 įsakymu Nr.373 patvirtintų Mokesčių administratoriaus 

informavimo apie nuolatinio Lietuvos gyventojo pradedamą vykdyti individualią veiklą taisyklių 4 

punkte nurodyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti individualią veiklą, privalo per 

5 dienas nuo veiklos pradţios pateikti gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių 

inspekcijos miesto (rajono) skyriui prašymą įregistruoti jį Mokesčių mokėtojų registre, taip pat 

nurodyti numatomos vykdyti individualios veiklos rūšį. Šiuo atveju pareiškėja nesilaikė minėtų 

reikalavimų. Teismas konstatavo, jog pagal GPMĮ 5 straipsnio 2 dalį, nuolatinio Lietuvos gyventojo 

pajamos iš individualios nekilnojamojo turto pardavimo ar kitokio jo perleidimo nuosavybėn veiklos 

yra priskiriamos prie apmokestinamų pagal šį įstatymą pajamų. Pagal to paties įstatymo 8 straipsnį 

pajamos pripaţįstamos jų gavimo momentu. Pareiškėja rėmėsi tuo, kad kai kuriuos nekilnojamojo 

turto objektus įsigijo jos sutuoktinis ir ji tapo jų bendrasavininke tik dėl sutuoktinių nuosavybės teisę 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Teismas nurodė, jog pagal Civilinio kodekso 3.117 straipsnio 

1 dalį, sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, todėl laikoma, jog tokio turto pardavimo ar kitokio 

perleidimo nuosavybėn pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jei tarpusavio 

susitarimu nenustatyta kitaip (byloje esančiose nekilnojamojo turto pardavimo-pirkimo sutartyse 

pardavėjais nurodomi abu sutuoktiniai, D.B. pateiktoje metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje ji taip 

pat deklaravo beveik pusę iš nekilnojamojo turto pardavimo gautų pajamų). Nustačius, jog pareiškėjos 

veikla perkant ir parduodant nekilnojamąjį turtą atitinka GPMĮ 2 straipsnio 7 dalyje nurodytus 

individualios veiklos poţymius, konstatuota, jog mokesčio administratorius pagrįstai ir teisėtai 

apmokestino jos 2003 metais iš šios veiklos gautas ir deklaruotas pajamas pajamų mokesčiu, 

apskaičiavo delspinigius ir skyrė baudą. Byloje nenustatyta faktinių aplinkybių bei teisinių pagrindų, 

kurie būtų pagrindu panaikinti ar pakeisti pareiškėjos ginčijamas sprendimų dalis dėl delspinigių 

apskaičiavimo ar baudos skyrimo. 

 

III. 

 

Pareiškėja apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. 

lapkričio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jos skundą patenkinti. Pareiškėja 

remiasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsniu, 86 straipsnio 2 dalimi, 87 straipsnio 4 

dalies 1-4 punktais, ir nurodo mananti, jog teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas. Pareiškėja 

teigia, kad kai kuriais iš sprendime išdėstytų argumentų teismas negalėjo remtis, darydamas išvadą dėl 

jos individualios veiklos, kadangi aplinkybės, sudarančios tokių argumentų pagrindą, savo esme negali 

patvirtinti teismo išvados. Be to, kai kurie teismo argumentai patvirtina pareiškėjos poziciją, o kiti 

nėra pakankami teismo išvadai pagrįsti. Teismas, pareiškėjos manymu, neįvertino esminę reikšmę 

turinčių aplinkybių, sprendimo dalis dėl delspinigių ir baudos yra neargumentuota. Pareiškėja nurodo, 

kad jos veiksmai dėl individualios veiklos neįregistravimo niekaip negali patvirtinti, kad 2003 m. 

gautos pardavus nekilnojamąjį turtą pajamos turėtų būti priskiriamos pajamoms iš individualios 

veiklos. Pareiškėjos teigimu, argumentas dėl individualios veiklos registravimo nėra susijęs su ginčo 

esme ir yra nepagrįstas. Tai, jog mokesčių administratorius nustatė, jog pareiškėja 2003 m. iš kitų 
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šaltinių gavo tik 5 915 Lt pajamų, kaip paţymima, neįrodo, kad kitos pareiškėjos pajamos, nurodytos 

deklaracijoje, kurias pareiškėja gavo dėl turto pardavimo sandorių (juose ji dalyvavo ne savarankiškai, 

o dėl teisės aktuose sutuoktinių turtui nustatyto teisinio reţimo), buvo gautos iš individualios veiklos. 

Pareiškėja akcentuoja, jog pajamų iš tam tikros veiklos dalis visose pajamose nėra kriterijus vertinant 

veiklą kaip individualią. Iš minėtų aplinkybių mokesčių administratorius negalėjo padaryti išvados dėl 

jos veiklos pobūdţio, kadangi GPMĮ nustatė baigtinį sąrašą poţymių, kurių buvimas gyventojo 

veikloje sudaro pagrindą konstatuoti, kad gyventojas vykdo individualią veiklą. Apeliantė nurodo, jog 

teismas komercine veikla pripaţįsta pirkimą-pardavimą, t. y. sudėtinę operaciją, kuriai būtini du susiję 

elementai – turto įsigijimas ir turto perleidimas. Todėl savarankiškumas, kaip būtinas individualios 

veiklos poţymis, turi įeiti į kiekvieną iš šių elementų, be to, šie elementai savarankiškumo poţymiu 

turi sudaryti vientisą operaciją, turinčią vieną tikslą – ekonominės naudos siekimą. Pareiškėja  teigia, 

jog iš to, kad ji 2003 m. sudarė 10 pirkimo-pardavimo sandorių, iš kurių pagal 2 turtą pirko, o pagal 8 

pardavė, seka, jog ji 2003 m. 10 pirkimo-pardavimo sandorių, kaip tie sandoriai suprantami 

individualios veiklos prasme, nesudarė. 2003 m. sudarytuose turto įsigijimo sandoriuose pirkėju 

nurodytas R.B., pareiškėja nedalyvavo sklypo įgijimo procese, nė vieno perleidimo sandorio 

savarankiškai nesudarė. Pareiškėja paţymi sutuoktinio įgyto turto bendrasavininke esanti tik dėl 

sutuoktinių nuosavybės teisę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Tai, jos manymu, neatitinka turto 

perleidimo savarankiškumo poţymio turinio, todėl darytina išvada, kad ji 2003 m. savarankiškai 

nesudarė turto įsigijimo-perleidimo sandorių, o viename sandoryje dalyvavo tik kaip pirkėjo 

sutuoktinė. Pareiškėjos savarankiškumo, kaip teigiama, neįrodo ir teismo argumentas, kuris remiasi 

Civilinio kodekso 3.117 straipsnio 1 dalies nuostatomis.  

Apeliantė paţymi, jog pripaţinti jos pajamas (pareiškėja 2003 m. pajamas deklaravo 

nustatyta tvarka) savaime nereiškia konstatuoti, kad pajamos gautos iš individualios veiklos. Net ir tuo 

atveju, jeigu nustatyta, kad pareiškėjos sutuoktinis vykdė individualią veiklą, iš kurios dėl Civilinio 

kodekso nustatyto reglamentavimo pareiškėja tapo sandorio dalyve ir pajamų gavėja, jos  pajamos 

vien dėl šio fakto negali būti laikomos pajamomis iš individualios veiklos. Tai, kad gyventojas 

savaime netampa sutuoktinio vykdomos individualios veiklos dalyviu ir nelaikomas vykdančiu 

individualią veiklą, patvirtina ir mokesčių administratorius GPMĮ 10 straipsnio komentare. Pagal VMI 

2005-06-29 rašte Nr.(18.18-31)-R-6100 pateiktą šio straipsnio komentaro papildymą „tais atvejais, kai 

sutuoktiniai vykdo individualią veiklą ir iš tos veiklos gauna pajamų, laikoma, kad kiekvieno 

sutuoktinio individualios veiklos pajamos deklaruojamos ir apmokestinamos kaip atskiro gyventojo, 

gaunančio būtent jo vykdomos veiklos pajamas". Toks pat išaiškinimas pateiktas ir apibendrintame 

GPMĮ komentare (aktuali redakcija 2005-10-17). Mokesčių administratoriaus veiksmai, taip pat 

Mokestinių ginčų komisijos bei teismo sprendimai šiuo atveju, apeliantės manymu, prieštarauja 

teisinio aiškumo ir saugumo principų reikalavimams (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

2004-07-02 nutartis administracinėje byloje Nr.A
5
-367/2004).  

Apeliantė nurodo, jog teismas, spręsdamas jos pajamų priskyrimo individualios veiklos 

pajamoms klausimą, t. y. spręsdamas, ar pareiškėja vykdė individualią veiklą, turėjo įvertinti 

sprendime išvardintų sandorių, kurie, teismo nuomone, sudaro pagrindą konstatuoti esant individualią 

veiklą, tikslą, pobūdį bei kitas reikšmingas aplinkybes. Apeliantė paţymi, kad individualios veiklos 

GPMĮ prasme konstatavimui būtina visų poţymių sudėtis, nesant kurio nors poţymio, gyventojo 

veiklos negalima laikyti individualia ir taikyti iš to kylančių mokestinių pasekmių. Todėl neįrodţius, 

kad jos veikla buvo savarankiška, tai yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad jos pajamos negali 

būti priskirtos individualios veiklos pajamoms ir apmokestintos kaip individualios veiklos pajamos. 

Apeliantė teigia, jog kitos aplinkybės taip pat pagrindţia, kad ji nevykdė individualios veiklos, o 

teismo sprendimas yra nepagrįstas. Apeliantė paţymi, jog sprendţiant, ar gyventojas verčiasi 

individualia veikla, jo veiksmai (sandoriai) turi būti vertinami tik nuo 2003-01-01, t. y. GPMĮ 

įsigaliojimo. Gyventojo veiksmai (sandoriai), atlikti iki 2003-01-01, neturėtų būti kriterijus 

sprendţiant, ar jo veiksmai (sandoriai) po minėtos datos laikytini individualia veikla (pagal 

Konstitucinio Teismo 1994-03-16 nutarimą įstatymai neturi būti taikomi įvykusiems teisiniams 

faktams ir teisinėms pasekmėms, kurios atsirado iki naujai priimto norminio akto įsigaliojimo). Tuo 

tarpu šiuo atveju sprendimas pripaţinti individualią veiklą remiasi sandorių, sudarytų iki įstatymo 

įsigaliojimo, vertinimu pagal galiojančio nuo 2003-01-01 įstatymo nuostatas.  

Skunde paţymima, jog GPMĮ nenustato, kad tuo atveju, jeigu gyventojas vykdo individualią 

veiklą, visi jo panašaus pobūdţio sandoriai laikomi individualios veiklos sandoriais. Priešingai, iš 

GPMĮ normų turinio analizės darytina išvada, kad gyventojo, net ir vykdančio individualią veiklą 

(pvz., verčiantis nekilnojamojo turto prekyba), kiekvienas panašus ar tapatus sandoris gali būti ir 
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nesusijęs su individualia veikla (tokį sandorio pobūdį gali sąlygoti eilė aplinkybių, pvz., pardavimo 

tikslas, sąlygos). Apeliantė paaiškina, jog ţemės sklypai (duomenys neskelbtini) buvo įgyti 1998 ir 

2000 m., siekiant suformuoti vientisą namų valdą, kurioje būtų pastatytas (rekonstruojant senąjį) 

pareiškėjos šeimos asmeninis gyvenamasis namas. Vilniaus miesto valdybos 1997-01-16 sprendimu 

Nr. 77V „Dėl namų valdų (duomenys neskelbtini) ţemės sklypų plano patvirtinimo ir privačių namų 

valdų (duomenys neskelbtini) ribų nustatymo Šnipiškių seniūnijoje“ šiuose sklypuose uţdrausta statyti 

naujus pastatus ir leista pastatus rekonstruoti neviršijant jų ribojimo. Tokiu būdu, minėti ţemės sklypai 

buvo nekomercinės paskirties ir negalėjo būti panaudoti kitaip negu namų valdai. Siekiant rekonstruoti 

senąjį gyvenamąjį namą, buvo sudaryta atitinkama sutartis (pridėta kaip priedas Nr. 3 prie Pastabų dėl 

patikrinimo akto). Vientiso sklypo formavimas uţsitęsė, o 2002 m. pabaigoje pradėtas eksploatuoti 

„Forum palace“ pramogų kompleksas iš esmės pakeitė minėtų sklypų situaciją (jie tapo netinkami 

namų valdai, asmeniniam gyvenamajam namui). Be to, rekonstravus Konstitucijos prospektą bei 

numačius statyti naują Kernavės tiltą, minėti sklypai galutinai prarado prasmę kaip namų valda. Tokiu 

būdu, šių ţemės sklypų ir su jais susijusių namo bei buto pardavimas buvo neišvengiamas dėl 

pasikeitusių esminių aplinkybių, jis negali būti siejamas su individualia veikla. Apeliantė teigia, jog 

nei mokesčių administratorius, nei teismas neįvertino valstybinės ţemės Upės g. įsigijimo 2003 metais 

(pagal 2003-02-05 sutartį su Vilniaus apskrities viršininko administracija) aplinkybių, nors šios 

aplinkybės turi esminę reikšmę konstatuojant, jog įsigijimas buvo ne komercinis. Apeliantė nurodo, 

jog 2003-02-05 valstybinės ţemės pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta remiantis Vilniaus 

apskrities viršininko 2002-12-31 įsakymu Nr. 6119-01 „Dėl papildomo ţemės sklypo greta sklypo 

(duomenys neskelbtini) suformavimo, pardavimo kainos bei naudojimo sąlygų pavirtinimo bei 

pardavimo Romualdui Bakučiui“ (toliau – ir Įsakymas). Minėtame Įsakyme, priimtame vadovaujantis, 

be kitų, ir Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001-11-15 sprendimu Nr. 2219V „Dėl sklypo 

(duomenys neskelbtini) ribų ir ploto nustatymo bei siūlymo parduoti papildomai priskirtą valstybinės 

ţemės sklypo dalį“, nustatyta, kad suformuotas greta R. B. privačios nuosavybės teise priklausančio 

sklypo (duomenys neskelbtini) (Įsakymo 1 punktas) papildomas ţemės sklypas naudojamas kartu su 

ţemės sklypu (duomenys neskelbtini). Įsakymo 5 punkte nustatyta, kad suformuotas papildomas ţemės 

sklypas parduodamas B. ir 7.2 punktu Vilniaus miesto ţemėtvarkos skyriui pavesta nustatyta tvarka 

sudaryti su R. B. pirkimo-pardavimo sutartį. Papildomo ţemės sklypo formavimo procesas tęsėsi kelis 

metus nuo 2001 metų, tačiau nė viena iš minėtų aplinkybių nei mokesčių administratoriaus, nei teismo 

nebuvo vertinta. Minėtos aplinkybės, apeliantės teigimu, dar kartą patvirtina, kad ji nevykdė 

savarankiškos veiklos, o 2003 m. valstybinės ţemės įsigijimo sandoris buvo asmeninio pobūdţio.  

Apeliantė paţymi, jog asmens siekis parduoti namų valdai skirtus ţemės sklypus finansiškai 

naudingesnėmis sąlygomis pats savaime nereiškia individualios veiklos. Atkreipiamas dėmesys, kad 

teismo minimi 2003-02-05 bei 2003-06-03 sandoriai negali būti įrodymas, kad pareiškėja vykdė 

individualią veiklą, todėl jais remtis nėra pagrindo ir kalbant apie namų valdos pardavimą kaip 

individualios veiklos elementą. Net mokesčių administratoriui pripaţįstant, kad 2003 m. sudaryti 

sandoriai turėjo komercinį pobūdį, tai niekaip nekeičia 1998 m. bei 2000 m. sudarytų sandorių tikslo 

bei aptariamo nekilnojamojo turto pardavimą nulėmusių aplinkybių. Apeliantės manymu, teismas, 

nuspręsdamas, kad pareiškėjos veiksmų asmeninis pobūdis paneigiamas, neįvertino visų aplinkybių ir 

padarė nepagrįstą išvadą. Konstatuodamas, kad pareiškėja atliko 10 nekilnojamojo turto pirkimo-

pardavimo sandorių, jis nepasisakė dėl pareiškėjos argumentų, jog kai kurių nekilnojamojo turto 

objektų pardavimas buvo nulemtas teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Apeliantės teigimu, realiai 

buvo sudaryti tik 4 sandoriai: negyvenamųjų patalpų (duomenys neskelbtini), buto (duomenys 

neskelbtini), gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) ir ţemės sklypų kaip vientiso komplekso (su 

namu ir butu), esančių (duomenys neskelbtini). CK 6.394 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad jeigu 

perduodama nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą, turi būti perduodamos ir to paties straipsnio 2 bei 

3 dalyse numatytos teisės į ţemės sklypą (kuri teisė perduodama, turi būti apspręsta sutartyje). Todėl 

vien tas faktas, kad buvo pasirinktas sklypo nuosavybės teisės perleidimo variantas, neįrodo 

individualios veiklos, kaip tęstinės ir savarankiškos turto pirkimo-pardavimo veiklos, vykdymo.  

Skunde nurodoma, jog teismas, paţeisdamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 

nuostatas, visai nepasisakė ir dėl pareiškėjos argumentų, susijusių su priskaičiuotų delspinigių ir baudų 

neteisėtumu, neargumentavo savo išvados, kad nenustatyta faktinių aplinkybių bei teisinių pagrindų, 

kurie būtų pagrindas naikinti ar keisti pareiškėjos ginčijamų sprendimų dalis dėl delspinigių 

skaičiavimo ar baudos skyrimo. Pareiškėja paaiškina savo reikalavimą dalyje dėl delspinigių ir baudos 

grindusi tuo, kad vietos mokesčių administratorius nesilaikė VMI 2003-01-15 rašte Nr.(06-06)-R-516 

„Dėl kai kurių mokesčių administravimo įstatymo nuostatų taikymo“ nuostatų, pagal kurias mokesčių 
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mokėtojas turėtų būti atleidţiamas nuo delspinigių ir baudų, jeigu jis neteisingai suprato naują 

mokesčių įstatymą pradiniu jo įsigaliojimo laikotarpiu, ir dėl to tam mokesčių mokėtojui buvo 

skaičiuojami delspinigiai ir (ar) skiriamos baudos. Apeliantė nurodo, jog pagal Finansų ministerijos 

2003-01-10 raštą VMI „Dėl sankcijų taikymo uţ mokesčių įstatymų paţeidimus“ tokiais atvejais 

taikytini tuo metu galiojusio Mokesčių administravimo įstatymo 39
1
 straipsnio 3 punktas (mokesčio 

mokėtojas gali būti atleidţiamas nuo baudų mokėjimo, kai jis mokesčio įstatymą paţeidė dėl klaidingo 

apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriui raštu pateiktos klaidingos 

konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais) bei 54 straipsnio 5 dalis (dėl mokesčių teisės aktų 

turinio kilę neaiškumai turi būti aiškinami mokesčio mokėtojo naudai), tai atitinka 2004-04-13 

Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 4 punkto bei 3 straipsnio 5 dalies nuostatas. 

Atsiţvelgiant į tai, kad GPMĮ įsigaliojo nuo 2003-01-01, o nei 2003 metais, nei 2004 m. (kada buvo 

teikiamos deklaracijos) mokesčių administratorius nebuvo išleidęs nei komentarų, nei paaiškinimų dėl 

individualios veiklos nuostatų taikymo turto pardavimo ar kitokio perleidimo atveju, taip pat į tai, kad 

pagal mokesčių administratoriaus paaiškinimą, tai, jog gyventojo sutuoktinis vykdo individualią veiklą 

ir gauna iš jos pajamų, nereiškia, kad ir gyventojas vykdo tokią veiklą bei gauna iš jos pajamų, 

apeliantės manymu, mokesčių administratorius turėjo vadovautis minėtu VMI raštu ir atleisti 

pareiškėją nuo apskaičiuotų delspinigių ir baudos. 

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į 

apeliacinį skundą nurodo su skundo reikalavimais nesutinkanti. Atsakovė nurodo, jog pagal GPMĮ 2 

straipsnio 7 dalį individualiai veiklai priskiriama bet kokio pobūdţio komercinė ar gamybinė veikla, 

savarankiška kūryba, profesinė ar kita savarankiška veikla. Sprendţiant klausimą, ar gyventojas 

verčiasi individualia veikla, svarbus ir naudos dydis bei tai, kokią gyventojo pajamų dalį sudaro ši 

nauda. Individualiai veiklai priskiriama komercinė (įskaitant ir nekilnojamojo turto pirkimą-

pardavimą) arba gamybinė veikla, išskyrus tas komercinės arba gamybinės veiklos sritis, kuriomis 

verstis įstatymai įsakmiai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis. Inspekcija mano surinkusi 

pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėja kartu su sutuoktiniu vykdė individualią 

nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo veiklą, nes nuo 1998 metų iki patikrinimo datos jie nuolat 

pirko ir pardavinėjo nekilnojamąjį turtą, o iš šių sandorių gaunamos pajamos yra pagrindinis jų 

pragyvenimo šaltinis. Be to, iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų 

matyti, kad 2004-2005 metais pareiškėja kartu su sutuoktiniu taip pat sudarinėja nekilnojamojo turto 

įsigijimo ir perleidimo nuosavybėn sutartis. Atsakovė paţymi, jog pagal GPMĮ 35 straipsnio 2 dalį, 

nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti individualią veiklą, privalo apie tai informuoti 

mokesčių administratorių centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka. Centrinio mokesčių 

administratoriaus 2002-12-24 įsakymu patvirtintų taisyklių 4 punkte nurodyta, kad nuolatinis Lietuvos 

gyventojas, pradėjęs vykdyti individualią veiklą, privalo apsilankyti gyvenamosios vietos apskrities 

valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriuje per 5 dienas nuo veiklos pradţios ir pateikti 

prašymą įregistruoti jį Mokesčių mokėtojų registre, taip pat nurodyti numatomos vykdyti individualios 

veiklos rūšį. Pareiškėja nurodytų GPMĮ nuostatų reikalavimų nesilaikė, nesikreipė į inspekciją dėl jos 

įsiregistravimo mokesčių mokėtoja, nenurodė vykdanti individualią veiklą. Inspekcija mano pateikusi 

pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėjos veikla perkant ir parduodant nekilnojamąjį turtą 

atitinka pagrindinius individualios veiklos poţymius: ekonominės naudos siekimą, pasikartojamumą ir 

tęstinumą. Atsiliepime paţymima, kad GPM pareiškėjai apskaičiuotas tik nuo 2003 m. metais sudarytų 

sandorių gautų pajamų. Atsiliepime nurodoma, kad sutuoktiniai pardavė jiems bendrosios jungtinės 

nuosavybės teise priklausiusį nekilnojamąjį turtą, pagal Civilinio kodekso 3.117 straipsnio 1 dalį 

sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, todėl tokio turto pardavimo pajamos sutuoktiniams 

dalijamos lygiomis dalimis (pareiškėja su sutuoktiniu taip ir deklaravo gautas pajamas). Atsakovė 

paţymi, jog ne tik pareiškėja, bet ir jos sutuoktinis nedeklaravo individualios veiklos. Patikrinimo 

metu nustatyta, kad nekilnojamąjį turtą, esantį (duomenys neskelbtini), pareiškėja įsigijo ne tik 1998- 

2000 metų laikotarpiu, kai pareiškėjos teigimu, ji planavo statyti (rekonstruoti) namų valdą, bet ir 

2001, 2002 ir 2003 metų laikotarpiu, kai buvo pradėtas eksploatuoti „Forum Palace“ pramogų 

kompleksas (2001 m.). Atsakovė paţymi, jog MAĮ 100 bei 141 straipsnio 1, 2 dalyse yra nustatyti 

atleidimo nuo delspinigių ir baudų mokėjimo pagrindai. Kadangi aplinkybių, nurodytų minėtuose 

straipsniuose, šiuo atveju nėra, atsakovės manymu, nėra teisinio pagrindo atleisti pareiškėją nuo 

delspinigių ir baudų. Atsakovė akcentuoja, kad Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas buvo 

paskelbtas 2002-07-02, o aplinkybė, kad nebuvo paskelbtas įstatymo komentaras, negali būti pagrindu 

atleisti nuo delspinigių ir baudų. 
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Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, palaikydama Valstybinės mokesčių 

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime išdėstytus argumentus, su D. B. 

apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. 

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

Šioje byloje nagrinėjamas ginčas savo faktinėmis aplinkybėmis ir proceso šalių reikalavimų 

bei atsikirtimų juridiniais pagrindais yra iš dalies tapatus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

administracinei bylai Nr.A-5-902-2006 pagal pareiškėjos sutuoktinio R. B. skundą atsakovei 

Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuri išspręsta 2006 m. birţelio 16 d. sprendimu. Dėl šios aplinkybės 

nagrinėjamoje byloje daromos iš esmės analogiškos išvados kaip ir nurodytoje administracinėje byloje 

R.B. prieš VMI.   

Skundţiamas atsakovės sprendimas yra priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 

(2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007) (toliau – ir GPMĮ) 35 straipsnio 2 dalies ir 2 straipsnio 7 dalies 

pagrindu, mokestinio patikrinimo metu konstatavus, kad pareiškėja 1998-2003 m. kartu su sutuoktiniu 

įsigijo 10 nekilnojamojo turto objektų, kuriuos 2003 metais pardavė skirtingiems juridiniams 

asmenims, nesumokėdama viso mokesčio, kurį GPMĮ 35 straipsnio 2 dalis nustato pajamoms, 

gautoms iš gyventojo individualios veiklos. 

Individualios veiklos sąvoka apibrėţiama GPMĮ 2 straipsnio 7 dalyje. Pagal šį apibrėţimą 

individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios 

ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį: 1) savarankiška bet kokio pobūdţio komercinė arba 

gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą; 2) savarankiška kūryba, 

profesinė ir kita panašaus pobūdţio savarankiška veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo 

liudijimą; 3) savarankiška sporto veikla; 4) savarankiška atlikėjo veikla. Iš pateikto apibrėţimo matyti, 

kad vertinant, ar gyventojo veikla gali būti kvalifikuojama kaip individuali veikla, būtina nustatyti 

veiklos savarankiškumo, versliškumo, tęstinumo poţymių ir tokios veiklos tikslo – ekonominės 

naudos siekimo – buvimą, o taip pat tokios veiklos priskirtinumą išvardintoms veiklos rūšims.  

Vienu iš savo skundo argumentų pareiškėja nurodo tai, kad nekilnojamojo turto sandorius 

sudarinėjo jos sutuoktinis R. B., ji pati šios veiklos nevykdė, sutuoktinio įgyto turto bendrasavininke 

tapo tik dėl sutuoktinių nuosavybės teisę reglamentuojančių įstatymų nuostatų, todėl jos veikloje nėra 

individualiai veiklai kvalifikuoti pagal GPMĮ 2 straipsnio 7 dalį būtino savarankiškumo poţymio. 

Šiuos pareiškėjos argumentus teisėjų kolegija pripaţįsta nepagrįstais ir atmeta. Gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymo prasme savarankiška laikytina tokia veikla, kurią vykdydamas asmuo veikia savo 

valia ir nuoţiūra, nepriklausomai nuo kitų asmenų, ir iš kurios tiesiogiai gauna pajamas. Nagrinėjamu 

atveju veikla pasireiškė tuo, kad buvo perkamas ir parduodamas bendrąja jungtine sutuoktinių 

nuosavybe esantis turtas, iš šio turto pardavimo gautos pajamos taip pat yra bendroji jungtinė 

sutuoktinių nuosavybė. Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esantis turtas priklauso lygiomis 

dalimis abiems sutuoktiniams, juo disponuojama abiejų sutuoktinių bendra valia (Civilinio kodekso 

3.87, 3.88, 4.73 str.). Nurodyti poţymiai patvirtina, kad individuali veikla, pasireiškianti sutuoktinių 

bendro turto pirkimu-pardavimu, yra GPMĮ prasme laikytina savarankiška abiejų sutuoktinių atţvilgiu.  

Antrasis pareiškėjos argumentas yra tas, kad mokesčių administratorius nepagrįstai taikė 

GPMĮ 35 straipsnio 2 dalies ir 2 straipsnio 7 dalies normas nekilnojamojo turto objektams, įgytiems 

iki šio įstatymo įsigaliojimo – 2003 m. sausio 1 d. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, vietos 

mokesčių administratoriaus surinkti įrodymai pakankami konstatuoti, kad dalis pareiškėjos 2003 

metais gautų pajamų, gautų pardavus patikrinimo akte nurodytus nekilnojamojo turto objektus 

(išskyrus objektus, esančius Upės g., Vilniuje, apie kuriuos bus pasisakyta vėliau), laikytinos 

pajamomis, gautomis iš individualios veiklos GPMĮ prasme.  

Iš vietos mokesčių administratoriaus surinktų įrodymų (pirkimo-pardavimo sutarčių, 

Nekilnojamojo turto registro duomenų) matyti, kad pareiškėja kartu su sutuoktiniu 2003 metais vykdė 

nekilnojamojo turto pardavimo veiklą, sudarė ne vieną nekilnojamojo turto pardavimo sandorį. 

Parduotas nekilnojamasis turtas (išskyrus objektus, esančius Upės g., Vilniuje) pirkimo-pardavimo 

sutarčių pagrindu buvo įsigytas 1998-2003 metais. Vietos mokesčių administratoriaus nustatytos 

pareiškėjos vykdomos veiklos aplinkybės, būtent nevienkartinis, nuolatinis sandorių, susijusių su 

nekilnojamuoju turtu, sudarymas, jų skaičius, tęstinis jų sudarymo laikotarpis (pasikartojimas) yra 
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pagrindas konstatuoti tokios veiklos tęstinumo poţymį. Pareiškėja vietos mokesčių administratoriui 

nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad 2003 m. parduoti nekilnojamojo turto objektai (išskyrus 

objektus, esančius Upės g., Vilniuje) buvo įsigyti turint kitokį tikslą, nei gauti pajamų iš jų vėlesnio 

pardavimo. Šiuo aspektu paţymėtina, kad pareiškėjos 1998-2003 metais įsigyti nekilnojamojo turto 

objektai, kurie buvo parduoti 2003 metais (išskyrus objektus, esančius (duomenys neskelbtini)), savo 

funkcine paskirtimi ir buvimo vieta yra įvairūs (tiek gyvenamosios, tiek negyvenamosios patalpos, 

ţemės sklypas). Todėl vietos mokesčių administratoriui įvertinus visų minėtų aplinkybių visumą, o 

taip pat atsiţvelgiant ir į nekilnojamojo turto pardavimo pajamų dalį visose pareiškėjos per 2003 metus 

gautose pajamose bei įrodymus apie iki ir po 2003 metų pareiškėjos vykdytą ir tebevykdomą 

nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo veiklą, buvo pakankamas pagrindas konstatuoti 

nekilnojamojo turto pardavimo veiklos 2003 metais versliškumo poţymį ir jos tikslą – ekonominės 

naudos siekimą. Nekilnojamojo turto pardavimo veikla patenka į veiklos rūšis, kurios išvardytos 

GPMĮ 2 straipsnio 7 dalies 1 punkte. Iki 2003 m. sausio 1 d. galiojęs Lietuvos Respublikos fizinių 

asmenų pajamų mokesčio laikinasis įstatymas (1990 m. spalio 5 d. Nr. I-641) nustatė gyventojų 

pajamų iš komercinės-ūkinės veiklos taip pat pajamų, gautų pardavus gyventojų turtą, apmokestinimą  

(Įstatymo 33 str.), todėl nėra pagrindo pripaţinti, kad mokesčių administratorius ginčijamu sprendimu 

atgal pritaikė mokestį nustatantį įstatymą.  

Kartu teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos 2003 metais gautos pajamos, pardavus 

nekilnojamąjį turtą, esantį (duomenys neskelbtini), nelaikytinos pajamomis, gautomis iš individualios 

veiklos. Kaip minėta, vienas iš gyventojo individualios veiklos poţymių yra jos versliškumas arba 

komerciškumas. Tai reiškia, kad visa veikla nuo pat jos vykdymo pradţios (nagrinėjamu atveju jau 

įsigyjant nekilnojamąjį turtą) turi turėti tikslą gauti pajamų ar kitos ekonominės naudos. Pareiškėja 

nekilnojamąjį turtą Upės g. įsigijo tiek pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu, tiek dovanojimo 

sandorių pagrindu 1998-2003 m. Pareiškėja mokestinio ginčo eigoje teigė, kad 1998 metais jų šeima 

nusprendė savo reikmėms įsigyti namą, adresu (duomenys neskelbtini), ir būtent šiuo tikslu sudarė 

atitinkamus nekilnojamojo turto objektų pirkimo sandorius. Patikrinimo metu nustatytos aplinkybės 

patvirtina, kad pareiškėja kartu su sutuoktiniu iš tiesų pirmiausia įsigijo nekilnojamojo turto objektus, 

esančius (duomenys neskelbtini): 1998 m. liepos-spalio mėn. iš skirtingų fizinių asmenų dalimis 

nupirko gyvenamąjį namą (duomenys neskelbtini) ir 1998 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. dalimis įsigijo 

ţemės sklypą (duomenys neskelbtini) (paskutinę ţemės sklypo dalį pirko iš Vilniaus apskrities 

viršininko administracijos pagal 2001 m. balandţio 20 d. sutartį). Pareiškėja pateikė ir dokumentus, iš 

kurių matyti, kad 1998 metais minėto ţemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis buvo 

nustatyta namų valdai (Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. 77V), ši ţemės 

sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis nurodyta ir pirkimo-pardavimo sutartyse, be to, 

pareiškėjos sutuoktinis 1998 m. rugsėjo mėn. buvo uţsakęs gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) 

techninį projektą (Projektinės dokumentacijos parengimo (perdavimo) sutartis Nr. 9803-s1, sudaryta 

su UAB „INFO-TEC PROJEKTAS“). Šios aplinkybės patvirtina pareiškėjos teiginius, kad 

nekilnojamąjį turtą, esantį (duomenys neskelbtini), pareiškėja kartu su sutuoktiniu įsigijo siekdami 

suformuoti vientisą namų valdą ir statyti (rekonstruoti) asmeninį gyvenamąjį namą. Pareiškėja teigia, 

kad nekilnojamojo turto, esančio Upės g., Vilniuje pardavimą lėmė tai, kad greta pastačius sporto ir 

laisvalaikio centrą „Forum palace“, tapo aišku, jog gyventi su šeima šioje vietoje ji negalės. Tiek 

vietos mokesčių administratorius, tiek mokestinį ginčą nagrinėjęs centrinis mokesčių administratorius 

ir Komisija bei pirmosios instancijos teismas šiuos pareiškėjo paaiškinimus atmetė remdamiesi 

aplinkybėmis, kad nekilnojamąjį turtą Upės g., Vilniuje, pareiškėjas įsigijo ne tik 1998-2000 metų 

laikotarpiu, bet ir 2001-2003 metais, kai buvo pradėtas eksploatuoti „Forum palace“ pramogų 

kompleksas (2001 metais). Iš tiesų, patikrinimo metu nustatyta, kad pareiškėja pagal 2002 m. geguţės 

10 d. sutartį nupirko butą, esantį (duomenys neskelbtini), pagal 2003 m. vasario 5 d. sutartį nupirko 

ţemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), pagal 2003 m. birţelio 3 d. sutartį nupirko dalį namo ir 

ţemės sklypo, esančių (duomenys neskelbtini). Tačiau aplinkybės, kad pareiškėja, jau pradėjus veikti 

„Forum palace“ pramogų kompleksui, greta turimo nekilnojamojo turto (duomenys neskelbtini), įsigijo 

ir minėtą nekilnojamąjį turtą, nepaneigia jos teiginių, jog 1998 metais turtas, esantis (duomenys 

neskelbtini), buvo įsigytas siekiant suformuoti vientisą namų valdą ir joje asmeniniams poreikiams 

statyti gyvenamąjį namą, t. y. vadovaujantis ne komerciniais tikslais. Nėra pagrindo atmesti pareiškėjo 

teiginių, kad 2001-2003 metais papildomai greta įsigytas nekilnojamasis turtas buvo įsigytas 

pareiškėjai siekiant parduoti namų valdai skirtus ţemės sklypus finansiškai naudingesnėmis 

sąlygomis, kaip vientisą kompleksą. Šiuos teiginius patvirtina ir ta aplinkybė, kad visas Upės g. 
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nekilnojamasis turtas, nors teisiškai ir nekonsoliduotas, buvo parduotas beveik tuo pat metu tai pačiai 

bendrovei.  

Įvertinus visa tai, darytina išvada, kad nekilnojamojo turto Upės g., Vilniuje, pardavimo 

pajamos vietos mokesčių administratoriaus ir mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų nepagrįstai buvo 

įvertintos kaip individualios veiklos pajamos. Pareiškėja pateikė pakankamus įrodymus, kad šios 

pajamos neturi būtino versliškumo (komerciškumo) poţymio. Todėl konstatuotina, kad šioje dalyje dėl 

netinkamo įrodymų įvertinimo mokestinis ginčas buvo išnagrinėtas neteisingai. Vietos mokesčių 

administratoriaus nurodymai pareiškėjai sumokėti į biudţetą papildomai apskaičiuotą gyventojų 

pajamų mokestį, jo delspinigius ir baudas, nuo 2003 metais gautų pajamų pardavus nekilnojamojo 

turto objektus, esančius Upės g., Vilniuje, naikintini. Panaikinus šiuos nurodymus, būtina atlikti 

papildomai apskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio nuo pajamų, 2003 metais gautų pareiškėjai 

pardavus likusį nekilnojamąjį turtą, perskaičiavimą. Todėl pirmosios instancijos teismo, Mokestinių 

ginčų komisijos ir centrinio mokesčių administratoriaus sprendimai naikintini visa apimtimi ir 

mokestinio ginčo dalis dėl likusių vietos mokesčių administratoriaus nurodymų perduotina centriniam 

mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo. 

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta pagrindų taikyti Mokesčių 

administravimo įstatymo 100, 141 straipsnių normas, numatančias mokesčių mokėtojo atleidimą nuo 

baudų ir delspinigių.   

  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 

1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija 

 

n u s p r e n d ţ i a : 

 

Pareiškėjos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies, Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2005 m. lapkričio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. 

Pareiškėjos skundą patenkinti iš dalies. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. S-395-(7-400/2005) ir Valstybinės 

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2005 m. birţelio 29 d. sprendimą 

Nr. 68-253 panaikinti.  

Panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 m. geguţės 27 d. 

sprendimo Nr. 17-2-91 dalį dėl nurodymų D. B. sumokėti į biudţetą gyventojų pajamų mokestį, 

delspinigius ir baudas, papildomai apskaičiuotus nuo 2003 m. jos pajamų, gautų pardavus 

nekilnojamojo turto objektus, esančius Upės g., Vilniuje. 

Likusią mokestinio ginčo dalį perduoti centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš 

naujo.  

Sprendimas neskundţiamas. 

 

 

 

1.3.1.3. Dėl prievolės apskaičiuoti PVM už laiku neįvykdytą sandorį atsiradimo momento

  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, 

prievolė apskaičiuoti PVM nuo gauto visiško ar dalinio atlygio uţ dar neįvykdytą sandorį neatsiranda 

tik tuo atveju, kai sandoryje nustatomos tokios sąlygos, kurios uţtikrina sandorio įvykdymą per 

nustatytą terminą.  

 

Vien tik termino, kuris trumpesnis nei 12 mėnesių nurodymas sandoryje, nėra pakankamas, kad būtų 

uţtikrintas sandorio įvykdymas per šį terminą, jeigu sandoryje nustatytos netinkamos sąlygos arba 

nenustatytos kitos sąlygos, kurių visuma uţtikrintų sandorio įvykdymą per šį terminą. Šalys, 

atsiţvelgdamos į sandorio objekto ypatumus, turi numatyti visas tikėtinas kliūtis sandoriui įvykdyti ir 

jame nustatyti tokias sąlygas, kurios uţtikrintų sandorio įvykdymą per nustatytą terminą. 

 

Administracinė byla Nr. A
6
-1782/2006 

                                                               Procesinio sprendimo kategorija 9.3; 9.5; 9.6 
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N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2006 m. spalio 30 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 

Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas), Nijolės Piškinaitės ir Algirdo Taminsko (pranešėjas), 

sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, 

dalyvaujant pareiškėjo UAB “Energetikos tiekimo bazė” atstovei Kristinai Marcinkevič, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB 

„Energetikos tiekimo bazė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. 

kovo 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Energetikos tiekimo bazė“ 

skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 

trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. 

  

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė : 

I. 

 

Pareiškėjas 2005 m. birţelio 17 d. kreipėsi į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių 

inspekciją (toliau – ir Vilniaus AVMI) su skundu dėl delspinigių priskaičiavimo ir įskaitymo, prašė 

išnagrinėti susidariusią situaciją, anuliuoti 34 962,01 Lt delspinigių priskaičiavimą, anuliuoti 34 

962,01 Lt delspinigių įskaitymą. Skunde nurodė, kad gavo Vilniaus AVMI pranešimą apie įmonei 

priskaičiuotą 34 962,01 Lt delspinigių sumą ir jos įskaitymą. Paţymėjo, kad su delspinigių suma ir jos 

įskaitymu nesutinka. Paaiškino, kad 2004 m. vasarį gavo avansą uţ darbus pagal sutartį. Darbų dalį 

tikėjosi (ir taip buvo numatyta sutartyje) įvykdyti  per 12 mėnesių, todėl pridėtinės vertės mokesčio 

neskaičiavo. Praėjus 12 mėnesių po avanso gavimo, sąskaitos išrašyti negalėjo, nes Ignalinos AE 

nesutiko pasirašyti darbų atlikimo aktų, todėl įmonė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, apskaičiavo pridėtinės vertės mokesčio sumą uţ 2004 

m. vasarį gautą avansą ir pateikė patikslintą 2004 m. vasario mėn. PVM deklaraciją.  

Vilniaus AVMI 2005 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 17-6-33 nusprendė netenkinti pareiškėjo 

prašymo atleisti nuo 34 962,01 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) delspinigių. 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir 

VMI), išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2005 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 69-282 patvirtino 

Vilniaus AVMI 2005 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. 17-6-33. 

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK) 

2005 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. S-461-(7-489/2005) patvirtino VMI 2005 m. rugsėjo 23 d. 

sprendimą Nr. 69-282. 

MGK nurodė, kad mokestinis ginčas šioje byloje yra kilęs dėl pareiškėjo atleidimo nuo jam 

apskaičiuotų ir mokesčių administratoriaus įskaitytų 34 962,01 Lt PVM delspinigių. Paţymėjo, kad 

byloje yra nustatyta, kad mokesčių administratorius 2005 m. geguţės 31 d. pranešimu apie mokesčių 

permokos (skirtumo) įskaitymą Nr. (18.1-18)-3-2-15149 informavo pareiškėją, jog 2005 m. geguţės 

26 d. iš pareiškėjo turimos 635 211,77 Lt PVM permokos buvo įskaityti jam apskaičiuoti 34 962,01 Lt 

PVM delspinigiai. Taigi pareiškėjui apskaičiuoti delspinigiai buvo padengti iš susidariusios PVM 

permokos be atskiro pareiškėjo prašymo. MGK konstatavo, kad pareiškėjo turėtos PVM permokos 

įskaitymas mokestinei nepriemokai (delspinigiams) padengti be pareiškėjo prašymo, nepaneigia jo 

galimybės būti atleistam nuo delspinigių Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 

(toliau – ir MAĮ) 100 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais. 

MGK nurodė, kad pareiškėjas, prašydamas atleisti jį nuo apskaičiuotų 34 962,01 Lt PVM 

delspinigių, remiasi MAĮ 100 straipsnio l dalies 2 punktu ir mano, kad jo atveju galima pritaikyti MAĮ 

141 straipsnio l dalies 1-2 punktus. Pareiškėjas nurodė, kad jis nėra kaltas dėl padaryto paţeidimo, 

kadangi negalėjo numatyti, kad kelių darbų etapų (detalaus dokumentacijos pateikimo grafiko 

sudarymo (darbai turėjo būti įvykdyti per 30 kalendorinių dienų, t. y. iki 2004 m. kovo 6 d.); 

projektavimo darbų bei preliminaraus techninio saugos pagrindimo (darbai turėjo būti įvykdyti per 240 

kalendorinių dienų, t. y. iki 2004 m. spalio 2 d.) nebus įmanoma įvykdyti sutartyje nustatytais 
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terminais. Tačiau MGK paţymėjo, kad iš pareiškėjo ir Ignalinos AE susirašinėjimo medţiagos matyti, 

kad pareiškėjas pats savo kontrahentui perduodavo netinkamai atliktus darbus, todėl atsiţvelgdamas į 

gaunamas pastabas dėl atliktų darbų, nuolat juos taisydavo. Be to, pareiškėjas neginčijo, kad jo 

perduodami darbai turėjo trūkumų. Todėl nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas yra nekaltas dėl to, jog 

nurodytų darbų etapų neįvykdė sutartyje nustatytais terminais. Dėl MAĮ 141 straipsnio 2 punkto 

taikymo pareiškėjas nurodė, kad jis mokesčio įstatymą paţeidė dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo 

jo valios, ir pareiškėjas nenumatė bei negalėjo numatyti šių aplinkybių. Tačiau MGK nusprendė, kad 

pareiškėjo skunde dėstomi argumentai dėl atliekamų darbų neįprastumo ir sudėtingumo, taip pat 

aplinkybė, kad OAO „GOZ Obuhovskij zavod“ netikėtai atšaukė pareiškėjui suteiktus įgaliojimus ir 

pareiškėjas buvo priverstas ieškoti naujo gamintojo, nelaikytini aplinkybėmis, įrodančiomis minėto 

įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto pagrindo buvimą. MGK paţymėjo, kad pareiškėjas, 

sudarydamas 2004 m. sausio 29 d. sutartį su Ignalinos AE dėl avarinės apsaugos – galios greito 

sumaţinimo (AA/GGS) strypų pavarų bandomųjų pavyzdţių projektavimo, gamybos ir bandymų 

pagal techninę specifikaciją DSS02, turėjo įvertinti tiek darbų sudėtingumą, tiek savo ir pasirinktų 

komercinės veiklos partnerių galimybes tinkamai ir laiku įvykdyti sutartyje aptartus darbus. Be to, 

pareiškėjas ţinojo, jog įmonė „GOZ Obuhovskij zavod“ turi labai daug uţsakymų iš Rusijos atominių 

elektrinių, taip pat, kad ši įmonė nuolat nesilaiko prekių tiekimo terminų, teikia pirmenybę kariniams 

uţsakymams ir t.t. Tai patvirtina pareiškėjo MGK 2005 m. lapkričio 10 d. rašte Nr. 29L/2873 

nurodoma informacija bei pateikta potencialių gamintojų analizė (Škoda JS a. s. ir AB „GOZ” 

galimybių analizė naujos servopavaros projekto atlikimui). Pareiškėjas, sudarydamas komercines 

sutartis, veikia savo rizika, todėl turi prisiimti iš šios rizikos kylančias pasekmes, t. y. pareiškėjas, kaip 

atidus ir protingas verslo subjektas, turėjo numatyti galimybę, jog jo verslo partneris OAO „GOZ 

Obuhovskij zavod“ neuţtikrins pareiškėjo prisiimtų įsipareigojimų pagal 2004 m. sausio 29 d. sutartį 

su Ignalinos AE vykdymo. Tai, kad kiti asmenys nevykdo savo prievolių pareiškėjui, t. y., kad 

Ignalinos AE dėl pareiškėjo perduotų dokumentų atsakymą pateikė per ilgesnį laiko tarpą nei numato 

sutarties sąlygos, kad pareiškėjo verslo partneris OAO „GOZ Obuhovskij zavod“ atšaukė pareiškėjui 

suteiktus įgaliojimus ir pareiškėjas buvo priverstas ieškoti naujo gamintojo, nepateisina įstatymo 

nevykdymo ir neatleidţia nuo jame numatytų delspinigių skaičiavimo. MGK, įvertinusi pareiškėjo 

skundo argumentus bei aukščiau išdėstytas aplinkybes, padarė išvadą, kad mokesčių administratorius 

pagrįstai neatleido pareiškėjo nuo apskaičiuotų 34 962,01 Lt PVM delspinigių. 

Pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą ir prašė: 

1. Panaikinti Vilniaus AVMI sprendimą priskaičiuoti ir įskaityti UAB „Energetikos tiekimo 

bazė” 34 962,01 Lt PVM delspinigių; 

2. Panaikinti Vilniaus AVMI 2005 m. liepos l d. sprendimą Nr. 17-6-33; 

3. Panaikinti VMI 2005 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. 69-282; 

4. Panaikinti MGK 2005 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. S-461-(-7-489/2005).  

Pareiškėjas paaiškino, kad 2006 metais Ignalinos AE turėjo būti įdiegta antra stabdymo 

sistema (toliau – ir ASS). Šios sistemos įgyvendinimui reikalingos naujai suprojektuotos pavaros. 

Pavara AA/GGS skirta Antrojo Energobloko Sistemos sustabdymo (toliau – ir AES) darbams. 

Ignalinos AE 2003 m. pabaigoje paskelbė AES konkursą. Pareiškėjas dalyvavo ir laimėjo konkursą. 

2004 m. sausio mėn. 28 d. buvo pasirašyta sutartis dėl avarinės apsaugos-galios greito sumaţinimo 

(AA/GGS) strypų pavarų bandomųjų pavyzdţių projektavimo, gamybos ir bandymų. 2004 metų 

vasario mėnesį įmonė gavo 2 996 076,00 Lt avansą uţ darbus pagal 2004 m. sausio 29 d. sutartį Nr. 

29L/2280-2/10Sp-71-(14.25). Šios sutarties priede Nr. 2 yra uţfiksuoti darbų vykdymo terminai. 

Sutartyje numatyta, kad visi darbai pagal sutartį turi būti įvykdyti per 970 dienų nuo sutarties 

pasirašymo dienos. Pirmasis turintis vertę darbų etapas turėjo būti įvykdytas maţiau nei per 12 

mėnesių (t. y. per 240 d.), ir tik atlikus visus šio etapo darbus pareiškėjas turėjo teisę išrašyti PVM 

sąskaitą faktūrą. Pareiškėjas neabejojo, kad įvykdys šiuos darbus laiku. Gavus avansą pagal sutartį, 

PVM nuo gautos avanso sumos buvo neapskaičiuotas, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVMĮ) 14 straipsnio 4 dalimi: „... prievolė apskaičiuoti 

PVM atsiranda, kai gaunamas toks visiškas ar dalinis atlygis, jeigu pagal sandorio sąlygas šios prekės 

bus perduotos arba visos paslaugos bus suteiktos ne anksčiau, kaip po 12 mėnesių nuo sandorio 

sudarymo dienos“, o minėtoje sutartyje numatyta, kad dalis darbų bus atlikta anksčiau nei per 12 

mėnesių, tad avanso mokėjimas pagal tokį sandorį apmokestinamojo momento nesukuria. 

Pareiškėjas taip pat nurodė, kad pagal sutartį visi darbai (nuo naujos servopavaros eskizų iki 

jos įdiegimo į eksploataciją) turėjo būti atlikti per 970 dienų. Bet darbai pagal sutartį vykdomi ir 

priduodami IAE etapais. Pagal sutarties darbų vykdymo grafiką sutarties etapas – projektavimo darbai 
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ir preliminarus techninės saugos pagrindimas (PTSP) – turėjo būti atliktas per 240 dienų, t. y. iki 2004 

m. spalio mėn. 2 d. Pareiškėjas atliko visus reikalingus etapo darbus pagal sutartį kokybiškai ir 

numatytais sutartyje terminais, atliktiems darbams pateikė darbų priėmimo-perdavimo aktus. Pagrįstus 

komentarus apie etapo trūkumus IAE turėjo pateikti per 21 dieną. Tačiau du mėnesius pareiškėjas 

negavo jokios informacijos apie atliktų darbų kokybę. IAE pateikė komentarus tik 2004 m. lapkričio 

30 d. IAE uţtruko pateikti pastabas, nes praėjus beveik metams nuo sutarties pasirašymo ji nusprendė 

pakeisti sutarties Technines sąlygas (toliau – ir TS). Kaip vėliau paaiškėjo, pradinės TS, nurodytos 

sutartyje, nevisiškai atitiko Ignalinos AE AES reikalavimus. Tai yra pareiškėjas atliko etapo darbus 

pagal sutartyje nurodytas TS, o IAE vertino atliktus darbus jau pagal naujas TS. Naujas TS IAE 

galutinai suformulavo vėliau, kurios buvo įformintos pasirašant papildomą susitarimą prie sutarties. 

Tokiu būdu IAE ne tik paţeidė sutartį, bet ir ganėtinai apribojo pareiškėjo galimybes operatyviai 

sureaguoti į 2004 m. lapkričio 30 d. laiške pateiktus komentarus. Todėl dėl pavėluoto IAE atsakymo į 

pareiškėjo pateiktus aktus bei naujų TS reikalavimų atsiradimo, ko pareiškėjas negalėjo numatyti, 

darbai buvo galutinai įforminti jau praėjus vieneriems metams nuo sutarties pasirašymo. Dėl 

nepriklausančių nuo pareiškėjo (negalėjo numatyti, kad toks ilgametis ir patikimas parneris kaip IAE, 

paţeisdamas sutarties 37  punktą, uţdels darbų vykdymą ir sutarties eigoje suformuluos naujas TS) 

darbai nebuvo priimti IAE sutartyje nustatytais terminais.  

Pareiškėjas (toliau – ir įmonė) taip pat paaiškino, kad praėjus 12 mėnesių po avanso gavimo, 

negalėjo išrašyti PVM sąskaitos faktūros, nes IAE nebuvo pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktai. 

Atsiţvelgdama į PVMĮ 14 straipsnio 6 dalies nuostatas, įmonė atitinkamai priskaičiavo 539 293,68 Lt 

PVM sumą nuo 2004 vasario mėnesį gauto avanso ir pateikė patikslintą 2004 m. vasario mėn. PVM 

deklaraciją. 2005 m. birţelio 3 d. įmonė gavo 2005 m. geguţės 31 d. Vilniaus AVMI pranešimą Nr. 

(18-1-18)-3-2-15149 apie delspinigių įskaitymą.  

Pareiškėjas teigė, kad mokesčių administratoriaus priimtuose ginčijamame akte ir 

sprendimuose esantis PVMĮ 14 straipsnio 4 dalies nuostatų aiškinimas iš esmės reiškia, jog 

nepriklausomai nuo to, kas yra numatyta sandorio dokumentuose, jeigu paslaugos nebuvo suteiktos 

laiku, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda ir tada, kai gaunamas visiškas ar dalinis atlygis. Tačiau 

pareiškėjas su tokiu aiškinimu nesutiko, nes jis, jo nuomone, neatitinka nei paţodinio, nei sisteminio 

PVM įstatymo nuostatų aiškinimo. Pareiškėjas paţymėjo, kad iš sandorio sąlygų buvo matyti, jog dalis 

paslaugų bus suteikta ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos, todėl gavus avansą 

uţ paslaugas prievolė apskaičiuoti PVM neatsirado. 

Pareiškėjas manė, kad jis nėra kaltas dėl padaryto mokesčių įstatymo paţeidimo, kadangi 

negalėjo numatyti, kad etapo darbų nebus įmanoma tinkamai įforminti sutartyje nustatytais terminais 

dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios, ir įmonė nenumatė ir negalėjo numatyti šių 

aplinkybių, todėl galima pritaikyti MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus.  

VMI atsiliepimu į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, kad mokestinio ginčo 

metu nustatyta, kad pareiškėjas 2005 m. vasario mėnesį Vilniaus AVMI pateikė patikslintą 2004 m. 

vasario mėn. PVM deklaraciją, kurioje deklaravo mokėtiną į biudţetą 528 276 Lt PVM sumą. Vilniaus 

AVMI nuo susidariusios nepriemokos pareiškėjui apskaičiavo 34 962,01 Lt PVM delspinigių. 

Vilniaus AVMI, vadovaudamasi MAĮ 87 straipsniu bei VMI viršininko 2004 m. gruodţio 20 d. 

įsakymu Nr. VA-193 patvirtintomis Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklėmis, 

2005 m. geguţės 26 d. iš mokesčio mokėtojo kortelėje esančios 635 211,77 Lt PVM permokos 34 

962,01 Lt įskaitė apskaičiuotų PVM delspinigių sumai padengti.  

Atsakovas paţymėjo, kad atsakovas ginčijamame 2005 m. rugsėjo 23 d. sprendime Nr. 69-

282 vadovavosi PVMĮ 14 straipsnio 4 dalies nuostata, kad jeigu prekių tiekimo ar paslaugų teikimo 

sutartyje numatyta gauti avansą, t. y. numatyta uţ prekes arba paslaugas visiškai ar iš dalies atlyginti 

prieš prekių perdavimą ar paslaugų suteikimą, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai gaunamas toks 

visiškas ar dalinis atlygis, jeigu pagal sandorio sąlygas šios prekės bus perduotos arba visos paslaugos 

suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos. Tuo atveju, jei sutartyje 

numatyta avansą gauti uţ prekes ar paslaugas, kurios bus patiektos anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, 

tačiau, pasikeitus sandorio sąlygoms, prekės buvo patiektos ar paslaugos suteiktos vėliau, – tai, gavus 

tokį avansą, PVM turi būti skaičiuojamas. Kaip matyti iš bylos medţiagos, paslaugos Ignalinos AE 

buvo suteiktos vėliau nei po 12 mėnesių, todėl pareiškėjui atsirado prievolė apskaičiuoti PVM nuo 

gauto avanso. Nors pareiškėjas nesutinka su mokesčių administratoriaus pateiktu PVMĮ 14 straipsnio 

6 dalies nuostatų aiškinimu ir nurodo, kad pats vadovavosi PVMĮ 14 straipsnio 6 dalimi, tačiau, kaip 

matyti iš faktinių bylos aplinkybių, pareiškėjas pats priskaičiavo 539 293,68 PVM sumą nuo 2004 

vasario mėn. gauto avanso ir šią sumą deklaravo 2005 m. vasario 25 d. pateiktoje patikslintoje 2004 m. 
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vasario mėn. PVM deklaracijoje. Taigi pareiškėjas pats apskaičiavo ir deklaravo pardavimo PVM 

deklaracijoje, pateiktoje uţ 2004 m. vasario mėn. mokestinį laikotarpį.  

Atsakovas taip pat nurodė, kad pagal MAĮ 96 straipsnio l dalį delspinigiai mokesčių 

mokėtojui skaičiuojami uţ nesumokėtą arba pavėluotai į biudţetą sumokėtą mokesčių mokėtojo 

deklaruotą mokestį arba mokesčių mokėtojo (atitinkamo mokesčio įstatyme numatytu atveju – 

mokesčių administratoriaus) apskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį (įskaitant muitinės deklaracijoje 

apskaičiuotą mokestį). Pagal Atsakovo viršininko 2004 m. gruodţio 20 d. įsakymu Nr. VA-193 

patvirtintų Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių 20 punktą, mokestinio patikrinimo 

metu arba pagal mokesčių mokėtojo pateiktą patikslintą deklaraciją nustačius, kad mokestinės 

permokos arba skirtumo suma yra maţesnė uţ padengtą mokestinę nepriemoką, atlikti įskaitymai 

neanuliuojami, tačiau nuo susidariusios nepadengtos mokestinės nepriemokos dalies nuo jos 

susidarymo datos mokesčio įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojami delspinigiai. Vilniaus 

AVMI, įvertinusi pareiškėjo 2005 m. vasario 25 d. pateiktą patikslintą 2004 m. vasario mėn. PVM 

deklaraciją ir vadovaudamasi nurodytomis teisės aktų nuostatomis, pareiškėjui pagrįstai apskaičiavo 

PVM delspinigius. Nors pareiškėjas skunde teismui nurodo, kad nesutinka su Vilniaus AVMI atliktu 

34 962,01 Lt PVM delspinigių įskaitymu, tačiau nepateikia jokių savo nesutikimo motyvų. Šiuo atveju 

Vilniaus AVMI turėjo teisę atlikti įskaitymo veiksmus ir tai atliko vadovaudamasi MAĮ 87 straipsnio l 

dalimi. Aplinkybė, kad pareiškėjas neturėjo mokestinių nepriemokų ir visada laiku atsiskaitydavo su 

biudţetu, negali būti pagrindu neskaičiuoti pareiškėjui PVM delspinigių arba atleisti nuo jų, nes MAĮ 

tokių pagrindų nenumato.  

Atsakovas paţymėjo, kad MAĮ 141 straipsnio l dalies l ir 2 punktai numato atleidimo nuo 

delspinigių pagrindus – jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto paţeidimo; jei 

mokesčio įstatymas paţeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir 

kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo 

darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas. Mokesčių mokėtojui 

laiku neįvykdţius savo pagrindinės prievolės, atsiranda nauja prievolė – sumokėti uţ pradelstą 

laikotarpį atitinkamą sumą. Dėl kokių prieţasčių ši prievolė nebuvo įvykdyta, skaičiuojant 

delspinigius nėra svarbu. Uţ tinkamą mokestinių prievolių vykdymą atsakingas tik mokesčių 

mokėtojas, delspinigių skaičiavimas siejamas tik su mokesčių mokėtojo neteisėtu elgesiu mokant 

mokesčius, bet ne su trečiųjų asmenų (uţsakovų) veiksmais, jiems vykdant sutartinius įsipareigojimus. 

Atsiţvelgiant į tai, atleisti pareiškėją nuo delspinigių nesant jo kaltės nėra pagrindo. Pareiškėjas 

mokestinio ginčo metu taip pat neįrodė MAĮ 141 straipsnio l dalies 2 punkte nurodyto pagrindo 

buvimo. Pareiškėjo skunduose išdėstytos aplinkybės, dėl kurių darbai nebuvo atlikti laiku, nelaikytinos 

aplinkybėmis, nepriklausančiomis nuo mokesčio mokėtojo valios, kurių jis nenumatė ir negalėjo 

numatyti. Kaip pagrįstai nurodė MGK, pareiškėjas, sudarydamas komercines sutartis, veikia savo 

rizika, todėl turi prisiimti iš šios rizikos kylančias pasekmes, t. y. pareiškėjas, kaip atidus ir protingas 

verslo subjektas, turėjo numatyti galimybę, jog jo verslo partneris neuţtikrins prisiimtų įsipareigojimų 

vykdymo. Tai, kad kiti asmenys nevykdo savo prievolių pareiškėjui, nepateisina įstatymų nevykdymo 

ir neatleidţia nuo jame numatytų delspinigių skaičiavimo bei sumokėjimo. 

Vilniaus AVMI atsiliepime į skundą nurodė, kad palaiko VMI atsiliepime išdėstytus 

argumentus, su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. 

 

II. 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. kovo 2 d. sprendimu pareiškėjo skundą 

atmetė kaip nepagrįstą. 

Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju mokestinis ginčas yra kilęs dėl pareiškėjo 

atleidimo nuo bendrovei apskaičiuotų ir mokesčių administratoriaus įskaitytų 34 962,01 Lt PVM 

delspinigių. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo atleisti nuo apskaičiuotų delspinigių mokėjimo 

Mokesčių administravimo įstatymo 100 straipsnio l dalies 2 punkte nurodytais pagrindais, t. y. jei 

mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto paţeidimo (MAĮ 141 str. l d. l p.), jei 

mokesčio įstatymas paţeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir 

kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo 

darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas (Mokesčių 

administravimo įstatymo 141 str. l d. 2 p.). 

Teismas paţymėjo, kad rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas 2004 m. sausio 29 d. 

sudarė sutartį su Ignalinos AE dėl avarinės apsaugos – galios greito sumaţinimo (AA/GGS) strypų 
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pavarų bandomųjų pavyzdţių projektavimo, gamybos ir bandymų pagal techninę specifikaciją DSS02. 

Pagal šią sutartį prekių projektavimas, gamyba, bandymai ir tiekimas turėjo būti vykdomi 2004-2006 

m. imtinai. Kaip patvirtina darbų atlikimo grafikas, dalis darbų turėjo būti įvykdyta per 240 dienų, t. y. 

maţiau nei per 12 mėnesių. Šių darbų bendrovė neatliko sutarties priede nustatytu terminu. 2005 m. 

vasario 25 d. bendrovė pateikė Vilniaus AVMI patikslintą PVM deklaraciją, kurioje nurodyta, kad 

sumokėta į biudţetą 880 586 Lt PVM, t. y. apskaičiuota nuo avanso PVM suma bei uţ 2005 m. sausio 

mėnesį mokėtina PVM. Vilniaus AVMI 2005 m. geguţės 31 d. pranešimu apie mokesčių permokos 

(skirtumo) įskaitymą informavo pareiškėją apie 34 962,01 PVM delspinigių įskaitymą. 

Teismas konstatavo, kad pareiškėjo argumentai, jog nurodytų darbų etapų neįvykdė 

sutartyje nustatytais terminais ne dėl savo kaltės, o dėl aplinkybių, kurių nenumatė ir negalėjo 

numatyti, nepagrįsti. Kaip patvirtina pareiškėjo ir Ignalinos AE raštai, pareiškėjas, atsiţvelgdamas į 

Ignalinos AE gaunamas pastabas dėl atliktų darbų kokybės, nuolat juos taisydavo ir dėl šių prieţasčių 

negalėjo atlikti darbų ir pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktų sutartyje nustatytais terminais. 

Atsiţvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas neįrodė Mokesčių 

administravimo įstatymo 141 straipsnio l dalies l ir 2 punktuose nustatytų atleidimo nuo delspinigių 

pagrindų, todėl MGK sprendimas, kuriuo patvirtintas VMI sprendimas netenkinti pareiškėjo prašymo 

atleisti jį nuo 34 962,01 Lt PVM delspinigių, teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti pagrindo nėra. 

 

  

III. 

 

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo: 

1. Panaikinti Vilniaus AVMI sprendimą priskaičiuoti ir įskaityti UAB 

„Energetikos tiekimo bazė“ 34 962,01 Lt. PVM delspinigių; 

2. Panaikinti Vilniaus AVMI 2005 m. liepos l d. sprendimą Nr. 17-6-33; 

3. Panaikinti VMI 2005 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. 69-282; 

4. Panaikinti MGK 2005 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. S-461-(-7-489/2005); 

5. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. kovo 2 d. 

sprendimą. 

Apeliaciniame skunde pareiškėjas pakarotoja argumentus ir aplinkybes, nurodytas pirmosios 

instancijos teismui pateiktame patikslintame skunde. 

VMI atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti 

nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo tuos argumentus ir aplinkybes, kuriuos 

nurodė pirmosios instancijos teismui pateiktame atsiliepime. 

Vilniaus AVMI atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad palaiko VMI atsiliepime 

išdėstytus argumentus, su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. 

 

Teisėjų kolegija 

 

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

IV. 

 

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio 4 dalį, 

prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai gaunamas toks visiškas ar dalinis atlygis, jeigu pagal 

sandorio sąlygas šios prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos ne ankščiau kaip po 12 

mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos. 

Kaip matyti iš bylos medţiagos (b.l. 43-48), vykdant 2004 m. sausio 29 d. sutartį Nr. 

29L/2280-2/10Sp-71-(14.25), dalis darbų (projektavimo darbai ir preliminarus techninis saugos 

pagrindimas) buvo numatyta atlikti per 240 dienų, t. y. maţiau nei per 12 mėnesių. Kadangi šių darbų 

pareiškėjas neatliko net per 12 mėnesių, jis priskaičiavo 539 293,68 PVM sumą nuo 2004 vasario mėn. 

gauto avanso ir šią sumą deklaravo 2005 m. vasario 25 d. pateiktoje patikslintoje 2004 m. vasario mėn. 

PVM deklaracijoje (b.l. 62). 

Kadangi mokestinis ginčas šioje byloje yra kilęs dėl pareiškėjo atleidimo nuo jam dėl 

susidariusios PVM nepriemokos apskaičiuotų ir mokesčių administratoriaus įskaitytų 34 962,01 Lt 

PVM delspinigių, svarbu nustatyti, ar pareiškėjas galėjo būti atleistas nuo delspinigių jo nurodomais 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų 

pagrindais. 
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Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 100 straipsnio l dalies 2 punkte 

numatyta galimybė atleisti mokesčio mokėtoją nuo delspinigių, jeigu yra šio įstatymo 141 straipsnio 1 

dalyje nustatytas pagrindas. Pagal pareiškėjo nurodomus Lietuvos Respublikos mokesčių 

administravimo įstatymo 141 straipsnio l dalies l ir 2 punktus, tokie pagrindai yra, jei mokesčių 

mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto paţeidimo; jei mokesčio įstatymas paţeistas dėl 

aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios, ir kurių jis nenumatė ir negalėjo 

numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų veiksmai ar 

neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas. 

Iš Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje esančios 

teisės normos, nustatančios, kad prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai gaunamas toks visiškas ar 

dalinis atlygis, jeigu pagal sandorio sąlygas šios prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos 

ne anksčiau, kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos, aišku, kad prievolė apskaičiuoti PVM 

nuo gauto visiško ar dalinio atlygio uţ dar neįvykdytą sandorį neatsiranda tik tuo atveju, kai sandoryje 

nustatomos tokios sąlygos, kurios uţtikrina sandorio įvykdymą per nustatytą terminą. Sandoryje 

nurodomas jo įvykdymo terminas yra tik viena iš sandorio sąlygų, todėl vien tik termino, kuris 

trumpesnis nei 12 mėnesių nurodymas sandoryje, nėra pakankamas, kad būtų uţtikrintas sandorio 

įvykdymas per šį terminą, jeigu sandoryje nustatytos netinkamos sąlygos arba nenustatytos kitos 

sąlygos, kurių visuma uţtikrintų sandorio įvykdymą per šį terminą. Tai reiškia, kad šalys, 

atsiţvelgdamos į sandorio objekto ypatumus, į kitą sandorio šalį, turi numatyti visas tikėtinas kliūtis 

sandoriui įvykdyti ir jame nustatyti tokias sąlygas (įskaitant pakankamai ilgus terminus, pakankamo 

dydţio netesybas uţ jų paţeidimą ir pan.), kurios uţtikrintų sandorio įvykdymą per nustatytą terminą. 

Nors pareiškėjas teigia, kad jis nėra kaltas dėl padaryto mokesčių įstatymo paţeidimo, 

kadangi negalėjo numatyti, kad etapo darbus nebus įmanoma tinkamai įforminti sutartyje nustatytais 

terminais dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios, ir įmonė nenumatė ir negalėjo numatyti šių 

aplinkybių, tačiau kaip matyti iš bylos medţiagos (MGK bylos l. 49-50), pareiškėjas 2005 m. birţelio 

17 d. skunde, pateiktame Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, nurodė, kad darbus 

atliko 2004 m. sausio 29 d. sutartyje Nr. 29L/2280-2/10Sp-71-(14.25) numatytu laiku, tačiau 

nepavyko laiku pasirašyti darbų priėmimo aktus, nes atlikti darbai netenkindavo VĮ Ignalinos AE, kuri 

pateikdavo savo komentarus bei pastabas, kuriuos pareiškėjui reikėjo taisyti. Pareiškėjas taip pat 

nurodė, kad pagal minėtą sutartį vykdomi darbai nėra įprasti, jie yra sudėtingi, reikalaujantys atlikti 

apskaičiavimus ir pačius darbus itin kruopščiai ir kokybiškai, kadangi Ignalinos atominė elektrinė yra 

valstybinis strateginis objektas, reikalaujantis didelio dėmesio saugumo uţtikrinimui. Ir pareiškėjo 

susirašinėjimo su Ignalinos AE medţiaga patvirtina, kad pareiškėjas perduodavo Ignalinos AE 

netinkamai atliktus darbus, todėl atsiţvelgdamas į gaunamas pastabas dėl atliktų darbų, nuolat juos 

taisydavo. Todėl nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas yra nekaltas dėl to, kad nurodytų darbų etapų 

neįvykdė sutartyje nustatytais terminais, ir kad jis gali būti atleistas nuo delspinigių Lietuvos 

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. 

Vertinant galimybę atleisti pareiškėją nuo delspinigių Lietuvos Respublikos mokesčių 

administravimo įstatymo 141 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, paţymėtina, jog MGK 2005 m. 

lapkričio 14 d. sprendime Nr. S-461-(7-489/2005) teisingai nurodė, kad pareiškėjo skunde dėstomi 

argumentai dėl atliekamų darbų neįprastumo ir sudėtingumo, taip pat aplinkybė, kad OAO „GOZ 

Obuhovskij zavod“ netikėtai atšaukė pareiškėjui suteiktus įgaliojimus ir pareiškėjas buvo priverstas 

ieškoti naujo gamintojo, nelaikytini aplinkybėmis, įrodančiomis minėto įstatymo 141 straipsnio 1 

dalies 2 punkte nurodyto pagrindo buvimą, kadangi sudarydamas 2004 m. sausio 29 d. sutartį su 

Ignalinos AE pareiškėjas turėjo įvertinti tiek darbų sudėtingumą, tiek savo ir pasirinktų komercinės 

veiklos partnerių galimybes tinkamai ir laiku įvykdyti sutartyje aptartus darbus. Be to, iš bylos 

medţiagos matyti, kad pareiškėjas ţinojo, jog įmonė „GOZ Obuhovskij zavod“ turi labai daug 

uţsakymų iš Rusijos atominių elektrinių, taip pat, kad ši įmonė nuolat nesilaiko prekių tiekimo 

terminų, teikia pirmenybę kariniams uţsakymams. 

Įvertinus visa, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė 

teisėtą ir pagrįstą sprendimą. 

Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija  

 

n u t a r i a : 

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. kovo 2 d. sprendimą palikti nepakeistą. 
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Pareiškėjo UAB ,,Energetikos tiekimo bazė” apeliacinį skundą atmesti. 

Nutartis neskundţiama. 

 

 

1.3.1.4. Dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos veiklos apmokestinimo 

 

Gyventojų mokesčio uţ komunalines paslaugas ir gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų 

eksploatavimo išlaidų apskaičiavimas, gyventojų konsultavimas jiems rūpimais klausimais ir paţymų 

išdavimas, parengimas ir pateikimas gyventojams pranešimų apie apskaičiuotus mokesčius uţ 

komunalines paslaugas ir patalpų eksploatavimą, tarpininkavimo tarp komunalinių ar kitų paslaugų 

įmonių ir gyvenamųjų namų statybos bendrijos narių paslaugos yra PVM objektas ir apmokestinamos, 

esant Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme įtvirtintoms sąlygoms, 18 procentų mokesčio tarifu. 

 

               Administracinė byla Nr.A
7
-1313/2006 

                                                                                          Procesinio sprendimo kategorija 9.3 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  

2006 m. rugsėjo 12 d. 

Vilnius 

 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Antano 

Ablingio, Gintaro Kryţevičiaus (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), 

sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei, 

dalyvaujant pareiškėjo 153-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos atstovams Juozui Pukanasiui ir 

advokatei Rimai Raţinskienei, 

atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atstovui Kęstučiui Kadonui, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo 153-osios 

gyvenamųjų namų statybos bendrijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 

2006 m. vasario 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos 153-osios gyvenamųjų 

namų statybos bendrijos skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, 

trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo 

panaikinimo.  

 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė : 

 

I. 

 

Pareiškėjas 153-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija kreipėsi į administracinį teismą, 

prašydama panaikinti Mokestinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2005 m. lapkričio 17 d. 

sprendimo Nr. S-459-(7-462/2005) dalį ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 

(toliau – ir VMI prie FM) 2005 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 69-240 dalį dėl nurodymų Bendrijai 

sumokėti į biudţetą 110 692 Lt PVM, 41 461 Lt PVM delspinigių ir 11 069 Lt baudą arba 

nepanaikinus minėtų sprendimų dalių dėl mokėtino 110 692 Lt PVM, remiantis Mokesčių 

administravimo įstatymo 100 straipsnio, 141 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 4 punkto nuostatomis, 

atleisti Bendriją nuo 41 461 Lt PVM delspinigių ir 11 069 Lt baudos. 

Skunde nurodė, jog mokesčių administratoriaus patikrinimo akto 2.1 punkte ir Komisijos 

sprendime padaryta nepagrįsta išvada, kad Bendrija gyventojams uţ atlygį atliko mokesčio uţ 

komunalines paslaugas ir gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo išlaidų 

apskaičiavimą, gyventojų konsultavimą jiems rūpimais klausimais, paţymų išdavimą, pranešimų 

gyventojams apie apskaičiuotus mokesčius uţ buto komunalines paslaugas ir patalpų eksploatavimą 

parengimą bei pateikimą ir pan., nes Bendrija paslaugų uţ uţmokestį neteikė. Nurodė, kad Bendrija, 

kaip daugiabučio namo savininkų bendrija, yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo patalpų 
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savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir 

įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto ţemės sklypo valdymu, naudojimu, prieţiūra ir tvarkymu 

(Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – ir DNSBĮ) 3 str. 1 d.). Bendrijai sumokėti 

jos narių pinigai faktiškai yra Bendrijos narių mokestis, skirtas atlikti pagal įstatymus ir kitus teisės 

aktus Bendrijai privalomiems veiksmams, nurodytiems DNSBĮ, CK ir kituose teisės aktuose. Šį faktą 

įrodo 2000 m. geguţės 17 d., 2002 m. kovo 21 d., 2003 m. kovo 21 d., 2003 m. balandţio 28 d. 

Bendrijos įgaliotinių susirinkimų protokolai, kuriuose tiksliai įvardinta minėto nario mokesčio 

paskirtis. Bendrija, rinkdama nario mokestį, nesiekė materialinės naudos sau. Surinktos lėšos buvo 

reikalingos uţtikrinti gyvenamųjų namų, priklausančių Bendrijai, nuolatinę prieţiūrą (eksploatavimą), 

finansuoti privalomųjų darbų atlikimą. Aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 

patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir 

prieţiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, kuris Bendrijoms yra privalomas, 9 

punkte nurodyta, kokie privalomi darbai turi būti atlikti. Jiems atlikti yra reikalingos lėšos, kurios 

bendrijos nario mokesčio forma renkamos iš bendrijos narių. Bendrija, vykdydama savo veiklą, atliko 

visus veiksmus, kurie yra privalomi pagal Reglamentą STR 1.12.05:2002. 

Pagal PVM įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų 

teikimas, tenkinantis šias sąlygas: prekės teikiamos ir (arba) paslaugos teikiamos uţ atlygį; prekių 

tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas vyksta šalies teritorijoje; prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia 

apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą. Paţymėjo, kad Bendrija atitinka tik 

vieną iš minėtų trijų sąlygų, t.y. veikia šalies teritorijoje, tačiau neteikė ir neteikia jokių prekių ar 

paslaugų uţ atlygį, nevykdo jokios ekonominės veiklos. Pareiškėjo manymu, pagal PVM įstatymo 2 

straipsnio 3 dalį, atlygiu nelaikomas pelno nesiekiančių juridinių asmenų gaunamas nario mokestis ir 

(arba) paaukotos lėšos, jeigu jų gavimo neįmanoma susieti su konkrečiomis prekėmis arba 

teikiamomis konkrečiomis paslaugomis, t.y. jos gaunamos pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklai, 

susijusiai su visų narių interesų atstovavimu ir visiems nariams tenkančia nauda, finansuoti. Paţymėjo, 

kad atlygiu yra laikomas ne bet kokios asmens įplaukos, bet tik atlyginimas uţ tiekiamas prekes 

(teikiamas paslaugas), t. y. tarp atlyginimo ir prekių tiekimo (paslaugų teikimo) turi būti tiesioginis 

ryšys. Bendrijos veikla taip pat neatitinka PVM 2 straipsnio 6 dalyje pateikto ekonominės veiklos 

apibrėţimo. Kad veikla būtų laikoma ekonomine veikla, ji turi būti atlygintina. Tačiau Bendrijos 

įsteigimo tikslas – ne pajamų gavimas, o vykdymas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų privalomų 

reikalavimų, siekiant išsaugoti šalies būsto fondą (DNSBĮ 32 str. 1 d.).  

 PVM 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad PVM neapmokestinamos politinių partijų, 

profesinių sąjungų ir kitų įsteigtų bei veikiančių narystės pagrindu pelno nesiekiančių juridinių 

asmenų savo nariams teikiamos paslaugos, jeigu jos atitinka juridinio asmens tikslus ir uţ šias 

paslaugas, be nario mokamo nario mokesčio, negaunamas joks papildomas atlygis. Šios dalies 

nuostatos pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklai taikomos tik tuo atveju, kai įmanoma nario 

mokesčio mokėjimą susieti su konkrečiam nariui suteikta konkrečia paslauga. Bendrija pagal DNSBĮ 

3 straipsnio 1 dalį yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris uţ nario mokestį (t.y. iš gyventojų 

renkamus pinigus) teikia DNSBĮ 2 straipsnio 6 dalyje, CK 4.84 straipsnyje ir Reglamente STR 

1.12.05:2002 numatytas Bendrijai privalomas paslaugas. Todėl, pagal PVM įstatymo 24 straipsnio 1 

dalį ir 129 straipsnio 11 dalį, Bendrijos teikiamos paslaugos neapmokestinamos PVM. 

 2001 m. sausio 18 d. VMI prie FM rašte Nr. 08-1-02-6839, adresuotame Vilniaus apskrities 

valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – ir Inspekcija), Vilniaus m. 225-jai daugiabučių namų 

savininkų bendrijai ir Finansų ministerijai, išaiškino, kad bendrijos narių tikslinės įmokos (pvz., namo 

bendrojo naudojimo objektų išlaikymui ir remontui) ir įmokos, susijusios su bendrijos veikla, 

apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, bendrijos pajamoms nepriskiriamos, nes minėtomis įmokomis 

šiuo atveju kompensuojamos bendrijos patirtos remonto, eksploatavimo, administravimo ir ūkio 

išlaidos, t. y. minėtos įmokos nėra pajamos, gautos uţ suteiktas paslaugas, bet bendrijos veiklos 

išlaidų, susijusių su jos veikla, kompensavimas. Kadangi pagal PVM įstatymą PVM objektas yra 

prekių gamybos, atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų procese sukurta ir realizuota pridėtinė vertė ir 

importuojamos prekės, todėl minėtas išlaidų, susijusių su jos veikla, kompensavimas nėra PVM 

objektas ir PVM nuo šios kompensacijos neturi būti skaičiuojamas.  

 Inspekcijos 2001 m. lapkričio 5 d. patikrinimo akte Nr. 18-01-29-964 konstatuota, kad 

patikrinus 153-ąją GNSB, įregistruotą adresu Pašilaičių g. 6-38, Vilniuje, paţeidimų, susijusių su 

įmonės buhalterine apskaita, pridėtinės vertės mokesčiu, įmokomis į Garantinį fondą, juridinių 

asmenų pelno ir kitais mokesčiais, nenustatyta.  
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Atsakovas nesutiko su pareiškėjos skundu ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą, o pareiškėjos 

skundţiamus sprendimus palikti nepakeistus. Atsiliepime į pareiškėjos skundą (b.l. 72-73) ir atstovas 

teismo posėdyje (b.l. 84-85) paaiškino, kad nuo įstatų įregistravimo savivaldos vykdomojoje 

institucijoje dienos Bendrija turi juridinio asmens teises. Pagal PVM įstatymo nuostatas ne pelno 

siekiančioms organizacijoms (įmonėms), turinčioms juridinio asmens teises, galioja bendros 

registravimo PVM mokėtojomis ir apmokestinimo PVM nuostatos, kurias reglamentuoja PVM 

įstatymas ir su juo susiję poįstatyminiai aktai. 

Pagal 1993 m. gruodţio 23 d. PVM įstatymo Nr.I-345 1 straipsnio nuostatas, PVM objektas 

– prekių gamybos, atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų procese sukurta ir realizuota pridėtinė vertė 

bei importuojamos prekės. To paties įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad paslaugos, kaip mokesčio 

objektas, yra visų rūšių darbai, patarnavimai ir kita apmokestinama veikla, išskyrus atliekamą 

darbdaviui pagal darbo sutartį. Pagal nuo 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojusio PVM įstatymo 3 straipsnio 

nuostatas, PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šio straipsnio 

sąlygas. Ne pelno siekiančių organizacijų (įmonių) tapimo PVM mokėtojais kriterijumi laikomos per 

12 mėnesių jų gautos pajamos uţ parduotas prekes ir suteiktas paslaugas. Bendrijos pajamomis yra 

laikomos visos gyventojams uţ pastatų administravimą apskaičiuotos sumos (uţ gyventojams 

mokesčio uţ komunalines paslaugas ir gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo 

išlaidų apskaičiavimą, gyventojų konsultavimą jiems rūpimais klausimais ir paţymų išdavimą, uţ 

parengtus ir pateiktus gyventojams pranešimus apie apskaičiuotus mokesčius uţ buto komunalines 

paslaugas ir patalpų eksploatavimą, uţ gyventojų komunalinių paslaugų mokesčių surinkimą, uţ 

sutarčių su komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir organizacijomis sudarymą ir vykdymo 

kontrolę, uţ gyvenamųjų namų bendrųjų inţinerinių įrenginių auditą ir kt.). Šios Bendrovės teikiamos 

administravimo paslaugos yra PVM objektas, kuris apmokestinamas 18 proc. PVM tarifu. 

Bendrija tiek pagal senojo PVM įstatymo 6 straipsnio, tiek pagal naujojo PVM įstatymo 71 

straipsnio nuostatas (kai apmokestinamųjų asmenų, neįsiregistravusių PVM mokėtojais, atlygis uţ 

patiektas prekes ar suteiktas paslaugas per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) buvo didesnis negu 100 

000 Lt, PVM skaičiuojamas nuo sumos, viršijančios 100 000 Lt) turėjo skaičiuoti PVM, mokėti jį į 

biudţetą bei privalomai registruotis PVM mokėtoju. Paminėtos Bendrijos paslaugos buvo PVM 

objektas ir turėjo būti apmokestintos taikant 18 proc. PVM tarifą. 

Tretysis suinteresuotasis asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su 

pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti 

 

II. 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. vasario 20 d. sprendimu pareiškėjos 

skundą atmetė kaip nepagrįstą. 

Teismas nustatė, kad Vilniaus apskrities VMI, atlikusi patikrinimą dėl likviduojamos 153-

osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos (b. l. 15-21) atsiskaitymo su biudţetu, 2005 m. balandţio 

19 d. patikrinimo akte Nr. 08-04-21-607 konstatavo, kad Bendrija mokestinio patikrinimo laikotarpiu 

(nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2004 m. geguţės 30 d.) nebuvo įsiregistravusi PVM mokėtoja, 

nedeklaravo PVM ir jo nemokėjo. Vietos mokesčio administratorius nustatė, kad Bendrija per 

laikotarpį nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2003 m. rugsėjo 30 d. gavo pajamas iš 26 daugiabučių 

gyvenamųjų namų gyventojų uţ jiems suteiktas paslaugas (gyventojų mokesčio uţ komunalines 

paslaugas ir gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo išlaidų apskaičiavimą, 

gyventojų konsultavimą jiems rūpimais klausimais ir paţymų išdavimą, uţ parengtus ir pateiktus 

gyventojams pranešimus apie apskaičiuotus mokesčius uţ komunalines paslaugas ir patalpų 

eksploatavimą) bei tarpininkavimo (tarp komunalinių ar kitų paslaugų įmonių ir Bendrijos narių) 

paslaugas. Konstatavo, kad šios pajamos pagal PVM įstatymą (iki 2002 m. birţelio 30 d. galiojusio 

įstatymo Nr. I-345 1 straipsnis, nuo 2002 m. liepos 1 d. galiojančio įstatymo Nr. IX-751 3 straipsnis) 

yra PVM objektas ir pajamos uţ šias paslaugas turėjo būti apmokestinamos taikant 18 % PVM tarifą. 

Vietos mokesčio administratorius nustatė, kad Bendrijos pajamos uţ suteiktas paslaugas per metus 

(per paskutinius 12 mėnesių) 2001 m. sausio mėnesį viršijo 100 000 Lt (sudarė 205 161,18 Lt), tačiau 

Bendrija, paţeisdama PVM įstatymo 6 straipsnio 3 dalį (1998 m. birţelio 2 d. įstatymas Nr. VIII-764), 

PVM neskaičiavo ir į biudţetą nemokėjo. Dėl šio paţeidimo vietos mokesčio administratorius 

Bendrijai papildomai apskaičiavo 75 838 Lt PVM, o uţ nuo 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojusio PVM 

įstatymo 71 straipsnio paţeidimus (2002 m. kovo 5 d. įstatymas Nr. IX-751) uţ laikotarpį nuo 2002 m. 

liepos 1 d. iki 2003 m. rugsėjo 30 d. papildomai apskaičiavo 34 854 Lt PVM, o iš viso 110 692 Lt 
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PVM (Mokesčių administravimo įstatymo Nr. I-345 36 straipsnis, Mokesčių administravimo įstatymo 

Nr. IX-751 123 straipsnio 3 dalis). Vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio 

6 dalimi (2001 m. birţelio 26 d. įstatymas Nr.IX-394) bei Mokesčių administravimo įstatymo Nr.IX-

2112 96 straipsniu, nuo minėtos PVM sumos apskaičiavo 41 461 Lt PVM delspinigių (MGK bylos 

Nr.6.11-03-(7-462)29-51 lapai). 

Vilniaus apskrities VMI 2005 m. birţelio 27 d. sprendimu Nr. 17-2-123 patvirtino minėto 

patikrinimo akto nurodymus ir skyrė Bendrijai 11 069 Lt (110 692 Lt x 10 proc.) PVM baudą (MGK 

bylos 19-22, 24-28 lapai). Centrinis mokesčių administratorius 2005 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu 

Nr.69-240 patvirtino minėtą vietos mokesčių administratoriaus sprendimą (MGK bylos 9-11,12-17 L). 

Mokestinių ginčų komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, atsakovo sprendimą dalyje dėl PVM 

paliko nepakeistą (MGK bylos 86-90, 1-7 lapai). 

Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl to, ar Bendrija laikotarpiu nuo 2001 

m. sausio 1 d. iki 2003 m. rugsėjo 30 d. suteikė paslaugas ir uţ jas gavo pajamas, kurios yra PVM 

objektas. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja PVM įstatymas (iki 2002 m. liepos 1 d. galiojęs 

1993 m. gruodţio 22 d. įstatymas Nr.I-345 ir nuo 2002 m. liepos 1 d. galiojantis įstatymas Nr. IX-751) 

bei Mokesčių administravimo įstatymas. Pareiškėjo nurodyti Daugiabučių namų savininkų bendrijų 

įstatymas, aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr.351 patvirtintas Statybos techninis 

reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir prieţiūros privalomieji reikalavimai 

ir jų įgyvendinimo tvarka“ sprendţiant mokestinį ginčą netaikytini, kadangi reglamentuoja ne 

mokestinius, o kitokio pobūdţio teisinius santykius, o įstatymais nustatyti mokesčiai turi būti 

skaičiuojami ir mokami remiantis mokesčių įstatymais. 

Byloje aktualios iki 2002 m. liepos 1 d. galiojusios 1993 m. gruodţio 22 d. PVM įstatymo 

Nr. I-345 redakcijos 1 straipsnis nustatė, kad pridėtinės vertės mokesčio objektas yra prekių gamybos, 

atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų procese sukurta ir realizuota pridėtinė vertė bei importuojamos 

prekės. Pagal šio įstatymo 3 straipsnio nuostatas, paslaugos, kaip mokesčio objektas, yra visų rūšių 

darbai, patarnavimai ir kita apmokama veikla, išskyrus atliekamą darbdaviui pagal darbo sutartį. To 

paties įstatymo 4 straipsnis nustatė, kad PVM imamas nuo visų prekių gamybos ir paslaugų teikimo 

procese sukurtos pridėtinės vertės ir importuojamų prekių, išskyrus šio straipsnio 1-19 punktuose 

nurodytas paslaugas. 

Nuo 2002 m. liepos 1 d. galiojančio įstatymo Nr.IX-751 3 straipsnis nustato, kad PVM 

objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir 

(arba) paslaugos teikiamos uţ atlygį; 2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio įstatymo 

nuostatas vyksta šalies teritorijoje; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, 

vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks. 

PVM įstatymo 7 straipsnis nustato, kad jeigu šiame įstatyme nenustatyta kitaip, paslaugų 

teikimu laikomas bet koks sandoris dėl bet kokio civilinių teisių objekto, jeigu šis sandoris pagal šį 

įstatymą nelaikomas prekių tiekimu. Atvejus, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas PVM 

neapmokestinamas, nustato PVM įstatymo 20-33 straipsniai. 

Vadovaudamasis minėtu teisiniu reglamentavimu, teismas konstatavo, kad pareiškėjas 

neįrodęs savo skundo teiginių, kad Bendrija neteikė paslaugų uţ atlygį ir negavo iš to pajamų, ir 

nepagrindęs įrodymais savo argumentų, kad Bendrijai jos narių sumokėti pinigai yra nario mokestis, 

kuris skirtas teisės aktais numatytiems Bendrijos veiksmams atlikti. Pareiškėjo pateikti Bendrijos 

susirinkimų protokolai (b.1. 29-52) to neįrodo. Pareiškėjas įrodymais nepaneigė mokesčių 

administratoriaus nustatytų aplinkybių, kad Bendrija per laikotarpį nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2003 

m. rugsėjo 30 d. gavo pajamas iš 26 daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų uţ jiems suteiktas 

paslaugas (gyventojų mokesčio uţ komunalines paslaugas ir gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo 

patalpų eksploatavimo išlaidų apskaičiavimą, gyventojų konsultavimą jiems rūpimais klausimais ir 

paţymų išdavimą, uţ parengtus ir pateiktus gyventojams pranešimus apie apskaičiuotus mokesčius uţ 

komunalines paslaugas ir patalpų eksploatavimą) bei tarpininkavimo (tarp komunalinių ar kitų 

paslaugų įmonių ir Bendrijos narių) paslaugas. Komisija ir mokesčio administratoriai sprendimuose 

padarė pagrįstas išvadas, kad Bendrijos pajamos iš minėtos tarpininkavimo ir pastatų administravimo 

veiklos yra PVM objektas (iki 2002 m. liepos 1 d. galiojusio 1993 m. gruodţio 22 d. PVM įstatymo 

Nr.l-345 1 str. ir nuo 2002 m. liepos 1 d. galiojančio įstatymo Nr.IX-751 3 str.). Minėtų paslaugų 

teikimas nepriskirtinas PVM numatytoms išimtims, kai paslaugų teikimas neapmokestinamas (iki 

2002 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos 1993 m. gruodţio 22 d. PVM įstatymo Nr.I-345 4 str. 1-19 

p., nuo 2002 m. liepos 1 d. galiojančio įstatymo Nr.IX-751 20-33 straipsniai). 
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Bendrijos registravimo paţymėjimas ir įstatai (b.1. 15-21) patvirtina, kad 1993 m. gruodţio 

2 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įregistruota Bendrija turi juridinio asmens teises. Atsakovas 

pagrįstai nurodė, kad juridiniams asmenims, kurie yra ne pelno siekiančios organizacijos (įmonės) 

galioja bendrosios registravimo PVM mokėtojais ir apmokestinimo šiuo mokesčiu nuostatos (iki 2002 

m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos 1993 m. gruodţio 22 d. PVM įstatymo Nr.I-345 6 str., nuo 2002 

m. liepos 1 d. galiojančio įstatymo Nr.IX-751 71 str.), pagal kurias, jei PVM mokėtojais 

neįsiregistravusių apmokestinamųjų asmenų atlygio uţ vykdant ekonominę veiklą uţ patiektas prekes 

ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 100 000 Lt, pradedant 

tuo mėnesiu, kurį minėta riba buvo viršyta, privalo uţ tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas 

šio įstatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudţetą bei įsiregistruoti PVM mokėtoju. 

Kadangi, kaip matyti iš bylos medţiagos, nagrinėjamu atveju Bendrijos pajamos uţ pastatų 

administravimo paslaugas bei tarpininkavimo paslaugos (tarp komunalinių ar kitų paslaugų įmonių ir 

Bendrijos narių) 100 000 Lt sumą viršijo 2001 metų sausio mėnesį (buvo 205 161,18 Lt), tačiau 

Bendrija, paţeisdama tuo metu galiojusio PVM įstatymo 6 straipsnio 3 dalį (nuo 2002 m. liepos 1 d. – 

PVM įstatymo 71 str.) PVM neskaičiavo ir į biudţetą nemokėjo, todėl mokesčio administratorius 

pagrįstai uţ 2002 m. sausio-2003 m. rugsėjo mėnesių laikotarpį, taikydamas 18 proc. PVM tarifą 

pareiškėjui papildomai apskaičiavo ir nurodė sumokėti į biudţetą 110 692 Lt PVM ir nuo minėtos 

PVM sumos apskaičiavo 41 461 Lt PVM delspinigių, skyrė minimalią (10 proc.) 11 069 Lt PVM 

baudą. 

Teismas nusprendė, kad Komisija sprendime pagrįstai nesirėmė pareiškėjo nurodytu 2001 

m. liepos 18 d. VMI prie FM raštu Nr. 08-1-02-6839 (MGK bylos 80-81 1.), kuris yra adresuotas ne 

pareiškėjui, ir teisingai nurodė, kad mokesčiai turi būti mokami ir skaičiuojami pagal mokesčių 

įstatymus. 

Dėl pareiškėjo prašymo, remiantis Mokesčių administravimo įstatymo 100 straipsniu, 141 

straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 4 punkto nuostatomis, atleisti Bendriją nuo 41 461 Lt PVM delspinigių 

ir 11 069 Lt baudos, teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju nėra Mokesčių administravimo įstatymo 

100 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant mokesčio mokėtojas gali būti atkleistas nuo 

delspinigių. Todėl pareiškėjo prašymas dėl atleidimo nuo delspinigių negali būti tenkinamas. 

Teismas nurodė, jog pareiškėjas prašo taikyti šio straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus, tačiau jis 

neįrodė, kad nėra kaltas dėl minėtų PVM įstatymo paţeidimų. Pareiškėjo nurodytas 2001 m. liepos 18 

d. ne jam adresuotas VMI prie FM raštas Nr. 08-1-02-6839 (MGK bylos 80-81 1.), kuriuo pareiškėjas 

pradėjo remtis tik pateikdamas skundus atsakovui ir Mokestinių ginčų komisijai (MGK bylos 1-7,12-

17), tačiau juo nesirėmė pastabose dėl patikrinimo akto (MGK bylos 24-28 1.) ir nėra įrodymų, kad 

juo rėmėsi apmokestinimo laikotarpiu, negali būti pripaţintas suklaidinusiu pareiškėją mokesčio 

administratoriaus konsultacija ar klaidingu apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimu, t.y. 

neatitinka Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyto teisinio 

reglamentavimo. Be to, teismas pripaţino, kad nagrinėjamu atveju nėra ir Mokesčių administravimo 

įstatymo 141 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų. Todėl pareiškėjo prašymo dėl atleidimo nuo baudos 

netenkino. 

 

III. 

 

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 

2006 m. vasario 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Teigia, jog jis jokių apmokamų paslaugų 

niekam neteikė, o iš gyventojų renkami pinigai pagal savo prigimtį yra nario mokestis, turintis tikslinę 

paskirtį. Uţ jį atliekamos pagal DNSBĮ 2 straipsnio 6 dalį, CK 4.84 straipsnį ir STR 1.12.05:2002 

„Gyvenamųjų namų naudojimo ir prieţiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ 

numatytos Bendrijai privalomos paslaugos, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas. Bendrijos 

narių tikslinės įmokos (pvz., lėšos skirtos namo bendrojo naudojimo objektų išlaikymui ir remontui) ir 

įmokos, susijusios su bendrijos veikla, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, bendrijos pajamoms 

nepriskiriamos, nes minėtomis įmokomis šiuo atveju kompensuojamos bendrijos patirtos remonto, 

eksploatavimo, administravimo ir ūkio išlaidos, t.y. minėtos įmokos nėra pajamos, gautos uţ suteiktas 

paslaugas, bet bendrijos veiklos išlaidų susijusių su jos veikla, kompensavimas. Šį faktą įrodo 

Bendrijos įgaliotinių susirinkimų protokolai, kuriuose tiksliai įvardinta minėto nario mokesčio 

paskirtis. Rinkdama nario mokestį, Bendrija nesiekė materialinės naudos sau. Surinktos lėšos buvo 

reikalingos tam, kad būtų galima uţtikrinti gyvenamųjų namų, priklausančių Bendrijai, nuolatinės 

prieţiūros (eksploatavimo), privalomųjų darbų atlikimo finansavimą. 
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Nesutinka su teismo teiginiu, jog jis neįrodė savo skundo teiginių, kad neteikė paslaugų uţ 

atlygį ir negavo iš to pajamų, bei nepagrindė įrodymais argumentų, kad Bendrijai narių sumokėti 

pinigai yra nario mokestis, kuris skirtas teisės aktais numatytiems Bendrijos veiksmams atlikti. Mano, 

jog pateikti Bendrijos įgaliotinių susirinkimų protokolai tą įrodo. Pagal Bendrijos įstatus įgaliotinių 

susirinkimas yra vienas iš Bendrijos valdymo organų, turintis teisę tvirtinti pajamų ir išlaidų sąmatą 

bei jos vykdymo ataskaitą, nustatyti stojamojo mokesčio ir kitų įmokų dydį bei jų mokėjimo tvarką; 

pateikti Bendrijos įgaliotinių susirinkimų protokolai tą įrodo. 2002 m. kovo 21 d. Bendrijos 

ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo protokole nurodyta, kad bendrija išlaikoma, priskaičiuojant 

tikslines pajamas, kurios skirtos numatytiems Bendrijos veiksmams atlikti. 

Mokesčių administratorius, informuodamas ir konsultuodamas mokesčių mokėtojus 

mokesčių mokėjimo klausimais, turi atsiţvelgti į atitinkamo apibendrinto mokesčio įstatymo 

paaiškinimo turinį. Todėl mano, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog Komisija sprendime pagrįstai 

nesirėmė pareiškėjo nurodytu 2001 m. liepos 18 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos raštu Nr. 08-1-

02-6839, kuris yra adresuotas ne pareiškėjui. Sutinka, kad mokesčiai turi būti mokami ir skaičiuojami 

pagal mokesčių įstatymus. Tačiau teismas nepagrįstai ignoravo tai, kad šis raštas labai svarbus 

nagrinėtinu atveju, nes adresuotas analogišką veiklą vykdančiai Vilniaus m. 225-jai daugiabučių namų 

savininkų bendrijai, Vilniaus apskrities VMI bei Finansų ministerijai. 

Teismas nepagrįstai neatsiţvelgė į tai, kad Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių 

inspekcijos pareigūnai 153-iąją GNSB tikrino anksčiau ir 2001 m. lapkričio 5 d. patikrinimo akte Nr. 

18-01-29-964 konstatavo, kad paţeidimų, susijusių su įmonės buhalterine apskaita, Pridėtinės vertės 

mokesčiu, įmokomis į Garantinį fondą, Juridinių asmenų pelno ir kitais mokesčiais, nenustatyta. Tai 

tiesioginis įrodymas, tik dar kartą patvirtinantis, jog Bendrija tuo metu galiojusio PVM įstatymo 

nuostatų nepaţeidė.  

Mano, kad teismas neteisingai interpretavo Mokesčių administravimo įstatymo 100 

straipsnio 1 dalį ir 141 straipsnio 1 dalį dėl atleidimo nuo delspinigių ir baudų. Remdamasis byloje 

esančiais duomenimis, t. y. Vilniaus apskrities VMI 2001 m. lapkričio 5 d. patikrinimo aktu Nr. 18-01-

29-964 ir 2001 m. liepos 18 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos raštu Nr. 08-1-02-6839, tvirtina, kad 

ir nustačius PVM paţeidimą, yra pagrindas atleisti Bendriją nuo delspinigių ir baudų. 

Teismas, konstatavęs Bendrijos padarytą paţeidimą, rėmėsi vien tik atsakovo paaiškinimais, 

o jo išvada dėl pareiškėjo padaryto paţeidimo padaryta paţeidţiant įrodymų vertinimo taisykles, nes ji 

nėra pagrįsta faktiniais bylos duomenimis. Nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai 

dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas 

ištirti.  

Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą 

teismo sprendimą. Nesutikdamas su apeliaciniu skundu nurodo atsiliepime pirmosios instancijos 

teismui nurodytus motyvus. 

Pareiškėjo atstovai apeliacinės instancijos teisme palaikydami skundą prašo jį patenkinti. 

Naujų, skunde nepaminėtų, pirmosios instancijos teismo sprendimo nepagrįstumo ir neteisėtumo 

argumentų jie neišdėstė. 

Atsakovo atstovas prašo apeliacinį skundą atmesti. 

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

IV.  

 

Pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas. 

Byloje nustatyta, kad pareiškėjas per laikotarpį nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2003 m. rugsėjo 

30 d. gavo pajamas iš 26 daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų uţ jiems suteiktas paslaugas: 

gyventojų mokesčio uţ komunalines paslaugas ir gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų 

eksploatavimo išlaidų apskaičiavimą, gyventojų konsultavimą jiems rūpimais klausimais ir paţymų 

išdavimą, uţ parengtus ir pateiktus gyventojams pranešimus apie apskaičiuotus mokesčius uţ 

komunalines paslaugas ir patalpų eksploatavimą, tarpininkavimo tarp komunalinių ar kitų paslaugų 

įmonių ir Bendrijos narių paslaugas. 

Byloje taikytinos iki 2002 m. liepos 1 d. galiojusios 1993 m. gruodţio 22 d. Pridėtinės vertės 

mokesčio (toliau – ir PVM) įstatymo Nr. I-345 redakcijos 1 straipsnis nustatė, kad pridėtinės vertės 
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mokesčio objektas yra prekių gamybos, atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų procese sukurta ir 

realizuota pridėtinė vertė bei importuojamos prekės. Pagal šio įstatymo 3 straipsnio nuostatas, 

paslaugos, kaip mokesčio objektas, yra visų rūšių darbai, patarnavimai ir kita apmokama veikla, 

išskyrus atliekamą darbdaviui pagal darbo sutartį. To paties įstatymo 4 straipsnis nustatė, kad PVM 

imamas nuo visų prekių gamybos ir paslaugų teikimo procese sukurtos pridėtinės vertės ir 

importuojamų prekių, išskyrus šio straipsnio 1-19 punktuose nurodytas paslaugas. 

Nuo 2002 m. liepos 1 d. galiojančio įstatymo Nr. IX-751 3 straipsnis nustato, kad PVM 

objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir 

(arba) paslaugos teikiamos uţ atlygį; 2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio įstatymo 

nuostatas vyksta šalies teritorijoje; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo 

vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks. 

PVM įstatymo 7 straipsnis nustato, kad jeigu šiame įstatyme nenustatyta kitaip, paslaugų 

teikimu laikomas bet koks sandoris dėl bet kokio civilinių teisių objekto, jeigu šis sandoris pagal šį 

įstatymą nelaikomas prekių tiekimu. Atvejus, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas PVM 

neapmokestinamas, nustato PVM įstatymo 20-33 straipsniai. 

Juridiniams asmenims, kurie yra ne pelno siekiančios organizacijos (įmonės), galioja 

bendrosios registravimo PVM mokėtojais ir apmokestinimo šiuo mokesčiu nuostatos (iki 2002 m. 

liepos 1 d. galiojusios redakcijos 1993 m. gruodţio 22 d. PVM įstatymo Nr. I-345 6 str., nuo 2002 m. 

liepos 1 d. galiojančio įstatymo Nr. IX-751 71 str.), pagal kurias, jei PVM mokėtojais 

neįsiregistravusių apmokestinamųjų asmenų atlygio uţ vykdant ekonominę veiklą uţ patiektas prekes 

ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 100 000 Lt, pradedant 

tuo mėnesiu, kurį minėta riba buvo viršyta, privalo uţ tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas 

šio įstatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudţetą bei įsiregistruoti PVM mokėtoju. 

Iš bylos medţiagos matyti, kad Bendrijos pajamos uţ pastatų administravimo paslaugas bei 

tarpininkavimo paslaugos (tarp komunalinių ar kitų paslaugų įmonių ir Bendrijos narių) 100 000 Lt 

sumą viršijo 2001 metų sausio mėnesį (buvo 205 161,18 Lt), tačiau Bendrija, paţeisdama tuo metu 

galiojusio PVM įstatymo 6 straipsnio 3 dalį (nuo 2002 m. liepos 1 d. – PVM įstatymo 71 str.) PVM 

neskaičiavo ir į biudţetą nemokėjo, todėl mokesčio administratorius pagrįstai uţ 2002 m. sausio-2003 

m. rugsėjo mėnesių laikotarpį, taikydamas 18 proc. PVM tarifą, pareiškėjai papildomai apskaičiavo ir 

nurodė sumokėti į biudţetą 110 692 Lt PVM ir nuo minėtos PVM sumos apskaičiavo 41 461 Lt PVM 

delspinigių, skyrė minimalią (10 proc.) 11 069 Lt PVM baudą. 

Gyventojų mokesčio uţ komunalines paslaugas ir gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo 

patalpų eksploatavimo išlaidų apskaičiavimas, gyventojų konsultavimas jiems rūpimais klausimais ir 

paţymų išdavimas, parengimas ir pateikimas gyventojams pranešimų apie apskaičiuotus mokesčius uţ 

komunalines paslaugas ir patalpų eksploatavimą, tarpininkavimo tarp komunalinių ar kitų paslaugų 

įmonių ir Bendrijos narių paslaugos yra PVM objektas ir apmokestinamos, esant anksčiau nurodytoms 

įstatyme įtvirtintoms sąlygoms, 18 proc. mokesčio tarifu. Pareiškėjo argumentai, jog tai vertintina kaip 

bendrijos narių tiksliniai įnašai, nepagrįsti. Šiuo atveju tikslinių įnašų nariai nemokėjo, o apmokėdavo 

Bendrijos teikiamas PVM apmokestinamas paslaugas. 

Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, jog teismas neteisingai aiškino Mokesčių administravimo 

įstatymo 100 straipsnio 1 dalį ir 141 straipsnio 1 dalį dėl atleidimo nuo delspinigių ir baudų. 

Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes darytina išvada, jog nėra teisinių pagrindų atleisti 

pareiškėją nuo delspinigių ir baudų, pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino 

materialinės teisės normas. 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 

straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija 

 

n u t a r i a : 

 

Pareiškėjos 153-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos apeliacinį skundą atmesti, o 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą. 

Nutartis neskundţiama. 

 

 Dėl muitinės veiklos teisinių santykių 

 

1.3.2.1. Dėl išorinio tranzito procedūros pripažinimo užbaigta 
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Išorinio tranzito procedūra gali būti pripaţinta uţbaigta tik esant įrodymams, atitinkantiems 

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, 

nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 365 straipsnyje nustatytus poţymius, 

bei patvirtinantiems, kad tranzitu gabenamos prekės buvo pateiktos paskirties įstaigai arba trečiosios 

šalies muitinės įstaigai.   

 

             Administracinė byla Nr.A
14

-1819/2006 

                                                                                                Procesinio sprendimo kategorija 10.8.2. 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2006 m. lapkričio 9 d. 

Vilnius 

  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano 

Klišausko, Gintaro Kryţevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja),  

sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, 

dalyvaujant atsakovo atstovei Valentinai Lemeţienei, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uţdarosios 

akcinės bendrovės „Serdikauskas ir Ko“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2006 m. kovo 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uţdarosios akcinės 

bendrovės „Serdikauskas ir Ko“ skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.  

  

Teisėjų kolegija 

  

n u s t a t ė : 

  

I. 

  

Vilniaus teritorinė muitinė 2005-08-17 sprendimu Nr. 16KP-18-67 įregistravo UAB 

„Serdikauskas ir Ko“ atsiradusią skolą muitinei pagal 2005-01-24 T1 deklaraciją Nr. 

05LTVR100001088285, kurią sudaro 1 550 Lt muito ir 3 069 Lt PVM (Mokestinių ginčų komisijos 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK) b.l. 50-51). Vilniaus teritorinė muitinė 

2005-08-17 sprendimu Nr. 16KP-18-68 įregistravo UAB „Serdikauskas ir Ko“ atsiradusią skolą 

muitinei pagal 2004-11-26 T1 deklaraciją Nr. 04LTVR100000948730, kurią sudaro 3 235 Lt muito ir 

6 405 Lt PVM (MGK b.l. 18-19). Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos 2005-10-14 sprendimu Nr. 1A-18.5-511 patvirtino Vilniaus teritorinės muitinės 2005-08-

17 sprendimus Nr. 16KP-18-67 ir Nr. 16KP-18-68 (MGK b.l. 6-8 ). Mokestinių ginčų komisija prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-11-17 sprendimu Nr. S-494-(7-495/2005) patvirtino Muitinės 

departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2005-10-14 sprendimą Nr. 1A-18.5-511 ( 

MGK b.l. 84-88).  

UAB „Serdikauskas ir Ko“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Mokestinių 

ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-11-17 sprendimą Nr. S-494-(7-

495/2005), Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės 

departamentas) 2005-10-14 sprendimą Nr. 1A-18.5-511 ir Vilniaus teritorinės muitinės 2005-08-17 

sprendimus Nr. 16KP-18-67, Nr. 16KP-18-68 (b.1. 4-9 ). Pareiškėjas nurodė Vilniaus teritorinei 

muitinei pateikęs Ukrainos Volynės srities automobilių inspekcijos 2005-03-22 paţymą Nr. 860, 

patvirtinančią, kad automobilis „VW PASSAT“ (kėbulo Nr. WVWZZZ3BZWP094498) 2005-01-19 

registruotas Ukrainoje, bei paţymą ir automobilio registracijos kortelę, patvirtinančias, kad 

automobilis „AUDI A6 QUATTRO“ (kėbulo Nr. WAUZZZ4BZYNO41770) taip pat registruotas 

Ukrainoje. Pareiškėjo nuomone, pateiktos paţymos – įrodymai, pagal 1993-07-02 Komisijos 

reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 

Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 365 straipsnį patvirtinantys, kad nurodytų 

automobilių tranzito procedūra buvo uţbaigta ir automobiliai išvyko iš Lietuvos. Pareiškėjo teigimu, 
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šių dokumentų nei Vilniaus teritorinė muitinė, nei Muitinės departamentas neįvertino, nenurodydami 

motyvų, kodėl jais nesivadovavo priimdami ginčijamus sprendimus. Pareiškėjas paţymėjo, jog 

Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti principai turi būti taikomi ir mokesčių 

administratoriaus priimamiems sprendimams, jų išvados turi būti pagrįstos nešališkai surinktais 

objektyviais įrodymais, negali būti grindţiamos prielaidomis bei spėjimais, mokesčių administratorius 

turi įrodyti mokesčių įstatymų paţeidimus. Pareiškėjo teigimu, Muitinės departamentui pateiktas 

Ukrainos muitinės atsakymas, kad minėti automobiliai nebuvo įveţti į Ukrainos muitų teritoriją, 

savaime nepaneigia automobilių registracijos Ukrainoje faktus patvirtinančių dokumentų teisingumo. 

Pareiškėjo teigimu, šie dokumentai patvirtina automobilių registracijos Ukrainoje faktą ir įrodo, kad 

automobiliai buvo išgabenti iš Bendrijos teritorijos. UAB „Serdikauskas ir Ko“ nuomone, Vilniaus 

teritorinė muitinė, atlikdama tyrimą, nepagrįstai nesivadovavo Muitinės departamento 1998-09-18 

įsakymu Nr. 205 patvirtintos Nepateiktų muitinei prekių arba neįvykdytų muitinės sankcionuotų 

veiksmų muitinio įforminimo tvarkos 6 punktu (b.1.4-9). 

Atsakovas Muitinės departamentas su pareiškėjo skundu nesutiko, atsiliepime nurodydamas, 

kad 1993-07-02 Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) 

Nr.2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 365 straipsnio 1 dalis 

nustato procedūros vykdytojui prievolę pateikti įrodymus, kad procedūra buvo uţbaigta. Minėto 

straipsnio 2 dalis nustato, kad „nurodytu įrodymu muitinei pripaţįstamas paskirties valstybės narės 

muitinės patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomos prekės ir patvirtinama, kad jos pateiktos 

paskirties įstaigai“. Bendrijos tranzito procedūra taip pat laikoma uţbaigta, jei vykdytojas muitinei 

pateikia dokumentą, išduotą trečiojoje šalyje, patvirtinantį, kad prekės pateiktos muitinės 

sankcionuotam veiksmui, arba prekes identifikuojančio tokio dokumento kopiją arba fotokopiją. 

Atsakovo teigimu, teisės aktai numato, kad tranzito procedūra laikoma uţbaigta tik pateikus minėtuose 

nuostatuose nurodytus dokumentus ar atitinkamai patvirtintas jų kopijas. Muitinės departamento 

nuomone, UAB „Serdikauskas ir Ko“ įrodymų, atitinkančių minėtas teisės aktų nuostatas, muitinei 

nepateikė. Reglamento Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 96 straipsnio 1 dalis 

nustato, kad uţ prievolių, susijusių su išorinio Bendrijos tranzito procedūra, įvykdymą atsako jos 

vykdytojas, todėl, atsakovo tvirtinimu, teritorinė muitinė pagrįstai nusprendė procedūros vykdytojui 

UAB „Serdikauskas ir Ko“, neįvykdţiusiam prievolių, susijusių su importo muitais apmokestinamoms 

prekėms įformintos procedūros taikymu, apskaičiuoti importo mokesčius ir įregistruoti importo 

mokesčių skolą muitinei uţ išveţtus lengvuosius automobilius „AUDI A6 QUATRO“ ir „VW 

PASSAT“ ( b.l. 41-44). 

Tretysis suinteresuotasis asmuo Vilniaus teritorinė muitinė su pareiškėjo skundu nesutiko, 

atsiliepime nurodydamas analogiškus motyvus, kaip ir atsakovas (b.l. 38-40).  

  

II. 

  

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. kovo 27 d. sprendimu skundą atmetė. 

Nustatyta, kad A. Serdikausko individuali įmonė (vėliau perregistruota į UAB „Serdikauskas ir Ko“) 

Vilniaus teritorinės muitinės krovinių poste „Savanoriai“ 2004-11-26 įformino T1 tranzito deklaraciją 

Nr. 04LTVR100000948730 pagal BAD eksporto rinkinį Nr. 4VR10307416 reeksportuojamam 

lengvajam automobiliui „AUDI A6 QUATRO“ (mėlynos spalvos, pagaminimo data – 1999-11-01, 

kėbulo Nr. WAUZZZ4BZYN041770), kaip paskirties įstaigą nurodydama „Zosin OC“ (Lenkija). 

Automobilis iš Lietuvos turėjo būti išgabentas iki 2004-12-04, procedūros vykdytojas – UAB 

„Serdikauskas ir Ko“ (b.l. 37-38, MGK byla). UAB „Serdikauskas ir Ko“ Vilniaus teritorinės muitinės 

krovinių poste „Savanoriai“ 2005-01-24 įformino T1 tranzito deklaraciją Nr. 05LTVR100001088285 

pagal BAD eksporto rinkinį Nr. 5VR10300161 reeksportuojamam lengvajam automobiliui „VW 

PASSAT“ (pilkos spalvos, pagaminimo data – 1997-09-04, kėbulo Nr. WVWZZZ3BZWP094498), 

kaip paskirties įstaigą nurodydama „Dorohusk OC Drogowy“ (Lenkija). Automobilis iš Lietuvos 

turėjo būti išgabentas iki 2004-01-31, procedūros vykdytojas – UAB „Serdikauskas ir Ko“ (b.l.67-68, 

MGK byla). Vilniaus teritorinė muitinė, neturėdama informacijos apie Bendrijos tranzito procedūros 

pagal 2004-11-26 T1 tranzito deklaraciją Nr. 04LTVR100000948730 uţbaigimą nurodytoje paskirties 

įstaigoje, 2004-12-10 raštu Nr. 1KP-11-4202 ir 2005-06-09 raštu Nr. 2B-18.8/18-8827 paprašė UAB 

„Serdikauskas ir Ko“ pateikti dokumentus, nurodytus 1993-07-02 Komisijos reglamento (EEB) Nr. 

2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 

įgyvendinimo nuostatas, 365 straipsnio 2 ir 3 dalyse (b.1.36, 62, MGK byla). Muitinės departamentas 

išsiuntė Lenkijos muitinei TC20 tyrimo uţklausą Nr. 1KP-18-17, į kurią 2005-03-15 buvo gautas 
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atsakymas, jog automobilis „AUDI A6 QUATRO“ nebuvo pateiktas Lenkijos muitinės kontrolei 

(b.1.26, MGK byla). Pareiškėjas kaip įrodymą, kad automobilis „AUDI A6 QUATRO“ išgabentas iš 

Bendrijos muitų teritorijos bei registruotas Ukrainoje, 2005-03-16 pateikė Ukrainos Respublikos 

Volynės srities Lucko automobilių inspekcijos skyriaus paţymą (be datos ir numerio) ir automobilio 

registracijos kortelės kopijas (b.1.34-35, MGK byla). Nustačius, kad pareiškėjo pateiktuose 

dokumentuose nurodytas automobilis tokiu pačiu kėbulo numeriu kaip ir automobilis, kuriam 

įforminta Bendrijos tranzito procedūra, tačiau skirtinga jo pagaminimo data (dokumentuose nurodyta, 

jog automobilis pagamintas 2000 m., o muitinės deklaracijoje – 1999 m.), Vilniaus teritorinės muitinės 

prašymu Muitinės departamentas 2005-04-06 raštu Nr. 3B-20.4/16-3885 kreipėsi į Ukrainos muitinę, 

iš kurios gavo 2005-05-16 atsakymą Nr. 11/3-31/5468, jog minėtas automobilis nebuvo įveţtas į 

Ukrainos muitų teritoriją ir nebuvo pateiktas muitinei kontrolei (b.1.23, 24, MGK byla). Iš byloje 

esančios medţiagos taip pat nustatyta, kad Vilniaus teritorinė muitinė, neturėdama informacijos apie 

Bendrijos tranzito procedūros pagal 2005-01-24 T1 tranzito deklaraciją Nr. 05LTVR100001088285 

uţbaigimą nurodytoje paskirties įstaigoje, 2005-02-07 raštu Nr. 1KP-11-440 bei 2005-06-09 raštu Nr. 

2B-18.8/18-8791 paprašė pareiškėjo pateikti dokumentus, nurodytus 1993-07-02 Komisijos 

reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 

Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 365 straipsnio 2 ir 3 dalyse (b.1.62, 66, MGK 

byla). Pareiškėjas kaip įrodymą, kad automobilis „VW PASSAT“ išgabentas iš Bendrijos bei 

registruotas Ukrainoje, pateikė Ukrainos Respublikos Lucko automobilių inspekcijos skyriaus 

paţymą, liudijančią, jog minėtas automobilis buvo įregistruotas Ukrainoje 2005-01-19 (b.l.64-65, 

MGK byla). Vilniaus teritorinė muitinė nustatė, kad automobilis Ukrainoje registruotas anksčiau nei 

įforminta reeksporto muitinės procedūra Lietuvoje, todėl 2005-03-31 kreipėsi dėl informacijos 

pateikimo į Muitinės departamentą (b.l. 57, MGK byla). Pastarasis 2005-04-05 raštu Nr. 3B-20.4/06-

3862 kreipėsi į Ukrainos muitinę dėl informacijos, ar į Ukrainos muitinės teritoriją buvo įveţtas 

automobilis „VW PASSAT“, pagamintas 1997 metais, kartu prašydamas patikrinti procedūros 

vykdytojo – UAB „Serdikauskas ir Ko“ – pateiktų dokumentų autentiškumą. Ukrainos muitinė 2005-

05-16 atsakyme Nr. 11/3-31/5466 nurodė, jog minėtas automobilis nebuvo įveţtas į Ukrainos muitų 

teritoriją ir nebuvo pateiktas muitinei kontrolei (b.l.55, MGK byla). Be to, Muitinės departamentas 

išsiuntė Lenkijos muitinei TC20 tyrimo uţklausą Nr. 1KP-14-1427. Atsakyme į šią uţklausą nurodyta, 

kad automobilis „VW PASSAT“ nebuvo pateiktas Lenkijos muitinės kontrolei (b.l. 59, MGK byla). 

Vilniaus teritorinė muitinė, atlikusi tyrimą ir konstatavusi, kad tranzito procedūra neuţbaigta, 2005-

08-17 priėmė sprendimus Nr. 16KP-18-67 ir Nr. 16KP-18-68, kurių pagrindu įregistravo procedūros 

vykdytojo skolą muitinei.  

Teismo konstatavimu, ginčo santykiams taikytinos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo ir 1993-07-02 Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos 

reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 

normos. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio 13 dalis (2004-01-15 įstatymo Nr. IX-1960 

redakcija, galiojanti nuo 2004-05-01) nustato, kad prievolė apskaičiuoti importo PVM uţ prekes, 

kurioms pagal atitinkamus Europos Bendrijų teisės aktus yra taikomi importo muitai, ţemės ūkio ar 

kitos rinkliavos, nustatytos Europos Bendrijų mastu, atsiranda tuo metu, kai pagal minėtus teisės aktus 

atsiranda prievolė uţ jas apskaičiuoti importo muitus, ţemės ūkio ar kitas rinkliavas. Pagal 1992-10-12 

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 204 straipsnio 1 dalį, 

importo skola muitinei atsiranda neįvykdţius bent vienos iš prievolių, susijusių su importo muitais 

apmokestinamų prekių laikinuoju saugojimu arba su joms įformintos muitinės procedūros taikymu. 

Teismas nurodė, jog prekės įveţimas laikinam saugojimui baigiasi reeksportu arba importu, šiame 

ginče svarbu išsiaiškinti, ar paminėti reeksporto deklaracijose automobiliai „AUDI A6 QUATRO“ ir 

„VW PASSAT“ buvo išveţti iš Bendrijos muitų teritorijos. Pareiškėjo pateiktose Ukrainos Volynės 

srities Lucko automobilių inspekcijos paţymose (b.l. 34-35, 64-65, MGK byla) nurodyti automobilius 

identifikuojantys duomenys neatitinka muitinės reeksporto deklaracijose nurodytų duomenų – 

nesutampa automobilių pagaminimo data. Be to, pareiškėjo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad 

pareiškėjas negali pateikti rašytinių įrodymų, jog muitinei pateiktose paţymose ir deklaracijose 

nurodyti automobiliai yra tie patys (b.l.66-70). Paţymėta, kad paţymoje nurodyta tik automobilio 

„AUDI A6 QUATRO“ išregistravimo data, duomenų apie šio automobilio įregistravimą nepateikta, be 

to, paţyma surašyta nenurodant jos numerio ir datos (b.1.34-35, MGK byla). Aplinkybė, kad 

pareiškėjas Mokestinių ginčų komisijai pateikė paţymą, nurodydamas jos numerį ir datą, įvertinta kaip 

nereikšminga, kadangi Mokestinių ginčų komisija vertina tik tuos įrodymus, kurie buvo pateikti 

centriniam mokesčių administratoriui. Teismas nurodė, jog Muitinės departamentas skundţiamame 
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sprendime atkreipė dėmesį į tai, kad automobilis „VW PASSAT“ pagal pateiktos paţymos duomenis 

uţregistruotas 2005-01-19, t. y. anksčiau nei buvo įforminta reeksporto muitinės procedūra. Byloje 

esantys Ukrainos muitinės raštai patvirtino, kad automobiliai „AUDI A6 QUATRO“ ir „VW 

PASSAT“ į Ukrainos muitinės teritoriją nepateko (b.1.23, 55, MGK byla), o Lenkijos muitinė 

patvirtino, kad nei minėti automobiliai, nei jų dokumentai muitinės kontrolei nebuvo pateikti (b.1.26, 

59, MGK byla). Mokestinių ginčų komisija skundţiamame sprendime konstatavo, kad pareiškėjo 

pateiktos paţymos neatitinka 1993-07-02 Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio 

Tarybos reglamento (EEB) Nr.2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo 

nuostatas, 365 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų įrodymams reikalavimų. Teismo konstatavimu, pagal 

1993-07-02 Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93  365 straipsnio 1 dalį muitinės turi teisę 

paprašyti tranzito procedūros vykdytojo pateikti įrodymus, kad procedūra buvo uţbaigta, kai išvykimo 

valstybės narės muitinė iki nustatyto laiko, per kurį prekės privalo būti pateiktos paskirties įstaigai, 

negauna „Atvykimo patvirtinimo" pranešimo. Pagal šio straipsnio 2 dalį 1 dalyje nurodytu įrodymu 

muitinei pripaţįstamas paskirties valstybės narės muitinės patvirtintas dokumentas, kuriame 

nurodomos prekės ir patvirtinama, kad jos pateiktos paskirties įstaigai arba, jei taikomas 406 

straipsnis, įgaliotajam gavėjui. Pagal šio straipsnio 3 dalį Bendrijos tranzito procedūra taip pat laikoma 

uţbaigta, jei vykdytojas muitinei pateikia dokumentą, išduotą trečiojoje šalyje, patvirtinantį, kad 

prekės pateiktos muitinės sankcionuotam veiksmui, arba prekes identifikuojančio tokio dokumento 

kopiją ar fotokopiją (kopijų arba fotokopijų tikrumą turi patvirtinti dokumentų originalus patvirtinusi 

institucija, atitinkamų trečiųjų šalių institucijos arba vienos iš valstybių narių institucijos).  

Teismas nurodė, jog iš šio teisinio reglamentavimo seka, kad yra nustatytas baigtinis 

įrodymų, patvirtinančių tranzito procedūrą, sąrašas. Pareiškėjo pateikti įrodymai (paţymos) negali būti 

laikomos tinkamais, tranzito procedūros uţbaigimo faktą patvirtinančiais įrodymais, kadangi jas 

pateikė ne paskirties muitinės įstaiga, kaip tai numatyta minėto reglamento 365 straipsnio 2 dalyje. 

Nėra pateiktas ir trečiosios šalies institucijos dokumentas, patvirtinantis, kad prekės pateiktos 

sankcionuotam muitinės veiksmui, kaip tai numato to paties straipsnio 3 dalis. Teismas, įvertinęs 

byloje esančių įrodymų visumą, padarė išvadą, kad pareiškėjo pateikti muitinei dokumentai 

nepatvirtina, jog automobiliai „AUDI A6 QUATRO“ (mėlynos spalvos, pagaminimo data – 1999-11-

01, kėbulo Nr. WAUZZZ4BZYN041770) bei „VW PASSAT“ (pilkos spalvos, pagaminimo data – 

1997-09-04, kėbulo Nr. WVWZZZ3BZWP094498), kuriems įformintos reeksporto iš Lietuvos 

Respublikos muitinės procedūros, buvo įveţti į Ukrainos muitų teritoriją bei pateikti Ukrainos 

muitinei, todėl nėra pagrindo šiuos automobilius pripaţinti išveţtais iš Bendrijos muitų teritorijos. Kitų 

įrodymų, numatytų 1993-07-02 Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos 

reglamento (EEB) Nr.2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas 

(toliau – ir Įgyvendinimo reglamentas), 365 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kurie patvirtintų, jog tranzito 

operacija buvo uţbaigta, pareiškėjas nepateikė, todėl, teismo konstatavimu, jam pagrįstai pagal 2005-

01-24 T1 deklaraciją Nr. 05LTVR100001088285 įregistruota 1 550,00 Lt muito ir 3 069,00 Lt PVM 

(iš viso 4 619,00 Lt), o pagal 2004-11-26 T1 deklaraciją Nr. 04LTVR100000948730 – 3 235,00 Lt 

muito ir 6 405,00 Lt PVM (iš viso 9 640,00 Lt) importo mokesčių skola muitinei (b.l.18-19, 50-51). 

Kadangi tranzito procedūra neuţbaigta, pareiškėjo skundo teiginys, jog Vilniaus teritorinė muitinė 

turėjo vadovautis Muitinės departamento 1998-09-18 įsakymu Nr. 205 patvirtintos Nepateiktų 

muitinei prekių arba neįvykdytų muitinės sankcionuotų veiksmų muitinio įforminimo tvarkos 6 punkto 

nuostatomis ir priimti sprendimą įforminti paţymą apie minėtų automobilių pripaţinimą išveţtais iš 

Lietuvos Respublikos muitų teritorijos, įvertintas kaip nepagrįstas. Atsiţvelgdamas į išdėstytas 

aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad vietinis mokesčių administratorius teisėtai ir pagrįstai, pagal 

prievolės atsiradimo metu galiojusius teisės aktus priskaičiavo mokėtinus importo ir muito mokesčius, 

todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas. 

  

III. 

  

Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. 

kovo 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti MGK 2005-11-17 sprendimą 

Nr. S-494-(7-495/2005), Muitinės departamento 2005-10-14 sprendimą Nr. 1A-18.5-511 ir Vilniaus 

teritorinės muitinės 2005-08-17 sprendimus Nr. 16KP-18-67 ir Nr. 16KP-18-68. Apeliacinis skundas 

grindţiamas šiais argumentais: 

1. Teismas paţeidė įrodymus ir įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas (aplinkybes, 

su kuriomis mokesčių įstatymai sieja mokestines pasekmes, ir mokesčių įstatymų paţeidimus turi 
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įrodyti mokesčių administratorius), Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintą 

objektyvumo principą, reiškiantį, jog skundţiamų sprendimų išvados turi būti pagrįstos nešališkai 

surinktais objektyviais įrodymais, o ne prielaidomis bei spėjimais. Pareiškėjas paţymi, jog pagal 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnį,  teismas, priimdamas sprendimą, privalo ne tik 

vadovautis įstatymais, bet ir tinkamai įvertinti faktines aplinkybes bei byloje surinktus įrodymus. 

Pareiškėjas mano pateikęs teismui tinkamus įrodymus, patvirtinančius, kad lengvieji automobiliai 

buvo išveţti iš Europos Sąjungos teritorijos ir registruoti Ukrainoje, t.y. kad minėtų automobilių 

tranzito procedūra buvo baigta (Įgyvendinimo reglamento (2000-12-15 Komisijos reglamento (EB) 

Nr. 2787/2000, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, redakcija) 365 str. 2 d.). 

Neaišku, kodėl pateikti įrodymai nebuvo tinkamai įvertinti, jais nesivadovauta. Pareiškėjo manymu,  

Ukrainos ar Lenkijos muitinės įstaigų raštai šių rašytinių įrodymų nepaneigia. Atkreipiamas dėmesys į 

tai, kad pareiškėjas be paţymų pateikė teismui ir automobilio „Audi“ registravimo paţymėjimo 

Ukrainoje kopiją. Tokiu būdu, kai kuriems rašytiniams įrodymams nepagrįstai skirtas prioritetas. 

Pareiškėjas akcentuoja, kad jo pateiktos paţymos nebuvo paneigtos kitais byloje esančiais leistinais ir 

tinkamais įrodymais, todėl teismas nepagrįstai jas kaip įrodymą atmetė. Apelianto teigimu, tretysis 

suinteresuotasis asmuo dėl įrodymų patvirtinimo kreipėsi į netinkamą instituciją, nes vadovaujantis 

Įgyvendinimo reglamento 365 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Vilniaus teritorinė muitinė, gavusi 

trečiosios valstybės išduotą prekę identifikuojantį dokumentą, norėdama patikrinti tokio dokumento 

tikrumą, privalėjo kreiptis ne į Ukrainos Respublikos muitinę, bet į pateiktą paţymą išdavusią 

instituciją – Ukrainos Respublikos Volynės srities Lucko automobilių inspekciją. Paţymima, jog 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės 1993-08-04 susitarimo dėl 

bendradarbiavimo kovojant su muitinės įstatymų paţeidimais, kuriuo kreipdamasis į Ukrainos 

Respublikos muitinę rėmėsi atsakovas, 4 straipsnis nustato, jog tais atvejais, kai prašymą gavusi 

muitinės administracija neturi pageidaujamos informacijos, ji savo nuoţiūra gali kreiptis į 

kompetentingas institucijas pagal nacionalinių muitinės įstatymų normas. 

2. Apelianto manymu, sprendime netinkamai išaiškinti teisės aktai, nustatantys pareigas, 

susijusias su tranzito procedūros uţbaigimu. Apeliantas paţymi, jog pagal Tarybos reglamento (EEB) 

Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (toliau – ir Kodeksas), 92 straipsnio 1 dalį, 

išorinio tranzito procedūra baigiama ir jos vykdytojo įsipareigojimai įvykdomi, kai prekės, kurioms 

buvo įforminta procedūra, ir atitinkami dokumentai pateikiami paskirties muitinės įstaigai, o pagal 

Įgyvendinimo reglamento 365 straipsnio 1 dalį  muitinė gali paprašyti procedūros vykdytoją pateikti 

įrodymą, kad procedūra buvo uţbaigta, t. y., kad atitinkamos prekės ir dokumentai buvo pateikti 

muitinės įstaigai. Šios teisės normos aiškiai apibrėţia muitinės reikalavimų dėl įrodymų pateikimo 

ribas bei procedūros vykdytojo pareigas, susijusias su procedūros uţbaigimu. Remdamasis pareiškėjo 

pateiktu įrodymu (paţymomis), apelianto manymu, teismas privalėjo konstatuoti, jog pareiškėjo 

pateiktas įrodymas yra pakankamas patvirtinti, jog procedūra buvo uţbaigta (automobiliai negalėjo 

būti registruoti Ukrainoje, jeigu jie nebūtų buvę pateikti Lenkijos muitinės tikrinimui ir įveţti į 

Ukrainą). Apelianto teigimu, pateikus šį įrodymą, jis nebeprivalėjo Vilniaus teritorinei muitinei 

pateikti jokių kitų dokumentų. Apeliantas paţymi visiškai ir tinkamai įvykdęs teisės aktų reikalavimus, 

susijusius su tranzito procedūros vykdymu, šią procedūrą visiškai atlikęs, todėl, jo manymu, jam 

negalėjo atsirasti jokia importo skola muitinei pagal Kodekso 204 straipsnio 1 dalį ir pareiga mokėti 

importo PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio 13 dalį. 

Skunde teigiama, jog teismo sprendimu nepagrįstai paneigtos teisės aktuose nustatytos muitinės 

pareigūnų pareigos, Vilniaus teritorinė muitinė nesivadovavo muitinės veiksmus reglamentuojančiais 

teisės aktais. Apeliantas remiasi 1998-09-18 Muitinės departamento įsakymu Nr.205 patvirtintos 

Nepateiktų muitinei prekių arba neįvykdytų muitinės sankcionuotų veiksmų muitinio įforminimo 

tvarkos 6 punktu, teigdamas, jog šiuo atveju teritorinės muitinės viršininkas arba jo įgaliotas muitinės 

pareigūnas turėjo priimti sprendimą įforminti paţymą apie prekių, kurioms buvo įforminta muitinio 

tranzito procedūra, pripaţinimą išveţtomis iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos (automobiliai 

buvo pateikti Lenkijos muitinei, išvyko iš Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos ir yra 

registruoti Ukrainoje). Apeliantas paţymi, jog nurodytas Muitinės departamento įsakymas 

nereglamentuoja, kokiais konkrečiais įrodymais gali būti patvirtintas prekių išveţimo faktas, todėl ši 

aplinkybė gali būti įrodinėjama visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, be to, minėta nuostata 

apibrėţia ne muitinės pareigūno teisę, o pareigą, esant tam tikroms sąlygoms, įforminti tokią paţymą. 

3. Apelianto teigimu, teismo sprendime jam nepagrįstai perkeliama atsakomybė dėl 

valstybinių institucijų veiksmų. Bylą nagrinėjančioms institucijoms paţymos sukėlė abejonių dėl neva 

neteisingų šalutinių duomenų – registravimo datos ir pan., tačiau jos neįvertino, kad būtent kėbulo 
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numeris identifikuoja automobilį (2005-11-28 Vyriausybės nutarimu Nr. 1286 patvirtintų „Lietuvos 

Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatų“ 2, 20 punktai). Apeliantas nurodo, jog 

pagrįstų abejonių Lietuvos Respublikos institucijoms turėtų kelti ir Ukrainos, kaip ne ES narės, 

muitinės informacinės sistemos patikimumas (automobiliai negalėjo nekirsti Ukrainos sienos, jei šiuo 

metu yra registruoti Ukrainoje). Apelianto teigimu, mokesčių administravimo institucijų priimti 

sprendimai nėra pagristi teisės aktų normomis ir nustatytais faktais, dėl kurių buvimo ar nebuvimo 

būtų kalta jis, paremti tik prielaidomis apie informacijos stoką muitinės tvarkomuose dokumentuose. 

Tai, kad muitinės institucijų informacinėse bazėse nebuvo rasti automobiliai, apelianto teigimu, 

neįrodo, kad pareiškėjas nebuvo pateikęs konkretaus tranzitu veţto automobilio muitiniam tikrinimui 

(tai, kad automobiliai kirto Ukrainos sieną, uţfiksuota, tai patvirtina pateikta paţyma). Pareiškėjas 

paţymi nesantis atsakingas uţ tinkamą informacijos įtraukimą į muitinės įstaigų registracijos ţurnalus 

ir negalintis atsakyti uţ tai, ko neatliko uţsienio valstybės muitinės įstaigos.  

4. Pareiškėjas atkreipia teismo dėmesį į tai, kad yra pagrindo manyti, jog bylą nagrinėjusios 

institucijos netinkamai išaiškino ir pritaikė Įgyvendinimo reglamento 365 straipsnį, ypač jo 2 ir 3 dalis. 

Nagrinėjant Įgyvendinimo reglamento 365 straipsnio nuostatas, akivaizdu, kad įstatymų leidėjas 

stengėsi reglamentuoti situaciją, kai dėl tam tikrų prieţasčių vykdytojas turi kitais leistinais būdais 

įrodyti, jog tranzito procedūra yra baigta. Įgyvendinimo reglamento 365 straipsnio 3 dalies nuostatos, 

apelianto teigimu, turi būti suprantamos kaip leidţiančios vykdytojui pateikti bet kokius teisėtus 

dokumentus, galinčius faktiškai įrodyti Bendrijos tranzito procedūros baigtumą. Aiškinant teisės 

normų tikslą, kaip ne kartą yra pabrėţęs Europos Teisingumo Teismas, svarbu atkreipti dėmesį į teisės 

akto preambulėje numatytus tikslus. Įgyvendinimo reglamento preambulės 3 punktas numato, jog 

paprastesnės ir aiškesnės bendrijos tranzito taisyklės naudingesnės ir verslui, ir muitinės paslaugoms. 

Tokiu būdu, Įgyvendinimo reglamento 365 straipsniu nesiekta atimti galimybės kitais teisėtais būdais 

įrodyti, kad Bendrijos tranzito procedūra yra baigta. Apelianto teigimu, atsiţvelgiant į jo pateiktus 

dokumentus, Bendrijos tranzito procedūra turi būti laikoma baigta. Apeliantas  atkreipia dėmesį į tai, 

kad šiuo metu Europos teisingumo teisme akcentuojama aplinkybė, ar galima įrodyti, kad prekė paliko 

ES bendrąją rinką (Generalinio advokato nuomonė C-405/03 Class International BV prieš Unilever 

NV and Others, 36 paragrafas). Šiuo atveju nėra jokio pavojingo veiksmo ar ţalos ES bendrajai rinkai 

ar bendrijų vieningai muitų sistemai, todėl konstatuotina, jog pareiškėjas įvykdė savo pareigą 

bendrijos tranzito procedūroje ir nėra pagrindo teigti, kad jo pateikti įrodymai apie bendrijos tranzito 

procedūros uţbaigimą pagal Įgyvendinimo Reglamento 365 straipsnį yra netinkami. Pareiškėjo 

nuomone, teismas neįvertino tos aplinkybės, kad nėra nustatyta jo kaltė dėl tariamo bendrijos muitinės 

taisyklių paţeidimo ir nėra jokių Europos teisingumo teismo pripaţįstamų kriterijų, kurie leistų ją 

nustatyti (C-222/01 British American Tobacco, 71 paragrafas). Atkreipiamas dėmesys į tai, kad 

vertinant, ar muitinės procedūros buvo atliktos tinkamai, ir vertinant galimai nesąţiningo elgesio 

tikimybę, svarbu atsiţvelgti į prekių tipą – ar tai yra prekės, apmokestinamos itin dideliais muitais 

(mokesčiais), kurių vengimas gali padaryti esminę ţalą Bendrijų finansiniams interesams bei muitų 

sąjungai (T-53/02 Ricosmos BV prieš Commission, 106 paragrafas). Šiuo atveju prekė (automobilis) 

nepriklauso aukštų mokesčių (muitų) prekių kategorijai, todėl, apelianto manymu, kompetentingos 

institucijos, atmesdamos jo skundą, turėjo pateikti rimtus ir pagrįstus įrodymus, kad prekės nepaliko 

ES bendrosios rinkos. Apeliantas nurodo turintis rimtą pagrindą aiškinti Įgyvendinimo Reglamento 

365 straipsnio nuostatas, kaip suteikiančias teisę jam pateikti ir kitus Bendrijos tranzito uţbaigimo 

įrodymus, nes tokią išvadą leidţia daryti ir sisteminis ES teisės normų aiškinimas (tiek Kodeksas, tiek 

Įgyvendinimo Reglamentas yra teisės aktai, taikomi ir Europos Ekonominės Erdvės dalyviams). 

Apeliantas paţymi, kad 2000-12-20 ES ir Europos Ekonominės Erdvės Bendrajame tranzito komitete 

priimtas sprendimas Nr. 1/2000, kurio 39 straipsnio 2 dalis numato galimybę vykdytojui pateikti 

nebūtinai muitinės dokumentus, liudijančius, kad prekės pristatytos paskirties vieton. 

Atsakovas Muitinės departamentas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo 

apeliacinį skundą atmesti. Muitinės departamento nuomone, teismo sprendimas priimtas teisingai 

pritaikius galiojančius teisės aktus, yra pagrįstas ir teisėtas. Atsakovas paţymi, jog ginčas šiuo atveju 

vyksta ne dėl mokesčių įstatymų taikymo, o dėl tranzito muitinės procedūros ir skolos muitinėje 

atsiradimo, kurių atlikimo tvarką, tame tarpe ir įrodinėjimo procedūras, nustato muitinės veiklą 

reglamentuojantys teisės aktai. Atsakovo manymu, Vilniaus teritorinė muitinė, negavusi patvirtinimo 

apie automobiliams įformintų tranzito muitinės procedūrų uţbaigimą, pagrįstai pareikalavo UAB 

„Serdikauskas ir Ko" pateikti įrodymus, kad automobiliai išgabenti iš Bendrijos, o jų nepateikus – 

teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi informacijos į uţsienio šalių muitinių tarnybas. Į Muitinės 

departamento uţklausas Lenkijos muitinė atsakė, jog nurodyti automobiliai Lenkijos muitinės 
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kontrolei pateikti nebuvo. Atsakovas paţymi, jog pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, 

išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 

įgyvendinimo nuostatas, 365 straipsnio 3 dalį muitinei pateiktas dokumentas kaip Bendrijos tranzito 

procedūros uţbaigimo įrodymas priimamas tik tuo atveju, jeigu jį patvirtina muitinė („prekės pateiktos 

muitinės sankcionuotam veiksmui“) ir jeigu jis yra priimtinas išvykimo šalies kompetentingoms 

institucijoms, t. y. jeigu kompetentingos institucijos šiuo dokumentu iš tikrųjų gali patvirtinti, kad jis 

yra susijęs su atitinkamomis prekėmis ir kad nėra jokių abejonių dėl jo autentiškumo ar dėl to, kad jį 

patvirtino kompetentingos institucijos. Tranzito procedūra uţbaigiama procedūros vykdytojui pateikus 

ne bet kokius dokumentus ar jų kopijas, o tik šiose nuostatose (365 straipsnio 2 ir 3 dalyse) nurodytus 

dokumentus ar atitinkamai patvirtintas jų kopijas. UAB „Serdikauskas ir Ko“ įrodymų apie šios 

procedūros uţbaigimą, atitinkančių minėtas teisės aktų nuostatas, muitinei nepateikė, todėl Vilniaus 

teritorinei muitinei nebuvo pagrindo taikyti Nepateiktų muitinei prekių arba neįvykdytų muitinės 

sankcionuotų veiksmų muitinio įforminimo tvarkos, patvirtintos Muitinės departamento 1998 m. 

rugsėjo 18 d. įsakymu, 6 punkto ir priimti sprendimą įforminti paţymą, jog automobiliai yra išveţti iš 

Lietuvos Respublikos. Atsakovas paţymi, jog pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 

Bendrijos muitinės kodeksą, 96 straipsnio 1 dalį uţ prievolių, susijusių su išorinio Bendrijos tranzito 

procedūra, įvykdymą atsako jos vykdytojas. 

  

Tretysis suinteresuotasis asmuo Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepime į apeliacinį skundą 

nurodo su apeliacinio skundo reikalavimais nesutinkanti. Vilniaus teritorinės muitinės manymu, 

teismas tinkamai aiškino ir taikė procesines ir materialines teisės normas, priimtas sprendimas yra 

pagrįstas ir teisėtas. Vilniaus teritorinė muitinė nurodo tyrimo dėl muitinio tranzito procedūrų 

uţbaigimo metu nustačiusi, kad minėtos tranzito procedūros Bendrijos tranzito kontrolės programos 

(NCTS) sistemoje nebuvo uţbaigtos nustatyta tvarka. Lenkijos muitinės Lietuvos muitinei grąţintose 

tyrimo uţklausose nurodyta, kad automobiliai Lenkijos muitinės kontrolei nebuvo pateikti. Tretysis 

suinteresuotasis asmuo paţymi, jog UAB „Serdikauskas ir Ko“ pateiktos automobilių registraciją 

Ukrainoje patvirtinančios paţymos yra be numerių, nenurodytos jų išdavimo datos. Iš Ukrainos 

muitinės gauti 2005-05-16 atsakymai Nr. 11/3-31/5466, Nr.11/3-31/5468 patvirtina, kad automobiliai 

nebuvo įveţti į Ukrainos muitų teritoriją ir Ukrainos muitinės kontrolei nebuvo pateikti. Todėl, 

vadovaudamasi Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 96, 

204 straipsniais bei Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr.IX-751 (2002-03-

05) 14 straipsnio 13 dalimi, Vilniaus teritorinė muitinė nurodo priėmusi 2005-08-17 sprendimus 

Nr.16KP-18-67 ir Nr.16KP-18-68, konstatuodama, kad muitinio tranzito procedūros pagal T1 

deklaracijas Nr.04LTVRl0000094730 (2004-11-26), Nr.05LTVR100001088285 (2005-01-25) 

neuţbaigtos nustatyta tvarka (tyrimo eigoje negauti dokumentai, kurių pagrindu muitinė būtų galėjusi 

minėtas tranzito procedūras laikyti uţbaigtomis). Vilniaus teritorinė muitinė paţymi, jog pagal 

minėtus teisės aktus, neįvykdţius bent vienos iš prievolių, susijusių su importo muitais 

apmokestinamoms prekėms įformintos procedūros taikymu, atsiranda importo skola muitinei, o 

skolininku laikomas muitinės procedūros vykdytojas. Muitinė paţymi, atlikdama tyrimą, vadovavusis 

objektyviais faktais, procedūrų vykdytojo pateiktais dokumentais ir kitų šalių kompetentingų 

institucijų pateikta informacija, kuria nėra pagrindo netikėti (Lietuvos Respublikos ir Ukrainos 

muitinių bendradarbiavimą reglamentuoja 1993-08-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos 

Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su muitinės įstatymų paţeidimais). Tuo tarpu 

apeliantas nenurodė, kokiomis aplinkybėmis buvo gauti muitinei pateikti dokumentai, pateiktos 

paţymos yra be datų ir numerių, nepatvirtintos šalies kompetentingų institucijų, jose nurodyti 

duomenys prieštaringi, nesutampa su duomenimis, deklaruotais reeksportuojant prekes iš Bendrijos 

muitų teritorijos (neatitinka automobilių pagaminimo metai, nenurodytos jų markės, automobilis 

„WV“ įregistruotas Ukrainoje anksčiau nei jam buvo įforminta reeksporto procedūra Lietuvoje), todėl 

nelaikytinos tinkamu muitinio tranzito procedūros uţbaigimo įrodymu. Vilniaus teritorinė muitinė 

akcentuoja, kad pagal  Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (1993-07-02), išdėstančio Tarybos 

reglamento (EEB) Nr.2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 365 

straipsnio 1, 2 dalis, procedūros vykdytojui yra nustatyta prievolė pateikti įrodymus, kad procedūra 

buvo uţbaigta, o įrodymu pripaţįstamas paskirties valstybės narės muitinės patvirtintas dokumentas, 

kuriame nurodomos prekės ir patvirtinama, kad jos pateiktos paskirties įstaigai. To paties straipsnio 3 

dalis nustato, kad Bendrijos tranzito procedūra taip pat laikoma uţbaigta, jei vykdytojas muitinei 

pateikia dokumentą, išduotą trečiojoje šalyje, patvirtinantį, kad prekės pateiktos muitinės 

sankcionuotam veiksmui, arba prekes identifikuojančio tokio dokumento kopiją ar fotokopiją (kopijų 
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ar fotokopijų tikrumą turi patvirtinti dokumentų originalus patvirtinusi institucija, atitinkamų trečiųjų 

šalių institucijos arba vienos iš valstybių narių institucija). Tokių dokumentų, Vilniaus teritorinės 

muitinės manymu, apeliantas nepateikė, pateikti dokumentai neįrodė iš Bendrijos eksportuojamų ir 

Ukrainos muitų teritorijoje esančių automobilių tapatumo. Atsiliepime paţymima, jog pagal Muitinės 

departamento 1998-09-18 įsakymu Nr. 205 patvirtintos Nepateiktų muitinei prekių arba neįvykdytų 

muitinės sankcionuotų veiksmų muitinio įforminimo tvarkos 6 punktą, prekės, kurioms buvo įforminta 

muitinio tranzito procedūra, tačiau sienos perėjimo punkte esančioje paskirties muitinės įstaigoje 

nustatyta tvarka ji nebuvo uţbaigta, pripaţįstamos išveţtomis tik tuo atveju, jeigu, atlikus tyrimą, 

nustatoma, kad prekės yra išveţtos iš kontroliuojamos muitų teritorijos. Kad prekės yra išgabentos iš 

Bendrijos muitų teritorijos į paskirties šalį, procedūros vykdytojas neįrodė, todėl Vilniaus teritorinė 

muitinė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. 

  

Teisėjų kolegija 

  

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

IV. 

  

Nagrinėjamas šioje byloje ginčas yra susijęs su išorinio tranzito muitinės procedūrą 

reglamentuojančių teisės aktų aiškinimu ir taikymu. Kaip matyti iš proceso dalyvių pateiktų rašytinių 

įrodymų, pareiškėjas UAB ,,Serdikauskas ir Ko“ 2004 m. lapkričio-2005 m. sausio mėn. pateikė 

muitinės įstaigai dvi išorinio tranzito deklaracijas T1, kuriomis prisiėmė šių muitinės procedūrų 

vykdytojo įsipareigojimus.  

Principines ginčo teisiniams santykiams taikytinas taisykles nustato 1992 m. spalio 12 d. 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą. Pagal šio 

Reglamento 92 straipsnį išorinio tranzito procedūra baigiama, kai prekės ir atitinkami dokumentai 

pateikiami paskirties muitinės įstaigai, vadovaujantis atitinkamos procedūros atlikimo tvarką 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Reglamento 96 straipsnis įtvirtina išorinio tranzito 

procedūros vykdytojo atsakomybę uţ prievolių, susijusių su išorinio Bendrijos tranzito procedūra, 

įvykdymą.   

Išorinio tranzito procedūrą detaliau reglamentuoja Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 

2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 

įgyvendinimo nuostatas. Šio Reglamento 361 straipsnio 1 dalis nustato, kad prekės ir tranzito 

deklaracijos 4 ir 5 egzemplioriai turi būti pateikiami paskirties muitinės įstaigai; 3 dalyje yra nustatyta, 

kad procedūros vykdytojo prašymu ir siekiant pateikti įrodymus, kad procedūra buvo uţbaigta pagal 

365 straipsnio 2 dalį, paskirties įstaiga įformina papildomą  tranzito deklaracijos 5 egzempliorių arba 

jo kopiją, įrašydama ,,Alternatyvus įrodymas“; šio straipsnio 4 dalis numato galimybę uţbaigti 

procedūrą kitoje paskirties įstaigoje, apie tai paţymint tranzito deklaracijoje.  

Komisijos reglamento Nr.2454/93 365 straipsnis nustato išorinio tranzito procedūros 

uţbaigimo kontrolės taisykles. Pagal šio straipsnio 1 dalį, tuo atveju, kai išvykimo įstaiga nustatytu 

laiku negauna pranešimo apie procedūros uţbaigimą iš paskirties įstaigos, procedūros vykdytojas 

muitinės prašymu turi pateikti įrodymus, kad jis tinkamai pabaigė išorinio tranzito procedūrą; to paties 

straipsnio 2 ir 3 dalys apibrėţia, kas tokiu atveju gali būti tinkamai įrodymai: nurodytu įrodymu 

muitinei pripaţįstamas paskirties valstybės narės muitinės patvirtintas dokumentas, kuriame 

nurodomos prekės ir patvirtinama, kad jos pateiktos paskirties įstaigai, arba vykdytojo pateiktas 

muitinei dokumentas, išduotas trečiojoje šalyje, patvirtinantis, kad prekės pateiktos muitinės 

sankcionuotam veiksmui arba prekes identifikuojančio tokio dokumento tinkamai patvirtinta kopija. 

Įvertinus nurodytų teisės normų turinį sistemiškai, išplaukia išvada, kad išorinio tranzito 

muitinės procedūra gali būti pripaţinta uţbaigta tik esant įrodymams, patvirtinantiems, kad tranzitu 

gabenamos prekės buvo pateiktos paskirties įstaigai arba trečiosios šalies muitinės įstaigai. Be to, ši 

aplinkybė gali būti įrodinėjama tik įrodymais, atitinkančiais Komisijos reglamento Nr.2454/93 365 

straipsnyje nustatytus poţymius. 

Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, 

patvirtinančių, kad išorinio tranzito procedūros buvo uţbaigtos, t. y. automobiliai buvo pateikti 

valstybės narės ar trečiosios šalies muitinės įstaigai. Pareiškėjo pateiktos paţymos iš Ukrainos 

Respublikos autoinspekcijos įstaigos negali būti laikomos tranzito procedūros uţbaigimo įrodymais, 

kadangi neatitinka pirmiau nurodytų teisės normų reikalavimų.  
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Paţymėtina, kad pareiškėjas nepateikia įtikinamo ir logiško paaiškinimo, kokiomis 

aplinkybėmis jo tranzitu gabentos prekės pateko į Ukrainos Respubliką, jų nepateikus nei valstybės 

narės, nei trečiosios šalies (Ukrainos) muitinės įstaigoms.  

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 204 straipsnyje yra nustatyta:   

,,1. Importo skola muitinei 203 straipsnyje nenurodytais atvejais atsiranda: (a) neįvykdţius 

bent vienos iš prievolių, susijusių su importo muitais apmokestinamų prekių laikinuoju saugojimu arba 

su joms įformintos muitinės procedūros taikymu, arba (b) nesilaikant reikalavimų, kurių privaloma 

laikytis įforminant prekėms atitinkamą procedūrą arba taikant joms sumaţintą arba nulinę importo 

muito normą dėl prekių galutinio vartojimo, išskyrus atvejus, kai nustatyta, kad minėti paţeidimai 

neturi esminės įtakos tinkamam laikinojo prekių saugojimo arba atitinkamos muitinės procedūros 

taikymui.  

2. Skola muitinei atsiranda arba tuo momentu, kai nustojama vykdyti prievolę, kurios 

nevykdymas sąlygoja skolos muitinei atsiradimą, arba tuo momentu, kai prekėms įforminama 

atitinkama muitinės procedūra, jeigu po to nustatoma, kad faktiškai nebuvo laikytasi reikalavimų, 

kurių privaloma laikytis įforminant prekėms tokią procedūrą arba taikant joms sumaţintą arba nulinę 

importo muito normą dėl prekių galutinio vartojimo. 

3. Skolininku laikomas asmuo, kuris esamomis aplinkybėmis turi vykdyti prievoles, 

susijusias su importo muitais apmokestinamų prekių laikinuoju saugojimu arba su joms įformintos 

muitinės procedūros taikymu, arba asmuo, kuris turi laikytis reikalavimų, kurių privaloma laikytis 

įforminant prekėms atitinkamą procedūrą.“.  

Konstatavus, kad pareiškėjas, būdamas tranzito procedūros vykdytojas, nepateikė gabentų 

automobilių kompetentingai muitinės įstaigai, t. y. procedūros neuţbaigė, cituotų Bendrijos muitinės 

kodekso 203 straipsnio nuostatų pagrindu atsirado importo skola muitinei, uţ kurią atsakingas 

pareiškėjas.   

Apeliaciniame skunde pateikti argumentai dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo ir įrodymų 

tinkamumo atmestini, kadangi nepagrįsti ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų 

nuostatomis. 

Nurodytų aplinkybių visumos pagrindu pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas. 

  

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 

teisėjų kolegija 

  

n u t a r i a : 

  

Pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. 

kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą. 

  

Nutartis neskundţiama. 

 

 

 

 Bylos, kylančios iš konkurencijos teisinių santykių 

 

 

1.3.3.1. Dėl viešojo administravimo subjektams suteikiamos diskrecijos ir teismo kontrolės 

santykio 

  

Tai, kad viešojo administravimo subjektas turi didelę diskreciją atitinkamos rinkos apibrėţimo srityje, 

nereiškia, jog jis bet kuriuo atveju neturi pagrįsti savo išvadų svariais išsamaus ir kruopštaus tyrimo 

metu surinktais argumentais, ar kad nereikalaujama pateikti išsamių sprendimo priėmimo prieţasčių, 

atskleidţiančių konkrečius loginius apmastymus, grindţiančius jo sprendimą. Viešojo administravimo 

subjektas privalo atidţiai ištirti atitinkamą rinką, paremti savo vertinimą argumentais, kurie nėra 

aiškiai nereikšmingi ir kurie pagrindţia jais remiantis padarytas išvadas, kurie atspindi faktines 

aplinkybes tokias, kokios jos iš tikrųjų yra, bei kurių pakanka pagrindimui, ir atsiţvelgti į visus 

svarbius veiksnius. 
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Tai, kad viešojo administravimo subjektas turi ekonominių klausimų vertinimo laisvę, nereiškia, jog 

teismas turi susilaikyti nuo viešojo administravimo subjekto  atliekamos teisinės ekonominių duomenų 

kvalifikacijos kontrolės. Administracinio teismo kompetencija apima tikrinimą, ar viešojo 

administravimo institucija nepaţeidė jai suteiktos diskrecijos išorinių ribų. 

 

Teismas, tikrindamas, ar viešojo administravimo subjektas laikėsi rinkos tyrimo procedūros, privalo 

patikrinti ne tik tai, ar buvo laikytasi formalių procedūrinių reikalavimų, pavyzdţiui, ar laikytasi 

derinimo tvarkos, bet ir tai, ar viešojo administravimo subjektas kruopščiai ir nešališkai ištyrė visas 

svarbias aplinkybes, ar pakankamai motyvavo savo sprendimą.  

 

 

Administracinė byla Nr. A
7
-2203/2006  

Procesinio sprendimo kategorija 7.6 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  

2006 m. gruodţio 18 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano 

Klišausko (kolegijos pirmininkas), Gintaro Kryţevičiaus (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės,  

sekretoriaujant Kristinai Bielinienei, 

dalyvaujant pareiškėjo TEO LT atstovams Eglei Aidai Gudelytei Harvey ir advokatui Mindaugui 

Kiškiui, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal AB „Lietuvos 

telekomas“ (dabar – TEO LT) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 

m. geguţės 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Lietuvos telekomas“ 

skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl įsakymų panaikinimo.  

 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė : 

I. 

 

Pareiškėjas AB „Lietuvos telekomas“ kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas  

panaikinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 18 d. įsakymą 

Nr. 1V-78 „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje“ ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 

2006 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 1V-77 „Dėl didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos 

apibrėţimo“ 2 punktą (t. 1, b.1. 6-23). 

Paaiškino, kad įsakymu Nr. 1V-78 pareiškėjas, kartu su susijusiais ūkio subjektais, buvo 

pripaţintas turinčiu didelę įtaką didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje. Įsakymu Nr. IV-77 

konstatuota, kad didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinka apibrėţta nurodytu  Ryšių reguliavimo 

tarnybos (toliau – ir RRT) direktoriaus 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1V-78. 

Pareiškėjas mano, kad RRT netinkamai apibrėţė didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 

rinką, nes vien tik ta aplinkybė, kad šiuo metu didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas teikia 

tik AB „Lietuvos telekomas“, dar nereiškia, jog vien dėl to jis gali būti pripaţintas turinčiu didelę įtaką 

šioje rinkoje. RRT paţeidė Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnyje nustatytą technologinio 

neutralumo principą, nes vadovaujantis 2003 m. vasario 11 d. Europos Komisijos rekomendacija dėl 

atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų elektroninių ryšių srityje bei Lietuvos Respublikos 

Konkurencijos tarybos 2000 m. geguţės 17 d. nutarimu Nr. 52 patvirtintais Konkurencijos tarybos 

paaiškinimais „Dėl dominuojančios padėties nustatymo apibrėţiant rinką“ svarbu vertinti visas esamas 

ir galimas technologijas, o ne tik kaţkurią vieną. Tuo tarpu RRT vertino tik vieną technologiją (DSL), 

t. y. asimetrinės skaitmeninės abonentinės linijos technologiją (angl. Asymmetric Digital Subscriber 

Line-xDSL) technologiją. 
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Tai, kad AB „Lietuvos telekomas“ šiuo metu, RRT vertinimu, uţima 100 proc. didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugos rinkos dalį, lemia kitų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų 

ekonominis nesuinteresuotumas teikti didmenines plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas, skatinančias 

konkurenciją maţmeninių paslaugų rinkoje. Todėl nepagrįstas atsakovo teiginys, jog norint pradėti 

teikti didmenines plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas reikia didelių investicijų. 

Atsakovas nepagrįstai teigia, kad AB „Lietuvos telekomas“ tiekiamai plačiajuosčio ryšio 

prieigos paslaugos pakeičiamumui reikėtų didelių investicijų į infrastruktūrą.  

Pareiškėjo paskaičiavimais, jei į didmeninę rinką įţengtų šiuo metu maţmeninėje rinkoje 

esantys ir aktyviai veikiantys tiekėjai, pavyzdţiui, kabelinės televizijos, kurios turi pakankamai didelę 

ir plačiai išvystytą infrastruktūrą, jiems tereikėtų minimalių investicijų didmeninės paslaugos teikimui. 

RRT visiškai nevertino, ar naujam ūkio subjektui įţengus į rinką investicijos atsipirktų. RRT, 

atlikdama rinkos tyrimą, neatliko nurodytų skaičiavimų ir nevertino atitinkamos rinkos ekonominių 

parametrų, turinčių įtakos rinkos konkurencingumui. Apibrėţiant paslaugos rinką, privaloma 

atsiţvelgti ir į tą aplinkybę, kad AB „Lietuvos telekomas“ tinklas palyginti nėra išplėtotas dėl 

santykinai nedidelės fiksuoto telefono ryšio skvarbos. Mano, kad visiškai nepagrįstas atsakovo 

teiginys, jog didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugos rinkos geografinės ribos turi būti 

apibrėţtos kaip visos Lietuvos Respublikos teritorija, nes maţmeninėje rinkoje įvairiose Lietuvos 

vietovėse lokaliai veikia daug paslaugų teikėjų. Kabelinės televizijos taip pat lokaliai plėtoja tinklą, 

kuris gali būti panaudotas ir didmeninėms paslaugoms teikti. Atitinkamai, šios paslaugos tiek 

maţmenos, tiek didmenos lygmenyje gali būti teikiamos lokaliame lygmenyje. Hipotetinio 

monopolisto testas atliktas netiksliai, nes RRT visiškai nevertino, ar kainos pakėlimas pareiškėjui būtų 

pelningas. Atliekant hipotetinio monopolisto testą turėjo būti įvertinta ir tai, ar AB „Lietuvos 

telekomas“ kainų pakėlimas 5-10 proc. nebūtų signalas potencialiems AB „Lietuvos telekomas“ 

konkurentams apie tai, jog pelno ir investicijų grąţos lygis atitinkamoje rinkoje yra išaugę.  

Atsiţvelgiant į tai, kad didmeninė paslauga gali būti teikiama naudojant alternatyvias 

technologijas, akivaizdu, jog tokia tikimybė yra pakankamai reali, ir RRT privalėjo į ją atsiţvelgti. 

Pareiškėjas nesutinka su RRT Ataskaitoje nurodytais teiginiais, susijusiais su tuo, jog 

pareiškėjas turi esminį pranašumą prieš konkurentus ir todėl gali taikyti nepagrįstai aukštas kainas, 

kryţminį subsidijavimą, kainų diskriminavimą, grobuoniškas kainas ir kainų spaudimą. Šis faktas 

RRT yra nepagrindţiamas jokiais įrodymais. Atsakovas nenustatė, jog AB „Lietuvos telekomas“ 

bandė išstumti konkurentą iš rinkos, ţemiau vidutinių kintamų kaštų sumaţindamas savo produkcijos 

kainas. AB „Lietuvos telekomas“ turi prieigą tik prie nedidelės dalies potencialių maţmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų klientų, be to, maţmeninėje rinkoje vyksta intensyvi 

konkurencija. AB „Lietuvos telekomas“ savo veikloje laikosi nediskriminavimo principo, t. y. visiems 

vienodoje padėtyje esantiems didmeninės paslaugos pirkėjams parduoda paslaugą uţ vienodą kainą. 

RRT Ataskaitoje daromos išvados dėl tariamos AB „Lietuvos telekomas“ galimybės ir 

suinteresuotumo išnaudoti vertikalios integracijos teikiamus privalumus ir sudaryti nevienodas 

konkurencijos sąlygas maţmeninėje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams, laikytinos Konkurencijos 

įstatymo 9 straipsnio paţeidimu, neatitinka teisinio reguliavimo logikos. Todėl pareiškėjas mano, kad 

visos su vertikalia integracija susijusios problemos galėtų būti sprendţiamos Konkurencijos įstatymo 

pagrindu ir tam RRT nustatyti įpareigojimai nereikalingi. 

Pareiškėjas nesutinka ir su RRT teiginiais, jog pagrindinė kliūtis norintiems naujai ateiti į 

rinką ūkio subjektams yra būtinybė ţenkliai didinti investicijas. Tai nepagrįsta jokiais skaičiavimais. 

Kaip vieną iš įėjimo į atitinkamą rinką barjerų RRT nurodo informacijos apie didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos – didmeninės DSL – paslaugos kainos ribojimą. Teisinio reikalavimo 

skelbti visą informaciją pareiškėjo tinklalapyje nėra. 

 

RRT išvada, jog pareiškėjo paslaugos pirkėjai neturi derybinės galios santykiuose su 

pareiškėju, nepagrįsta. Toks parametras kaip „pirkėjo derybinė galia“ nėra numatytas nei RRT 

direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-297 patvirtintose Rinkos tyrimo taisyklėse, nei 

kituose teisės aktuose, kuriais remiasi RRT. Tai, kad derybų metu šalių pozicijos ne visada sutampa, 

yra neišvengiama. Tuo tarpu faktų, jog AB „Lietuvos telekomas“ būtų piktnaudţiavęs ar vilkinęs 

derybas, nėra patvirtinusi jokia kompetentinga valstybės institucija. Nė vienas didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų gavėjas iki šiol neturėjo tiesioginės įtakos paslaugų teikėjui, jo 

kainodarai bei paslaugos teikimo sąlygoms. 

Siekiant nustatyti dominavimo atitinkamoje rinkoje faktą, turi būti vertinami visi reikšmingi 

veiksniai. Šios konkrečios bylos kontekste visų rinkos parametrų analizė svarbi dar ir dėl to, jog 
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didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugos yra neseniai atsiradusi, besiformuojanti rinka. Todėl 

esama situacija gali būti laikina, sąlygota tik to, jog AB „Lietuvos telekomas“ pirmasis pradėjo teikti 

šias paslaugas. Tuo tarpu Ataskaitoje RRT iš esmės apsiribojo tik esamos padėties konstatavimu (t. y. 

rinkos dalies įvertinimu), neanalizuodama jos prieţasčių, ekonominių atitinkamos rinkos parametrų 

bei tendencijų. Toks rinkos tyrimas yra nevisapusiškas, jis neparodo kitų veiksnių, kurie gali daryti 

poveikį AB „Lietuvos telekomas“ elgesiui rinkoje bei riboti AB „Lietuvos telekomas“ galimybes 

elgtis nepriklausomai nuo potencialių konkurentų, tiekėjų, pirkėjų ar vartotojų. 

Skundţiami įsakymai neatitinka RRT direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-

297 patvirtintų Rinkos tyrimo taisyklių. Nors pareiškėjas teikė savo pastabas RRT Ataskaitai raštu, 

skundţiamuose RRT direktoriaus įsakymuose nėra pateikiami pareiškėjo pateikti paaiškinimai bei jų 

įvertinimas. Todėl vadovaujantis minėtų taisyklių 25 punktu, skundţiamų įsakymų Nr. 1V-78 ir Nr. 

IV-77 turinys neatitinka teisės aktų reikalavimų. Kartu pareiškėjo paaiškinimų įvertinimo nebuvimas 

leidţia abejoti RRT atlikto tyrimo visapusiškumu ir objektyvumu bei RRT Ataskaitos išvadų 

pagrįstumu. 

Atsakovas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, atsiliepimu į skundą su skundu 

nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. 

Atsiliepime atsakovas paaiškino, kad rinkos tyrimo procesas, kurio metu nustatoma, ar 

konkurencija atitinkamoje rinkoje yra veiksminga, įvardijami didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintys 

ūkio subjektai bei parenkami įpareigojimai jiems, iš esmės yra procesas, kurio metu atliekamas į ateitį 

orientuotas ekonominis vertinimas ir siekiama parinkti įpareigojimus, kurie galėtų geriausiai spręsti 

numatomas atsirasti problemas. Šiame procese ypač didelę reikšmę turi rinkos ir ūkio subjektų joje 

prognozuojamo elgesio vertinimas, o tokiam vertinimui praktiškai neįmanoma pritaikyti teisinių 

kriterijų. 

Be to, atsakovas paaiškino, jog elektroninių ryšių veiklą reguliuojančių nacionalinių 

institucijų diskrecijos teisę pabrėţia 2002 metų Komisijos gairės dėl Rinkos tyrimo nustatant didelę 

įtaką rinkoje pagal Bendrijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemą, kuriose 

nurodoma, kad vykdydamos reguliavimo uţduotis pagal Pagrindų direktyvos 15 ir 16 straipsnius, 

nacionalinės reguliavimo institucijos turi diskrecines galias, kurios atspindi visų reikiamų įvertinti 

faktorių (ekonominių, faktinių ir teisinių) sudėtingumą. 

Ataskaita ir rinkos tyrimo metu surinkti įrodymai patvirtina, kad Tarnyba visapusiškai, 

pilnutinai ir objektyviai išnagrinėjo bei įvertino visas aplinkybes. Didmeninės plačiajuosčio ryšio 

prieigos (pradinės paslaugos) rinka buvo apibrėţta atsiţvelgiant į 2003 m. vasario 11 d. Komisijos 

rekomendaciją dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų elektroninių ryšių srityje, reikalaujančių ex-

ante reguliavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/2l/EB dėl elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (toliau – ir Atitinkamų rinkų apibrėţimo 

rekomendacija), Didelės įtakos nustatymo rinkoje gairės bei įvertinus kitų šalių, atlikusių šios rinkos 

tyrimą, patirtį. 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Ataskaitą ir Tarnybos sprendimų 

projektus, nenustatė Ataskaitos trūkumų arba netikslumų atitinkamų rinkų apibrėţimuose, jų 

nustatymo metodikoje bei kitoje pateiktoje informacijoje, susijusioje su konkurencijos teisės aspektais. 

Europos Komisija taip pat 2005 m. gruodţio 20 d. raštu Nr. SG-Greffe (2005) D/207516 pranešė, kad 

esminių pastabų neturi. 

Pareiškėjo teiginys, kad Tarnybos sprendime dėl rinkos tyrimo rezultatų turėtų būti nurodyti 

AB „Lietuvos telekomas“ Tarnybai raštu pateiktos pastabos, iškreipia Rinkos tyrimo taisyklių 25 

punkto esmę. Rinkos tyrimo taisyklių 25 punktas nustato viso Tarnybos sprendimo turinio 

reikalavimus, o konkrečiai 25.6 papunktis – reikalavimą sprendime nurodyti esminius ūkio subjektų 

Tarnybai pateiktus paaiškinimus ir jų įvertinimą. Atsiţvelgdama į ūkio subjektų paaiškinimus, 

pateiktus atsakant į rinkos tyrimo anketų klausimus, Tarnyba parengė sprendimus dėl rinkos tyrimo 

rezultatų. Tarnyba, vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ir ERĮ) 11 straipsnio 2 dalimi 

ir Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymu Nr. 1V-295, 4.1 punktu, skelbia sprendimų projektus pastaboms pateikti. Paţymėjo, kad 

pastaboms pareikšti teikiamas visas atitinkamo sprendimo projektas, nes viešomis konsultacijomis 

siekiama pašalinti galimus netikslumus ar prieštaravimus sprendime. Viešoms konsultacijoms teikiami 

sprendimų projektai jau turi atitikti Rinkos tyrimo taisyklių 25.6 punkte nustatytus reikalavimus (t. y. 

atspindėti esminius ūko subjekto paaiškinimus ir jų įvertinimus), o to nebūtų įmanoma padaryti, jei 
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Rinkos tyrimo taisyklės būtų aiškinamos taip, kaip siūlo pareiškėjas. Paţymėjo, kad Ataskaitoje 

atsispindėjo pareiškėjo anketose pateikti paaiškinimai. 

Pareiškėjo teiginys, kad jam turėtų būti taikomas Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymo 9 straipsnyje nustatytas draudimas piktnaudţiauti dominuojančia padėtimi, todėl Tarnyba 

ERĮ numatytų įpareigojimų neturėtų taikyti, nes neva Konkurencijos įstatymo numatyto reguliavimo 

pakanka, yra nepagrįstas ir neatitinka tikrovės. 

Elektroninių ryšių įstatyme numatyti įpareigojimai taikomi į ateitį dėl specifinio ex ante 

reguliavimo pobūdţio. Tuo tarpu Konkurencijos įstatymo nuostatos taikomos ex post, t. y. nustačius ir 

konstatavus Konkurencijos įstatymo paţeidimą. Taigi ERĮ įtvirtinti įpareigojimai nustatomi ne 

siekiant nubausti uţ praeities veiksmus, o siekiant uţkirsti kelią galimai naudotis savo padėtimi 

ateityje (tuo jie skiriasi nuo Konkurencijos tarybos atliekamos konkurencijos prieţiūros). Pastebėjo, 

kad ex post reguliavimas yra vienkartinio pobūdţio, t. y. taikomas tik siekiant nubausti uţ tam tikrą 

Konkurencijos įstatymo paţeidimą. Ex ante reguliavimas yra orientuotas į ateitį ir juo siekiama 

sudaryti sąlygas naujiems rinkos dalyviams lygiais pagrindais įsitvirtinti rinkoje ir sėkmingai 

konkuruoti su jau esančiais rinkos dalyviais. Todėl įpareigojimai, nustatyti AB „Lietuvos telekomas“ 

vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis, neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 

nuostatoms. 

 

II. 

 

Vilniaus apygardos administracinis  teismas 2006 m. geguţės 22 d. sprendimu pareiškėjo 

skundą atmetė. 

Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktorius 2006 m. 

sausio 18 d. įsakymu „Dėl ūkio subjekto UAB „Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje“ Nr. 1V-78 pripaţino AB „Lietuvos telekomas“ turinčiu didelę 

įtaką didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje bei nustatė AB „Lietuvos telekomas“ 

įpareigojimus (t. 3, b. 1. 20-23), nurodytus įsakymo 3 dalyje. 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktorius 2006 m. sausio 18 d. įsakymo 

„Dėl plačiajuosčio ryčio pareigos rinkos apibrėţimo“ Nr. 1V-77 2 punktu konstatavo, kad didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos rinka apibrėţta Tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 

1V-78 „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką didmeninės plačiajuosčio 

ryšio prieigos rinkoje“. Ūkio subjektą AB „Lietuvos telekomas“ sudaro AB Lietuvos telekomas“ kartu 

su susijusiais juridiniais asmenimis, t. y. UAB „Baltic Data Center“, UAB „Comliet“, UAB „Comliet 

sprendimai“, UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“, UAB „Lintel“, UAB „Omnitel“, UAB 

„Verslo portalas“, UAB „Voicecom“ ir VšĮ „Lietuvos telekomo sporto klubas“ (t. 3, b. 1. 24-27). 

Pareiškėjas ginčija atsakovo atliktą Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimą 

bei jo Ataskaitą (t. 4, b.1. 1-42). Vienas iš pagrindinių motyvų – atsakovas RRT nepagrįstai apibrėţė 

didmeninę plačiajuosčio ryšio prieigos rinką kaip AB „Lietuvos telekomas“ didmeninės plačiajuosčio 

ryšio prieigos paslaugą – didmeninės skaitmeninės abonentinės linijos paslaugą – teikiamą visoje 

Lietuvos Respublikos teritorijoje. Be to, RRT netinkamai atliko konkurencijos veiksmingumo 

atitinkamoje rinkoje tyrimą: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos kompetenciją, funkcijas 

bei teises nustato 2004 m. balandţio 15 d. Elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135 (toliau – ir ERĮ) 6, 

8, 9, 10 straipsniai. 

ERĮ 6 straipsnio l dalyje nurodyta, kad ryšių reguliavimo tarnyba – elektroninių ryšių veiklą 

reguliuojanti ir šio Įstatymo nuostatų, išskyrus šio Įstatymo nuostatas, uţ kurių įgyvendinimą ir 

laikymosi prieţiūrą pagal kompetenciją atsakingos kitos valstybės institucijos, laikymąsi priţiūrinti ir 

jas įgyvendinanti savarankiška valstybės įstaiga, veikianti pagal šį ir kitus įstatymus bei savo 

nuostatus. Minėtoje įstatymo normoje taip pat nurodyta, kad Ryšių reguliavimo tarnyba yra Lietuvos 

Respublikos nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių 

visuomeninius santykius, susijusius su šio įstatymo reguliavimo dalyku, prasme. 

ERĮ 8 straipsnio l dalis nustato, kad Ryšių reguliavimo tarnybos tikslas – veiksminga 

konkurencija elektroninių ryšių srityje, efektyvus elektroninių ryšių išteklių naudojimas bei uţtikrinta 

elektroninių ryšių paslaugų vartotojų teisių apsauga. Be to, šio straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta 

pareiga Tarnybai uţtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių rinkose. 

Teismas, remdamasis nurodytomis teisės normomis, padarė išvadą, kad atsakovas RRT turi 

teisę atlikti atitinkamos rinkos tyrimą. Elektroninių ryšių įstatymo 16 straipsnis, reglamentuojantis 

rinkos tyrimą, nustato, kad rinkos tyrimas atliekamas Europos Bendrijų Komisijai priėmus 
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rekomendaciją, nustatančią atitinkamas produktų ir paslaugų rinkas, arba sprendimą, nustatantį 

Europos Bendrijų rinką, arba pakeitus šiuos teisės aktus. Tarnyba taip pat turi teisę atlikti rinkos 

tyrimą suinteresuotų ūkio subjektų prašymu, valstybės ar savivaldos institucijų prašymu arba savo 

iniciatyva (ERĮ 16 str. 4 d.). 

Be to, ERĮ 16 straipsnio 7 dalis nustato, kad ryšių reguliavimo tarnyba, atlikdama rinkos 

tyrimą, turi teisę konsultuotis su Konkurencijos taryba. Ji privalo gauti Konkurencijos tarybos 

nuomonę dėl atitinkamos rinkos apibrėţimo, jei rinkos apibrėţimas skiriasi nuo Europos Bendrijų 

Komisijos rekomendacijos, nurodytos šio straipsnio 3 dalyje. Pagrindų direktyvos 7 straipsnio 3 dalyje 

nurodyta, kad rinkos tyrimo rezultatai pateikiami Europos Komisijai pastaboms pareikšti. 

Byloje nustatyta, kad Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimas pradėtas RRT 

iniciatyva, tarnybos direktoriui patvirtinus 2005 m. sausio 18 d. įsakymą Nr.lV-47 „Dėl didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos (pradinės paslaugos ) rinkos tyrimo“. Tiriamasis laikotarpis – 2000-2004 

metai. 2005 m. kovo 29 d. atsakovas išsiuntė didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimo 

anketą juridiniams asmenims, tarp jų – ir AB „Lietuvos telekomas“ (t. 3, b. l. 30). Remdamasi iš jų 

gauta informacija, RRT parengė didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimo ataskaitą (t. 4, 

b. l. l-51). Ataskaitos projektas buvo pateiktas Konkurencijos tarybai, kuri konstatavo, kad informacija 

ataskaitoje išdėstyta aiškiai ir tiksliai. Nenustatyta ataskaitos trūkumų arba netikslumų atitinkamų 

rinkų apibrėţimuose, jų nustatymo metodikoje bei kitoje pateiktoje informacijoje, susijusioje su 

konkurencijos teise (t. 4, b. l. 52). Europos Komisija 2005 m. gruodţio mėn. taip pat pritarė Ataskaitos 

projektui, nurodydama, kad Komisija patikrino pranešimą ir pastabų nepateikė. Pagal Pagrindų 

direktyvos 7 straipsnio 5 dalį RRT gali priimti planuojamas priemones (t. 4, b. 1. 53-55). 

Vadovaudamasis minėtomis Elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis, Europos Komisijos 

rekomendacijomis ir atsiţvelgdamas į Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimo ataskaitą, 

RRT direktorius 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. lV-78 konstatavo, kad AB „Lietuvos telekomas“ 

uţima 100 proc. didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos. Šiai paslaugai būdingas vertikalus 

integruotumas, kuris suteikia AB „Lietuvos telekomas“ pranašumą kitų ūkio subjektų atţvilgiu ir 

sudaro nevienodas konkurencines sąlygas maţmeninėje plačiajuosčio ryšio rinkoje (t. l, b. l. 24-28). 

Teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovas nepaţeidė teisės aktais nustatytos rinkos tyrimo 

procedūros: laikėsi derinimo tvarkos bei pasinaudodama Tarnybai suteikta diskrecija parinkti 

atitinkamai telekomunikacijų rinkai konkrečius įstatyme numatytus įpareigojimus, nustatė juos 

pareiškėjui AB „Lietuvos telekomas“ 

Paţymėta, kad RRT, tirdama, ar konkurencija didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 

rinkoje yra veiksminga, išskyrė pagrindinius kriterijus, t. y. rinkos struktūra; vertikali integracija; 

patekimo į rinką barjerai; pirkėjo derybinė galia; potenciali konkurencija (t. 4, b. 1. 26-35). Pareiškėjo 

skundo argumentai grindţiami netinkamai atliktu konkurencijos veiksmingumo minėtoje rinkoje 

tyrimu. Įvertinus nurodytos rinkos tyrimo specifiką, atsiţvelgiant į tai, kad iš esmės tai yra ekonominis 

vertinimas, teismas nevertina atlikto rinkos tyrimo turinio. Teismas, darydamas tokią išvadą, 

vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostata, kuri nurodo, kad 

teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (neveikimo) politinio ar ekonominio 

tikslingumo poţiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo paţeistas įstatymas ar kitas teisės 

aktas. Kaip jau minėta, byloje nepateikta įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad priimant 

skundţiamus įsakymus buvo paţeisti teisės aktai. Paţymėtina ir tai, kad ir pareiškėjas, reikšdamas 

reikalavimus panaikinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 

18 d. įsakymą Nr. 1V-78 „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką 

didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje“ ir 2006 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. 1V-77 „Dėl didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 

rinkos apibrėţimo“ 2 punktą, nenurodė nei vieno iš skundţiamų aktų panaikinimo pagrindų, numatytų 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje. 

Pareiškėjo skunde nurodytas argumentas, jog atsakovas paţeidė RRT direktoriaus 2004 m. 

rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.lV-297 patvirtintų Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto reikalavimus, 

atmestinas kaip nepagrįstas. Šio įsakymo 25.6 p. įtvirtinta, kad Tarnybos sprendime dėl rinkos tyrimo 

rezultatų turi būti nurodyti esminiai ūkio subjektų tarnybai pateikti paaiškinimai ir jų įvertinimas. Iš 

skundţiamų įsakymų turinio matyti, kad šių paaiškinimų bei jų įvertinimo nėra, tačiau šio turinio 

elemento trūkumas negali būti pripaţintas esminiu ir nulemti įsakymų panaikinimą. Tokią išvadą 

teismas padarė vadovaudamasis tuo, kad skundţiami įsakymai priimti rinkos tyrimo Ataskaitos, 

kurioje yra pareiškėjo anketose pateikti paaiškinimai (t. 4, b.1. 19, 23, 26), pagrindu. 
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III. 

 

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 

2006 m. geguţės 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti jos skundą ir panaikinti 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 1V-78 

„Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką didmeninės plačiajuosčio ryšio 

prieigos rinkoje“ ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 18 d. 

įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos apibrėţimo“ 2 punktą. 

Su tokiu teismo sprendimu pareiškėjas nesutinka, mano, kad pirmosios instancijos teismas 

netinkamai įvertino ginčo pobūdį ir netinkamai pritaikė ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatą. Pirmosios 

instancijos teismas tai pat netinkamai taikė ABTĮ 89 straipsnio nuostatas bei nepagrįstai įvertino RRT 

padarytą Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto paţeidimą kaip „neesminį“.  

 

Dėl ginčo pobūdţio ir teismo kompetencijos ribų 

 

Įvertinus skundţiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamosios dalies turinį 

galima daryti išvadą, jog teismas iš esmės apsiribojo skundţiamų RRT direktoriaus įsakymų priėmimo 

procedūros analize. Sprendime nurodoma: „kaip matyti iš skundo turinio, pareiškėjo skundo 

argumentai grindţiami netinkamai atliktu konkurencijos veiksmingumo minėtoje rinkoje tyrimu. 

Įvertinus nurodytos rinkos tyrimo specifiką, atsiţvelgiant į tai, kad iš esmės tai yra ekonominis 

vertinimas, teismas nevertina atlikto rinkos tyrimo turinio“. Šią poziciją teismas pagrindė ABTĮ 3 

straipsnio 2 dalies nuostata, nurodančia, jog teismai nenagrinėja ginčų dėl ekonominio tikslingumo. 

Tokia pirmosios instancijos teismo pozicija reiškia tai, jog teismas iš esmės nenagrinėjo 

pareiškėjo skundo, kadangi (kaip pripaţino pats teismas) pareiškėjo skundas buvo iš esmės 

grindţiamas RRT atliktu netinkamu rinkos apibrėţimu ir konkurencingumo rinkoje tyrimu. 

Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas suklydo įvertindamas ginčo pobūdį bei 

apibrėţdamas teismo kompetencijos ribas. 

Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos išvada, jog pareiškėjo skundo dalis, kurioje 

ginčijamas skundţiamuose teisės aktuose pateiktas atitinkamos rinkos apibrėţimas, jos 

konkurencingumo bei pareiškėjo padėties joje įvertinimas, yra ginčas, reikalaujantis atlikti 

skundţiamų teisės aktų vertinimą „ekonominio tikslingumo poţiūriu“ ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies 

prasme. Tai, kad RRT rinkos tyrimo ataskaitoje, skundţiamuose teisės aktuose bei paties ginčo metu 

buvo vartojamos ekonominio pobūdţio kategorijos (pvz., atitinkama rinka, rinkos dalis, pasiūlos 

paklausos pakeičiamumas ir pan.) dar nereiškia, jog teismas negali vertinti atlikto rinkos tyrimo 

turinio. 

ABTĮ 3 straipsnis numato, jog teismas sprendţia ginčus dėl teisės. Teismas nevertina 

ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo 

poţiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo paţeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar 

administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat – ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams 

bei uţdaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. 

Šios ABTĮ nuostatos tikslas yra atriboti tuos klausimus, kurie gali būti sprendţiami 

pritaikant objektyvius, teisės normų nustatytus kriterijus, nuo tų klausimų, kurių vertinimui 

neįmanoma pritaikyti objektyvių, teisinių kriterijų. Pastarieji dar yra vadinami „nuomonės“ 

klausimais. Jų sprendimo negalima artikuliuoti teisės normos ar teisinio principo pagrindu; atsakymai į 

tokio pobūdţio klausimus visada yra spekuliatyvūs, jų negalima prilyginti konkretaus fakto 

konstatavimui. 

Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas tą aplinkybę, kad RRT atliktas rinkos 

tyrimas apėmė ekonominių procesų analizę, ignoravo tai, jog ši analizė yra atliekama tam tikrų, 

konkrečių faktų pagrindu, vadovaujantis teisės aktuose nustatytomis taisyklėmis. RRT neturi neribotos 

diskrecijos nuspręsti, ką tirti ir kaip tirti. RRT parengtoje „Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 

rinkos tyrimo ataskaitoje“ (toliau – ir RRT Ataskaita) yra tiriamas konkretus laikotarpis (2000-2004 

m.) ir yra konstatuojamos konkrečios faktinės aplinkybės, kurių pagrindu RRT daro savo išvadas apie 

atitinkamą rinką, jos konkurencingumą ir pareiškėjo padėtį joje. Šios išvados kaip fakto konstatavimas 

yra pakartojamos ir skundţiamo RRT direktoriaus įsakymo Nr. 1V-78 1 ir 2 punktuose. Atsiţvelgiant į 

šias išvadas, pareiškėjui buvo nustatyti skundţiamo RRT direktoriaus įsakymo Nr. 1V-78 3 punkte 

numatyti įpareigojimai. 
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Kadangi RRT atliktas rinkos tyrimas iš esmės atspindėjo praėjusio 2000-2004 m. laikotarpio 

faktinių aplinkybių tyrimą, RRT išvadų pagrįstumas galėjo būti patikrintas ir įvertintas remiantis 

objektyviais kriterijais, t. y. pirmosios instancijos teismas galėjo įvertinti Ataskaitoje ir skundţiamuose 

RRT direktoriaus įsakymuose daromų išvadų pagrįstumą įrodymais bei jų nuoseklumą. 

Pirmosios instancijos teismas taip pat ignoravo tą aplinkybę, jog rinkos tyrimo procedūriniai 

klausimai bei rinkos duomenų analizė yra reglamentuota teisės aktais. Aplinkybes, kurios turi būti 

nustatytos ir įvertintos šiame procese, nurodo RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-297 patvirtintos 

Rinkos tyrimo taisyklės. Klausimai, kurie turi būti ištirti apibrėţiant atitinkamą rinką ir nustatant 

dominuojantį ūkio subjektą, detaliausiai yra reglamentuoti Lietuvos Respublikos konkurencijos 

tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintuose paaiškinimuose „Dėl atitinkamos rinkos 

apibrėţimo“ bei 2000 m. geguţės 17 d. nutarimu Nr. 52 patvirtintuose paaiškinimuose „Dėl 

dominuojančios padėties nustatymo“. 

Atitinkamai, nors RRT atlikdama rinkos tyrimą bei priimdama skundţiamus teisės aktus, 

įgyvendino savo diskreciją, ši diskrecija nebuvo neribota. Tai reiškia, jog RRT išvados privalėjo būti 

grindţiamos tinkamai nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, o pats tyrimas turėjo būti išsamus ir 

objektyvus, t. y. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

Pareiškėjo skunde bei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo ginčijamos 

konkrečios RRT Ataskaitos išvados dėl faktinio pobūdţio aplinkybių. Be to, pareiškėjas įrodinėjo tai, 

kad RRT, atlikdama rinkos tyrimą, nenustatė tų aplinkybių, kurias ji privalėjo nustatyti, 

vadovaudamasi rinkos tyrimą, rinkos apibrėţimą ir didelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų 

nustatymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pirmosios instancijos teisme vyko ginčas dėl tam tikrų 

RRT išvadų įrodytinumo bei tyrimo atitikimo teisės aktų reikalavimus, o tai reiškia ginčą dėl fakto ir 

teisės taikymo klausimų. 

Pirmosios instancijos teismo išvada, jog ginčas dėl atitinkamos rinkos apibrėţimo, rinkos 

konkurencingumo ir ūkio subjekto įtakos atitinkamoje rinkoje yra nepatenkantis į teismo 

kompetenciją, prieštarauja tiek ES, tiek ir Lietuvos teismų praktikai panašaus pobūdţio bylose. 

Bendrijos teismų poziciją dėl teismo kompetencijos ribų bylose, kurios susijusios su 

administracinių institucijų diskrecija bei ekonominio pobūdţio aplinkybių vertinimu, atspindi 2005 m. 

vasario 15 d. Europos Teisingumo Teismo (European Court of Justice) sprendimas Tetra Lavai 

byloje. Paţymėtina, jog Tetra Lavai byloje Europos Teisingumo Teismas apeliacine tvarka nagrinėjo 

Europos Komisijos skundą kuriame inter alia buvo ginčijama Pirmosios Instancijos Teismo (Court of 

First Instance) teisė perţiūrėti Europos Komisijos sprendimus, susijusius su ekonominio pobūdţio 

vertinimais bei į ateitį orientuotu rinkos tyrimu. Europos Teisingumo Teismo poziciją iliustruoja 37-39 

sprendimo paragrafai: 

„37 – Savo pirmuoju apeliaciniu argumentu Komisija ginčija skundţiamą sprendimą ta 

apimtimi, kuria Pirmosios Instancijos Teismas reikalavo, kad Komisija priimdama sprendimą, 

nustatantį koncentracijos nesuderinamumą su bendrąja rinka, įvykdytų įrodinėjimo lygmens bei 

įrodymų, paremiančių jos argumentaciją, kokybės reikalavimus, kas yra nesuderinama su plačia 

Komisijos turima diskrecija vertinant ekonominius klausimus. Dėl šios prieţasties Komisija skundţia 

tai, kad Pirmosios Instancijos Teismas paţeidė 230 EB sutarties straipsnį, perţengdamas teisminių 

precedentų pagrindu nustatytų savo sprendimų perţiūrėjimo įgaliojimų ribas ir todėl neteisingai 

pritaikė Reglamento 2(2) ir (3) straipsnius, sukurdamas atitinkamų koncentracijų teisėtumo 

prezumpciją. 

38 – Paţymėtina, kad skundţiamo sprendimo 119 paragrafe Pirmosios Instancijos Teismas 

teisingai nustato kriterijus, kuriuos teismas turi taikyti perţiūrėdamas Komisijos sprendimą dėl 

koncentracijos, kaip nustatyta Kali & Salz bylos sprendime. Šio sprendimo 223 ir 224 paragrafuose 

Teismas nustatė, kad pagrindinės Reglamento nuostatos, o ypač 2 straipsnis, suteikia Komisijai tam 

tikrą diskreciją, kuri ypač susijusi su ekonominės pobūdţio klausimų sprendimu, todėl Bendrijos 

Teismai, vertindami šios diskrecijos panaudojimą, kuris yra esminis nustatant koncentracijų tvarką, 

turi atsiţvelgti į šios diskrecijos ribas, kurios neišvengiamai kyla iš ekonominės prigimties nuostatų, 

esančių koncentracijos taisyklių dalimi. 

39 – Tačiau nors Teismas ir pripaţįsta, kad Komisija turi tam tikrą diskreciją sprendţiant 

ekonominius klausimus, tai nereiškia, kad Bendrijos Teismai turi susilaikyti nuo Komisijos 

pateikiamos ekonominių pobūdţio informacijos interpretavimo vertinimo. Bendrijos Teismai privalo 

ne tik inter alia nustatyti, ar įrodymai, kuriais remiamasi, yra faktiškai tikslūs, patikimi ir nuoseklūs, 

bet taip pat privalo įvertinti ir tai, ar įrodymai apima visą informaciją, į kurią turi būti atsiţvelgiama, 

norint įvertinti sudėtingą situaciją bei ar jie pakankamai pagrindţia iš jų daromas išvadas. Toks 
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patikrinimas yra ypač būtinas esant poreikiui atlikti į ateitį orientuotą tyrimą, nagrinėjant planuojamą 

susijungimą su konglomeratiniu efektu.“ 

Ši Europos Teisingumo Teismo pozicija, pateikta panašaus pobūdţio byloje, reiškia, jog net 

ir tais atvejais, kai yra nagrinėjamas administracinių institucijų sprendimų, priimtų naudojantis teisės 

aktų suteikta diskrecija vertinti ekonominio pobūdţio klausimus, teisėtumas, neturi būti apsiribojama 

vien formaliu sprendimo priėmimo procedūrų teisėtumo įvertinimu. Paţymėtina, jog Bendrijos teismų 

praktikoje buvo ir daugiau bylų, kuriose Komisijos sprendimai buvo panaikinti dėl netinkamai atlikto 

ekonominio pobūdţio informacijos interpretavimo. 

Panašios pozicijos laikosi ir ES valstybių narių teismai, spręsdami panašaus pobūdţio bylas. 

Pavyzdţiui, Jungtinėje Karalystėje Konkurencijos bylų tribunolas (Competition Appeal Tribunal) 

panaikino Komunikacijų tarnybos (Office of Communications) sprendimą pripaţinti operatorių 

Hutchison 3 G turinčiu didelę įtaką skambučių uţbaigimo rinkoje dėl netinkamai atlikto rinkos tyrimo 

ir neįvertintos rinkoje esančios pirkėjo atsveriamosios galios
3
. Sprendimas buvo grindţiamas tuo, jog 

Komunikacijų tarnyba netinkamai atliko rinkos vertinimą. 

Pirmosios instancijos teismas neatsiţvelgė ir į atitinkamą Lietuvos teismų praktiką. 

Pavyzdţiui, 2003 m. sausio 21 d. sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. A
7
-68/2003, Lietuvos 

vyriausiasis administracinis teismas patenkino Vilniaus miesto savivaldybės skundą ir panaikino 

skundţiamą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimą. Sprendime teismas konstatavo, 

kad Konkurencijos taryba neteisingai apibrėţė atitinkamą rinką ir suklydo nustatydama 

konkuruojančius ūkio subjektus. Sprendime nurodoma: „konstatuotina, jog ta apimtimi, kuria atliktas 

tyrimas ir padarytos išvados dėl atitinkamoje rinkoje konkuruojančių ūkio subjektų, atsakovo 

nutarimas yra nepagrįstas“. Šis precedentas patvirtina, jog ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostata 

neuţkerta kelio teismams nagrinėti ginčų ta apimtimi, kuria yra ginčijamas atlikto rinkos tyrimo 

pagrįstumas, t. y. administracinės institucijos pateikiamas ekonominio pobūdţio informacijos 

interpretavimas. 

Pateikti argumentai leidţia daryti pagrįstą išvadą, jog tokiose bylose kaip ši, pirmosios 

instancijos teismas turėjo įvertinti tokias aplinkybes: 

1. ar įrodymai bei informacija, kuria grindţiamas administracinės institucijos sprendimas, yra 

faktiškai tikslūs, patikimi ir nuoseklūs; 

2. ar įrodymai apima visą informaciją, į kurią turi būti atsiţvelgiama, norint įvertinti sudėtingą 

situaciją; 

3. ar jie pakankamai pagrindţia iš jų daromas išvadas. 

Pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde buvo pateikti argumentai (skundo 

pagrindas), kuriuos teismas pilna apimtimi galėjo įvertinti savo kompetencijos ribose. 

Pirmosios instancijos teisme pareiškėjas ginčijo, jog RRT surinkti įrodymai neapima visos 

informacijos, į kurią turi būti atsiţvelgiama, norint įvertinti tokį kompleksinį klausimą kaip rinkos 

apibrėţimas ir didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčio ūkio subjekto nustatymas. 

Pavyzdţiui, pirmosios instancijos teismui buvo pateikti įrodymai, pagrindţiantys tai, jog 

RRT, atlikdama didmeninės rinkos tyrimą, neatsiţvelgė į konkurencijos situaciją vertikaliai susijusiose 

maţmeninėse rinkose. EB Komisija ne kartą buvo konstatavusi, kad intensyvi konkurencija vienoje 

rinkoje, gali efektyviai riboti ūkio subjekto galimybę dominuoti kitoje susijusioje rinkoje. Pirmosios 

instancijos teismui buvo pateiktas ir kitos ES šalies ryšių reguliavimo tarnybos – Jungtinės Karalystės 

ryšių reguliavimo tarnybos (Office of Communications arba Ofcom) – didmeninės plačiajuosčio ryšio 

prieigos rinkos apibrėţimas, kuriame ekonominiais argumentais buvo pagrįsta, jog konkurencingumas 

didmeninėse rinkose tiesiogiai priklauso nuo maţmeninių rinkų konkurencingumo (t. V; b. l. 154-

156). Atsiţvelgiant į tai, šiame rinkos tyrime atitinkama rinka buvo apibrėţta plačiau nei vienos – DSL 

– technologijos pagrindu teikiamos plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugos. Paţymėtina, kad ištrauką iš 

šio tyrimo, kaip savo pozicijos įrodymą buvo pateikusi ir pati RRT (RRT atsiliepimo priedas 25). 

Protingumo principas reikalauja atsiţvelgti į šaltinį, kuriuo remiasi ir kurio autoritetą pripaţįsta abi 

ginčo šalys. 

Akivaizdu, jog tai, ar RRT atlikto rinkos tyrimo Ataskaitoje yra įvertinama, kokią įtaką 

maţmeninėse rinkose susiklosčiusi konkurencinė situacija daro didmeninei rinkai, pirmosios 

instancijos teismas galėjo vertinti savo kompetencijos ribose. Šiuo aspektu būtų vertinamas tik fakto – 

ataskaitos išsamumo – klausimas, o ne tariamo ekonominio tikslingumo klausimas. 

Pirmosios instancijos teismas taip pat nevertino pareiškėjo argumentų dėl netinkamo 

hipotetinio monopolisto testo pritaikymo RRT atlikto rinkos tyrimo metu. Hipotetinio monopolisto 

testo paskirtį apibūdina 2002 m. Komisijos gairių dėl rinkos tyrimo nustatant didelę įtaką rinkoje pagal 
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Bendrijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemą 73 punktą, kuriame nurodoma, jog 

svarbu įvertinti tai, ar ūkio subjektas gali kelti kainas išvengdamas ţenklaus pardavimų apimčių ar 

pajamų pokyčio. Tai, jog hipotetinio monopolisto testo paskirtis yra įvertinti kainos padidinimo 5-10 

proc. įtaką pardavimų apimčiai ar pajamoms, patvirtina ir pačios RRT teismui pateikti įrodymai (t. IV, 

b. l. 107). RRT savo rinkos tyrimo ataskaitoje apsiribojo tik tuo, jog atliktos anketinės apklausos 

pagrindu konstatavo, kad dabartiniai pareiškėjo klientai kitų alternatyvų ADSL technologijos pagrindu 

teikiamai pareiškėjo paslaugai nemato, kas reiškia, jog teoriškai pareiškėjas galėtų pakelti kainą 5-10 

proc. Tačiau įvertinimo, kokios bus atitinkamo kainos pakėlimo pasekmės (t. y. ar pareiškėjas gali 

pakelti kainą 5-10 proc. išvengdamas ţenklaus pardavimų apimčių ar pajamų pokyčio), RRT 

ataskaitoje nebuvo (plačiau šiuo klausimu pasisakoma t. V; b. l. 14-19). 

Akivaizdu, jog tai, ar RRT ataskaitoje yra analizuojamos atitinkamos aplinkybės, ar ne, 

pirmosios instancijos teismas galėjo įvertinti savo kompetencijos ribose. Kadangi iš teismo buvo 

reikalaujama įvertinti, ar RRT atliko visus, teisės aktų reglamentuotus hipotetinio monopolisto testo 

ţingsnius, šiuo aspektu ginčas vyko dėl fakto ir teisės taikymo klausimų. 

Pirmosios instancijos teisme pareiškėjas ginčijo RRT teiginius apie tariamai didelius 

įţengimo į atitinkamą rinką kaštus, kurių įvertinimo reikalauja rinkos tyrimą ir apibrėţimą 

reglamentuojantys atitinkami teisės aktai. Pareiškėjas nurodė, jog RRT rinkos tyrimo ataskaitoje 

niekur nėra nurodomi nei kaštai, susiję su įėjimu į atitinkamą rinką, nei tai, kad RRT apskritai būtų 

atlikusi tokį paskaičiavimą. Tai, ar RRT vertino šią aplinkybę, ir ar rinkos tyrimo ataskaitoje pateikti 

atitinkami RRT teiginiai yra pagrįsti įrodymais, buvo fakto klausimas. Dėl to aplinkybę, ar RRT 

rinkos tyrimo Ataskaitoje yra atitinkama informacija (t. y., ar RRT teiginiai apie didelius įţengimo į 

atitinkamą rinką kaštus yra pagrįsti), pirmosios instancijos teismas galėjo taip pat įvertinti 

neperţengdamas savo kompetencijos ribų. 

Pareiškėjas taip pat ginčijo ir RRT išvadą dėl to, kad didmenines plačiajuosčio ryšio 

paslaugas gali teikti tik tie ūkio subjektai, kurie turi visą Lietuvą apimantį tinklą. Ši išvada RRT 

Ataskaitoje buvo pateikta kaip fakto teiginys, nepagrindţiant jos jokiais skaičiavimais. Tai, ar RRT 

Ataskaitoje yra atitinkamo teiginio pagrindimas, taip pat iš esmės yra fakto klausimas, kurį pirmosios 

instancijos teismas galėjo įvertinti neperţengdamas savo kompetencijos ribų. Tuo labiau, kad 

pareiškėjo teismui pateikti faktiniai duomenys patvirtino priešingas išvadas (t. V; b. l. 19-21). 

RRT pirmosios instancijos teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodė, jog plačią RRT 

diskreciją pateisina ta aplinkybė, jog rinkos tyrimas yra iš esmės į ateitį orientuotas procesas (t. III; b. 

l. 2). Tačiau byloje esanti medţiaga parodo, jog RRT iš esmės apsiribojo praeito laikotarpio 2000-

2004 m. vertinimu ir netyrė rinkos raidos tendencijų (t. V ; b. l. 22). 

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, jog dauguma RRT išvadų apie atitinkamos rinkos būklę 

buvo paremtos tiesiogiai RRT tyrimo baigtimi suinteresuotų ūkio subjektų – pareiškėjo paslaugų 

pirkėjų arba jo konkurentų – anketomis. Be to, prie RRT atsiliepimo pridėtos ištraukos iš rinkos 

tyrimo anketų (t. IV b. l. 88-105) patvirtina tai, jog dauguma pateiktų anketų buvo uţpildyta 

atmestinai. Jose yra pateikiami bendro pobūdţio teiginiai, nepagrindţiant jų nei faktais, nei 

skaičiavimais. Pačios RRT atliktų konkrečių skaičiavimų (pvz., dėl įţengimo į atitinkamą rinką kaštų 

ar optimalios, pelningam didmeninių paslaugų teikimui reikalingos tinklo aprėpties) nebuvo. Šiame 

kontekste pačios RRT skaičiavimų nebuvimas kėlė pagrįstų abejonių ne tik rinkos tyrimo išsamumu, 

bet ir įrodymų, kuriais rėmėsi pati RRT, patikimumu. 

Atsiţvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, pareiškėjas mano, jog pareiškėjo skunde 

bei pirmosios instancijos teismui pateiktuose paaiškinimuose buvo pakankamai informacijos, kuri 

leistų pirmosios instancijos teismui pagrįstai suabejoti tuo, kad: 

1. RRT surinkti įrodymai apima visą informaciją, į kurią turi būti atsiţvelgiama, norint apibrėţti 

atitinkamą rinką bei įvertinti pareiškėjo padėtį joje; ir 

2. jie pakankamai pagrindţia iš jų daromas RRT išvadas. 

Dėl šios prieţasties pirmosios instancijos teismas privalėjo nagrinėti pareiškėjo skundą visa 

apimtimi. Atsisakydamas nagrinėti pareiškėjo skundą visa apimtimi, pirmosios instancijos teismas 

atsisakė atlikti savo konstitucinę funkciją vykdyti teisingumą bei uţtikrinti pareiškėjo teisę į teisminę 

gynybą, tuo paţeisdamas ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį, 5 ir 6 straipsnius, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą. 

Be to, pirmosios instancijos teismo atsisakymas vertinti tam tikrą pareiškėjo argumentų dalį suponuoja 

tai, jog teismas nevertino ir pareiškėjo pateiktų įrodymų bei paaiškinimų, dėl RRT atlikto rinkos 

tyrimo ir juo paremtų skundţiamų teisės aktų nepagrįstumu. Tokiu būdu buvo paţeisti ABTĮ 81 

straipsnio ir 86 straipsnio 2 dalies reikalavimai. 
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Dėl esminių procedūrinių paţeidimų 

 

Skunde pareiškėjas nurodė, jog skundţiamuose RRT direktoriaus įsakymuose nėra 

pateikiami pareiškėjo RRT pateikti paaiškinimai bei jų įvertinimas, kaip to reikalauja RRT 

direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-297 patvirtintos Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 

6 papunktis. Dėl to, pareiškėjo nuomone, skundţiamų įsakymų Nr. 1V-77 ir Nr. 1V-78 turinys 

neatitinka teisės aktų reikalavimų bei leidţia abejoti RRT atlikto tyrimo visapusiškumu ir 

objektyvumu bei RRT Ataskaitos išvadų pagrįstumu. 

Skundţiamame pirmosios instancijos teismo sprendime konstatuojama, jog esminių 

procedūrinių paţeidimų, priimant skundţiamus teisės aktus, nustatyta nebuvo. Teismas taip pat 

nurodė, jog ta aplinkybė, kad skundţiamuose teisės aktuose nėra esminių ūkio subjektų RRT pateiktų 

paaiškinimų bei jų įvertinimo, negali būti pripaţinta esminiu trūkumu ir nulemti įsakymų panaikinimą. 

Tokią išvadą teismas padarė atsiţvelgdamas į tai, kad skundţiami įsakymai priimti aukščiau nurodytos 

rinkos tyrimo Ataskaitos, kurioje yra pareiškėjo anketose pateikti paaiškinimai, pagrindu. 

Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas suklydo padarydamas išvadą, jog RRT 

rinkos tyrimo Ataskaitoje yra uţfiksuoti esminiai pareiškėjo paaiškinimai ir jų įvertinimas. Be to, 

pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino tos aplinkybės, jog skundţiami RRT direktoriaus 

įsakymai neatitinka Rinkos tyrimo taisyklių 25.6 punkto reikalavimo reikšmės. 

Greta kitų duomenų, RRT rinkos tyrimo Ataskaitoje yra pateikiami tie duomenys, kuriuos 

pareiškėjas pateikė uţpildęs RRT atsiųstas rinkos tyrimo anketas bei atsakydamas į papildomus RRT 

paklausimus. Informacija, kurią pareiškėjas pateikė atsakydamas į anketų klausimus, negali būti 

prilyginta pareiškėjo paaiškinimams. RRT anketose buvo prašoma pateikti konkrečius, t. y. faktinius 

duomenis. Pildydamas RRT anketas pareiškėjas neţinojo nei apie galutines RRT rinkos tyrimo 

išvadas, nei apie siūlomus nustatyti įpareigojimus bei siūlomus atitinkamų RRT direktoriaus įsakymų 

projektus. Dėl šios prieţasties pareiškėjas anketavimo stadijoje negalėjo pateikti savo paaiškinimų apie 

rinkos tyrimą bei jo rezultatus. Anketavimo stadijoje buvo renkama informacija Rinkos tyrimo 

taisyklių 25 punkto 1 papunktyje identifikuojama kaip „faktinės aplinkybės, kuriomis grindţiamas 

sprendimas“. Tuo tarpu paaiškinimai buvo duoti tik tada, kai pareiškėjas gavo galimybę susipaţinti su 

rinkos tyrimo ataskaitos ir RRT direktoriaus įsakymų projektais. Tačiau šie pareiškėjo paaiškinimai 

neatsispindi rinkos tyrimo Ataskaitoje. 

Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog šis skundţiamų teisės aktų turinio 

elemento trūkumas nėra esminis. Nei Elektroninių ryšių įstatymas (toliau – ir ERĮ), nei RRT 

direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-297 patvirtintos Rinkos tyrimo taisyklės neskirsto 

RRT direktoriaus įsakymų turiniui nustatytų reikalavimų į esminius ir neesminius. Skundţiamuose 

RRT direktoriaus įsakymuose įtvirtintų įpareigojimų taikymas pareiškėjui faktiškai reiškia tai, jog yra 

apribojamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas ūkinės veiklos 

laisvės ir iniciatyvos principas. Be to, apribojama pareiškėjo konstitucinė teisė naudotis jam 

priklausančia nuosavybe savo nuoţiūra. Akivaizdu, jog tais atvejais, kai administracinių institucijų 

sprendimais yra ribojamos Konstitucijos garantuotos teisės ir laisvės, tokiems sprendimams turi būti 

taikomi ypatingi teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimai. 

Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 6 papunkčio paskirtis yra uţtikrinti tai, kad RRT 

priimami sprendimai būtų objektyvūs ir motyvuoti, t. y. priimami išnagrinėjus suinteresuotų asmenų 

atsiliepimus. Dėl to, suinteresuotų asmenų paaiškinimų įvertinimo nebuvimas leidţia abejoti RRT 

atlikto tyrimo visapusiškumu ir objektyvumu. 

Šios bylos kontekste Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 6 papunkčio nuostatos ypatingą 

svarbą nulemia ir tai, jog pirmosios instancijos teismas pripaţino plačią RRT diskreciją, atliekant 

rinkos tyrimą bei nustatant įpareigojimus didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams. Viešosios 

valdţios institucijai, kuriai suteikiama plati ūkinės veiklos laisvę ribojančių ir esminę įtaką ūkio 

subjektų veiklai turinčių sprendimų priėmimo diskrecija, turėtų būti taikomi ypatingi veiklos teisėtumo 

reikalavimai. Tik tokiu būdu būtų uţtikrintas teisinės valstybės kriterijų atitinkantis balansas tarp 

valdţios institucijos įgaliojimų ir jos atsakomybės. 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, jog 

skundţiamas teisės aktas gali būti panaikinamas dėl to, kad jį priimant buvo paţeistos pagrindinės 

procedūros, ypač taisyklės, turėjusios uţtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo 

pagrįstumą. Akivaizdu, jog priimant skundţiamą RRT direktoriaus įsakymą buvo ignoruota viena iš 

Rinkos tyrimo taisyklių nuostatų, kurios paskirtis – uţtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei 

sprendimo pagrįstumą. 
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Dėl ABTĮ 89 straipsnyje numatytų skundţiamų teisės aktų panaikinimo pagrindų 

 

Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas nenurodė nei 

vieno iš skundţiamų teisės aktų panaikinimo pagrindų, numatytų ABTĮ 89 straipsnyje. 

Pareiškėjo skunde buvo nurodytos konkrečios Elektroninių ryšių įstatymo nuostatos, kurios 

buvo paţeistos netinkamai atlikus atitinkamos rinkos tyrimą nepagrįstai pripaţinus pareiškėją ūkio 

subjektu, turinčiu didelę įtaką atitinkamoje rinkoje ir nepagrįstai nustačius pareiškėjui ERĮ 17 

straipsnyje numatytus įpareigojimus. ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, jog skundţiami 

teisės aktai gali būti panaikinami, nustačius jų prieštaravimą aukštesnės galios teisės aktams. Be to, 

pareiškėjo nurodytas Rinkos tyrimo taisyklių 25.6 punkto paţeidimas sudaro prielaidą konstatuoti 

ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyto pagrindo buvimą. Kartu paminėtina ir tai, kad ABTĮ 89 

straipsnio 2 dalis numato galimybę pirmosios instancijos teismui panaikinti skundţiamus teisės aktus 

ir kitais pagrindais, kuriuos teismas pripaţįsta svarbiais. Akivaizdu, kad netinkamai atliktas rinkos 

tyrimas, nenuoseklios bei įrodymais nepagrįstos RRT rinkos tyrimo Ataskaitos išvados yra 

pakankamai svarbi aplinkybė, sudaranti prielaidą panaikinti visus atitinkamo rinkos tyrimo pagrindu 

priimtus teisės aktus. 

 

Dėl pirmosios instancijos teismo sukurto precedento pasekmių 

 

Pareiškėjo nuomone, apeliacinės instancijos teismas turėtų atsiţvelgti į galimas pasekmes, 

kurios kiltų, jei skundţiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas būtų paliktas galioti. Nors šioje 

byloje esminė ginčo dalis yra susijusi su konkurencijos taisyklių taikymu elektroninių ryšių sektoriuje, 

pirmosios instancijos teismo formuluojama pozicija, jog teismas neturėtų vertinti atlikto rinkos tyrimo 

turinio, gali sukurti precedentą, taikytiną ne tik Elektroninių ryšių įstatymo pagrindu, bet ir 

Konkurencijos įstatymo pagrindu kylančiose bylose. Tokio pobūdţio bylose atitinkamos rinkos 

tyrimas, siekiant apibrėţti atitinkamą produkto rinką ir geografinę rinką bei su tuo susiję ginčai yra 

neišvengiami. Dėl šios prieţasties teismo nusišalinimas nuo  administracinių  institucijų atlikto rinkos 

tyrimo vertinimo įrodymų pakankamumo, tyrimo apimties ir išvadų pagrįstumo prasme, reikštų tai, 

kad šiuos įstatymus taikančių institucijų sprendimai iš esmės nepatektų į teisminės valdţios kontrolės 

sferą, t. y. net ir pakankamai akivaizdaus administracinių institucijų sprendimų turinio nepagrįstumo 

atveju suinteresuoti asmenys negalėtų kreiptis į teismą vien tik todėl, kad teismas nevertina atlikto 

rinkos tyrimo turinio. Tokia situacija neabejotinai prieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

deklaruojamiems teisinės valstybės ir teisės į teisminę gynybą principams. 

Atsiţvelgiant į tai, kad tiek Elektroninių ryšių įstatymas, tiek Konkurencijos įstatymas 

įtvirtina atitinkamus teisinius santykius reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas, manoma, jog 

sprendţiant pirmosios instancijos teismo pozicijos pagrįstumą, reikėtų atsiţvelgti ir į ES teisės 

precedentus, nustatančius teisminės valdţios institucijos kompetencijos ribas tokio pobūdţio bylose. 

Šiame kontekste atkreiptinas teismo dėmesys į tai, kad nurodytas 2005 m. vasario 15 d. Europos 

Teisingumo Teismo sprendimas Tetra Lavai byloje yra bene naujausias precedentas, kuriame 

motyvuotai pagrindţiamos teisminės valdţios kontrolės ribos. 

Atsiliepime į skundą atsakovas prašo jį atmesti. 

 

Dėl Teismo kompetencijos ribų ir ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies taikymo 

 

Tarnyba nesutinka su TEO LT teiginiu, kad Teismas neva iš esmės nenagrinėjo pareiškėjo 

skundo, apsiribodamas tik procedūrinių taisyklių nagrinėjimu. Mano, kad pats Teismo sprendimas 

akivaizdţiai patvirtina, jog Teismas išsamiai išnagrinėjo pareiškėjo skundą, tai rodo Teismo atlikta 

teisės aktų bei byloje esančių įrodymų analizė. Kadangi teismui administravimo funkcijos nėra 

priskirtos įstatymu, Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 3 straipsnio 2 dalimi, nevertino ginčijamo 

administracinio akto ekonominio tikslingumo poţiūriu, tačiau apibrėţė teisminės perţiūros ribas. 

Teismas savo kompetencijos ribose nustatė, kad konkrečiu atveju nebuvo paţeisti jokie teisės aktai, 

reglamentuojantys rinkos tyrimo atlikimo procedūras, Tarnyba priimdama sprendimus dėl rinkos 

tyrimo rezultatų neviršijo jai suteiktos kompetencijos. Pareiškėjo teiginys apie neva padarytą Teismo 

išvadą, jog ginčas dėl atitinkamos rinkos apibrėţimo, rinkos konkurencingumo ir ūkio subjekto įtakos 

atitinkamoje rinkoje yra nepatenkantis į teismo kompetenciją – klaidinantis, kadangi iš Teismo 

sprendimo akivaizdţiai matyti, kad jokia panaši išvada nebuvo daroma. 
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Rinkos tyrimas – tai specifinis procesas, kurio metu nustatoma, ar konkurencija atitinkamoje 

rinkoje yra veiksminga, įvardijami didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintys ūkio subjektai bei 

parenkami įpareigojimai jiems, iš esmės tai yra procesas, kurio metu atliekamas į ateitį orientuotas 

ekonominis vertinimas (ex ante reguliavimas) ir siekiama parinkti įpareigojimus, kurie galėtų 

geriausiai išspręsti numatomas konkurencijos problemas. Akivaizdu, kad šiame procese ypač didelę 

reikšmę turi rinkos ir ūkio subjektų prognozuojamo elgesio vertinimas, o tokiam vertinimui praktiškai 

neįmanoma pritaikyti teisinių kriterijų, todėl ir yra taikytina ABTĮ 3 straipsnio 2 dalis, nustatanti 

teisminės perţiūros ribas. Paţymėtina, kad ir Europos Sąjungos teismai (Europos Teisingumo Teismas 

ir Pirmosios Instancijos Teismas) yra ne kartą pripaţinę ir nuosekliai laikosi savo suformuotos 

praktikos, kad tuo atveju, kai institucijoms yra suteikta veikimo laisvė (diskrecija) įgyvendinant tam 

tikras teisės normas arba vykdant politiką tam tikroje srityje, teismai, spręsdami bylas, nagrinėja tik, ar 

įgyvendindamos joms suteiktas galias institucijos laikėsi nustatytu procedūrų, nepadarė esminės 

klaidos ar nepiktnaudţiavo valdţia, ar aiškiai neviršijo joms suteiktu galių. Šioje byloje Teismas, 

išnagrinėjęs faktines bylos aplinkybes bei turimus įrodymus, pagrįstai padarė tą pačią išvadą. 

Elektroninių ryšių veiklą reguliuojančių nacionalinių institucijų diskrecijos teisę pabrėţia ir 

2002 metų Komisijos gairės dėl Rinkos tyrimo nustatant didelę įtaką rinkoje pagal Bendrijos 

elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemą (toliau – ir Didelės įtakos nustatymo rinkoje 

gairės), kuriose nurodoma, kad vykdydamos reguliavimo uţduotis pagal 2002 m. kovo 7 d. Europos 

Parlamento bei Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios 

reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (toliau – ir Pagrindų direktyva) 15 ir 16 straipsnius 

nacionalinės reguliavimo institucijos turi diskrecines galias, kurios atspindi visų reikiamų įvertinti 

faktorių (ekonominių, faktinių ir teisinių) sudėtingumą. Didelės įtakos nustatymo rinkoje gairėse taip 

pat nurodoma, kad šios diskrecinės galios turi būti realizuojamos laikantis Pagrindų direktyvos 6 ir 7 

straipsnių procedūrų (nacionalinė ir Europos lygio konsultacija). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

elektroninių ryšių įstatymo 16 straipsnio 7 ir 10 dalimis bei Pagrindų direktyvos 7 straipsnio 3 dalimi, 

2003 m. liepos 23 d. Komisijos rekomendacija dėl pranešimų, terminų ir konsultacijų, numatytų 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 

bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje, rinkos tyrimo rezultatai buvo derinami su Europos 

Komisija, taip pat gauta Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos išvada. Paţymėtina, jog Lietuvos 

Respublikos konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Ataskaitą ir Tarnybos sprendimų projektus, nenustatė 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimo ataskaitos trūkumų arba netikslumų atitinkamų 

rinkų apibrėţimuose, jų nustatymo metodikoje bei kitoje pateiktoje informacijoje, susijusioje su 

konkurencijos teisės aspektais. Tai patvirtina Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. 

gruodţio 20 d raštas Nr. (2.1-07)-6V-1404. Europos Komisija taip pat 2005 m. gruodţio d. raštu Nr. 

SG-Greffe (2005) D/207516 pranešė, kad pastabų neturi. 

Ataskaita ir rinkos tyrimo metu surinkti įrodymai patvirtina, kad Tarnyba visapusiškai, 

pilnutinai ir objektyviai išnagrinėjo bei įvertino visas aplinkybes. Didmeninės plačiajuosčio ryšio 

prieigos rinka buvo apibrėţta atsiţvelgiant į 2003 m. vasario 11d. Komisijos rekomendaciją dėl 

atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų elektroninių ryšių srityje, reikalaujančių ex-ante reguliavimo 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 

bendrosios reguliavimo sistemos (toliau – ir Atitinkamų rinkų apibrėţimo rekomendacija), Didelės 

įtakos nustatymo rinkoje gaires bei įvertinus kitų šalių, atlikusių šios rinkos tyrimą patirtį (Atskaitos 

2.3 skyrius, 20-24 psl.). Tarnyba taip pat mano, kad pareiškėjo teiginiai apie netinkamai atliktą rinkos 

tyrimą, neatliktą ekonominių rinkos tyrimų parametrų analizę, yra nepagrįsti, nes visos faktinės 

aplinkybės buvo išsamiai išnagrinėtos, padarytos išvados atitinka Tarnybai pateiktos (turimos) 

informacijos turinį (Ataskaitos 4.1 skyrius, 28-32 p.), ką konstatavo Teismas sprendime pareikšdamas, 

kad įvertinus ištirtus bylos rašytinius įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas laikėsi 

nustatytos derinimo tvarkos bei pasinaudodama Tarnybai suteikta diskrecija parinkti atitinkamai 

telekomunikacijų rinkai konkrečius įstatyme numatytus įpareigojimus, nustatė juos pareiškėjui. Tas 

pačias išvadas Teismas padarė 2006 m. kovo 3 d. sprendime administracinėje byloje Nr. 1-547-

20/2006 (pastaroji bylos yra visiškai analogiška šiai bylai). Išnagrinėjęs ūkio subjekto skundą dėl 

Tarnybos sprendimų, apibrėţiančių balso skambučių uţbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo 

telefono ryšio tinkluose rinkos apibrėţimo, Teismas taip pat nusprendė pareiškėjo skundo netenkinti, 

nes pripaţino, kad rinkos tyrimai buvo atlikti visapusiškai ir išsamiai, o pareiškėjo argumentai 

pripaţinti nepagristais. Šis sprendimas aiškiai parodo, kad teismas jau yra suformavęs rinkos tyrimų 

bylose precedentą, kurio pats privalo laikytis. 
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Pareiškėjo argumentai dėl vertikaliai susijusių maţmeninių rinkų, „hipotetinio monopolisto“ 

testo netinkamo pritaikymo, įėjimo į rinką barjerų, Tarnybos neva neatliktų skaičiavimų, iš esmės yra 

ekonominio pobūdţio klausimai, atsikirtimai į kuriuos buvo pateikti Didmeninės plačiajuosčio ryšio 

prieigos rinkos tyrėjų paaiškinimuose dėl pareiškėjo skunde nurodytų ekonominių aplinkybių (2006 m. 

kovo 10 d. atsiliepimo Nr. (37.1) -1B - 997 1 priedas). Paţymi, jog byloje esanti medţiaga patvirtina, 

kad Tarnyba neapsiribojo vien tik tiriamojo laikotarpio (2000 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodţio 31 

d.) analize, tačiau, kaip to reikalauja ex ante reguliavimas, įvertino būsimas rinkos vystymosi 

tendencijas (ţr. Ataskaitos 2.3 ir 4.1 skyrius). 

Atsiţvelgiant į jau aptartą rinkos tyrimo proceso specifiką ir didelę reikšmę jame 

tenkančiam galimam rinkos ir ūkio subjektų prognozuojamam elgesiui, o taip pat aptartas 

kompetentingos institucijos diskrecines galias, akivaizdu, kad Teismas objektyviai ir visapusiškai 

išnagrinėjo visus pareiškėjo argumentus ir bylos aplinkybes, o TEO LT teiginys, jog Teismas, 

nenagrinėdamas pareiškėjo argumentų dėl Tarnybos neva padarytų fakto klaidų, paţeidė ABTĮ 3 

straipsnio 1 dalį, 5 ir 6 straipsnių, 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, yra nepagrįstas. 

Nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje taip pat taikytina ABTĮ 3 straipsnio 2 dalis, 

nustatanti, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) 

ekonominio tikslingumo poţiūriu, todėl TEO LT argumentai dėl Tarnybos atliktos analizės vertintini 

ribotai. 

 

Dėl esminių procedūrinių paţeidimų ir ABTĮ 89 straipsnio nuostatų taikymo 

  

Pareiškėjo teiginys, kad Tarnybos sprendime dėl rinkos tyrimo rezultatų turėtų būti 

nurodytos TEO LT Tarnybai 2005 m. gruodţio 21 d. raštu Nr. 01-2-503 pateiktos pastabos, iškreipia 

Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto esmę. Tarnyba nesutinka su pareiškėjo teiginiu, nes pastabos nėra 

laikomos paaiškinimais. Rinkos tyrimo taisyklių 25 punktas nustato viso Tarnybos sprendimo turinio 

reikalavimus, o konkrečiai 25.6 punktas – reikalavimą sprendime nurodyti esminius ūkio subjektų 

Tarnybai pateiktus paaiškinimus ir jų įvertinimą. Ūkio subjektų paaiškinimais laikytini paaiškinimai, 

pateikti atsakant į rinkos tyrimo anketų klausimus (šiuo atveju – Didmeninės plačiajuosčio ryšio 

prieigos rinkos tyrimo anketa), į kuriuos atsiţvelgdama Tarnyba rengia sprendimus dėl rinkos tyrimo 

rezultatų. Vadovaujantis ERĮ 11 straipsnio 2 dalimi ir Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi dėl 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Viešo 

konsultavimosi taisyklės) 4.1 punktu, Tarnyba skelbia sprendimų projektus pastaboms pateikti, nes 

viešo konsultavimosi esmė – tai procesas, kurio metu suinteresuoti asmenys per Tarnybos nustatytą 

protingumo kriterijų atitinkantį terminą elektroniniu būdu, raštu ir (arba) ţodţiu gali pareikšti savo 

pastabas dėl Tarnybos rengiamų sprendimų projektų. Pastaboms pareikšti teikiamas visas atitinkamo 

sprendimo projektas, nes viešomis konsultacijomis siekiama pašalinti galimus netikslumus ar 

prieštaravimus sprendime. Viešoms konsultacijoms teikiami sprendimų projektai jau turi atitikti 

Rinkos tyrimo taisyklių 25.6 punkte nustatytus reikalavimus (t. y. turi atspindėti esminius ūko subjekto 

paaiškinimus ir jų įvertinimus). Ataskaitoje jau atsispindėjo pareiškėjo anketoje pateikti paaiškinimai 

(Ataskaitos 14, 19, 22-24, 26, 31 p.) (kuri taip pat nurodyta pačių įsakymų preambulėse). Be to, 

Rinkos tyrimo taisyklių 25.1 punkte nurodytos faktinės aplinkybės, kuriomis grindţiamas sprendimas 

– tai aplinkybės, kurios konstatuojamos atlikus visą rinkos tyrimą ir įvertinus ūkio subjektų pateiktus 

paaiškinimus. 

ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte yra įtvirtinta principinė procedūrinių paţeidimų įtakos 

viešojo administravimo akto teisėtumo vertinimui taisyklė: skundţiamas aktas turi būti panaikintas, 

jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo paţeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, 

turėjusios uţtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Ši įstatyminė 

nuostata reiškia, kad ne kiekvienas formalios procedūros paţeidimas yra pagrindas pripaţinti priimtą 

administracinį aktą neteisėtu. Atsiţvelgiant į tai, kad Teismas vis dėlto pripaţino, jog Rinkos tyrimo 

taisyklių 25.6 punkto reikalavimo nebuvo laikytasi, mano, kad Teismas pagrįstai pripaţino tokį 

nesilaikymą neesminiu. TEO LT tik formaliai remiasi savo pateiktų pastabų nenurodymu Ataskaitoje, 

tačiau nenurodo, kokią įtaką toks nurodymas (ir kokių konkrečiai pastabų) turėtų galutiniams rinkos 

tyrimo rezultatams. Be to, pareiškėjas neįrodė, jog buvo suvarţytos konkrečios jo teisės ar teisėti 

interesai, apsiribodamas tik formaliu pasisakymu apie neva apribojamą pareikėjo konstitucinę teisę 

naudotis jam priklausančia nuosavybe savo nuoţiūra. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 
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straipsnio 5 dalyje numatyta, kad valstybė gina vartotojų interesus. Be to, to paties straipsnio 4 dalyje 

įtvirtinta, kad įstatymas saugo sąţiningos konkurencijos laisvę. Lietuvos Respublikos  Konstitucinis 

Teismas 2003 m. kovo 17 d. nutarime pabrėţė, kad valstybė, reguliuodama ūkinę veiklą taip, kad ji 

tarnautų bendrai tautos gerovei, privalo derinti asmens ir visuomenės interesus, nepaneigti sąţiningos 

konkurencijos, kitų Konstitucijoje įtvirtintų Lietuvos ūkio principų. Konstitucinė sąţiningos 

konkurencijos apsaugos garantija įpareigoja valstybės valdţios institucijas teisinėmis priemonėmis 

uţtikrinti sąţiningos konkurencijos laisvę. Tokios priemonės – tai piktnaudţiavimo dominuojančia 

padėtimi draudimas, įstatymuose nustatytų sąţiningos konkurencijos apsaugos taisyklių laikymosi 

kontrolė, atsakomybė uţ jų paţeidimus. Lietuvos Respublikos vyriausiasis administracinis teismas 

2004 m. vasario 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A
1
-362/2004 taip pat yra paţymėjęs, kad 

valstybė savo funkcijas, tarp jų – funkciją reguliuoti ūkinę veiklą, realizuoja per savo institucijas ir 

įstaigas. Kai kurioms institucijoms ir įstaigoms suteiktos plačios veikimo laisvės reguliuojant ūkinę 

veiklą Lietuvoje, o kai kurioms tai tik viena iš jų funkcijų. Kiekvienai institucijai, reguliuojančiai 

ūkinę veiklą Lietuvoje, yra suteikiama tam tikra veikimo ir priemonių pasirinkimo laisvė, kuria 

institucija naudojasi savo nuoţiūra, atsiţvelgdama į siektinus tikslus ir keliamus uţdavinius. 

Vadovaujantis ERĮ 6 straipsnio 1 dalimi, Tarnyba yra savarankiška valstybės įstaiga, reguliuojanti 

elektroninių ryšių veiklą ir įgyvendinanti ERĮ nuostatas bei priţiūrinti jų laikymąsi. 

ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad skundţiamas aktas yra panaikinamas, 

jeigu jis yra neteisėtas iš esmės. Tai įrodyti turėjo prievolę pareiškėjas, tačiau įrodymų, leidţiančių 

pagristai manyti, kad Tarnybos sprendimai yra neteisėti iš esmės ir prieštarauja aukštesnės galios 

teisės aktams, t. y. ERĮ, nepateikė. 

Taigi pareiškėjo teiginiai yra abstraktūs ir nesudaro pagrindo vertinti Tarnybos sprendimų 

kaip neteisėtų iš esmės ar neteisėtų dėl to, kad juos priimant buvo paţeistos pagrindinės procedūros. 

Pareiškėjo atstovai, palaikydami apeliacinį skundą, prašo jį patenkinti dėl skunde nurodytų 

motyvų. 

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

IV. 

 

Apeliacinis skundas patenkinamas iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 

sprendimas panaikinamas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.  

 

1) Dėl teismo vykdomos kontrolės apimties; dėl ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies aiškinimo; dėl 

viešojo administravimo subjektams suteikiamos diskrecijos ir teismo kontrolės santykio  

 

Administracinis ginčas šioje byloje kilęs dėl to, ar atsakovas tinkamai apibrėţė didmeninę 

plačiajuosčio ryšio prieigos rinką, ar tinkamai buvo įvertinta pareiškėjo padėtis šioje rinkoje, ar 

atsakovas nepaţeidė Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto reikalavimų.   

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimą atmesti AB ,,Lietuvos telekomas“ 

skundą iš esmės grindė tuo, kad teisės aktais nustatyta rinkos tyrimo procedūra nebuvo paţeista.  

Teismas nevertino atlikto rinkos tyrimo turinio, motyvuodamas rinkos tyrimo specifika ir 

tuo, kad rinkos tyrimas yra ekonominis vertinimas, o pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalį, teismas nevertina 

ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo 

poţiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo paţeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar 

administravimo subjektas neviršijo  kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei 

uţdaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.  

 

      Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutikti negalima.  

 

Atitinkamos rinkos apibrėţimas – tai sudėtinga ekonominė analizė, skirta konkurencijos 

riboms tarp įmonių nustatyti ir apibrėţti. Byloje neginčijama, kad atsakovas turi diskrecijos teisę 

atitinkamos rinkos apibrėţimo srityje. Administracinės institucijos diskrecijos teisė suprantama kaip 

galia, suteikianti  administravimo subjektui tam tikrą veiklos laisvę priimant sprendimus, įgalinanti jį 

iš keleto teisiškai galimų elgesio variantų pasirinkti tą, kuris, jo nuomone, yra tinkamiausias. Todėl 
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teismo atliekama atsakovo teisės aktų ir veiksmų (neveikimo), kuriais įgyvendinama diskrecijos teisė,  

kontrolė turi būti atliekama atsiţvelgiant į atsakovo turimą vertinimo laisvę.   

Tačiau tai, kad atsakovas turi didelę diskreciją atitinkamos rinkos apibrėţimo srityje, 

nereiškia, jog jis bet kuriuo atveju neturi pagrįsti savo išvadų svariais išsamaus ir kruopštaus tyrimo 

metu surinktais argumentais, ar kad nereikalaujama pateikti išsamių sprendimo priėmimo prieţasčių, 

atskleidţiančių konkrečius loginių apmastymų, grindţiančių jo sprendimą, ţingsnius. Atsakovas 

privalo atidţiai ištirti atitinkamą rinką, paremti savo vertinimą argumentais, kurie nėra aiškiai 

nereikšmingi ir kurie pagrindţia jais remiantis padarytas išvadas, kurie atspindi faktines aplinkybes 

tokias, kokios jos iš tikrųjų yra, bei kurių pakanka pagrindimui, ir atsiţvelgti į visus svarbius 

veiksnius. 

Taigi tai, kad teismas pripaţįsta, jog atsakovas turi ekonominių klausimų vertinimo laisvę, 

nereiškia, jog teismas turi susilaikyti nuo atsakovo atliekamos teisinės ekonominių duomenų 

kvalifikacijos kontrolės. Administracinio teismo kompetencija apima tikrinimą, ar viešojo 

administravimo institucija nepaţeidė jai suteiktos diskrecijos išorinių ribų. 

 Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1980 m. kovo 11 d. rekomendacijoje Nr. (80) 2 „Dėl 

administravimo subjektų diskrecinių galių įgyvendinimo“ pabrėţiama, kad viešojo administravimo 

subjektas privalo veikti jam suteiktos kompetencijos ribose, įgyvendinant diskreciją turi būti 

uţtikrintas diskrecinių sprendimų teisėtumas, motyvuotumas, nešališkumas ir objektyvumas, 

uţtikrinama asmenų, kuriuos šie sprendimai liečia, lygybė prieš įstatymus, priimamų sprendimų 

proporcingumas jais siekiamam tikslui, protingo termino reikalavimas administracinės diskrecijos 

įgyvendinimo procese, kitų tinkamo administracinės diskrecijos įgyvendinimo proceso principų 

gerbimas.  

Todėl teisėjų kolegijos nuomone, teisinė ekonominių rodiklių interpretacijos kontrolė būtina, 

tačiau atsakovo diskrecijos teisės ribose atliktų sudėtingų ekonominių vertinimų teisminė kontrolė turi 

apsiriboti tikrinimu:  

1) ar atsakovas laikėsi nustatytos rinkos tyrimo procedūros;  

2) ar materialiai tikri yra faktai, kuriais rėmėsi atsakovas; 

3) ar atsakovas nepiktnaudţiavo kompetencija, nesivadovavo neleistinais motyvais; 

4) ar atsakovas, tirdamas rinką, rėmėsi teisiškai reikšmingais kriterijais ir nesirėmė 

kriterijais, kurie nėra teisiškai reikšmingi;  

5) ar atsakovo aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uţdaviniams, dėl kurių atsakovas 

buvo įsteigtas ir gavo atitinkamus įgaliojimus;  

6) ar atsakovas nepadarė akivaizdţios vertinimo  klaidos.  

 

        Tokios apimties teismo kontrolė ne apriboja diskrecijos teisę, o tik nubrėţia normines jos 

ribas. Be to, tik atliekant tokią teisminę kontrolę pareiškėjui gali būti suteikta visapusiška teisinė 

apsauga, kuri priklauso jam ir administracinių aktų, priimamų srityse, kuriose viešojo administravimo 

institucija turi diskrecijos teisę, atţvilgiu.      

 Toks aiškinimas atitinka ir Europos Bendrijų teismų praktiką, kuri, nors negali daryti 

tiesioginės įtakos byloje, susijusioje tik su nacionaline rinka, tačiau gali būti pasitelkiama kaip antrinis 

teisės šaltinis. Pavyzdţiui, Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas (toliau – ir PIT) 2004 m. 

spalio 28 d. sprendime byloje Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd prieš Tarybą T-35/01 49 punkte 

nurodė: „Bendrijos teismo vykdoma institucijų vertinimo kontrolė turėtų apsiriboti patikrinimu, ar 

buvo laikytasi procedūrinių taisyklių, ar tikslios faktinės aplinkybės, kuriomis grindţiamas ginčytinas 

pasirinkimas, ar nepadaryta akivaizdi klaida vertinant šias aplinkybes, ir ar nebuvo piktnaudţiavimo 

įgaliojimais“. PIT 2000 m. kovo 30 d. sprendime byloje Kish Glass prieš Komisiją T-65/96 64 punkte 

nurodė: „Pagal nusistovėjusią jurisprudenciją Bendrijos teismai vykdo visišką kontrolę ar patenkintos 

sąlygos, būtinos konkurencijos normų taikymui, tačiau Komisijos atliktų sudėtingų ekonominių 

vertinimų kontrolė apsiriboja tuo, kad jie tikrina, ar Komisija laikėsi procedūros ir motyvavimo 

taisyklių, o taip pat, ar materialiai tikri yra faktai,  ar ji nepadarė akivaizdţios vertinimo klaidos ir ar  

nepiktnaudţiavo kompetencija“.          

Atsakovas savo atsiliepime į apeliacinį skundą taip pat pripaţįsta, kad „ES teismai yra ne 

kartą pripaţinę, kad tuo atveju, kai institucijoms yra suteikta veikimo laisvė (diskrecija) įgyvendinant 

tam tikras teisės normas arba vykdant politiką tam tikroje srityje, teismai, spręsdami bylas, nagrinėja, 

ar įgyvendindamos joms suteiktas galias institucijos laikėsi nustatytų procedūrų, nepadarė esminės 

klaidos, ar nepiktnaudţiavo valdţia, ar aiškiai neviršijo joms suteiktų galių“. 
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 Teismas, tikrindamas, ar atsakovas laikėsi rinkos tyrimo procedūros, privalo patikrinti ne tik 

tai, ar buvo laikytasi formalių procedūrinių reikalavimų, pavyzdţiui, ar laikytasi derinimo tvarkos, bet 

ir tai, ar atsakovas kruopščiai ir nešališkai ištyrė visas svarbias aplinkybes, ar pakankamai motyvavo 

savo sprendimą. Toks aiškinimas atitinka ir naujausią PIT praktiką. Pavyzdţiui, PIT 2006 m. birţelio 7 

d. sprendime byloje UFEX ir kt. prieš Komisiją T-613/97 65 punkte nurodė:  

 „Be to, paţymėtina, kad tais atvejais, kai Komisija vykdydama savo funkcijas turi diskrecijos 

teisę, Bendrijos teisės sistemos administracinėse procedūrose suteiktų garantijų uţtikrinimas turi dar 

didesnę svarbą. Šios garantijos visų pirma yra: pareiga kompetentingai institucijai kruopščiai ir 

nešališkai ištirti visas nagrinėjamoje byloje susiklosčiusias svarbias aplinkybes bei pakankamai 

motyvuoti savo sprendimus“. 

               Tam, kad teismas galėtų nustatyti, ar atsakovas nepadarė akivaizdţios vertinimo klaidos, turi 

būti atlikta teisinė atsakovo atliktos ekonominės analizės, ekonominių duomenų vertinimo 

interpretacijos kontrolė. Tokia teismo kontrolė turi apimti: 

1) pateiktų įrodymų  materialinio tikrumo, patikimumo, nuoseklumo tikrinimą; 

2) tikrinimą, ar pateikti įrodymai atspindi visus esminius duomenis, į kuriuos turi būti 

atsiţvelgta vertinant sudėtingą situaciją; 

3) ar pateiktų įrodymų visuma pagrindţia padarytas išvadas.  

 

 Teisėjų kolegijos nuomone, šioje byloje teismas, vertindamas atsakovo atliktą atitinkamos 

rinkos apibrėţimą, turėjo neapsiriboti formalių procedūrinių reikalavimų laikymosi tikrinimu, bet iš 

esmės analizuoti pareiškėjo nurodytus argumentus bei įrodymus, kuriais grindţiama tai, kad atsakovas 

netinkamai apibrėţė atitinkamą rinką ir netinkamai atliko konkurencijos veiksmingumo atitinkamoje 

rinkoje tyrimą, t. y. patikrinti, ar įrodymai, kuriais rėmėsi atsakovas, apibrėţdamas atitinkamą rinką, 

patikimi, nuoseklūs ir išsamūs; ar surinkti ir panaudoti visi įrodymai, svarbūs atitinkamos rinkos 

apibrėţimui, ar nesirėmė atsakovas maţai reikšmingais ir prieštaringais dalykais ir pan.  

 Akivaizdu, kad tokia kontrolė negali būti tapatinama su ekonominio tikslingumo vertinimu, 

pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalį nepatenkančiu į administracinių teismų kompetenciją, nes, pavyzdţiui, 

teismas šiuo atveju tikrina ne tai, ar atsakovo išskirti atitinkamos rinkos apibrėţimo kriterijai yra 

ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, o tai, ar atsakovo surinktų ekonominių duomenų kiekybine ir 

kokybine prasme pakanka, kad jų pagrindu galima būtų daryti išvadą, jog atsakovo išskirti 

ekonominiai kriterijai įvykdyti arba neįvykdyti. Tai yra, tarp kitų, turi būti nustatyta, ar atsakovas, 

atlikdamas rinkos tyrimą nustatė visas aplinkybes, kurias jis privalėjo nustatyti vadovaudamasis rinkos 

tyrimą, rinkos apibrėţimą ir didelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų nustatymą reglamentuojančiais 

teisės aktais: Rinkos tyrimo taisyklėse, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 

24 d. nutarimu patvirtintuose paaiškinimuose „Dėl atitinkamos rinkos apibrėţimo“ ir kt.                 

Toks teisminės kontrolės apimties aiškinimas atitinka naujausią Europos Bendrijų teismų 

praktiką, pavyzdţiui, PIT 2005 m. gruodţio 14 d. sprendimo byloje General Electric prieš Komisiją T-

210/01   62-64 punktuose nurodyta: 

 „Kalbant apie Bendrijos teismų vykdomos sprendimų teisėtumo kontrolės pobūdį, 

atkreiptinas dėmesys į esminį skirtumą tarp faktinių aplinkybių ir išvadų, kurias PIT, atsiţvelgdamas į 

jam pateiktus įrodymus ir argumentus, gali pripaţinti netiksliomis, bei ekonominio įvertinimo. Nors 

Komisijai <...> pripaţinta diskrecijos teisė, tai nereiškia, kad Bendrijos teismai turi susilaikyti nuo 

Komisijos atliekamos teisinės ekonominių duomenų kvalifikacijos kontrolės. Iš tikrųjų, Bendrijos 

teisėjas turi ne tik patikrinti pateiktų įrodymų materialinį tikrumą, jų patikimumą ir nuoseklumą, bet ir 

kontroliuoti, ar šie įrodymai sudaro visumą duomenų, į kuriuos turi būti atsiţvelgta vertinant sudėtingą 

situaciją ir ar jie pakankamai pagrindţia padarytas išvadas. <...> šie principai taikytini visiems 

ekonominio pobūdţio vertinimams  <...>“.     

 Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (toliau – ir ETT) taip pat yra pasisakęs dėl teismo 

kontrolės apimties konkurencijos bylose, kuriose sprendţiami su administracinių institucijų diskrecija 

susiję klausimai. Pavyzdţiui, PIT 2002 m. spalio 25 d. sprendimo byloje Tetra Laval BV prieš 

Komisiją T-5/02 254 punkte nurodė, kad „ginčijamas Komisijos sprendimas nepateikia pakankamai 

įtikinamų įrodymų, parodančių, kad dėl sverto efekto, vykdomo sterilaus kartono rinkoje, naujai 

sukurtam vienetui iki 2005 m. būtų sukurta dominuojanti padėtis sterilaus ir nesterilaus talpų 

pripildymo mašinų, plastikinių butelių uţdarymo sistemų ir papildomų įrengimų rinkose“. 

Nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka ETT didţioji kolegija 2005 m. vasario 2 d. sprendimo byloje 

Tetra Laval BV prieš Komisiją C-12/03 P nepritarė Komisijos argumentui, kad PIT, tvirtindamas, jog 

taiko akivaizdţios vertinimo klaidos kriterijų, iš tikrųjų pritaikė kitą kriterijų, pagal kurį buvo 
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reikalaujama pateikti „įtikinamą įrodymą“ („convincing evidence“) ir tuo paţeidė EB sutarties 230 

straipsnį, nes neatsiţvelgė į diskreciją, kurią Komisija turi vertindama sudėtingus faktų ir ekonominius 

klausimus, ir nurodė: „Net jei Teisingumo Teismas pripaţįsta, kad Komisija turi ekonominių klausimų 

vertinimo laisvę, tai nereiškia, kad Bendrijos teismas turi susilaikyti nuo Komisijos atliktos 

ekonominių rodiklių interpretacijos kontrolės. Iš tikrųjų jis turi patikrinti ne tik pateikiamų įrodymų 

dalykinį teisingumą, jų patikimumą ir nuoseklumą, bet ir tai, ar šie įrodymai atspindi visus esminius 

duomenis, į kuriuos reikėjo atsiţvelgti vertinant sudėtingą situaciją, ir ar jie gali pagrįsti jais remiantis 

padarytas išvadas (39 p.). <...> Pirmosios instancijos teismas atliko jam priklausančią šio sprendimo 

39 punkte apibūdintą kontrolę. Jis pateikė ir paaiškino prieţastis, dėl kurių Komisijos išvados jam 

atrodo netikslios, nes jos pagrįstos nepakankamais, nebaigtais ir maţai reikšmingais bei prieštaringais 

dalykais.“  

       

 

2) Dėl esminių procedūrinių paţeidimų ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 

straipsnio nuostatų taikymo  

  

 Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad 

skundţiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo paţeistos 

pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios uţtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei 

sprendimo pagrįstumą. Ši nuostata reiškia, kad ne kiekvienas formalios procedūros paţeidimas yra 

pagrindas pripaţinti priimtą administracinį aktą neteisėtu. Pirmosios instancijos teismas pripaţino, jog 

Tarnybos sprendime dėl rinkos tyrimo rezultatų Rinkos tyrimo taisyklių 25.6 punkto reikalavimo 

nebuvo laikytasi, tačiau tokį procedūrinį paţeidimą pripaţino neesminiu, nes rinkos tyrimo ataskaitoje 

yra išdėstyti pareiškėjo anketoje pateikti paaiškinimai. 

 Tačiau TEO LT nurodo, kad Tarnybos sprendime dėl rinkos tyrimo rezultatų turėjo būti 

nurodytos TEO LT Tarnybai 2005 m. gruodţio 21 d. raštu Nr. 01-2-503 pateiktos pastabos, kurių nėra 

ir Ataskaitoje. Šių pareiškėjo argumentų teismas neįvertino, todėl konstatuotina, kad nepasisakyta dėl 

esminių pareiškėjo argumentų.  

 

Remiantis paminėtu, kolegija daro išvadą, kad Vilniaus apygardos teismas iš esmės 

nenagrinėjęs pareiškėjo skunde išdėstytų pagrindinių pareiškėjo skundo argumentų dėl atsakovo 

netinkamai atlikto rinkos apibrėţimo, dėl to, kad atsakovo surinkti įrodymai neaprėpė visos 

informacijos, į kurią turi būti atsiţvelgiama apibrėţiant atitinkamą rinką, dėl netinkamo pareiškėjo 

padėties šioje rinkoje nustatymo ir kt., neatliko anksčiau apibrėţtos privalomos teisminės ekonominių 

duomenų teisinės kvalifikacijos kontrolės. Dėl šių prieţasčių bylos esmė liko neatskleista, todėl byla 

grąţintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 

str., 133 str., 142 str. 1 d.).   

Be to, teismas nevertino ir sprendime nepasisakė dėl pareiškėjo nurodomo procedūrinio 

paţeidimo įtakos individualaus teisės akto teisėtumui bei pagrįstumui, ir tai yra pagrindas teismo 

sprendimą naikinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 str., 133 str., 142 str. 1 d.).  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 

1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija 

 

n u t a r i a : 

 

TEO LT, AB apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. geguţės 22 d. sprendimą panaikinti ir 

bylą grąţinti tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo. 

 Nutartis neskundţiama. 

 

 

 

 

 Dėl nuosavybės teisių atkūrimo 

 

1.3.4.1. Dėl termino paduoti prašymą atkurti nuosavybės teises atnaujinimo 
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Subjektinei teisei – atkurti nuosavybę į išlikusį nekilnojamąjį turtą – atsirasti yra būtina įstatyme 

numatytų prielaidų egzistavimo bei atitinkamų sąlygų įvykdymo sistema. Lietuvos Respublikos piliečių 

nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas numato galimybę atnaujinti terminą 

atlikti tuos veiksmus, kurie yra susiję su  įstatyme numatytų sąlygų, būtinų asmens subjektinei teisei 

atsirasti, įvykdymu ir nenumato galimybių atnaujinti terminą atlikti tuos veiksmus, kurie yra susiję su 

įstatyme nustatytų prielaidų egzistavimu.  

 

Pilietybę patvirtinančio dokumento pateikimas iki 2001 m. gruodţio 31 d., arba nepateikimas kartu su 

prašymu atkurti nuosavybės teises, negali būti tapatinamas su asmens faktiniu buvimu Lietuvos 

Respublikos piliečiu iki nurodytos datos, nes piliečio pasas ar kitas jį atstojantis dokumentas tik įrodo 

juridinę reikšmę turintį faktą – asmens subjektinę teisę į pilietybę – tačiau jos nesukuria bei 

nepanaikina.        

 

Tais atvejais, kai asmuo, būdamas nustatyta tvarka pripaţintas Lietuvos Respublikos piliečiu iki 2001 

m. gruodţio 31 d., ir kai iki šios datos kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises nepateikia Lietuvos 

Respublikos piliečio paso ar kito jį atstojančio dokumento, jis subjektiškumo poţymių, leidţiančių 

atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nepraranda, o terminas pateikti pasą ar kitą jį 

atstojantį dokumentą gali būti atnaujintas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 

nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.  

 

Administracinė byla Nr. A
8
 – 1403/2006 

Procesinio sprendimo kategorija 11.9 

 

N U T A R T I S  
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2006 m. lapkričio 23 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš 

teisėjų Romano Klišausko (pranešėjas), Gintaro Kryţevičiaus, Nijolės Piškinaitės, Sigitos Rudėnaitės 

(kolegijos pirmininkė), Algirdo Taminsko,  

sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, 

dalyvaujant pareiškėjo atstovei Fainai Kukliansky, 

trečiųjų suinteresuotųjų asmenų atstovams Kęstučiui Šukiui, Kristinai Palienei, 
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. E. apeliacinį 

skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 27 d. sprendimo administracinėje 

byloje pagal pareiškėjo J. E. pareiškimą tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Kauno miesto 

savivaldybei ir Kauno technologijos universitetui dėl praleisto termino atnaujinimo. 

              

Teisėjų kolegija  

 

n u s t a t ė :   

I .  

 

Pareiškėjas J. E. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su pareiškimu, kuriame 

prašė atnaujinti praleistą terminą paduoti prašymą atkurti nuosavybės teises į jo tėvui E. E. priklausiusį 

namą, esantį (duomenys neskelbtini) Kaune, pateikti pilietybę patvirtinantį dokumentą bei nuosavybės 

teises ir giminystės ryšį su savininku įrodančius dokumentus. 

Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad yra garbaus amţiaus, nuo 1935 metų negyvena 

Lietuvoje ir nemoka lietuvių kalbos. Pareiškėjo teigimu, jam nebuvo aiškus Kauno miesto 

savivaldybės reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos piliečio pasą, nes jis pateikė savo paso, 

išduoto 1935 metais kopiją. Pareiškėjas pabrėţė, jog nesuprato, kad reikia vėl įgyvendinti teisę į 

Lietuvos Respublikos pilietybę, nes visada save laikė Lietuvos Respublikos piliečiu, o gimimo 

paţymėjimą gavo tik 2003 metais. 
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Tretysis suinteresuotasis asmuo Kauno miesto savivaldybė prašė pareiškėjo pareiškimo 

netenkinti. Paaiškino, kad pareiškėjo nurodytos minėto termino praleidimo prieţastys nėra svarbios, o 

pareiškėjas ne kartą buvo informuotas apie būtinybę pateikti Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją 

ir kitus dokumentus. 

Tretysis suinteresuotasis asmuo Kauno technologijos universitetas taip pat prašė  pareiškėjo 

pareiškimo netenkinti. Paaiškino, kad terminas buvo praleistas dėl pareiškėjo kaltės, nes jis savo teises 

į nuosavybės teisių atkūrimą galėjo įgyvendinti per atstovą. 

 

II. 

 

Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. vasario 27 d. sprendimu pareiškėjo J. E. 

pareiškimą atmetė. 

Teismas pabrėţė, jog pareiškėjui Lietuvos Respublikos piliečio pasas buvo išduotas 2002 m. 

birţelio 11 d., kai buvo pasibaigęs LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 

įstatymo 10 straipsnio l dalyje nustatytas terminas pateikti prašymams dėl nuosavybės teisių atkūrimo. 

Tačiau, kaip nurodė teismas, terminas prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir įstatymo 

nustatytiems dokumentams paduoti gali būti atnaujinamas tik tiems asmenims, kurie turėjo teisę į 

nuosavybės teisių atkūrimą ir galimybę paduoti prašymą, bet nerealizavo šios galimybės per įstatymo 

nustatytą terminą dėl svarbių prieţasčių. Tokia LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 

turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies taikymo praktika suformuota Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2006 m. vasario 14 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr.A
7
-

821/2006. Teismas konstatavo, jog dėl tos prieţasties, kad pareiškėjas neturėjo teisės į nuosavybės 

teisių atkūrimą iki Lietuvos Respublikos  piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 

atkūrimo įstatymo 10 straipsnio l dalyje nustatyto termino pasibaigimo, šio įstatymo 10 straipsnio 4 

dalis, nustatanti praleisto termino atnaujinimo galimybę, pareiškėjui netaikytina.  

 

III. 

 

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos 2006 m. vasario 27 d. 

sprendimą ir patenkinti jo prašymą atnaujinti praleistą terminą pateikti prašymą atkurti nuosavybės 

teises kartu su pilietybę patvirtinančiu dokumentu. Apeliacinį skundą grindţia šiais argumentais: 

1. Iš ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo yra neaišku, kada gi pasibaigė 

terminas pateikti pilietybę patvirtinantį dokumentą. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog būtent jo atveju 

Lietuvos vyriausias administracinis teismas yra išnagrinėjęs prašymą, kuriuo jis teigė, kad pateikęs 

pilietybę patvirtinantį dokumentą iki 2003 m. gruodţio 31 d., turi teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. 

Anot pareiškėjo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo 2004 m. birţelio 27 d. nutartimi 

A
5
-120/2005 nusprendė, kad pareiškėjui neuţkertama teisė kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti 

praleistą terminą nuosavybės teisėms atkurti. 

2. Skundţiamame Kauno apygardos administracinio teismo sprendime neteisingai buvo 

pritaikytos ir išaiškintos materialinės teisės normos, o sprendime pateikiamas Nuosavybės teisių 

atkūrimo įstatymo interpretavimas paţeidţia teisėtų lūkesčių ir teisinio apibrėţtumo bei dispozityvumo 

principus. Pareiškėjo teigimu, asmuo turi teisę tikėtis, kad įstatymas bus taikomas taip, kaip yra 

išdėstytas įstatymo leidėjo, o ne taip, kaip interpretuoja teismas, juolab kad Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas savo nutartimi pasisakė konkrečiu pareiškėjo nurodytu atveju. Pareiškėjas 

mano, kad jeigu iš tikrųjų įstatymo interpretacija yra tokia, jog jam, Lietuvos piliečiui, pusmečiu 

pavėlavusiam pateikti pilietybę įrodantį dokumentą dėl svarbių prieţasčių, negali būti atkurtos 

nuosavybės teisės į pareiškėjo tėvo namą ir netaikytinas Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 10 

straipsnis, tokiu atveju pats įstatymas paţeidţia pareiškėjo teises, numatytas Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 23 ir 28 straipsniuose. 

Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo Kauno miesto 

savivaldybės administracija prašo apeliacinį skundą atmesti, pareiškėjo ir Kauno apygardos 

administracinio teismo 2006 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį 

skundą grindţia šiais argumentais: 

1. 2006 m. vasario 14 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje, byloje Nr. 

A
7
-821/2006 išaiškinta, jog terminas prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir įstatymo 

numatytiems dokumentams paduoti gali būti atnaujinamas tik tiems asmenims, kurie turėjo teisę į 



Administracinių teismų praktikos Nr. 10 projektas 

 

 101 / 190 

nuosavybės teisių atkūrimą ir galimybę paduoti prašymą, bet nerealizavo šios galimybės per įstatymo 

nustatytą terminą dėl svarbių prieţasčių. 

2. Pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino materialinės teisės normas, 

reglamentuojančias nuosavybės teisių atkūrimą, pripaţindamas, jog pareiškėjas J. E. neturėjo teisės į 

nuosavybės teisių atkūrimą iki Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 

turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio l dalyje nustatyto termino pasibaigimo, todėl šio įstatymo 10 

straipsnio 4 dalis, nustatanti praleisto termino atnaujinimo galimybę, pareiškėjui netaikytina. 

Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo Kauno 

technologijos universitetas prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti ginčijamą Kauno 

apygardos administracinio teismo sprendimą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindţia šiais 

argumentais: 

1. Pareiškėjo teigimu, apeliantas, prašydamas atnaujinti praleistą terminą pateikti prašymą 

atkurti nuosavybės teisę kartu su pilietybę patvirtinančiu dokumentu, nenurodo jokių svarbių 

prieţasčių, dėl kurių toks prašymas galėtų būti patenkintas. Tokių prieţasčių nebuvo nurodyta ir 

pirmosios instancijos teisme. Anot pareiškėjo, apelianto prašymo (skundo) patenkinimas sukurtų 

nestabilumą ir neapibrėţtumą ekonominiuose santykiuose, būtų precedentas 15 metų trunkantį 

nuosavybės teisių atkūrimą tęsti iki begalybės. 

2. Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnis nustato, jog Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant 

įstatymus. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą administracinėje 

byloje, vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, taikant LR 

piliečių nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (administracinė byla Nr. A
7
-

821/2006). Dėl šios prieţasties pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra pagrįstas ir 

teisėtas. 

 

Teisėjų kolegija 

 

k o n s t a t u o ja: 

 

IV. 

 

Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 

įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, viena iš būtinų prielaidų atsirasti asmens subjektinei teisei – atkurti 

nuosavybę į išlikusį nekilnojamąjį turtą – yra asmens buvimas Lietuvos Respublikos piliečiu. 

Pagal minėto įstatymo nuostatas, pačios prielaidos egzistavimas (pavyzdţiui, buvimas 

Lietuvos Respublikos piliečiu) pats savaime asmeniui subjektinės teisės – atkurti nuosavybę į 

nekilnojamąjį turtą – nesukuria. Tam, kad atsirastų ši subjektinė teisė, asmuo turi įvykdyti atitinkamas 

sąlygas. Kaip antai, pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, t. y. išreikšti valią, 

kad tokia subjektinė teisė jam būtų suteikta; taip pat pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su 

savininku patvirtinančius dokumentus ir kt. 

Tokiu būdu, minėtai subjektinei teisei atsirasti yra būtina įstatyme numatytų prielaidų 

egzistavimo bei atitinkamų sąlygų įvykdymo visuma. 

Ir priešingai, nebuvimas bent vieno iš šių elementų (prielaidų arba sąlygų), yra kliūtis 

atsirasti asmens teisei atkurti nuosavybę į išlikusį nekilnojamąjį turtą. 

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 

įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyta, kad prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį 

turtą turi būti pateikti iki 2001 m. gruodţio 31 d., o nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku 

patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti iki 2003 m. gruodţio 31 d. Taip pat nustatyta, kad 

asmenims, praleidusiems šiuos terminus atlikti minėtus veiksmus, šie terminai teismo sprendimu gali 

būti atnaujinti. 

Iš šio teisinio reglamentavimo matyti, kad įstatymas numato galimybę atnaujinti terminą 

atlikti tuos veiksmus, kurie yra susiję su įstatyme numatytų sąlygų, būtinų asmens subjektinei teisei 

atsirasti, įvykdymu. 

Ir priešingai, nenumato galimybių atnaujinti terminą atlikti tuos veiksmus, kurie yra susiję 

su įstatyme nustatytų būtinų prielaidų egzistavimu.  

Pavyzdţiui, turto savininko palikuonis, kol yra gyvas pats turto savininkas, nėra šių teisinių 

santykių subjektas, nes neatitinka įstatyme nustatytos prielaidos, apibūdinančios asmens 
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subjektiškumą. Ir turto savininkui, nepageidaujančiam atkurti nuosavybės teisių, mirus, po nustatyto 

termino, iki kada pastarasis galėjo atkurti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą, turto 

savininko palikuoniui nenumatyta galimybė atnaujinti terminą, kuris būtų susijęs su jo subjektiškumo 

atsiradimu po įstatyme numatyto termino. 

Sistemiškai aiškinant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 

nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (2001 m. gruodţio 31 

d.) prašymams pateikti, su šio straipsnio 4 dalies reikalavimu – kartu su prašymu pateikti pilietybę 

patvirtinantį dokumentą ir kitus nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius 

dokumentus, darytina išvada, kad įstatyme nustatytos prielaidos, kurios yra būtinos pradėti patį 

nuosavybės teisių atkūrimo procesą, turi egzistuoti arba atsirasti iki 2001 m. gruodţio 31 d. 

Kaip minėta, Lietuvos Respublikos pilietybė yra viena iš tų įstatyme nustatytų prielaidų, 

kurios poţymius turi atitikti asmuo, kad jis galėtų būti pripaţintas tinkamu nuosavybės teisių į išlikusį 

nekilnojamąjį turtą teisinių santykių subjektu. Tokiu būdu, Lietuvos Respublikos pilietybę, asmuo turi 

įgyti, o tuo pačiu tapti ir tinkamu subjektu iki 2001 m. gruodţio 31 d. 

Todėl byloje nagrinėjamo ginčo aspektu reikšminga yra ta aplinkybė, kada pareiškėjas 

įgyvendino savo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę ir priklausomai nuo to, ar jis tapo nuosavybės 

teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą teisinių santykių tinkamu subjektu, ar ne. 

Šiuo atveju paţymėtina, kad pilietybę patvirtinančio dokumento pateikimas iki 2001 m. 

gruodţio 31 d., arba nepateikimas kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises, negali būti tapatinamas 

su asmens faktiniu buvimu Lietuvos Respublikos piliečiu iki nurodytos datos, nes piliečio pasas ar 

kitas jį atstojantis dokumentas, tik įrodo juridinę reikšmę turintį faktą – asmens subjektinę teisę į 

pilietybę – tačiau jos nesukuria bei nepanaikina (Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 2 straipsnio 

1997 m. liepos 2 d. redakcija).  

Apibendrinant tai, kas pasakyta, darytina išvada, kad tais atvejais, kai asmuo būdamas 

nustatyta tvarka pripaţintas Lietuvos Respublikos piliečiu iki 2001 m. gruodţio 31 d., ir kai iki šios 

datos kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises nepateikia Lietuvos Respublikos piliečio paso ar kito 

jį atstojančio dokumento, jis subjektiškumo poţymių, leidţiančių atkurti nuosavybės teises į išlikusį 

nekilnojamąjį turtą nepraranda, o terminas pateikti pasui ar kitam jį atstojančiam dokumentui gali būti 

atnaujintas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 

įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

Pavyzdţiui, kai asmuo pasą pameta, jį praranda, keičia ir pan., ir dėl to negali jo pateikti 

kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises. 

Byloje nustatyta, kad pareiškėjas, nuolat gyvenantis uţsienyje, 2002 m. balandţio 29 d. 

Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei pateikė prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės 

įgijimo, o Lietuvos Respublikos piliečio pasas jam buvo išduotas 2002 m. birţelio 11 d. (t.1 b.l. 10; 

127). 

Faktiniai duomenys, apibūdinantys pareiškėjo asmens statusą, atitiko tuo metu galiojusio 

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1 punkte (1997 m. liepos 2 d. redakcija) 

nustatytas prielaidas Lietuvos Respublikos pilietybei įgyti. 

Tačiau, kad pareiškėjas taptų Lietuvos Respublikos piliečiu Lietuvos Respublikos pilietybės 

įstatymo 17 straipsnyje (1997 m. liepos 2 d. įstatymo redakcija) numatytu pilietybės išsaugojimo būdu, 

jis turėjo įvykdyti šiame straipsnyje nustatytas sąlygas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 

2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės 

santykius, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 4.2, 4 ir 4.2.6 punktai). 

Konkrečiai, pareiškėjas turėjo pateikti atitinkamai Lietuvos Respublikos valstybinės 

valdţios institucijai prašymą, kuriuo išreikštų savo valią dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo, o 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras dėl šio prašymo turėjo priimti atitinkamą sprendimą 

(Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (1997 m. liepos 2 d. redakcija) 17 str. 2 d., 31 str. 2 d.). 

Kaip minėta, pareiškėjas vykdyti šias sąlygas, būtinas Lietuvos Respublikos pilietybei įgyti, 

pradėjo tik 2002 m. balandţio 29 d. 

Tokiu būdu pareiškėjas iki Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 

nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytos datos – 2001 m. gruodţio 31 d. 

– nebuvo įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybės, o tuo pačiu, kaip subjektas, neatitiko šio įstatymo 2 

straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo dėl pilietybės, kuri yra būtina prielaida atsirasti asmens 

subjektinei teisei į nuosavybės atkūrimą. 

Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pareiškėjui 

nesant byloje aptariamo teisinio santykio subjektu, negali būti atnaujinti terminai atlikti veiksmus, 
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numatytus Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 

įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse. 

Dėl paminėto, tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo. 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,  

 

n u t a r i a: 

 

Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 27 d. sprendimą palikti 

nepakeistą, o pareiškėjo J. E. apeliacinį skundą atmesti. 

Nutartis neskundţiama. 

 

 

 Bylos dėl žemės teisinių santykių 

 

1.3.5.1. Dėl žemės sklypų mainų sutarties su visuomenės poreikiams paimamos žemės sklypo 

savininkais sudarymo   

 

Galimybės sudaryti su visuomenės poreikiams paimamos ţemės sklypo savininkais ţemės sklypų 

mainų sutartį nagrinėjimo stadijoje nėra privaloma tartis tik dėl jau suformuotų ir įregistruotų sklypų, 

į kuriuos gali būti mainomi visuomenės poreikiams paimami ţemės sklypai. Šios stadijos paskirtis – 

išsiaiškinti ţemės savininko pageidavimus dėl atlyginimo uţ paimamą ţemę būdo ir, šiam 

pageidaujant gauti lygiavertį ţemės sklypą, dėl galimos sklypo vietos. Į šiuos pageidavimus 

atsiţvelgiama, rengiant ţemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą. 

 

Ţemės reformos neuţbaigtumas netrukdo projektuoti naujus sklypus  laisvoje valstybinėje ţemėje. 

Kliūtimi svarstyti galimybę sudaryti ţemės sklypų mainų sutartis negali būti  aplinkybė, kad 

pareiškėjai nesutiko su jų sklypų įvertinimu. 

 

Įstatymo nustatyta tvarka neišsiaiškinus galimybės sudaryti ţemės mainų sutartis, negali būti priimtas 

sprendimas pradėti ţemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. 

 

Ţemės savininkai atlyginimo uţ paimamą ţemę būdą gali rinktis ne tik iki priimant sprendimą pradėti 

ţemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, bet ir rengiant ţemės paėmimo visuomenės 

poreikiams projektą.  

 

Administracinė byla Nr. A
2 
– 1489/2006 

Procesinio sprendimo kategorija 4  

                                                             

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2006 m. rugsėjo 29 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro 

Drigoto, Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), 

sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, 

dalyvaujant atsakovo atstovams Daliai Stakvilevičiūtei, Vytui Daubarui, 

trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui advokatui Vitoldui Kumpai, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų K. J., A. 

M., J. V., M. U., A. V. R., V. L., V. B., A. B., I. K., V. R. ir P. M. apeliacinį skundą dėl Kauno 

apygardos administracinio teismo 2006 m. kovo 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal 

pareiškėjų K. J., A. M., J. V., M. U., A. V. R., V. L., V. B., A. B., I. K., V. R. ir P. M. skundą 

atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems 

asmenims Kauno rajono savivaldybei, Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uţdarajai akcinei 

bendrovei, dėl įsakymo panaikinimo. 
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Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė : 

 

I. 

 

Pareiškėjai kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Kauno 

apskrities viršininko 2004 m. spalio 6 d. įsakymą Nr.02-05-8162 „Dėl ţemės sklypų paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūros Kauno rajone“. 

Pareiškėjai nurodė, kad, priimdamas skundţiamą įsakymą, atsakovas paţeidė ţemės 

paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, numatytą Ţemės įstatyme. Atsakovas, prieš priimdamas 

sprendimą pradėti ţemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, privalėjo išnagrinėti galimybę 

su ţemės sklypo, numatomo paimti visuomenės poreikiams, savininkais sudaryti valstybinės ţemės 

mainų į privačią ţemę sutartį, tačiau šių reikalavimų neįvykdė. Pareiškėjams nebuvo pasiūlyta sudaryti 

sutarčių dėl valstybinės ţemės mainų į privačios ţemės sklypus, nors laisvos valstybinės ţemės Kauno 

apskrityje buvo. 

Atsakovas su pareiškėjų skundu nesutiko. 

Atsakovas nurodė, kad, pradėdamas ţemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, jis 

teisės aktų reikalavimų nepaţeidė. Buvo nustatyta, kad nėra galimybės sudaryti valstybinės ţemės 

mainų į privačią ţemę sutarčių. Pareiškėjai pageidauja ţemės sklypus mainyti tik į Kauno rajone, 

Karmėlavos kadastro vietovėje esančius sklypus. Kauno rajone nėra laisvos valstybinio fondo ţemės, 

kitose vietovėse dar nebaigta ţemės reforma, dar formuojami sklypai nuosavybės teisių atkūrimui, 

todėl nėra galimybės siūlyti jų pareiškėjams. Be to, civilinių teisių objektas gali būti įstatymų nustatyta 

tvarka įregistruotas ţemės sklypas, tačiau įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų laisvos valstybinės 

ţemės sklypų Kauno apskrityje nėra. Be to, visi pareiškėjai nesutinka su sklypų vertėmis, dėl ko taip 

pat negalimi mainai, nes pagal mainų tvarką turi būti suteikiamas lygiavertis ţemės sklypas. 

Tretysis suinteresuotasis asmuo Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uţdaroji 

akcinė bendrovė su pareiškėjų skundu taip pat nesutiko. 

 

II. 

 

Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. kovo 6 d. sprendimu pareiškėjų skundą 

atmetė. 

Teismas nurodė, kad skundţiamas atsakovo įsakymas buvo priimtas, galiojant naujai 2004 

m. vasario 21 d. Ţemės įstatymo redakcijai. Ţemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalis nustato, kad 

apskrities viršininkas, išnagrinėjęs valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos prašymą paimti 

ţemę visuomenės poreikiams, prieš priimdamas sprendimą pradėti ţemės paėmimo visuomenės 

poreikiams procedūrą, turi išnagrinėti galimybę su ţemės sklypo, numatomo paimti visuomenės 

poreikiams, savininku sudaryti valstybinės ţemės mainų į privačią ţemę sutartį pagal šio įstatymo 11 

straipsnį. 2004 m. sausio 27 d. įstatymu Nr.IX-1983 pakeitus Ţemės įstatymą, jo VIII skyriuje „Ţemės 

paėmimas visuomenės poreikiams“ apribojimo mainams siūlyti toje pačioje vietovėje esantį sklypą 

neliko, todėl atsakovas, vykdydamas reikalavimus dėl galimybių mainyti ţemę nustatymo, privalėjo 

šiuo aspektu įvertinti visos apskrities teritorijoje esančią laisvą valstybinę ţemę. Teismas nurodė, kad 

atsakovas mainų galimybę svarstė ir vertino ją pagal objektyviai egzistuojančias aplinkybes. Teismo 

posėdţio metu pareiškėjai nurodė, jog jie pageidautų mainyti ţemę į Karmėlavos kadastro vietovėje 

esančią ţemę, tačiau byloje esantys duomenys patvirtina, jog laisvos valstybinės ţemės ne tik 

Karmėlavos kadastro vietovėje, bet ir visame Kauno rajone nėra. Taip pat bylos duomenys patvirtina, 

kad kituose Kauno apskrities rajonuose esanti laisva ţemė bus panaudota piliečių nuosavybės teisių 

atkūrimui. Teismas nurodė, kad Civilinio kodekso 1.109 straipsnis numato, kad civilinių teisinių 

santykių objektas gali būti identifikuotas ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas ţemės sklypas. 

Byloje nėra duomenų,  kurie patvirtintų, kad Kauno apskrityje yra laisvos valstybinės ţemės 

identifikuotų ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų viešame registre ţemės sklypų. Tik baigus 

ţemės reformą konkrečioje kadastro vietovėje, bus nustatytas laisvos valstybinės ţemės kiekis, bus 

suformuoti konkretūs ţemės sklypai, jie bus identifikuoti, įregistruoti viešame registre ir taps civilinių 

teisinių santykių objektais. Teismas nurodė, kad visi pareiškėjai nesutinka su atsakovo atliktu ţemės 

sklypų įvertinimu, todėl dar ir dėl šios prieţasties nėra galimybės siūlyti lygiaverčių ţemės sklypų 
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mainams. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjų skundo pagrindas iš esmės yra formalus, nes iš 

pareiškėjų paaiškinimų teisme matyti, kad skundo reikalavimą jie kildina iš galimo jų teisių paţeidimo 

ateityje, atsakovui sprendţiant klausimą dėl teisingo atlyginimo uţ paimamą visuomenės poreikiams 

ţemę. 

 

III. 

 

Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 

2006 m. kovo 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjų skundą patenkinti. 

Apeliacinis skundas grindţiamas šiais argumentais: 

1. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas svarstė mainų galimybę ir vertino ją 

pagal objektyviai egzistuojančias aplinkybes, yra nepagrįsta. Iš bylos duomenų matyti, kad yra 

nemaţas kiekis laisvos valstybinės ţemės Raseinių, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Prienų, Kėdainių 

rajonų ir Birštono savivaldybės teritorijose. Atsakovas nepateikė jokių duomenų apie tai, kad iki 

ginčijamo įsakymo priėmimo jis ėmėsi bent kokių veiksmų, pasiūlydamas pareiškėjams mainyti 

numatytus paimti visuomenės poreikiams jų ţemės sklypus į Kauno apskrities teritorijoje esančią 

laisvą valstybinės ţemės fondo ţemę. Pareiškėjai kreipėsi į atsakovą ir prašė jiems suteikti informaciją 

apie galimybę vykdyti  mainus, tačiau negavo atsakovo atsakymo. Atsakovas šiuo atveju turi pagrįsti, 

kodėl nėra galimybės pasiūlyti atitinkamus ţemės sklypų mainus ar kodėl nėra tikslinga tai padaryti. 

Tačiau atsakovas rėmėsi nepagrįstais ir prieštaringais argumentais, prieštaraujančiais byloje esantiems 

duomenims, o pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis atsakovo argumentais, nepagrįstai 

atmetė pareiškėjų skundą. 

2. Pareiškėjai niekada nekėlė sąlygų, kad laisva valstybinio fondo ţemė, kurią jie sutiktų 

mainyti, būtų būtent Karmėlavos kadastro vietovėje. Pareiškėjai sutiko derėtis ir dėl kitose Kauno 

apskrities kadastro vietovėse esančios laisvos valstybinio fondo ţemės mainų. Be to, nepagrįstai 

atsakovas ir teismas nurodė, kad kituose Kauno apskrities rajonuose esanti laisva ţemė bus panaudota 

piliečių nuosavybės teisių atkūrimui. Jokių oficialių duomenų, kurie tai patvirtintų, byloje nėra. 

3. Atsakovas neturi teisės atsisakyti mainyti su pareiškėjais ţemę, teigdamas, jog  Kauno 

apskrityje nėra laisvos valstybinės ţemės identifikuotų ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų 

viešame registre ţemės sklypų. Pats atsakovas šiuo atveju turi imtis priemonių, kad atitinkami laisvos 

valstybinio fondo ţemės sklypai būtų suformuoti ir įregistruoti viešame registre. Esant laisvos 

valstybinio fondo ţemės, atsakovo neveikimas šiuo klausimu taip pat patvirtina pareiškėjų skundo 

pagrįstumą. 

4. Aplinkybė, kad pareiškėjų netenkina ţemės sklypų įvertinimas, neuţkerta kelio įvykdyti 

ţemės sklypų mainus. Galimi variantai, kai, esant numatytų paimti visuomenės poreikiams ţemės 

sklypų dabartiniams įvertinimams, pareiškėjams apsimokės mainyti jų privačius ţemės sklypus į kitus 

tapataus įvertinimo ţemės sklypus. Šiuo atveju gali lemti  konkreti siūlomo mainyti laisvos 

valstybinio ţemės fondo ţemės sklypo buvimo vieta, kuri gali atitikti pareiškėjų konkrečius interesus, 

ir kitos panašios aplinkybės. Šiuo atveju problema yra ta, kad atsakovas visiškai nesprendė ţemės 

mainų klausimo ir pareiškėjams nesiūlė visiškai nieko. 

5. Kyla abejonių dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo atitikimo Konstitucijai. 

Šiame įstatyme yra nurodyta teritorija, kurioje yra įsteigiama Kauno laisvoji ekonominė zona. Ši 

teritorija apima ir pareiškėjams priklausančią ţemę. Tačiau, priimant  minėtą įstatymą, šiame procese 

visiškai nedalyvavo pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą, ţemės savininkai. Minėtas įstatymas 

buvo priimtas be šių asmenų ţinios ir sutikimo, su jais neatsiskaičius ir net neaptarus to atsiskaitymo, 

tokiu būdu paţeidţiant jų nuosavybės teisę į ţemę. Po minėto įstatymo priėmimo pareiškėjai yra tik 

formalūs ţemės sklypų savininkai. Jie negali savo sklypuose vykdyti statybos darbų, be to, faktiškai 

apribotas disponavimas ţeme (negalima pilnavertiškai niekam jos perleisti). Be to, yra neteisinga, kai, 

deklaruojant ekonominius tikslus, iš vieno savininko yra paimamas turtas ir perduodamas naudoti bei 

valdyti kitam asmeniui. Būtent taip daroma šiuo atveju, priėmus minėtą įstatymą. Todėl šioje byloje 

turi būti kreipiamasi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Kauno laisvosios ekonominės zonos 

įstatymo (1996 m. spalio  22 d. įstatymo Nr.I-1591 redakcijos) 3 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 ir 2 

dalys, šio įstatymo 1999 m. gruodţio 2 d. redakcijos (įstatymo Nr.VIII-1457) 3 straipsnio l dalis, 4 

straipsnio 1 ir 2 dalys, šio įstatymo 2005 m. birţelio 21 d. redakcijos (įstatymo Nr.X-262) 3 straipsnio 

1 dalis neprieštarauja Konstitucijos Preambulėje įtvirtintiems atviros, teisingos, darnios visuomenės ir 

teisinės valstybės principams bei Konstitucijos 23 straipsniui. 
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Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo Kauno rajono savivaldybė 

prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai: 

1. Pareiškėjų skundo esmę sudaro galimi jų teisių paţeidimai ateityje, kai bus sprendţiamas 

klausimas dėl teisingo atlyginimo uţ paimamą visuomenės poreikiams ţemę. Tačiau tokių klausimų 

sprendimas galimas jau kitoje byloje, jeigu kiltų ginčas dėl kitų ţemės paėmimo procedūrų vykdymo. 

2. Nepagrįstas pareiškėjų teiginys, kad jie nekėlė sąlygų, jog laisva valstybinio fondo ţemė, 

kurią jie sutiktų mainyti, būtų būtent Karmėlavos kadastrinėje vietovėje. Šis teiginys prieštarauja pačių 

pareiškėjų teismo posėdţio metu išsakytai pozicijai.  

3. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad laisvos valstybinės ţemės Kauno rajone nėra. 

Taip pat atsakovo pateikti dokumentai patvirtina, kad kituose Kauno apskrities rajonuose esanti laisva 

ţemė bus panaudota piliečių nuosavybės teisių atkūrimui. Be to, tik baigus ţemės reformą konkrečioje 

kadastrinėje vietoje, bus nustatytas laisvos valstybinės ţemės kiekis, suformuoti konkretūs ţemės 

sklypai ir jie identifikuoti bei atlikti kiti veiksmai, kurių pagrindu ţemė taps civilinių teisinių santykių 

objektu.  

 

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi šie 

pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai: 

1. Pareiškėjai atsakovui nenurodė konkrečių kadastrinių vietovių, kuriose jie pageidautų, 

kad būtų suformuoti ţemės sklypai mainams. Savo prašymuose pareiškėjai prašė informuoti juos apie 

konkrečius ţemės sklypus, kuriuos atsakovas galėtų pasiūlyti mainyti, tačiau, vadovaudamasis Ţemės 

reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatyta ţemės sklypų formavimo kaimo vietovėje eilės tvarka, kol 

nėra baigta ţemės reforma, atsakovas neturi galimybės siūlyti pareiškėjams mainams tinkamai 

identifikuotų ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų ţemės sklypų. Be to, priimant ginčijamą 

atsakovo įsakymą, Vyriausybė dar nebuvo nustačiusi valstybinės ţemės ir privačios ţemės mainų 

sutarties sudarymo tvarkos, kaip numato Ţemės įstatymo 11 straipsnio 3 dalis.  

2. Šiuo metu galiojančių, Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr.924 patvirtintų 

Ţemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 12 punktas 

numato galimybę, rengiant ţemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, suprojektuoti laisvos 

valstybinės ţemės sklypus, kuriais numatoma atsilyginti uţ paimamą visuomenės poreikiams ţemę. 

Taigi pareiškėjai dar turi galimybę uţ paimamus visuomenės poreikiams ţemės sklypus gauti 

lygiavertį ţemės sklypą, kaip numato ir Ţemės įstatymo 47 straipsnis.  

3. Šioje byloje kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Kauno laisvosios 

ekonominės zonos įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, nėra pagrindo. 

 

Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo ir trečiojo suinteresuotojo asmens atstovai 

prašė apeliacinį skundą atmesti, pakartodami atsiliepimuose į apeliacinį skundą išdėstytus argumentus. 

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

IV. 

 

Apeliacinis skundas tenkintinas. 

Nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 

m. spalio 11 d. nutartimi konstatavo, kad ginčijamo administracinio akto priėmimo metu buvo teisinės 

prielaidos pradėti ţemės paėmimo visuomenės poreikiams – Kauno laisvajai ekonominei zonai kurti – 

procedūrą. Nutartyje dalis pareiškėjų argumentų pripaţinti nepagrįstais (dėl netinkamo procedūros 

iniciatoriaus, apskrities viršininko kompetencijos priimti ginčijamą sprendimą), su dalimi pareiškėjų 

nurodomų paţeidimų teismas sutiko (neįvykdyti Ţemės įstatymo 46 str. 1 d. reikalavimai dėl 

informacijos apie galimą ţemės paėmimą pateikimo ţemės savininkams), tačiau nurodė, kad jie 

neturėjo įtakos objektyviam visų aplinkybių įvertinimui ir sprendimo pagrįstumui, todėl nesudaro 

pagrindo naikinti sprendimą. Nutartyje taip pat paţymėta, kad apskrities viršininkas, vykdydamas 

Ţemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalies reikalavimą išnagrinėti galimybę sudaryti su paimamos ţemės 

sklypo savininkais ţemės mainų sutartį pagal Ţemės įstatymo 11 straipsnį, nevertino laisvos 

valstybinės ţemės buvimo visos apskrities mastu. Dėl šios prieţasties byla buvo grąţinta nagrinėti 

pirmosios instancijos teismui iš naujo. Todėl kolegija šioje nutartyje vertins ir pasisakys tik dėl Ţemės 
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įstatymo 46 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl apskrities viršininko pareigos išnagrinėti galimybę 

sudaryti ţemės mainų sutartį įvykdymo. 

Į bylą yra pateikti Kauno apskrities rajonų teritorijose esančių laisvos valstybinės ţemės 

plotų suvestiniai duomenys, iš kurių matyti, kad laisvos valstybinės ţemės Kauno apskrityje yra. 

Atsakovų ir pirmosios instancijos teismo išvada, kad visa ši ţemė bus panaudota nuosavybės teisių 

atkūrimui nepagrįsta, kadangi pateikiant duomenis lentelėse atskiromis grafomis nurodytas ir ţemės 

poreikis nuosavybės teisės atkūrimui, pirkimui, ir plotas, į kurį niekas nepretenduoja. Minėtoje 

Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartyje paţymėta, kad „įstatyme vartojama 

sąvoka „išnagrinėti galimybę“ turėtų būti suprantama kaip pareiga tokią galimybę vertinti pagal 

objektyviai egzistuojančias aplinkybes – ar tos apskrities ribose yra laisvos valstybinio fondo ţemės“. 

Bylą nagrinėjanti kolegija jau pripaţino, kad laisvos valstybinio fondo ţemės Kauno apskrityje buvo, 

taigi ţemės savininkams turėjo būti siūloma sudaryti mainų sutartį. Atsakovas šios pareigos neįvykdė.  

Dėl teismo argumento, kad mainams gali būti siūlomi tik atitinkamai identifikuoti ir viešame 

registre įregistruoti ţemės sklypai, pasakytina, jog ginčijamo administracinio akto priėmimo metu 

galiojęs teisinis reglamentavimas tokio reikalavimo nenustatė. Priešingai, Ţemės įstatymo 48 

straipsnio 3 dalies 2 punktas numatė, kad ţemės sklypai, kuriais numatoma atlyginti uţ paimamą 

visuomenės poreikiams ţemę, formuojami laisvoje valstybinėje ţemėje ţemės paėmimo visuomenės 

poreikiams projekte. Toks projektas rengiamas, priėmus sprendimą pradėti ţemės paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūrą. Todėl galimybės sudaryti mainų sutartį nagrinėjimo stadijoje nėra 

privaloma tartis tik dėl jau suformuotų ir įregistruotų sklypų, į kuriuos gali būti mainomi visuomenės 

poreikiams paimami ţemės sklypai,  šios stadijos paskirtis – išsiaiškinti ţemės savininko 

pageidavimus dėl atlyginimo uţ paimamą ţemę būdo ir, šiam pageidaujant, gauti lygiavertį ţemės 

sklypą, dėl galimos sklypo vietos. Į šiuos pageidavimus atsiţvelgiama, rengiant ţemės paėmimo 

visuomenės poreikiams projektą (Ţemės įstatymo 48 str. 4 d.). Paţymėtina, kad taip pat  šie santykiai 

aiškinami ir šiuo  metu galiojančiame poįstatyminiame teisės akte, detalizuojančiame įstatymo 

nuostatas dėl mainų sutarčių sudarymo – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. 

nutarimu Nr. 1026 patvirtintose  Valstybinės ţemės ir privačios ţemės ar kito nekilnojamojo daikto 

mainų sutarties sudarymo taisyklėse. Taisyklių 6 punktas numato tiek galimybę ţemės savininkui 

siūlyti konkretų valstybinės ţemės sklypą, nurodant ţemės sklypo kadastro duomenis, tiek ir 

informuoti jį apie laisvos valstybinės ţemės fondo teritorijas, kuriose savininko pageidavimu gali būti 

projektuojamas lygiavertis valstybinės ţemės sklypas.  

Teismo sprendime nurodomas Civilinio kodekso 1.109 straipsnis, nustatantis, kad civilinių 

teisių objektu gali būti identifikuotas ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas ţemės sklypas, 

taikytinas sudarant mainų sutartį, apibrėţiant sutarties dalyką, o ne preliminariai tariantis dėl 

galimybės sudaryti mainų sutartį. Neabejotinai mainų sutartis visais atvejais turi būti sudaroma, tik 

suprojektavus ţemės sklypus ir juos atitinkama tvarka įregistravus. 

Dėl argumento, kad nauji ţemės sklypai galės būti formuojami tik tada, kai bus baigta 

ţemės reforma, pasakytina, kad šiuo metu galiojančių Prašymų paimti ţemę visuomenės poreikiams 

pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924, 

15 punktas nustato, kad tais atvejais, kai projekto teritorija patenka į ţemės reformos ţemėtvarkos 

projekto teritoriją, apskrities viršininkas, sprendimu tvirtindamas projekto teritoriją, kartu patikslina 

ţemės reformos ţemėtvarkos projekto teritorijos ribas ir išbraukia iš jos projekto teritoriją. Tokiu būdu 

ţemės reformos neuţbaigtumas netrukdo projektuoti naujus sklypus  laisvoje valstybinėje ţemėje. 

Kliūtimi svarstyti galimybę sudaryti ţemės sklypų mainų sutartis negali būti ir ta aplinkybė, 

kad pareiškėjai nesutinka su jų sklypų įvertinimu. Tokių nesutarimų sprendimo būdai aptarti įstatyme. 

Išdėstytų argumentų pagrindu kolegija pripaţįsta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė 

procedūros, numatytos Ţemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje – išnagrinėti galimybę sudaryti su 

paimamos ţemės sklypo savininkais ţemės mainų sutartis pagal Ţemės įstatymo 11 straipsnį. Esant 

laisvos valstybinio fondo ţemės ir nesiaiškinant su pareiškėjais jų pageidavimų dėl mainų sutarčių 

sudarymo, buvo paţeistos jų kaip ţemės savininkų teisės ir konstitucinė nuostata, kad uţ įstatymo 

nustatyta tvarka visuomenės poreikiams paimamą nuosavybę turi būti teisingai atlyginama. „Teisingas 

atlyginimas“ apima ne tik teisingą paimamo turto įvertinimą, bet ir atlyginimo būdo parinkimą. Šiuo 

atveju atlyginimo būdo parinkimas, nesiaiškinant ţemės savininkų pageidavimo, negali būti laikomas 

teisingu atlyginimu uţ paimamą ţemę.  

Įstatymo nustatyta tvarka neišsiaiškinus galimybės sudaryti ţemės mainų sutartis, negalėjo 

būti priimtas sprendimas pradėti ţemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, todėl aptartasis 
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paţeidimas būtų pakankamas pagrindas naikinti Kauno apskrities viršininko 2004 m. spalio 6 d. 

įsakymą Nr.02-05-8162 „Dėl ţemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros (Kauno r.)“.  

Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 

924 patvirtintų Ţemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 

15 punktas nustato, kad kiekvienas ţemės savininkas turi teisę pateikti raštu projekto rengėjui ar 

projekto organizatoriui savo pageidavimus dėl atlyginimo būdo ir dydţio, o ţemės naudotojas – dėl 

atlyginimo dydţio. Jeigu pasirenkamas atlyginimo būdas – lygiaverčio ţemės sklypo suteikimas – 

aptariama šio ţemės sklypo projektavimo vieta. Pageidavimą suteikti lygiavertį ţemės sklypą ţemės 

savininkas gali pateikti iki sutarties dėl atlyginimo uţ ţemę būdo ir dydţio (toliau – ir sutartis) 

pasirašymo dienos. Toks reglamentavimas reiškia, kad ţemės savininkai atlyginimo uţ paimamą ţemę 

būdą gali rinktis ne tik iki priimant sprendimą pradėti ţemės paėmimo visuomenės poreikiams 

procedūrą, bet ir rengiant ţemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą.  

Su pareiškėjais sutartys dėl atlyginimo uţ ţemę būdo ir dydţio nepasirašytos, todėl jie turi 

teisę reikšti pageidavimus dėl atlyginimo uţ paimamos ţemės sklypus būdo, o taip pat ir dėl 

suteikiamo lygiaverčio ţemės sklypo vietos. Jų prašymai turi būti sprendţiami Ţemės paėmimo 

visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 16-17 punktuose nustatyta tvarka. 

Panaikinus Kauno apskrities viršininko 2004 m. spalio 6 d. įsakymą Nr.02-05-8162 ir atsakovui iš 

naujo atliekant veiksmus, numatytus Ţemės įstatymo 46 straipsnyje, pareiškėjų teisės galėtų būti 

apgintos tuo pačiu būdu ir ta pačia apimtimi, kaip ir jiems kreipiantis į projekto rengėją ar projekto 

organizatorių. Dėl išdėstytų prieţasčių ir taikant racionalumo principą, kolegijos nuomone, pakanka 

panaikinti Kauno apskrities viršininko 2004 m. spalio 6 d. įsakymo Nr.02-05-8162 1 punktą, 

nustatantį, kad nėra galimybės sudaryti sutarčių dėl valstybinės ţemės mainų į priede išvardintus 

privačios ţemės sklypus.   

Teismo sprendimas, kuriuo pareiškėjų skundas atmestas, pakeistinas, skundą tenkinant iš 

dalies. 

 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 

teisėjų kolegija 

 

n u t a r i  a: 

 

Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.  

Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. kovo 6 d. sprendimą pakeisti ir pareiškėjų 

skundą tenkinti iš dalies. 

Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2004 m. spalio 6 d. įsakymo Nr.02-05-8162 „Dėl 

ţemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros (Kauno r.)“ 1 punktą.  

Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. 

Nutartis neskundţiama.  

 

 Dėl statybos teisinių santykių  

 

1.3.6.1. Dėl statybos leidimo teisinio statuso 

 

Statybos leidimas – specialia tvarka kompetentingo subjekto išduodamas dokumentas, suteikiantis 

teisę atlikti jame nurodytus statybos darbus. Statybos leidimui negali būti prilyginami (negali jo 

atstoti) jokie kiti viešojo administravimo subjektų priimami administraciniai aktai.  

 

Administracinė byla Nr. A
5
-1265/2006  

Procesinio sprendimo kategorija 13.2 

 

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

  

2006 m. rugsėjo 7 d. 

Vilnius 
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro 

Drigoto (pranešėjo), Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkės) ir Edvardo Sinkevičiaus, 

sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei, 

dalyvaujant pareiškėjo atstovei Aidai Radauskaitei, 

trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Kristinai Palienei,  

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinį 

skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 3 d. sprendimo administracinėje 

byloje pagal pareiškėjo UAB „Kauno saulėtekis“ skundą atsakovui Kauno apskrities viršininko 

administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl 

savavališkos statybos akto panaikinimo.   

     

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė :  

 

I. 

 

Pareiškėjas UAB “Kauno saulėtekis“ skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį 

teismą, prašydamas panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir 

statybos valstybinės prieţiūros Kauno miesto skyriaus 2005-06-20 savavališkos statybos aktą Nr. 3-

SS-122. Pareiškėjas nurodė, kad pastatą V. Krėvės pr. 57A, Kaune, iki nuomos sutarties su UAB 

„Kauno saulėtekis“ pasirašymo rekonstravo pastato savininkas UAB „Plungės kooperatinė prekyba“. 

Rangos sutartis buvo pasirašyta su TŪB „Virmalda“. Kauno miesto savivaldybė 2004-06-16 TŪB 

„Virmalda" išdavė leidimą Nr.43-7-13U statybos teritorijos aptvėrimui. Leidimas aptverti teritoriją 

buvo išduotas vadovaujantis Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame nustatyta, 

kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas uţ leidimus 

atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės 

keliuose, aikštėse, ţaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Ši 

teisės norma įtvirtina galimybę statybos darbus vykdantiems asmenims, statybos darbų laikotarpiu, 

apsitverti didesnę, nei nuosavybės teise valdomą ar nuomojamą, ţemės sklypą uţ tai mokant 

atitinkamą mokestį (rinkliavą). Leidimas taip pat buvo išduotas remiantis Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2001-05-03 sprendimu Nr. 119 patvirtintais Vietinės rinkliavos uţ leidimo atlikti kasinėjimo 

darbus Kauno viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, ţaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar 

jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatais. TŪB „Virmalda“, baigusi pastato V. Krėvės pr. 

57, Kaune, rekonstrukcijos darbus, vadovaujantis minėtų nuostatų 8 punktu ir leidimu, privalėjo 

atstatyti dangas ir perduoti darbų vietą savivaldybės Komunalinio ūkio skyriui. Savivaldybės 

Komunalinio ūkio skyrius 2005-04-08 raštu kreipėsi į TŪB „Virmalda“, reikalaudamas kuo skubiau 

atstatyti šalia fontano V. Krėvės pr. 57a, Kaune, esančią ir, vykdant pastato V.Krėvės pr. 57 

rekonstrukcijos darbus, sulauţytą pėstiesiems skirtą dangą, suremontuoti apgadintą fontaną bei 

sutvarkyti gerbūvį. Vykdant šį viešojo administravimo institucijos įpareigojimą, 2005-05-16 tarp TŪB 

„Virmalda“, UAB „Kauno saulėtekis“ ir Kauno m. savivaldybės buvo suderintas planas, pagal kurį 

gerbūvio atstatymo darbus pagal šalių suderintą planą įsipareigojo atlikti UAB „Kauno saulėtekis“. 

Taigi UAB „Kauno saulėtekis“ vykdė gerbūvio atstatymo darbus po pastato V. Krėvės pr. 57 

rekonstrukcijos šalia esančio fontano bei jo priklausinių uţimamoje teritorijoje V. Krėvės pr. 57a, 

Kaune. Pareiškėjo manymu, šių darbų nėra pagrindo laikyti statinio statybos darbais, kuriems 

reikalingi nustatyta tvarka suderinti dokumentai, nes pagal Statybos įstatymo nuostatas akivaizdu, kad 

jokie statinių statybos darbai fontano bei jo priklausinių uţimamoje teritorijoje V. Krėvės pr. 57a, 

Kaune nėra vykdomi. Nevykdant tokių darbų be nustatyta tvarka parengtų ir suderintų dokumentų, 

atsakovas neturėjo pagrindo surašyti savavališkos statybos akto Nr. 3-SS-122.  

Kauno apskrities viršininko administracija prašė skundą atmesti, nurodė, kad pastatą, esantį 

V. Krėvės pr. 57, Kaune iki nuomos su UAB „Kauno saulėtekis“ sutarties sudarymo rekonstravo 

pastato savininkė UAB „Plungės kooperatinė statyba“. Kauno apygardos teismas 2005 m. kovo 9 d. 

nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-345-173/2005 paliko nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 

2005 m. sausio 11 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemones – uţdrausta UAB „Plungės 

kooperatinė statyba“ vykdyti bet kokius statybos darbus teritorijoje šalia sklypo V. Krėvės pr. 57 bei 

V. Krėvės prospekto, taip pat V. Krėvės pr. 57A, Kaune esančio fontano bei jo priklausinių (unikalus 

Nr. 19/003-0130-01-60) uţimtoje teritorijoje. Teismų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 
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įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdţios 

institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams 

bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atstovas nurodė, 

kad Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės prieţiūros 

Kauno miesto skyriaus specialistas, vykdydamas statybos valstybinę prieţiūrą, 2005-06-20 nustatęs, 

kad šalia fontano ir jo priklausinių uţimtoje teritorijoje V. Krėvės pr. 57A, Kaune, klojama betono 

trinkelių danga, surašė ginčijamą aktą, nes darbai buvo atliekami neturint nustatyta tvarka parengtų ir 

suderintų dokumentų.  

Kauno miesto savivaldybės administracija prašė skundą patenkinti, nes sulauţytą, 

pėstiesiems skirtą dangą pareiškėjas atstatinėjo pagal 2005-05-16 tarp TŪB „Virmalda“, UAB „Kauno 

saulėtekis“ ir Kauno m. savivaldybės suderintą planą.  

 

II. 

 

Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. vasario 3 d. sprendimu skundą patenkino, 

panaikino Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 

prieţiūros Kauno miesto skyriaus 2005-06-20 savavališkos statybos aktą Nr. 3-SS-122.  

Teismas nustatė, kad pastatą V.Krėvės pr. 57, Kaune, iki nuomos sutarties su UAB „Kauno 

saulėtekis“ pasirašymo, rekonstravo pastato savininkas UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, pagal 

statybos leidimą Nr. 38-4-NR116-70. Rangos sutartis buvo pasirašyta su TŪB „Virmalda“. Kauno 

miesto savivaldybė 2004-06-16 TŪB „Virmalda“ išdavė leidimą Nr.43-7-13Ū statybos teritorijos 

aptvėrimui. Leidimas aptverti teritoriją buvo išduotas vadovaujantis Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 

dalies 1 punktu, kuriame nustatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti 

vietines rinkliavas uţ leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje 

(gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, ţaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba 

apriboti eismą joje, išdavimą. Šioje teritorijoje buvo sandėliuojamos statybinės medţiagos, o per 

dangą vaţinėjo sunkiasvoris transportas, danga buvo sulauţyta, todėl savivaldybės Komunalinio ūkio 

skyrius 2005-04-08 raštu kreipėsi į TŪB „Virmalda“, reikalaudamas kuo skubiau atstatyti šalia 

fontano V. Krėvės pr. 57a, Kaune, esančią ir, vykdant pastato V.Krėvės pr. 57 rekonstrukcijos darbus, 

sulauţytą pėstiesiems skirtą dangą, suremontuoti apgadintą fontaną bei sutvarkyti gerbūvį. Vykdant šį 

viešojo administravimo institucijos įpareigojimą, 2005-05-16 tarp TŪB „Virmalda“, UAB „Kauno 

saulėtekis“ ir Kauno m. savivaldybės buvo suderintas planas, pagal kurį gerbūvio atstatymo darbus 

pagal šalių suderintą planą įsipareigojo atlikti UAB „Kauno saulėtekis“. Atstačius apie 280 kv. m. 

pėstiesiems skirtos dangos, atsakovas surašė ginčijamą aktą.  

Teismas nurodė, kad STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas“, patvirtinto aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 216, nustatyta, kad 

savavališkos statybos aktas surašomas esant pagrindams, numatytiems STR 1.09.06:2002 „Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 8 punkte, o nagrinėjamu atveju – nustačius, 

kad statinio statyba yra savavališka. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2005 m. kovo 9 d. 

nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-345-173/2005 paliko nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 

2005 m. sausio 11 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – uţdrausta UAB „Plungės 

kooperatinė statyba“ vykdyti bet kokius statybos darbus teritorijoje šalia sklypo V. Krėvės pr. 57 bei 

V. Krėvės prospekto, taip pat V. Krėvės pr. 57A, Kaune esančio fontano bei jo priklausinių (unikalus 

Nr. 19/003-0130-01-60) uţimtoje teritorijoje. Tačiau, teismo teigimu, laikinosios apsaugos priemonės 

buvo taikytos UAB „Plungės kooperatinė statyba“, be to, uţ laikinųjų apsaugos priemonių paţeidimą 

atsakomybė numatyta CPK 149 straipsnyje, todėl teismas padarė išvadą, kad uţ laikinųjų apsaugos 

priemonių paţeidimą atsakovas nepagrįstai surašė savavališkos statybos aktą. Teismas taip pat padarė 

išvadą, kad atsakovas nepagrįstai surašė ginčijamą aktą remdamasis aplinkybe, jog pėstiesiems skirtos 

dangos atstatymo darbai buvo atliekami neturint nustatyta tvarka parengtų ir suderintų dokumentų. 

Kaip nurodė teismas, pačiame leidime aptverti teritoriją buvo nurodyta atstatyti dangas, be to, buvo 

sugadinta betoninė danga, betonine danga ir buvo atstatinėjama sugadintoji, nes taip buvo numatyta 

prekybos centro rekonstravimo techninio projekto aiškinamajame rašte. Teismas atkreipė dėmesį į tai, 

kad atsakovo atstovas teismo posėdţio metu taip pat nurodė, kad jis neturi pareiškėjui priekaištų dėl 

sugadintos dangos atstatymo pagal suderintą planą, o ginčijamas aktas buvo surašytas uţ dangos 

atstatymą, perţengiant suderinto plano ribas. Tačiau, teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, kad 280 

kv. m. danga buvo paklota ne suderinto plano ribose, tokių duomenų atsakovo atstovas negalėjo 

pateikti ir teismo posėdţio metu. Pastatą iki nuomos sutarties su UAB „Kauno saulėtekis“ pasirašymo, 



Administracinių teismų praktikos Nr. 10 projektas 

 

 111 / 190 

rekonstravo pastato savininkas UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ pagal statybos leidimą Nr. 38-4-

NR116-70, todėl pagal Statybos įstatymo prasmę, rekonstrukcijos vykdymo metu sugadintos 

pėstiesiems skirtos dangos atstatymui Statybos įstatymo nuostatos netaikytinos, nes, priešingu atveju, 

pagal Statybos įstatymo 24 straipsnį būtina surašyti statinio pripaţinimo tinkamu naudoti aktą, kurio 

tikslas yra įvertinti statinio atitikimą statinio projektiniams reikalavimams bei įstatymo nustatytiems 

esminiams statinio reikalavimams, o, kaip pripaţino atsakovo atstovas, dangos atstatymo darbams 

pagal 2005-05-16 tarp TŪB „Virmalda“, UAB „Kauno saulėtekis“ ir Kauno m. savivaldybės suderintą 

planą, surašyti statinio pripaţinimo tinkamu naudoti akto nereikėjo.   

 

III. 

 

Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija apeliaciniu skundu prašo  Kauno 

apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują 

sprendimą, kuriuo skundą atmesti. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB 

„Kauno saulėtekis“ vykdė tik gerbūvio atstatymo darbus po pastato V. Krėvės pr. 57 rekonstrukcijos 

šalia esančio fontano bei jo priklausinių ir šiems darbams Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 

nuostatos netaikytinos. Statybos įstatymo 2 straipsnyje numatyta, kad statinys – visa tai, kas sukurta 

statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su ţeme. Kauno apskrities 

viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės prieţiūros Kauno miesto 

skyriaus 2005-06-20 savavališkos statybos akte Nr.3-SS-122 nurodyta, kad UAB „Kauno saulėtekis“ 

šalia fontano ir jo priklausinių uţimamoje teritorijoje V. Krėvės pr. 57a klojama betono trinkelių 

danga, įrengiamas drenuojamas pasluoksnis, apie fontaną suklota apie 280 kv. m. dangos, neturint 

nustatyta tvarka parengtų ir suderintų dokumentų. Kauno apskrities viršininko administracijos 

nuomone, teismas netinkamai aiškino Statybos įstatymą konstatuodamas, kad UAB „Kauno 

saulėtekis“ atliktiems statybos darbams netaikytinos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios 

savavališką statybą, kadangi atliktiems darbams nereikalingas statinio pripaţinimas tinkamu naudoti. 

Be to, teismas nesiaiškino aplinkybės, kad UAB „Kauno saulėtekis“ ne tik vykdė gerbūvio atstatymo 

darbus, bet ir įsirengė automobilių stovėjimo aikštelę. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

2006 m. sausio 20 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A
5
-711/2006 konstatavo, kad pareiškėjos J. 

P. prašymas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento 

Komunalinio ūkio skyriaus 2004-06-16 leidimą Nr.43-7-13U pirmosios instancijos teismo buvo 

pagrįstai netenkintas, nes jis buvo išduotas tik teritorijos aptvėrimui, todėl juo nesudarytos jokios 

sąlygos daryti neigiamą poveikį nuosavybės teisių atkūrimui. Teismas šioje byloje taip pat konstatavo, 

kad teritorijoje tarp V. Krėvės pr. 55 ir 57 savavališkai įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.  

Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios 

instancijos teismo sprendimą palikti galioti. Pareiškėjas paţymi, kad Kauno apskrities viršininko 

administracija dar 2004-08-17 raštu Nr. 19-95 davė sutikimą pagal nustatyta tvarka parengtą 

dokumentaciją ir gavus statybos leidimą UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ valstybinės ţemės 

sklype, esančiame V. Krėvės pr. 57, Kaune, rekonstruoti jai priklausančio pastato dalį, o 2004-08-09 

raštu Nr. 540 davė sutikimą dėl inţinierinių tinklų statybos/rekonstrukcijos valstybinėje ţemėje. UAB 

„Plungės kooperatinė prekyba“ teisės aktų nustatyta tvarka 2004-06-03 buvo išduotas statybos 

leidimas Nr. 38-4-NR116-70, pagal kurį UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ vykdė prekybos centro 

su vandentiekio ir nuotekų tinklais, esančio V.Krėvės pr. 57, Kaune, rekonstrukcijos darbus. Statybos 

leidimas buvo išduotas pagal projektinę dokumentaciją. Prekybos centro rekonstravimo V. Krėvės pr. 

57, Kaune, techninio projekto Aiškinamojo rašto 2.3 punkte buvo nustatyta teritorijų, lauko 

inţinierinių tinklų, paţeistų statybos metu, tvarkymo darbų vykdymo tvarka, t. y. paklojus 

inţinierinius tinklus, tranšėjos turėjo būti uţpilamos, gruntas gerai sutankinamas, tvarkomas teritorijos 

ruoţas išlyginamas, sklandţiai sujungiant planiruojamo ruoţo paviršių su gretima teritorija; statybos 

metu išardyti šaligatviai, takai, asfalto danga atstatoma ankstesniais jų dangų tipais ir nuolydţiais. 

Nustatyta tvarka suderinta projektinė dokumentacija paneigia apelianto motyvą, kad pėstiesiems 

skirtos dangos atstatymo darbai buvo atliekami neturint nustatyta tvarka parengtų ir suderintų 

dokumentų. Toks motyvas nepagrįstas ir dėl to, kad UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, 

vadovaujantis išduotu ir galiojančiu statybos leidimu, Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Miesto ūkio departamento Komunalinio ūkio skyrius išdavė dar du leidimus: 2004-06-16 leidimą Nr. 

43-7-13U teritorijos aptvėrimui ir 2004-08-08 leidimą Nr.43-7-54“R“ ţemės darbams atlikti. 

Abiejuose šiuose leidimuose buvo nustatytas įpareigojimas atstatyti rekonstrukcijos metu sugadintas 

dangas. TŪB „Virmalda“, su kuria UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ buvo sudariusi rangos sutartį, 



Administracinių teismų praktikos Nr. 10 projektas 

 

 112 / 190 

baigusi pastato V. Krėvės pr. 57, Kaune, rekonstrukcijos darbus, bei vadovaujantis minėtais leidimais, 

privalėjo atstatyti dangas ir perduoti darbų vietą Savivaldybės Komunalinio ūkio skyriui. Įmonei to 

nepadarius, savivaldybės Komunalinio ūkio skyrius 2005-04-08 raštu Nr. 43-2-382 kreipėsi į TŪB 

„Virmalda“, reikalaudamas kuo skubiau atstatyti šalia fontano V. Krėvės pr. 57a, Kaune, esančią ir, 

vykdant pastato V. Krėvės pr. 57 rekonstrukcijos darbus, sulauţytą pėstiesiems skirtą dangą, 

suremontuoti apgadintą fontaną bei sutvarkyti gerbūvį. Vykdant šį viešojo administravimo institucijos 

įpareigojimą, 2005-05-16 tarp TŪB „Virmalda“, UAB „Kauno saulėtekis“ ir Kauno m. savivaldybės 

buvo suderintas planas, pagal kurį gerbūvio atstatymo darbus pagal šalių suderintą planą įsipareigojo 

atlikti UAB „Kauno saulėtekis“. Tokiu būdu UAB „Kauno saulėtekis“ pradėjo vykdyti gerbūvio 

atstatymo darbus po pastato V. Krėvės pr. 57 rekonstrukcijos šalia esančio fontano bei jo priklausinių 

uţimamoje teritorijoje V. Krėvės pr. 57a, Kaune. Paklojus apie 280 kv. m. dangos 2005-06-20 

atsakovas surašė Savavališkos statybos aktą Nr. 3-SS-122. Pareiškėjo manymu, teismas, 

panaikindamas šį aktą, motyvuojamojoje sprendimo dalyje pagrįstai pasisakė, kad atsakovas 

nepagrįstai surašė savavališkos statybos aktą motyvuodamas, kad nėra nustatyta tvarka parengtų ir 

suderintų dokumentų, kadangi sugadintos dangos atstatymo darbai jau buvo suderinti Savivaldybės 

išduotame leidime aptverti teritoriją. Pareiškėjas paţymi, kad darbai buvo vykdomi pagal statybos 

projekto rekonstravimo techninę dokumentaciją, kuri nustatyta tvarka buvo suderinta gaunant statybos 

leidimą. Teismas pagrįstai nurodė, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti pagrindu 

surašyti savavališkos statybos aktą UAB „Kauno saulėtekis“. Apeliantas nemotyvuotai šią aplinkybę 

atkartoja apeliaciniame skunde, nepateikdamas jokių dokumentų, patvirtinančių, kad UAB „Plungės 

kooperatinė prekyba“ pareigos pagal teismų nutartis teisės aktų nustatyta tvarką buvo ar yra perleistos 

UAB „Kauno saulėtekis“. Pareiškėjo manymu, nepagrįstas apelianto motyvas, kad teismas nesiaiškino 

aplinkybių dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo. Ši aplinkybė nebuvo nagrinėjama teisme, 

savavališkas statybos aktas nebuvo surašytas dėl automobilių aikštelės įrengimo, o be to, UAB 

„Kauno saulėtekis“ šių darbų nevykdė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje Nr. A
5
-

711/2006 UAB „Kauno saulėtekis“ nebuvo proceso dalyvis, jam nėra ţinomos šios bylos aplinkybės ir 

jis šioje byloje neturėjo galimybės ginti teisių. Apeliantas teismui nepateikė jokių dokumentų, 

patvirtinančių, kad akto surašymo metu 280 kv. m. dangos atstatymo darbai perţengė gerbūvio 

atstatymo teritorijos ribas. Pareiškėjas sutinka su teismo motyvu, kad rekonstrukcijos vykdymo metu 

pėstiesiems skirtos dangos atstatymui nereikalingas pripaţinimo tinkamu naudoti aktas, todėl šiems 

darbams ir negali būti taikomos Statybos įstatymo nuostatos.  

Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą taip pat prašo 

apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 

dalyje nustatyta, jog savavališka statinio statyba – statinio statyba be šio Įstatymo nustatyta tvarka 

gauto statybos leidimo; nesudėtingo statinio statyba be normatyviniuose statybos techniniuose 

dokumentuose nurodyto dokumento, kai statybos leidimas neprivalomas. Kauno miesto savivaldybės 

administracijos nuomone, teismas tinkamai išaiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias 

savavališką statybą, pripaţindamas, jog Kauno miesto viršininko administracijos Teritorijų planavimo 

ir statybos valstybinės prieţiūros Kauno miesto skyriaus 2005 m. birţelio 20 d. savavališkos statybos 

aktas Nr. 3-SS-122 surašytas neturint tam teisinio pagrindo. Pirmosios instancijos teismo posėdţių 

metu nebuvo pateikta jokios medţiagos, susijusios su ta aplinkybe, jog ginčo teritorijoje įrengta 

automobilių stovėjimo aikštelė.  

Į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo J. P. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 

padavė prašymą įtraukti ją į bylą trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu, priimti jos paaiškinimus ir 

pateikiamus įrodymus. J. P. paaiškinimuose nurodo, kad sutinka su apeliaciniu skundu, prašo teismo 

spendimą panaikinti ir grąţinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Jos teigimu, ji 

turėjo būti įtraukta į bylos nagrinėjimą, nes savavališkų statinių statybos akto panaikinimas jai 

grąţintinoje teritorijoje gali sukelti ir sukels tiesiogines pasekmes, atkuriant nuosavybės teises natūra į 

šią teritoriją. 

Apeliacinės instancijos teismo posėdţio metu teisėjų kolegija nusprendė netenkinti J. P. 

prašymo įtraukti ją į bylą. Teismo posėdyje pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovės 

apeliacinio skundo prašė netenkinti, palaikė atsiliepimų argumentus.   

 

Teisėjų kolegija  

 

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

 

Apeliacinis skundas tenkintinas.  

Byloje sprendţiamas administracinis ginčas dėl atsakovo tarnautojo pareiškėjo atţvilgiu 

2005 m. birţelio 20 d. surašyto savavališkos statybos akto Nr. 3-SS-122, pagrįstumo ir teisėtumo. 

Šiame savavališkos statybos akte uţfiksuota, kad pareiškėjas savavališkai vykdo gerbūvio atstatymo-

rekonstrukcijos darbus fontano bei jo priklausinių uţimamoje teritorijoje V. Krėvės pr. 57a, Kaune, o 

būtent – pareiškėjas kloja betono trinkelių dangą, įrengia drenuojamą pasluoksnį, apie fontaną suklota 

apie 280 kv. m. dangos. Iš bylos nagrinėjimo eigos matyti, kad pareiškėjas neneigia paties šių darbų 

atlikimo fakto ir to, kad juos atliko. Pareiškėjas administracinį aktą ginčija, teigdamas, kad akte 

uţfiksuoti atlikti darbai nebuvo savavališki.  

Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalis numato, kad savavališka statinio statyba (griovimas) 

– statinio statyba (griovimas) be šio Įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo; nesudėtingo 

statinio statyba be normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto dokumento, kai 

statybos leidimas neprivalomas.  

Taigi nagrinėjamu atveju byloje pirmiausia būtina įvertinti atliktų darbų pobūdį ir tai, ar 

jiems buvo reikalingas statybos leidimas ar kitas normatyviniuose statybos techniniuose 

dokumentuose nurodytas dokumentas. 

Betono trinkelių dangos, drenuojamo pasluoksnio įrengimas, kolegijos vertinimu, atitinka 

statybos poţymius, apibūdintus Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje. Tokią išvadą patvirtina tai, 

kad statybos darbai buvo atliekami remiantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio 

departamento Komunalinio ūkio skyriaus 2005 m. balandţio 8 d. raštu Nr. 43-2-382, kuriame buvo 

reikalaujama atstatyti šalia fontano esančią sulauţytą pėstiesiems skirtą dangą, suremontuoti fontaną ir 

sutvarkyti gerbūvį, 2005 m. geguţės 16 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Komunalinio 

ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo, TŪB „Virmalda“ ir UAB „Kauno saulėtekis“ atstovų susitikimo 

nutarimu, įformintu susitikimo protokole, suderinti planą, pagal kurį nustatytose ribose šalia statinių 

adresu V. Krėvės pr. 57a, Kaune nedelsiant bus atliekami dangos atstatymo, fontano remonto bei 

teritorijos sutvarkymo darbai, suderintu planu. Iš šių duomenų galima daryti išvadą apie numatytų 

atlikti darbų mastą ir tikslą – iš esmės pertvarkyti esamą sulauţytą fontano aikštės dangą, fontaną, ir 

sukurti naują šių statinių kokybę. Taigi, atliekama statyba atitiko statinio rekonstravimo poţymius 

(Statybos įstatymo 2 str. 18 d.). 

Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalis numato, kad leidimas vykdyti statinio rekonstravimą 

privalomas, išskyrus nesudėtingus statinius, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija, 

statinio paprastąjį remontą. Nagrinėjamu atveju išimtys, kada nereikalingas statybos leidimas, negali 

būti taikomos, nes rekonstrukcijos darbai neatitinka paprastojo remonto sąvokos ir rekonstruojamas 

statinys nepriskirtas nesudėtingiems statiniams (aplinkos ministro 2002 m. balandţio 16 d. įsakymu 

Nr. 184 patvirtinto STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 9, 11 punktai, 2 lentelė). 

Vadinasi, darbams, dėl kurių surašytas savavališkos statybos aktas, buvo būtinas statybos leidimas.    

Paţymėtina, kad statybos leidimas – specialia tvarka kompetentingo subjekto išduodamas 

dokumentas, suteikiantis teisę atlikti jame nurodytus statybos darbus. Statybos leidimas išduodamas 

tik tada, kai statytojas pateikia įstatyme nustatytus dokumentus, tarp jų statinio projektą, ir kai 

įsitikinama, kad statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo 

tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus (Statybos įstatymo 

23 straipsnio 9 dalis). Statybos leidimui negali būti prilyginti jokie kiti viešojo administravimo 

subjektų priimami administraciniai aktai. Todėl nagrinėjamu atveju teisės rekonstruoti pėsčiųjų dangą 

ir fontaną nesuteikė pareiškėjo nurodomi Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio 

departamento Komunalinio ūkio skyriaus išduoti leidimai: 2004-06-16 leidimas Nr. 43-7-13U 

teritorijos aptvėrimui ir 2004-08-08 leidimas Nr. 43-7-54“R“ ţemės darbams atlikti. Tai, kad abiejuose 

šiuose leidimuose buvo nustatytas įpareigojimas atstatyti rekonstrukcijos metu sugadintas dangas, 

neatleido statytojo nuo pareigos, atstatant dangas, laikytis statybą reglamentuojančių teisės aktų. Tas 

pats pasakytina ir apie savivaldybės Komunalinio ūkio skyriaus 2005-04-08 raštą Nr. 43-2-382 bei 

2005-05-16 tarp TŪB „Virmalda“, UAB „Kauno saulėtekis“ ir Kauno m. savivaldybės suderintą 

planą, pagal kurį gerbūvio atstatymo darbus įsipareigojo atlikti UAB „Kauno saulėtekis“. Nei minėtas 

raštas, nei planas neatleido statytojo nuo pareigos, numatytos Statybos įstatyme, rekonstrukciją 

vykdyti tik turint nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą. UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ 

2004-06-03 išduotas statybos leidimas Nr. 38-4-NR116-70 prekybos centro rekonstrukcijos darbams, 

vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai, išduotas pagal G. J. įmonės parengtą statinio projektą, kurio 
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techninio projekto aiškinamojo rašto 2.3 punkte buvo numatyta statybos metu išardytus šaligatvius, 

takus, asfalto dangą atstatyti ankstesniais jų dangų tipais ir nuolydţiais, taip pat nesuteikė teisės 

pareiškėjui vykdyti statybos darbų, uţ kurių atlikimą surašytas ginčijamas aktas. Pirmiausia 

paţymėtina, kad statinio projekte nebuvo numatyti dangų atstatymo darbai, nesusiję su pastato 

rekonstrukcija, vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Tačiau, kaip minėta, nagrinėjamu atveju buvo 

rekonstruojama sunkiasvorio transporto ir sandėliuojamų statybinių medţiagų sulauţyta danga prie 

fontano bei numatytas paties fontano rekonstravimas (remontas). Taigi tokia rekonstrukcija statybos 

projekte, o tuo pačiu ir statybos leidime Nr. 38-4-NR116-70, nebuvo numatyta. Antra, pareiškėjas, 

kildindamas savo teisę atlikti rekonstrukcijos darbus iš šio statybos leidimo Nr. 38-4-NR116-70 

turinio, neatsiţvelgia į tai, kad statybos leidimas buvo išduotas kitam juridiniam asmeniui ir kitu 

adresu. Statybos leidimas išduotas UAB „Plungės kooperatinė statyba“ atlikti prekybos centro 

rekonstrukciją adresu V. Krėvės pr. 57, Kaune. Ir tik vandentiekio bei nuotekų tinklų statybos 

atţvilgiu numatoma galimybė vykdyti statybos darbus uţ sklypo ribų (b. l. 57). Tuo tikslu atsakovas ir 

davė 2004-08-09 raštu Nr. 540 išreikštą sutikimą dėl inţinierinių tinklų statybos (rekonstrukcijos) 

valstybinėje ţemėje. Galiausiai, pareiškėjas remtis statybos leidimu, išduotu UAB „Plungės 

kooperatinė statyba“ atlikti prekybos centro rekonstrukciją, negali dar ir dėl to, kad Kauno miesto 

apylinkės teismo 2005 m. sausio 11 d. nutartimi UAB „Plungės kooperatinė statyba“ buvo uţdrausta 

vykdyti bet kokius statybos darbus V. Krėvės pr. 57a, Kaune, esančio fontano bei jo priklausinių 

uţimamoje teritorijoje.  

Įvertinus šiuos argumentus, darytina išvada, kad atsakovo tarnautojas pagrįstai pareiškėjo 

vykdytus statybos darbus kvalifikavo kaip savavališkus, t. y. vykdytus be įstatymo reikalaujamų 

dokumentų. Pirmosios instancijos teismo išvados nepagrįstos, padarytos neteisingai išaiškinus ir 

pritaikius Statybos įstatymo normas, netinkamai įvertinus dokumentų, kuriais pareiškėjas grindė savo 

reikalavimą (leidimo aptverti, prekybos centro rekonstravimo techninio projekto, suderinto plano ir 

kt.), teisinę galią. Todėl apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas 

naikintinas. Pareiškėjo skundas nepagrįstas, todėl nauju teismo sprendimu atmestinas. 

 

V. 

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje ginčijamas aktas neturi jokios tiesioginės įtakos J. 

P. teisės į nuosavybės teisių atkūrimą ginčo teritorijoje įgyvendinimui, todėl nėra pagrindo bylą 

perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo dėl to, kad J. P. nebuvo įtraukta į bylos 

nagrinėjimą.   

 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 

 

n u s p r e n d ţ i a : 

 

Atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą patenkinti. 

Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 3 d. sprendimą panaikinti ir 

priimti naują sprendimą. 

Pareiškėjo UAB „Kauno saulėtekis“ skundą atmesti. 

Sprendimas neskundţiamas. 

 

1.3.6.2. Dėl statybos leidimo pakeitimų neteisėtumo  

 

Statybos leidimas yra vientisas teises suteikiantis ir pareigas nustatantis teisės aktas, todėl jo 

neteisėtumo konstatavimas bet kuriuo iš pagrindų reiškia jo negaliojimą visa apimtimi kartu su 

pakeitimais, padarytais po jo išdavimo.  

 

Administracinė byla Nr. A
7
-1698/2006 

Procesinio sprendimo kategorija 13.2 

  

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  

2006 m. gruodţio 12 d. 



Administracinių teismų praktikos Nr. 10 projektas 

 

 115 / 190 

Vilnius 

 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romano 

Klišausko, Gintaro Kryţevičiaus (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), 

sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, 

dalyvaujant pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei 

Eglei Kuklierienei, 
atsakovo Neringos miesto savivaldybės administracijos atstovui advokatui Kazimierui Motiekai, 

trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Sabonis ir partneriai“ atstovui advokatui Gintarui 

Černiauskui, 
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Neringos 

savivaldybės administracijos ir trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Sabonis ir partneriai“ 

apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 24 d. sprendimo 

administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos skundą atsakovui Neringos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems 

suinteresuotiems asmenims UAB „Sabonis ir partneriai“, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, 

UAB „Klaipėdos projektas“, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl statybos leidimo 

panaikinimo.  

 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė : 

 

I. 

 

Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 

(toliau – ir VTPSI) kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Neringos savivaldybės administracijos 

2004 m. lapkričio 2 d. išduotą administracinio pastato su pirsu (pontoninis) statybos leidimą Nr. 58. 

Prašymą grindė tuo, jog: 1) leistinas administracinio pastato aukštis 136 centimetrais viršija detaliuoju 

planu nustatytą pastato aukštį ir šio pastato vieta iš dalies neatitinka detaliojo plano sprendiniais 

nustatytos uţstatyti leidţiamos teritorijos; 2) nuolatinės statybos komisijos 2004 m. spalio 28 

protokole Nr. 26 komisijos nariu neįrašytas Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir 

KNNPD) atstovas, kuris šio protokolo nepasirašė. Pareiškėjas nurodė, jog 2005 m. spalio 24 d. gavo 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 2005 m. spalio 21 d. raštą Nr. S1-504 „Dėl nelegalių 

statybų Kuršių nerijoje“ ir vadovaudamasi Statybos įstatymo 27 straipsnio 7 dalies 2 punktu ir 27 

straipsnio 4 dalimi, 2005 m. lapkričio 4 d. patikrino Preilos botelio administracinio pastato su pirsu 

(pontoninis) adresu, Preilos g. 103, Preilos gyvenvietė, Neringa, statybą ir surašė Statybos patikrinimo 

aktą. Patikrinimo metu nustatyta, kad Preilos botelio administracinio pastato statyba vykdoma iš esmės 

nenukrypstant nuo statinio projekto, kuris buvo patikrintas Neringos savivaldybės Nuolatinės statybos 

komisijos (2004 m. spalio 28 d. protokolas Nr. 26). Neringos savivaldybės administracija, 

vadovaudamasi Nuolatinės statybos komisijos išvada, rekomenduojančia išduoti statybos leidimą, 

2004 m. lapkričio 2 d. išdavė statybos leidimą Nr. 58, neatsiţvelgdama, kad statinio „Preilos botelio 

administracinio pastato ir pontoninio pirso statyba, adresu Preilos g. 103, Preilos gyvenvietė, Neringa“ 

techninis projektas parengtas paţeidţiant teritorijų planavimo dokumentų ir statinio projektavimo 

sąlygų sąvado reikalavimus. 

Statinio techninis projektas, parengtas UAB „Klaipėdos projektas“ (projekto vadovas R. R. , 

projekto Nr. P-103-01-TP), neatitinka Neringos savivaldybės tarybos 2003 m. balandţio 23 d. 

sprendimu Nr. 20 patvirtinto „Preilos uosto sklypo Preilos gyv., Neringa“ detaliojo plano sprendinių: 

leistinas detaliuoju planu botelio administracinio pastato aukštis – 7 metrai nuo ţemės paviršiaus iki 

kraigo, o suprojektuoto pastato aukštis – 8,36 metrai nuo ţemės paviršiaus iki kraigo – 1,36 metro 

viršija detaliuoju planu nustatytą pastato aukštį; suprojektuoto botelio administracinio pastato vieta 

dalinai neatitinka detaliojo plano sprendiniais nustatytos uţstatyti leidţiamos teritorijos. Dėl nurodytų 

statybos vietos ir pastato aukščio neatitikimo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų statybos 

sklypo tvarkymo reikalavimų, statinio techninis projektas neatitinka Neringos savivaldybės 

administracijos 2004 m. kovo 31 d. patvirtinto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 18 reikalavimų (4 

punkto). Esant nurodytiems paţeidimams, Nuolatinė statybos komisija, patikrinusi statinio techninį 
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projektą, 2004 m. spalio 28 d. protokolu Nr. 26 neteisėtai rekomendavo išduoti statybos leidimą 

Preilos botelio administracinio pastato statybai, tuo paţeisdama Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalį. 

Nuolatinės statybos komisijos 2004 m. spalio 28 d. protokole Nr. 26 komisijos nariu 

neįrašytas Saugomos teritorijos administracijos – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 

atstovas. Tuo paţeistas (tuo metu galiojęs) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandţio 

23 d. įsakymu Nr. 202 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.07.05.2002 „Nuolatinės 

statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai“ (Ţin., 2002, Nr. 54-2147) privalomo priedo Nuolatinės 

statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 3.5 punktas. 

Nuolatinės statybos komisijos 2004 m. spalio 28 d. protokolas Nr. 26 nepasirašytas 

Saugomos teritorijos administracijos – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovo. Tuo 

paţeistas privalomo priedo Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 15 punktas (b. l. 6-8). 

Atsakovas Neringos savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą nurodė, 

jog jį laiko nepagrįstu ir netenkintinu. Preilos „Botelio“ administracinio pastato aukščio, vietos ir 

pamatų konstrukcijos korektūra buvo svarstoma Nuolatinės statybos komisijos (toliau – ir NSK) 

posėdyje 2005 m. gruodţio 15 d., kuriame nutarta pritarti techninio projekto korektūrai (Laida A) ir 

rekomenduota padaryti įrašą statybos leidime apie dalinį projekto pakeitimą. 

Šios korektūros pagrįstumą patvirtina pareiškime cituojamas VTPSI 2005 m. lapkričio 4 d. 

Preilos botelio administracinio pastato su pirsu (pontoninis), adresu Preilos g. 103, Preilos gyvenvietė, 

Neringa, statybos patikrinimo aktas, kuriame nurodyta, kad Preilos botelio administracinio pastato 

statyba vykdoma iš esmės nenukrypstant nuo statinio projekto. Tai, kad administracinio pastato aukštis 

136 centimetrais viršija detaliajame plane nustatytą pastato aukštį, negali būti pagrindu prašyti 

panaikinti Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. lapkričio 2 d. išduotą administracinio 

pastato su pirsu (pontoninis) statybos leidimą Nr. 58. Aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymu Nr. 439 patvirtinto „Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento“ 30.3 punktas 

nustato, jog Kuršių nerijos nacionaliniame parke nauji gyvenamieji namai (vieno aukšto su mansarda) 

statomi ne aukštesni kaip 10 m nuo ţemės paviršiaus iki kraigo. Suprojektuoto administracinio pastato 

aukštis – 8,36 metrai nuo ţemės paviršiaus nepaţeidţia net reglamente gyvenamiems namams 

leidţiamo 10 metrų aukščio. Pakoreguoti detaliajame plane administracinio pastato aukštį ir jo vietą 

jokių norminiais aktais nustatytų kliūčių nebuvo ir nėra. 

Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau – ir KNNP) direkcijos atstovas apskritai nebuvo 

įtrauktas į Neringos savivaldybės mero 2002 m. rugpjūčio 20 d. potvarkiu Nr. 98 patvirtintą 

Nuolatinės statybos komisijos sudėtį. Todėl, vietoje šios institucijos atstovo, komisijos sudėtyje iki 

2005 m. kovo 17 d. dalyvavo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas. Į 

Neringos savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudėtį KNNP atstovas buvo įtrauktas tiktai po to, 

kaip Neringos savivaldybės taryba, vadovaujantis Aplinkos ministro 2004 m. gruodţio 28 d. įsakymu 

Nr. Dl-696, savo 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T1-43 patvirtino naują šios komisijos sudėtį. 

Pareiškėjo prašymas panaikinti statybos leidimą Nr. 58 tuo pagrindu, jog į Nuolatinę 

statybos komisiją nariu nebuvo įrašytas KNNP atstovas, ir kad jis nepasirašė Nuolatinės statybos 

komisijos 2004 m. spalio 28 d. protokolo Nr. 26, šiuo konkrečiu atveju negali būti laikomas pagrįstu. 

Sutinkamai su statybos techninio reglamento STR 1.07.05:2002 „Nuolatinės statybos komisijos 

pavyzdiniai nuostatai“ 3.5 punktu, Saugomos teritorijos administracijos – Kuršių nerijos nacionalinio 

parko direkcijos interesams komisijos posėdyje galėjo atstovauti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 

departamento įgaliotas atstovas. 

Statybos leidimo neteisėtas išdavimas pareiškime niekuo nemotyvuotas. Nenurodytas nei 

vienas teisės aktas, kuris pareiškėjui jo nurodytų aplinkybių pagrindu suteiktų teisę teigti, jog statybos 

leidimas buvo išduotas neteisėtai. Jį išdavė įstatymo įgaliota institucija – Neringos savivaldybės 

administracijos direktorius. Kad būtų išduotas statybos leidimas, atliktos visos tam tikslui numatytos 

procedūros. Kaip matyti iš pateikto teismui pareiškimo turinio, pareiškėjas ginčija ne statybos leidimo 

išdavimo teisėtumą, bet tiktai du neesminius statybos projekto neatitikimo detaliajam planui faktus, 

kurie pagal vėliau teisėtai atliktą administracinio pastato techninio projekto korektūrą (Laida A), šiuo 

metu jau yra netekę jokios prasmės.  

Tretysis suinteresuotasis asmuo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija atsiliepime 

nurodė, jog pareiškėjo pareiškimas pagrįstas ir prašė jį tenkinti. Iš esmės nurodė tuos pačius 

argumentus, kaip ir pareiškėjas pareiškime teismui. Mano, jog Neringos savivaldybė tyčia ignoravo ir 

paţeidė galiojusius teisės aktus (b.l. 133, 134). 

Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ atsiliepime nurodė, jog 

su pareiškėjo reikalavimais nesutinka. 2005 m. gruodţio 15 d. įvyko Nuolatinės statybos komisijos 
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posėdis, kuriame dalyvavo ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas. Nuolatinės 

statybos komisijos posėdyje svarstyta Preilos „Botelio“ administracinio pastato ir pontoninio pirso 

statyba, adresu Preilos g. 103, Techninio projekto korektūra, Laida „A“ bei nutarta pritarti techninio 

projekto korektūrai (Laida „A“). 2005 m. gruodţio mėn. 15 d. Nuolatinės statybos komisijos 

Protokolo Nr. 29 išvadoje rekomenduojama „padaryti įrašą statybos leidime apie dalinį projekto 

pakeitimą (Laida „A“)“. Tokiu būdu, 2005 m. gruodţio mėn. 15 d. Statybos leidime Nr. 58 buvo 

padaryti atitinkami įrašai. 

Suprojektuoto botelio administracinio pastato aukštis – 6,90 metro (ţr. Techninio projekto 

korektūros Laida „A“ 66-69 p.), o pastato vieta atitinka detaliojo plano sprendiniais nustatytos 

uţstatyti leidţiamos teritorijos (ţr. Techninio projekto korektūros Laida „A“ 51 ir 65 p.). Tokiu būdu 

Preilos „Botelio“ administracinio pastato ir pontoninio pirso statyba, adresu Preilos g. 103, Techninio 

projekto korektūra, Laida „A“, atitinka Neringos savivaldybės tarybos 2003 m. balandţio mėn. 23 d. 

sprendimu Nr. 20 patvirtinto „Preilos uosto sklypo Preilos gyv., Neringa“ detaliojo plano sprendinius. 

Ištaisius minėtus paţeidimus, nėra įstatyminio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimus (b. l. 155, 

156). 

Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ atstovas nurodė, jog 

techniškai nebuvo galima visą pastatą patraukti, todėl pastatas buvo sumaţintas vienu metru. Šiuo 

atveju yra pastatyta daugiau kaip pirmasis pastato aukštas, yra kreiptasi dėl statinio inventorizacijos. 

Trečiojo suinteresuotojo asmens Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovė 

pareiškėjo pareiškimą prašė tenkinti jame nurodytais argumentais. 

Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Klaipėdos projektas“ atstovas nurodė, jog statybos 

leidime yra padaryti daliniai projekto pakeitimai ir dabar Preilos botelio administracinio pastato 

statyba vykdoma iš esmės nenukrypstant nuo statinio projekto. Šis pastatas turi dominuoti namelių 

komplekse, o jų aukštis detaliajame plane nebuvo numatytas. 

 

 

II. 

 

 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. vasario 24 d. pareiškėjo prašymą 

patenkino – panaikino Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. lapkričio 2 d. išduotą 

administracinio pastato su pirsu (pontoninis) statybos leidimą Nr. 58. 

Teismas nurodė, jog Statybos leidimas išduodamas statytojui (uţsakovui) arba statybos 

valdytojui, turinčiam statytojo įgaliojimus (Statybos techninio reglamento STR.07.01:2002, patvirtinto 

aplinkos ministro 2002 m. balandţio 30 d. įsakymu Nr. 218, 13 p.; toliau – ir Reglamentas). 

Savivaldybės administracijos subjektas, gavęs Reglamento 15 punkte išvardytus dokumentus, juos 

perduoda Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statyba atitinka teritorijų 

planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo bei projektavimo sąlygų sąvado 

reikalavimus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja 

savivaldybės administracijos subjektui išduoti arba neišduoti statybos leidimą. 

Neringos savivaldybės administracija 2004 m. lapkričio 2 d. išdavė statybos leidimą Nr. 58 

(galioja iki 2014 m.) G. V., asmens kodas (duomenys neskelbtini) statybos objektui administraciniam 

pastatui su pirsu, statybos adresas: Preila 103, Neringa (b. l. 21). Šis leidimas išduotas remiantis 

Nuolatinės statybos komisijos 2004 m. spalio 26 d. protokolu (b. l. 31-33) 

Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniuose nuostatuose (toliau – ir Pavyzdiniai nuostatai), 

patvirtintuose aplinkos ministro 2002 m. balandţio 23 d. įsakymu Nr. 202, numatyta, jog ši Komisija 

savo veikloje vadovaujasi Statybos įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės 

aktais ir savivaldybės mero patvirtintais savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatais bei 

savivaldybės nuolatinės komisijos darbo reglamentu (minėtų Nuostatų 2 punktas). Savivaldybės meras 

skiria komisijos pirmininką ir sudaro komisiją iš Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 3-

3.9 punktuose numatytų asmenų, įtraukdamas ir saugomos teritorijos administracijos atstovą (jei 

saugomos teritorijos administracijos nėra, regiono aplinkos apsaugos departamento atstovą (3.5 p.). Iš 

Nuolatinės statybos komisijos 2004 m. spalio 28 d. protokolo Nr. 26 matyti, jog į šią komisiją nebuvo 

įtrauktas saugomos teritorijos administracijos – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas. 

Nepagrįstas atsakovo atsiliepime nurodytas argumentas, jog vietoje šios institucijos atstovo į komisijos 

narius yra įtrauktas Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas. Pagal 
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minėtų Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 3.3 punkto regiono aplinkos apsaugos 

departamento atstovas turi būti įtrauktas į komisijos sudėtį kaip savarankiškas atstovas. 

Teismas nurodė, jog savivaldybės mero sudaryta komisija protokolu įformina statinio 

projekto patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės 

administratoriui ar kitam savivaldybės administracijos tarnautojui) išduoti statybos leidimą. Jei 

rekomenduojama neišduoti statybos leidimo, pateikiamos konkrečios jo neišdavimo prieţastys 

(prieţastys pagrindţiamos nuorodomis į konkrečius teisės aktų punktus). Komisijos protokolas 

perduodamas merui (jo įgaliotam savivaldybės administratoriui ar kitam savivaldybės administracijos 

tarnautojui). Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja Komisijos nariai, kurių atstovaujamos 

institucijos ar subjektai nustatė konkretaus statinio projektavimo sąlygas, įrašytas į statinio 

projektavimo sąlygų sąvadą, bei statytojo (uţsakovo) ir statinio projektuotojo atstovai. Neatvykus į 

posėdį statytojo (uţsakovo) ir statinio projektuotojo atstovams, statybos leidimo ar leidimo statinį 

nugriauti neišdavimas nukeliamas, apie tai pranešus raštu statytojui (uţsakovui). Leidimo neišdavimas 

nukeliamas ne daugiau nei vieną kartą dėl statytojo (uţsakovo) ir statinio projektuotojo atstovų 

nedalyvavimo posėdyje. Institucija ar subjektas, įgaliojęs dalyvauti Komisijoje atstovą, jam negalint 

dalyvauti Nuolatinės statybos komisijos posėdţiuose, privalo suteikti įgaliojimus kitam atstovui. 

Komisija rekomendaciją dėl leidimo išdavimo ar neišdavimo priima visų išdavusių statinio 

projektavimo sąlygas narių pritarimu. Komisijos protokolą pasirašo Komisijos nariai darbo reglamente 

nustatyta tvarka. Tai numatyta Pavyzdinių nuostatų 8-12 punktuose. 

Iš Nuolatinės statybos komisijos 2004 m. spalio 28 d. protokolų (b. l. 31-33) svarstant 

Preilos botelio administracinio pastato ir pontoninio pirso statybą, Preila 103, matyti, jog šiuose 

protokoluose nurodyti netgi skirtingi duomenys. Tipinės formos protokole (b. l. 31, 32) nurodyta, jog 

leidimo išdavimui pritarė A. G. , Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygardos 

viršininkas, kitame protokole nurodyta, jog Nuolatinės statybos komisijos (NSK) posėdyje dalyvavo 

šios institucijos atstovas R. B. (b. l. 33). NSK protokole nėra ir Neringos savivaldybės butų ūkio 

direktorės bei UAB „Neringos energija“ direktoriaus pritarimo (b. l. 31, 32), jie nedalyvavo NSK 

posėdyje 2004 m. spalio 28 d. (b. l. 33). Be to, komisijos protokolas dėl statybos leidimo statiniui 

statyti, rekonstruoti, nugriauti saugomoje teritorijoje visais atvejais galioja tik jį pasirašius saugomos 

teritorijos administracijos atstovui, o kai jos nėra – regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui 

(tuo metu galioję Statybos techninio reglamento STR 1.07.5.2002 „Nuolatinės statybos komisijos 

pavyzdiniai nuostatai“, patvirtinti aplinkos ministro 2002 m. balandţio 23 d. įsakymu Nr. 202, 

privalomo priedo Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 15 p.). Šiuo atveju Nuolatinės 

statybos komisijos 2004 m. spalio 28 d. protokolas Nr. 26 nepasirašytas saugomos teritorijos 

administracijos – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovo. 

Iš VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo paţymėjimo teismas nustatė, jog administracinio 

pastato, adresu Neringos m. Preilos g. 103, kuriam išduotas leidimas vykdyti statybos darbus, 

savininkas yra UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, įm. k. 3450121, juridinis pagrindas – 2004 m. 

gruodţio 8 d. pirkimo-pardavimo sutartis (ţr. UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ Techninio projekto 

korektūra, Laida „A“ 35-37 psl.; administracinės bylos priedas Nr. 1). Iš 2004 m. lapkričio 2 d. 

statybos leidimo Nr. 58 matyti, jog pasikeitus statybos statytojui, ankstesniojo statytojo G. V. pavardė, 

asmens kodas ir adresas nubraukti ir parašyti naujojo statytojo duomenys „Sabonio klubas ir 

partneriai“, į. k. 3450121, Chemijos 29a, Kaunas (b. l. 21, 22). Tuo tarpu Statybos techninio 

reglamento STR 1.07.01:2002, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. blandţio 30 d. įsakymu Nr. 218, 

28 punkte numatyta, jog juridiniam ar fiziniam asmeniui, įsigijusiam nebaigtą statyti, rekonstruoti ar 

kapitališkai remontuoti statinį, visos statytojo, gavusio statybos leidimą, prievolės ir teisės pereina tik 

po to, kai šis leidimas perregistruojamas statinį įsigijusio asmens vardu. Kad būtų perregistruotas 

statybos leidimas, statinį įsigijęs fizinis ar juridinis asmuo turi pateikti statybos leidimą išdavusiam 

viešojo administravimo subjektui dokumentus, nurodytus Reglamento 15.2, 115.3, 15.4, 15.9, 15.10 

punktuose. Jei keičiamas statinio projektas, papildomai pateikiami ir dokumentai, nurodyti 

Reglamento 15.1, 15.5, 15 6, 15 7, 15.8 punktuose (9.2). Perregistruojant statybos leidimą, jis 

perrašomas naujo statytojo vardu, jame įrašant buvusią statybos leidimo išdavimo datą bei numerį, 

perregistravimo datą bei numerį ir techninius rodiklius su pakeitimais (jeigu jų buvo). 

Teismas konstatavo, kad statybos leidimas Nr. 58 naujajam administracinio pastato su pirsu 

(pontoninis) statytojui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ išduotas paţeidţiant įstatymu 

reglamentuotą statybos leidimo perregistravimo tvarką. Statinio techninis projektas, parengtas UAB 

„Klaipėdos projektas“ (projekto vadovas R. R. ), projekto Nr. P-103-01-TP, neatitinka Neringos 
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savivaldybės tarybos 2003 m. balandţio 23 d. sprendimu Nr. 20 patvirtinto „Preilos uosto  sklypo 

Preilos gyv., Neringa“ detaliojo plano sprendinių: 

leistinas detaliuoju planu botelio administracinio pastato aukštis –7 metrai nuo ţemės 

paviršiaus iki kraigo, o suprojektuoto pastato aukštis –8,36 metrai nuo ţemės paviršiaus iki kraigo. 

Tokiu būdu 1,36 metro viršija detaliuoju planu nustatytą pastato aukštį; 

suprojektuoto botelio administracinio pastato vieta dalinai neatitinka detaliojo plano 

sprendiniais nustatytos uţstatyti leidţiamos teritorijos. 

Tokius paţeidimus nustatė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie 

Aplinkos ministerijos, atlikusi minėto statinio patikrinimą, t. y. nurodyta 2005 m. lapkričio 4 d. 

Statybos patikrinimo akte (b. l. 11, 12). Iš 2005 m. lapkričio 30 d. Klaipėdos apskrities viršininko 

administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės prieţiūros skyriaus Projektavimo ir 

statybos leidimo į išdavimo patikrinimo akto matyti, jog nustatyta, kad minėto statinio aukštis projekte 

neatitinka detaliajame plane numatyto statinio aukščio, statybos leidimas išduotas nesilaikant STR 

1.07.01:2002 reikalavimų (b. l. 166). Dėl nurodytų statybos vietos ir pastato aukščio neatitikimo 

teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų statybos sklypo tvarkymo reikalavimų, statinio techninis 

projektas neatitinka Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. kovo 31 d. patvirtinto 

projektavimo sąlygų sąvado Nr. 18 reikalavimų (4 p.). 

Esant nurodytiems paţeidimams, Nuolatinė statybos komisija, patikrinusi statinio techninį 

projektą, 2004 m. spalio 28 d. protokolu Nr. 26 neteisėtai rekomendavo išduoti statybos leidimą 

Preilos botelio administracinio pastato statybai, tuo paţeisdama Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalį. 

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002, patvirtinto Aplinkos ministro 2002 

m. blandţio 30 d. įsakymu Nr. 218, 29 punktą, jei statybos metu arba iki statybos pradţios keičiami 

statinio esminiai projektiniai sprendiniai (statinio paskirtis, vieta, gabaritai, pagrindinės konstrukcijos, 

fasadų išvaizda, technologija), kuriems pritarė Nuolatinė statybos komisija, statybos leidime ir leidimų 

registracijos ţurnaluose (laikmenose) padaromos ţymos apie dalinį projekto pakeitimą. Savivaldybės 

administracijos subjektas arba viešojo administravimo subjektas apie šiuos pakeitimus per 3 dienas 

praneša apskrities viršininko administracijai (Aplinkos ministro 2003 m. gruodţio 12 d. įsakymo Nr. 

639 redakcija, Ţin., 2003, Nr. 122-5547). 

Nuolatinės statybos komisija 2005 m. gruodţio 15 d. svarstė Preilos „Botelio“ techninio 

projekto korektūrą (Laida „A“). Nuolatinės statybos komisijos 2005 m. gruodţio 15 d. protokolo Nr. 

29 išvadoje rekomenduojama padaryti įrašą statybos leidime apie dalinį projekto pakeitimą (b. l. 158-

160). Iš Nuolatinės statybos komisijos 2005 m. gruodţio 15 d. protokolo (b. l. 158, 159) teismas 

nustatė, jog Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas A. K. tam nepritarė ir nurodė 

nepritarimo prieţastis. Svarstyme nėra UAB „Neringos vanduo“ direktoriaus R. G. , UAB „Neringos 

komunalininkas“ direktoriaus Ţ. P., Architektūros skyriaus vyresniosios specialistės ţemėtvarkai G. Ţ. 

pritarimų (ar nepritarimų), jų nuomonė tuo klausimu nenurodyta, Klaipėdos visuomenės sveikatos 

centro gydytojo epidemiologo R. G. pritarimas paţymėtas netgi vėlesne data – 2005 m. gruodţio 16 d. 

(b. l. 158, 159). 

Nuolatinės statybos komisijos 5 nariai nenurodė savo nuomonės svarstytu klausimu, narys 

(A. K.) nepritarė, vienas narys savo pritarimą nurodė pavėluotai, todėl teismas pripaţino, jog šios 

komisijos rekomendacija negali būti laikoma teisėta ir pagrindu daryti Statybos leidime Nr. 58 

korektūras. Iš šio leidimo (b. l. 161) teismas nustatė, jog jame atlikti įvairūs taisymai, dalis nurodytų 

duomenų nubraukta, parašyti nauji duomenys. Netgi neaišku, kas įrašė minėtus taisymus, vadinamus 

„Projekto korektūra“, nenurodyta to asmens pavardė, vardas, pareigos, parašas neįskaitomas, tai 

atţymėta spaudu „Lietuvos Respublika Neringos savivaldybės administracija Nuolatinė statybos 

komisija“. 

Teismas paţymėjo, jog tais atvejais, kai Komisija dėl patikrinto statinio projekto turi 

pastabų, jos įrašomos į protokolą ir rekomendacija išduoti statybos leidimą išduodama tik pataisius 

projektą pagal šias pastabas. (Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų, patvirtintų aplinkos 

ministro 2004 m. gruodţio 28 d. įsakymu Nr. D1-696, 23 p.). 

Teismas nusprendė, jog Preilos „Botelio“ administracinio pastato ir pontoninio pirso 

statyba, adresu Preilos g. 103, Techninio projekto korektūra, Laida „A“ neatitinka įstatymu nustatytos 

tvarkos, Statybos leidimas Nr. 58 (b. l. 161) negali būti laikomas teisėtu. Nurodė, jog skundţiamas 

aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo paţeistos 

pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios uţtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei 

sprendimo pagrįstumą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.).  
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III. 

 

Atsakovas Neringos savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti 

Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 24 d. sprendimą ir priimti naują 

sprendimą, kuriuo pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos prašymą atmesti. 

Dėl administracinio pastato aukščio ir vietos atsakovas nurodo, jog šis suprojektuoto pastato 

aukščio neatitikimas detaliojo plano sprendiniams buvo ištaisytas, atlikus teisės aktų nustatytais 

pagrindais ir tvarka, projekto korektūrą. Po projekto korektūros, administracinio pastato aukštis yra 

nustatytas 6,90 m (techninio projekto korektūra Laida „A“). Korektūra buvo atlikta vadovaujantis 

statybos techninio reglamento STR1.07.01:2002 29 punkto pagrindu ir jame nustatyta tvarka. Šiame 

punkte pasakyta, jog jei statybos metu arba iki statybos pradţios yra keičiami statinio esminiai 

sprendiniai (statinio paskirtis, vieta, gabaritai, pagrindinės konstrukcijos, fasadų išvaizda, 

technologija), kuriems pritarė Nuolatinė statybos komisija, statybos leidime ir leidimų registracijos 

ţurnaluose (laikmenose) padaromos ţymos apie dalinį projekto pakeitimą. Pareiškėjas šios korektūros 

neginčijo, jos panaikinti ar pripaţinti negaliojančia neprašė. Todėl nei pareiškėjas, nei teismas neturi 

jokio teisinio pagrindo nesivadovauti atlikta šio administracinio pastato aukščio korektūra, kuria 

pastato aukštis yra nustatytas 6,90 m. 

Pareiškėjas teisme paaiškino, kad administracinio pastato vietos neatitikimo detaliajam 

planui esmė yra ta, kad vienas pastato pamato kampas 1 metro atstumu išsikišęs uţ galimos uţstatymo 

ribos. Tuo pagrindu pareiškėjas reikalauja, kad statybos leidimas būtų panaikintas, nes administracinio 

pastato vieta dalinai neatitinka detaliojo plano sprendiniais leidţiamos uţstatyti teritorijos. Tačiau 

teismas neatsiţvelgė į tai, kad nurodytas STR 1.07.01:2002 29 punktas leidţia daryti projektinių 

sprendimų korekciją ne tiktai iki statybos pradţios, bet ir statybos metu, ir ne tiktai dėl dalinių, bet ir 

dėl esminių projektinių sprendinių pakeitimo. Atliekant projektinių sprendinių korekciją šiems 

reikalavimams nebuvo nusiţengta. Todėl nesiskaityti su teisėtai pakoreguotais administracinio pastato 

projektiniais sprendiniais ir jais nesivadovauti, nei pareiškėjas, nei teismas, jokio įstatyminio pagrindo 

neturėjo. Tuo labiau, kad pastato vieta pakoreguota taip, jog 1 metro išsikišimas uţ galimos uţstatymo 

ribos buvo panaikintas neţymiai sumaţinant pastato gabaritus. Sutikdamas su pareiškėju, jog statinio 

techninis projektas neatitinka Projektavimo sąlygų sąvado Nr.18 reikalavimų, teismas neatsiţvelgė į 

tai, kad bylos nagrinėjimo metu pareiškėjo nurodyti statinio projektinių sprendinių neatitikimai 

detaliojo plano sprendiniams teisės aktų nustatyta tvarka jau buvo pašalinti. 

Dėl Projektavimo sąlygų sąvado Nr.18 teismas neįvertino aplinkybės, kad jis reikalauja 

vadovautis ir KNNP apsaugos reglamentu, patvirtintu aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymu Nr. 439 (toliau – ir Reglamentas). Reglamento 48.1 punktas nustato, kad kitos 

(gyvenamosios) paskirties funkcinėse zonose gali būti statomi ne aukštesni kaip dviejų aukštų pastatai. 

Nors dviejų aukštų pastatų aukštis Reglamente nenustatytas, bet jis, neabejotinai, yra didesnis negu 

nustatytas 10 metrų aukštis vieno aukšto gyvenamajam namui. Kaip ţinia, Reglamentas priimtas 

vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo ir Vyriausybės nutarimų nuostatomis. Todėl techniniame 

projekte nurodytas administracinio pastato aukštis, nors jis 136 cm ir viršijo detaliajame plane 

nustatytą 7 metrų aukštį, neprieštaravo nei Reglamente pastatams nustatytų aukščio ribų, nei įstatymų 

ir kitų teisės aktų reikalavimams. Priimdamas sprendimą, minėtų aplinkybių teismas neįvertino ir 

nepagrįstai jų vertinimo nesiejo su pareikšto prašymo reikalavimais. 

Dėl Nuolatinės statybos komisijos protokolų teisėtumo atsakovas nurodo, jog į Neringos 

savivaldybės mero 2002 m. rugpjūčio 20 d. potvarkiu Nr. 98 sudarytą Nuolatinės statybos komisijos 

sudėtį KNNP atstovas apskritai nebuvo įtrauktas. Todėl jis komisijos posėdţiuose nedalyvaudavo ir 

dėl tos prieţasties posėdţių protokolų nepasirašydavo. Tokia padėtis tęsėsi nuo 2002 m. rugpjūčio 20 

d.  iki 2005 m. kovo 17 d., kuomet Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-42 buvo 

patvirtinti Neringos savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatai ir nauja komisijos sudėtis. Tą 

laikotarpį komisijos posėdţiuose dalyvaudavo ir jos nariu buvo aukštesnės instancijos – Klaipėdos 

regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir KRAAD) įgaliotas atstovas. Jo pritarimu, 2004 m. 

spalio 28 d. posėdţio protokolu Nr. 26 buvo rekomenduota išduoti ir buvo išduotas statybos leidimas 

Nr. 58. 

Nuo 2005 m. kovo 17 d. buvo sudaryta nauja komisija, į kurios sudėtį kartu su KRAAD 

atstovu, buvo įtrauktas ir KNNP atstovas. Jis dalyvavo 2005 m. gruodţio 15 d. komisijos posėdyje, 

kuriame buvo apsvarstyta administracinio pastato techninio projekto korektūra ir to posėdţio 
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protokolu Nr. 29 rekomenduota padaryti statybos leidime įrašą apie dalinį projekto pakeitimą (Laida 

„A“). Taigi šiame posėdyje buvo svarstomas tiktai administracinio pastato aukščio ir jo vietos 

korektūros klausimas, dėl kurio komisijos nariai galėjo išreikšti savo pritarimą arba nepritarimą. 

Posėdyje KNNP atstovas išreiškė nuomonę „nepritarti“ korekcijai, esą ji prieštarauja generaliniam 

planui ir programai. Tačiau toks nepritarimas perţiangia posėdyje svarstyto klausimo ribas, nes 

generaliniame plane ar programoje jokie pagrindai, kuriais remiantis būtų galima pritarti techninio 

projekto korektūrai ar jai nepritarti, nereglamentuoti. Šios aplinkybės teismas neįvertino. Beje, 

aukštesnės instancijos KRAAD įgaliotas atstovas su korektūra sutiko ir jokio teisės paţeidimo dėl jos 

atlikimo nenustatė. Todėl mano, kad šiuo konkrečiu atveju KNNP atstovo nepritarimas 

administracinio pastato techninio projekto korektūrai negali turėti jokios teisinės reikšmės. 

Dėl teismo sprendimo pagrįstumo paţymi, jog teismas savo iniciatyva išėjo iš ginčo ribų ir 

nustatė, jog statybos leidimas Nr. 58 naujajam administracinio pastato su pirsu (pontoninis) statytojui 

UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ buvo išduotas paţeidţiant įstatymu reglamentuotą statybos 

leidimo perregistravimo tvarką. Tuo tarpu pareiškėjas savo prašyme tokio statybos leidimo Nr. 58 

panaikinimo pagrindo nenurodė ir šiuo pagrindu jo panaikinti neprašė. Be to, statybos leidimo 

perregistravimo pagrįstumo ir teisėtumo klausimai apskritai nebuvo teisminio nagrinėjimo dalyku. 

Todėl teismo sprendimo dalis, kuria teigiama, jog statybos leidimas Nr. 58 UAB „Sabonio klubas ir 

partneriai“ išduotas paţeidţiant įstatymu reglamentuotą statybos leidimo perregistravimo tvarką, 

neatitinka nustatytų administracinių bylų nagrinėjimo taisyklių, nes statybos leidimo Nr. 58 

perregistravimo teisėtumo klausimas šioje byloje nėra ginčo dalykas, jis nebuvo tiriamas ir išeina uţ 

pareiškėjo reikalavimų ribų. Pastaroji aplinkybė suteikia pagrindą teismo sprendimą vertinti kaip 

neobjektyvų ir tendencingą. Mano, kad teismas neturėjo patenkinti pareiškėjo prašymo, nes statybos 

leidimas Nr. 58 išduotas teisėtai ir jo panaikinimui įstatyminio pagrindo nėra. 

Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Sabonis ir partneriai“ prašo panaikinti Klaipėdos 

apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario mėn. 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, 

kuriuo pareiškėjo prašymą atmesti. 

Dėl statybos leidimo panaikinimo pagrindų paţymi, jog teismas neatsiţvelgė į ABTĮ 13 

straipsnio 2 dalį bei į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje paskelbtose nutartyse 

esančius įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus. Nei Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 

dalyje, nei poįstatyminiuose teisės aktuose nėra išvardyti ar kitaip nurodyti atvejai, kai statybos 

leidimo galiojimas gali būti nutrauktas teismine tvarka. Dėl to, spręsdamas statybos leidimo 

panaikinimo (jo galiojimo nutraukimo) klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi išaiškinti ir 

įvertinti faktines bylos aplinkybes tuo aspektu, ar prašyme panaikinti (jau išduotą) statybos leidimą 

nurodytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas nutraukti leidimo galiojimą ir tolimesnį statybos 

vykdymą. Atlikdamas tokį įvertinimą, nesant įstatymo nustatytų leidimo panaikinimo kriterijų, teismas 

turi vadovautis bendraisiais Statybos įstatymo pradmenimis ir prasme, taip pat teisingumo ir 

protingumo kriterijais (Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 5 d.). (LVAT Administracinė 

byla Nr. A
11

-807/2004. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 6, 212-216 p.) 

Mano, kad teismas priimdamas skundţiamą teismo sprendimą neteisingai įvertino formalių 

procedūrinių paţeidimų įtaką individualaus administracinio akto (statybos leidimo) išdavimo 

pagrįstumui, bei visiškai neatsiţvelgė į teismo sprendimo įgyvendinimo pasekmes, bei statytojo 

veiksmus ir teisėtus jo lūkesčius. 

Dėl statybos leidimo perregistravimo nesutinka, kad leidimas buvo išduotas paţeidţiant 

įstatymų reglamentuotą statybos leidimo perregistravimo tvarką, paţymi, kad tokia teismo išvada 

prieštarauja bendriesiems teisingumo principams ir yra pagrįsta tik lingvistiniu teisės normų 

aiškinimu, o ne logine prasme. 

Ginčijamas statybos leidimas buvo išduotas remiantis 2002 m. balandţio 30 d. aplinkos 

ministro įsakymu Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 

patvirtinimo“. Šį teisės aktą 2004 m. gruodţio 17 d. papildė 2004 m. gruodţio 6 d. aplinkos ministro 

įsakymas Nr. Dl-617, STR „Statybos leidimas“, kuris nurodė, kad perregistruojant statybos leidimą, jis 

perrašomas naujo statytojo vardu, jame įrašant buvusią statybos leidimo išdavimo datą bei numerį, 

perregistravimo datą bei numerį ir techninius rodiklius su pakeitimais (jeigu jų buvo). Atkreipia 

dėmesį, kad teisės akto pakeitimas įsigaliojo penktadienį, o tretysis suinteresuotasis asmuo dėl 

statybos leidimo perregistravimo kreipėsi 2004 m. gruodţio 22 d., t. y. kitos savaitės trečiadienį. 

Akivaizdu, kad teisės aktui, veikiančiam vos 3 dienas, sunku įgyvendinti vienodą visoje Lietuvos 

Respublikoje statybos leidimų perregistravimo tvarką, ypač kai nei minėtame aplinkos ministro 

įsakyme, nei jo prieduose, nėra konkrečiai nurodyta ar paaiškinta, kokiu būtent būdu statybos leidimas 
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turi būti perrašomas. Neaišku, kuo remiantis teismas nustatė, kad turi būti išduodamas naujas statybos 

leidimas, jeigu pirminę teisės normą keičiančiame akte (2004 m. gruodţio 6 d. aplinkos ministro 

įsakymas Nr. Dl-617, STR „Statybos leidimas“) nėra įvardintas naujo statybos leidimo išdavimas. 

Joks teisės aktas nenustatė privalomos naujos statybos leidimo perregistravimo formos, todėl teismo 

argumentas, kad išbraukiant duomenis, o ne išduodant naują statybos leidimą buvo paţeista statybos 

leidimo perregistravimo tvarka, yra nepagrįstas ir neteisėtas. 

Teigia, kad 2004 m. gruodţio 6 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. Dl-617 neaiškiai bei 

dviprasmiškai suformuluotas, jame nėra tiesiogiai nurodyta, kad perregistruojant statinio statytoją turi 

būti išduodamas naujas statybos leidimas, tačiau teismas patenkindamas pareiškimą privalėjo ne 

formaliai aiškinti teisės normą, o atsiţvelgti į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą 

praktiką, statytojo veiksmus, jo teisėtus lūkesčius, ir, be abejonės, nustatyti patį teisės paţeidimą. 

Mano, kad teismas, pripaţindamas paţeistą statybos leidimo perregistravimo tvarką, privalėjo atkreipti 

dėmesį į tai, ar buvo pagrindas perregistruoti statybos leidimą naujo statytojo vardu, t. y., ar įvykdyti 

2002 m. balandţio 30 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. 218 28 punkto reikalavimai: ar yra pateikti 

visi dokumentai ir ar pateikti duomenys yra teisingi, kad statytojas galėtų pasinaudoti jam įstatymo 

suteikta teise vykdyti statybos darbus. Teismas, priimdamas skundţiamą teismo sprendimą, nevertino 

ir nepasisakė dėl trečiojo asmens UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ veiksmų, tuo akivaizdţiai 

ignoruodamas ir paţeisdamas jo, kaip savininko ir statytojo teises. 

UAB „Sabonis ir partneriai“ manymu, pakeitimai statybos leidime buvo padaryti 

vadovaujantis nusistovėjusia tvarka ir praktika, protingumo kriterijais, nesant detalaus naujos tvarkos 

išaiškinimo. Iki 2004 m. gruodţio 6 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. Dl-617 įsigaliojimo, pasikeitus 

statybos statytojui, statybos leidimai buvo perrašomi nubraukiant ankstesnio statytojo duomenis bei 

įrašant naujojo statytojo duomenis, tai patvirtinant statybos leidimą išdavusios institucijos atstovo 

parašu bei antspaudu. Mano, kad teismas pasisakydamas šiuo klausimu, privalėjo išsiaiškinti, ar 

atsakovo atlikti veiksmai sukelia neigiamas teisines pasekmes ir kokią įtaką atsakovo veiksmams 

galėjo turėti ar kitaip kontroliuoti tretysis asmuo, kuriam teismo sprendimas sukelia tiesioginį poveikį, 

t. y. atima teisę vykdyti statybos darbus ir taip disponuoti savo nuosavybe. 

Dėl Nuolatinės statybos komisijos sudėties tretysis asmuo paţymi, jog Nuolatinės statybos 

komisijos pavyzdinių nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2002 m. blandţio 23 d. įsakymu Nr. 202, 

3 punkte numatyta, kad Savivaldybės meras skiria Komisijos pirmininką ir sudaro Komisiją iš 3.1 - 

3.9 punktuose numatytų asmenų. Tačiau šių nuostatų 4 punktas numato, kad 3 punkte nurodytų 

institucijų ir subjektų atstovai (išskyrus 3.1 punkte nurodytų savivaldybės atstovų) dalyvauja 

Komisijos posėdţiuose tik tuo atveju, kai jie nustatė (dalyvavo nustatant) teritorijų planavimo ar 

statinių projektavimo sąlygas. Analogiškai, nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 9 

punkte numatyta, kad Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja Komisijos nariai, kurių 

atstovaujamos institucijos ar subjektai nustatė konkretaus statinio projektavimo sąlygas, įrašytas į 

statinio projektavimo sąlygų sąvadą bei statytojo (uţsakovo) ir statinio projektuotojo atstovai, o 11 

punktas numato, kad Komisija rekomendaciją dėl leidimo išdavimo ar neišdavimo priima visų 

išdavusių statinio projektavimo sąlygas narių pritarimu. 

Iš Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. kovo 31 d. patvirtinto Projektavimo 

sąlygų sąvado Nr. 18 pridedamų dokumentų sąrašo matyti, kad teritorijų planavimo ar statinių 

projektavimo sąlygas nustatė Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Neringos priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, UAB „Neringos vanduo“, 

Klaipėdos m. elektros tinklai. 

Iš nuolatinės statybos komisijos, nagrinėjusios statybos leidimo klausimą, 2004 m. spalio 28 

d. protokolo Nr. 26 matyti, kad, kaip reikalauja Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 4, 9 

bei 11 punktai, į komisijos sudėtį buvo įtraukti, komisijos posėdyje dalyvavo bei statybos leidimo 

išdavimui pritarė visų institucijų bei subjektų, nustačiusių teritorijų planavimo ar statinių projektavimo 

sąlygas, atstovai. Tokiu būdu, teismo konstatuota aplinkybė, jog Nuolatinės statybos komisijos 

protokole nėra Neringos savivaldybės butų ūkio direktorės bei UAB „Neringos energija“ direktoriaus 

pritarimo, bei kad jie nedalyvavo posėdyje, yra visiškai bereikšmė, kadangi šių institucijų atstovai į 

komisijos sudėtį apskritai neturėjo būti įtraukti (nes šios institucijos nenustatinėjo jokių statinio 

projektavimo sąlygų, įrašytų į statinio projektavimo sąlygų sąvadą). Iš Nuolatinės statybos komisijos, 

svarsčiusios techninio projekto korektūrą (Laida „A“) 2005 m. gruodţio 15 d. protokolo Nr. 29 matyti, 

kad jis yra pasirašytas saugomos teritorijos administracijos atstovo, t.y. Kuršių nerijos nacionalinio 

parko direkcijos atstovo A. K. Aplinkybė, kad nėra UAB „Neringos komunalininkas“, Architektūros 

skyriaus vyresniosios specialistės ţemėtvarkai pritarimų, nėra reikšminga, kadangi šių institucijų 
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atstovai į komisijos sudėtį apskritai neturėjo būti įtraukti (nes šios institucijos nenustatinėjo jokių 

statinio projektavimo sąlygų, įrašytų į statinio projektavimo sąlygų sąvadą). UAB „Neringos vanduo“ 

atstovas jau buvo išreiškęs savo pritarimą 2004 m. spalio 28 d. vykusio Nuolatinės statybos komisijos 

posėdţio metu, o 2005 m. gruodţio 15 d. nagrinėtoje techninio projekto korektūroje ši institucija 

nenustatinėjo jokių naujų statinio projektavimo sąlygų ta apimtimi, kiek tai liečia UAB „Neringos 

vanduo“ kompetenciją. 

UAB „Sabonis ir partneriai“ teigia, kad byloje nėra duomenų, kad išduodant statybos 

leidimą padarytas procedūrinis paţeidimas yra esminis, dėl kurio padarymo galėjo būti priimtas 

nepagrįstas sprendimas ar kurios nors aplinkybės būtų įvertintos neobjektyviai ir dėl to būtų kilusi 

grėsmė viešiesiems ar trečiųjų asmenų interesams. Šiuo atveju statybos darbai, numatyti ginčijamame 

statybos leidime, dalimi atlikti, todėl remiantis LVAT Administracine byla Nr. A
5
-740/2005 darytina 

išvada, kad statybos leidimo panaikinimas formaliu pagrindu, neįrodţius, jog šis paţeidimas turi įtakos 

leidimo išdavimo pagrįstumui neatitiktų protingumo kriterijų. 

Nori atkreipti dėmesį, kad teisė sudaryti Nuolatinę statybos komisiją (2002 m. blandţio 30 

d. aplinkos ministro įsakymas Nr. 215) tuo metu teko išimtinai savivaldybės merui, o 2002 m. 

rugpjūčio 20 d. Neringos savivaldybės mero potvarkis Nr. 98 „Dėl statinių projektavimo sąlygų 

sąvado rengimo ir Nuolatinės statybos komisijos sudarymo“ galiojo iki tol, kol 2005 m. kovo 17 d. 

buvo priimtas Neringos savivaldybės tarybos sprendimas Nr. Tl-43 „Dėl Neringos savivaldybės 

Nuolatinės statybos komisijos sudarymo ir jos pirmininko bei sekretoriaus skyrimo“. Neringos 

savivaldybės mero 2002 m. rugpjūčio 20 d. potvarkyje Nr. 98 į Nuolatinės statybos komisijos narius 

nėra įtrauktas Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas, o šis potvarkis nebuvo apskųstas 

ar pripaţintas negaliojančiu. Tretysis asmuo negalėjo turėti įtakos mero potvarkio priėmimo 

teisėtumui, o priešingai – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija neginčijo mero potvarkio ir 

pageidavimo būti įtraukta į Nuolatinę statybos komisiją nepareiškė, tokiu būdu neginčydama 

komisijos sprendimų, o konkliudentiniais veiksmais (neveikimu) jiems pritardama. 

Mano, kad teismas neatsiţvelgė į tai, kad 2002 m. rugpjūčio 20 d. Neringos savivaldybės 

mero potvarkiu Nr. 98 sudaryta Nuolatinės statybos komisija veikė, į kurios sudėtį nebuvo įtrauktas 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas galiojo iki 2005 m. kovo 17 d., o tai reiškia, kad 

teismui pasisakius sprendime dėl neteisėtos komisijos sudėties, sukūrė precedentą visiems statybos 

leidimams išduotiems  per laikotarpį nuo 2002 m. rugpjūčio 20 d. iki 2005 m. kovo 17 d. 

Teismas privalėjo išanalizuoti ir įvertinti KNNP atstovo poziciją dėl statybos leidimo 

išdavimo vėlesniame Nuolatinės komisijos posėdyje. Jeigu ir galima nustatyti procedūrinį paţeidimą, 

tai jis jokiu būdu negali būti laikytinas pagrindiniu, kadangi KNNP atstovas savo nuomone išreiškė 

2005 m. gruodţio 15 d. posėdyje. Todėl teismas pirmiausia turėjo įvertinti KNNP atstovo nepritarimo 

prieţastis, statinio poveikį aplinkai bei techninio projekto prieštaravimus KNNP koncepcijai. 

Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovo A. K. nepritarimo prieţasčių  

tretysis asmuo nurodo, jog Nuolatinės statybos komisijos 2005 m. gruodţio 15 d. protokole Nr. 29, 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas A. K. yra išreiškęs savo nepritarimą minėto 

projekto korektūrai, nepritarimo prieţastimis nurodydamas – „prieštarauja Genplano Preilos 

architektūrinio tvarkymo ir paminklosauginės programos XII sk. 1), 2), 3) p. p.“. Komisijos nario 

minimo, vadinamojo Genplano XII skyriaus 1, 2 bei 3 punktai numato: 1) pastatai vieno aukšto, artimi 

savo architektūrine išore ir spalvomis tradiciniams pastatams; 2) jie iš marių pusės turi būti pridengti 

ţeldiniais; 3) uosto ir pastatų išvaizda, ţiūrint iš krantinės pusės, turi būti neutrali, ramių formų. Pagal 

Teritorijų planavimo įstatymą, bendrasis (generalinis) planas – tai dokumentas, kuriame nustatyta 

planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. Iš 

esmės, techninio projekto korektūroje (Laida „A“) numatytas statinys nei išvaizda, nei išore 

neprieštarauja Genplano nustatytai koncepcijai bei principams. Tokiu būdu, Kuršių nerijos 

nacionalinio parko direkcijos atstovo A. K. pastabos yra abstrakčios, kurių neįmanoma ištaisyti ir 

įgyvendinti. Mano, kad A. K. kaip kompetentingas pareigūnas privalo nurodyti, kokia konkreti 

techninio projekto dalis, t. y. ar spalva, ar statinio forma, ar išvaizda prieštarauja Preilos 

architektūrinio tvarkymo ir paminklosauginei programai. Akivaizdu, kad A. K. elgiasi nesąţiningai, 

savavališkai riboja trečiojo asmens kaip teisėto savininko teises, savo nuomone ir argumentus grindţia 

ne konkrečiomis pastabomis, o bendra teze, kurios neįmanoma suprasti. Reikėtų pastebėti, kad A. K. 

nurodytos nepritarimo prieţastys neįskaitomos, tačiau teismas jų nesiaiškino, o tik bendrai 

argumentavo, kad tokios buvo išdėstytos. Mano, kad norint priimti teisėtą ir pagrįstą teismo 

sprendimą, teismas privalėjo nuodugniai ištirti KNNP atstovo nurodytas nepritarimo prieţastis, jų 

pagrįstumą, kadangi neteisėto teismo sprendimo priėmimas, turėtų ypač skaudţias pasekmes trečiajam 
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asmeniui, kuris niekaip negalėjo paveikti valstybės, savivaldybės pareigūnų ir tarnautojų veiksmų ar 

ţinoti jų priėmimo pagrįstumo, atkreipiant dėmesį į tai, kad tretysis asmuo nebuvo nei detalaus plano, 

nei techninio projekto rengėjas, išduodant ginčijamą statybos leidimą. 

Atkreipia dėmesį ir į tai, kad pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalį Nuolatinės 

statybos komisijos protokolas yra tik rekomendacinio pobūdţio, nes Komisija protokolu įformina 

statinio projekto patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja savivaldybės administracijos direktoriui (jo 

įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti ar neišduoti statytojui jo prašomą 

statybos leidimą. Tokiu būdu, posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai nesutikimo su leidimo 

išdavimu atveju raštu išdėsto nesutikimo prieţastis. Tačiau jei ir yra nesutinkančių, bet komisija 

protokolu nusprendţia rekomenduoti išduoti leidimą, tuomet tik administracijos direktorius ar jo 

įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas priima galutinį sprendimą įvertinęs visas 

aplinkybes bei komisijos narių raštu išdėstytus nepritarimo išduoti leidimą motyvus. Tokiu būdu 

akivaizdu, kad esant individualaus pobūdţio aktui rekomendacinės galios, jis (t. y. nuolatinės statybos 

komisijos protokolas) niekaip negali būti imperatyvus, t. y. privalomas. Tokiu būdu teismas 

pasisakydamas dėl KNNP atstovo neįtraukimo į Nuolatinę statybos komisiją, taip pat esant jo 

išdėstytoms nepritarimo prieţastims ar nepasirašius protokolo, negalėjo to įvertinti kaip esminio 

pagrindinių procedūrų paţeidimo, kadangi ši procedūra sukelia rekomendacinio pobūdţio pasekmes, o 

galutinį sprendimą dėl statybos leidimo išdavimo priima ne KNNP atstovas, o savivaldybės 

administracijos direktorius, ar jo įgaliotas asmuo. Nepaisant to, kad vienas komisijos narys nepritarė 

projekto korektūrai, komisija, remiantis 2002 m. balandţio 23 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 202 

„Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.05: 2002 „Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniai 

nuostatai“ patvirtinimo 11 punktu, turi teisę rekomenduoti administracijos direktoriui ar jo įgaliotam 

asmeniui padaryti įrašą statybos leidime apie dalinį projekto pakeitimą, kadangi KNNP neišdavė 

statinio projektavimo sąlygų sąvado. Tokiu būdu administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojas priėmė galutinį sprendimą – padarė įrašus statybos leidime apie 

dalinį projekto pakeitimą. Esant tokioms aplinkybėms, jokios procedūros paţeistos nebuvo, o 

komisijos rekomendacija turi būti laikoma teisėta. 

UAB „Sabonis ir partneriai“ manymu, negalima teigti, kad buvo padarytas esminis 

procedūros paţeidimas, nes Nuolatinės komisijos sprendimai yra tik rekomendacinio pobūdţio, ką 

nurodo tiek Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalis, tiek 2002 m. blandţio 23 d. aplinkos ministro 

įsakymu Nr. 202 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.05: 2002 „Nuolatinės statybos 

komisijos pavyzdiniai nuostatai“ patvirtinimo 8, 11 punktai. 

Dėl duomenų taisymo Statybos leidime apeliaciniame skunde paţymima, jog STR „Statybos 

leidimas“ 29 punktas numato, kad jei statybos metu arba iki statybos pradţios yra keičiami statinio 

esminiai projektiniai sprendiniai (statinio paskirtis, vieta, gabaritai, pagrindinės konstrukcijos, fasadų 

išvaizda, technologija), kuriems pritarė Nuolatinė statybos komisija, statybos leidime ir leidimų 

registracijos ţurnaluose (laikmenose) padaromos ţymos apie dalinį projekto pakeitimą. Tokiu būdu, 

pakeitus statinio vietą bei aukštį bei Nuolatinės statybos komisijai pritarus techninio projekto 

korektūrai (Laida „A“), statybos leidime buvo padarytos ţymos apie dalinį projekto pakeitimą. 

Nors teismas teigia, kad nėra aišku, kas atliko tuos taisymus, vadinamus „Projekto 

korektūra“, tačiau akivaizdu, kad teismas šio klausimo nekėlė ir bylos nagrinėjimo metu nesiaiškino, 

todėl šis teismo teiginys nesuprantamas. Teismas bylos nagrinėjimo metu privalėjo išsiaiškinti šias 

aplinkybes, o tik po to dėl jų pasisakyti. Mano, kad nereikia specialios kvalifikacijos nustatant, jog 

Statybos leidimą išdavusio Neringos savivaldybės Architektūros skyriaus vyresniojo specialisto J. M. 

parašas yra identiškas parašams, tvirtinantiems pataisymų tikrumą. Protingai vertinant Statybos 

leidime nurodytų duomenų taisymą jokiu būdu negalima laikyti pagrindiniu procedūros paţeidimu, 

uţtikrinančiu objektyvų visų aplinkybių vertinimą bei išduoto skundţiamo statybos leidimo 

pagrįstumą. 

Dėl formalių paţeidimų įtakos statybos leidimo panaikinimui atkreipia dėmesį į Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo formuojamą teisminę praktiką, atsiţvelgiant į UAB „Sabonio 

klubas ir partneriai“ interesus. Teismas šiuo aspektu bylos nenagrinėjo, dėl to nepasisakė, dėl ko buvo 

priimtas teismo sprendimas labiausiai paţeidţiantis trečiojo asmens teisėtus lūkesčius. Remiantis 

LVAT Administracine byla Nr. A
15

-1797/2005, teismas turėtu spręsti klausimą, ar UAB „Sabonio 

klubas ir partneriai“ teisėtai atliko visus būtinus statybos leidimui gauti veiksmus, pateikė visus tokiam 

sprendimui reikiamus dokumentus ir pagrįstai negalėjo numatyti, kad viešojo administravimo 

subjektas statybos leidimo išdavimo procese paţeis formalias procedūras; nepateikė viešojo 

administravimo subjektui jokių apgaulingų, neteisingų ar neišsamių duomenų, siekiant statybos 
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leidimo išdavimo; viešojo administravimo subjektui, išdavusiam leidimą statybai, buvo ţinomos visos 

faktinės ir teisinės aplinkybės, susijusios su sprendimu išduoti statybos leidimą ir iki apeliacinės 

instancijos teismo posėdţio dienos šios aplinkybės nėra pakitusios; statybos leidimas tiesiogiai 

nepaţeidė nei viešojo intereso, nei kitų asmenų teisių bei įstatymo saugomų interesų; remiantis išduotu 

statybos leidimu jau buvo padarytos investicijos į administracinio pastato statybą. 

Šioje situacijoje UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ leidimo statybai gavimo procese elgėsi 

sąţiningai ir buvo įgijusi teisėtus lūkesčius gauti leidimą statybai. Vėliau realiai įgijus, t. y. 

perregistravus leidimą statybai Nr. 58 UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, teisėti lūkesčiai virto 

teisėtai įgyta teise, kuri taip pat saugoma bendrųjų teisės principų ir tokia suteikta teisė gali būti atimta 

tik esant teisės turėtojo nesąţiningumui (LVAT Administracinė byla Nr. A
15

 - 1797/2005). 

Byloje nėra nustatytas UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ nesąţiningumas ar neteisėti 

veiksmai, gaunant leidimą statybai, perregistruojant leidimą statybai, pateikiant techninio projekto 

korektūrą ir pan. Akivaizdu, kad UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ yra pelno siekiantis juridinis 

asmuo, kuriam nėra ţinomos teisės normų priėmimo procedūra, komisijos veiklos nuostatai, 

projektavimo sąlygos. Vertinant priimtą teismo sprendimais trečiojo asmens pozicijos, jis ne tik 

paţeidţiantis jo kaip savininko teises, tačiau ir keliantis grėsmę jo turtiniams interesams. 

UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodo, jog 

sutinka su jame išdėstytais argumentais ir reikalavimais bei nurodo apeliaciniame skunde išdėstytus 

argumentus.  

Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo Neringos savivaldybės administracijos apeliacinį skundą 

prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 24 d. 

sprendimą. 

Dėl administracinio pastato aukščio ir vietos paţymi, jog teismas nurodė eilę aplinkybių, 

įrodančių, kad techninio projekto korektūra neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos 

tvarkos (korektūrai nepritarė visi Nuolatinės statybos komisijos nariai, neaišku, kas atliko taisymus, 

vadinamus „Projekto korektūra“ ir pan.). Taip pat pabrėţia, kad Neringos savivaldybės administracija 

2004 m. lapkričio 2 d. neteisėtai išdavė administracinio pastato su pirsu (pontoninis) statybos leidimą 

Nr. 58, o neteisėtai išduotame statybos leidime padarytos ţymos apie dalinį projekto pakeitimą negali 

būti laikomos teisėtomis. 

Atsakovas teigia, kad priimdamas sprendimą teismas neįvertino Kuršių nerijos nacionalinio 

parko apsaugos reglamento 48.1 punkto ir nepagrįstai jų vertinimo nesiejo su pareikšto prašymo 

reikalavimais. Šis atsakovo argumentas yra visiškai nepagrįstas. Tačiau Aplinkos ministro 2002 m. 

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 439 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento 48 

punktas taikomas statyboms, vykdomoms namų valdose, esančiose Kuršių nerijos nacionalinio parko 

gyvenamosiose zonose. Administracinis pastatas su pirsu (pontoninis) yra statomas ne namų valdoje, 

esančioje Kuršių nerijos nacionalinio parko gyvenamojoje zonoje, o ūkio zonoje (pagal Kuršių nerijos 

nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) pagrindinį brėţinį). 

Taip pat Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalyje yra reglamentuota, kad savivaldybės 

administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs 

statytojo (uţsakovo) šio straipsnio 6 ar 7 dalyse nurodytą 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. Teigia, kad dėl šių prieţasčių teismas neturėjo vertinti atsakovo minimo 

Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento punkto. 

Dėl Nuolatinės statybos komisijos protokolų teisėtumo atsiliepime nurodoma, kad aplinkos 

ministro 2002 m. balandţio 23 d. įsakymu Nr. 202 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 

1.07.05:2002 „Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai“ privalomo priedo Nuolatinės 

statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 3 punkte nurodyta, jog be kitų narių, savivaldybės meras skiria 

Komisijos pirmininką ir sudaro Komisiją iš regiono aplinkos apsaugos departamento atstovo (3.3 p.); 

saugomos teritorijos administracijos atstovo (jei saugomos teritorijos administracijos nėra, regiono 

aplinkos apsaugos departamento atstovo) (3.5 p.). Vadovaujantis aukščiau minėto reglamento 

nuostatomis į Neringos savivaldybės mero sudarytą Nuolatinės statybos komisijos sudėtį turėjo būti 

įtrauktas ir saugomos teritorijos administracijos atstovas, ir regiono aplinkos apsaugos departamento 

atstovas kaip savarankiški atstovai. 

Nuolatinei statybos komisijai 2005 m. gruodţio 15 d. svarstant techninio projekto korektūrą 

(laida „A“) Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau – ir KNNP) direkcijos atstovas A. K. šiai 

korektūrai nepritarė. Aplinkos ministro 2004 m. gruodţio 28 d. įsakymu Nr. D1-696 patvirtintų 
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Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 24 punkte nurodyta, kad komisijos protokolą 

pasirašo visi dalyvavusieji posėdyje Komisijos nariai. Komisijos rekomendacija išduoti statybos 

leidimą priimama visų posėdyje dalyvavusių Komisijos narių pritarimu. Kai visų Komisijos narių 

pritarimo nėra, nepritarimo motyvai išdėstomi protokole (pateikiamos konkrečios neišdavimo 

prieţastys, pagrindţiamos nuorodomis į konkrečius teisės aktų punktus). KNNP direkcijos atstovas A. 

K. nepritarė svarstomo techninio projekto korektūrai (laida „A“) ir išdėstė nepritarimo motyvus, 

nurodydamas konkrečius teisės akto punktus. 

Atsakovas savo apeliaciniame skunde ne kartą įvardina Klaipėdos regiono aplinkos 

apsaugos departamentą kaip aukštesnę instanciją nei Kuršių nerijos nacionalinio parko direkciją. 

Atkreipia dėmesį į tai, kad Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas ir Kuršių nerijos 

nacionalinio parko direkcija yra dvi savarankiškos, viena kitai nepavaldţios institucijos. Mano, kad 

KNNP atstovo nepritarimas administracinio pastato techninio projekto korektūrai buvo teisiškai 

reikšmingas. 

Dėl teismo sprendimo pagrįstumo  nurodo, jog priimdamas sprendimą administracinis 

teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai 

esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje 

ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 str. 2 d.). Skundas 

(prašymas) gali būti tenkinamas visiškai ar iš dalies. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 

2006 m. vasario 24 d. sprendime nurodydamas, kad statybos leidimas buvo išduotas paţeidţiant 

reglamentuotą statybos leidimo perregistravimo tvarką konstatavo bylai esminės reikšmės turinčias 

aplinkybes. Dėl tokių aplinkybių įvardinimo teismo sprendimo negali vadinti neobjektyviu ar 

tendencingu, o priešingai – teisėtu ir pagrįstu. 

Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Sabonis ir partneriai“ apeliacinį skundą pareiškėjas 

prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą teismo sprendimą. 

Dėl statybos leidimo panaikinimo pagrindų nurodo, kad spręsdamas statybos leidimo 

panaikinimo (jo galiojimo nutraukimo) klausimą kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi išaiškinti ir 

įvertinti faktines bylos aplinkybes tuo aspektu, ar prašyme panaikinti (jau išduotą) statybos leidimą 

nurodytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas nutraukti leidimo galiojimą ir tolimesnį statybos 

vykdymą. Pareiškėjo pareiškime teismui yra nurodyti konkretūs paţeisti Statybos įstatymo bei 

poįstatyminio teisės akto privalomojo priedo straipsniai ir punktai. Šių norminių aktų paţeidimų 

negalima vadinti tik formaliais procedūriniais. 

Nesutinka teiginiu, kad teismas neatsiţvelgė teismo sprendimo įgyvendinimo pasekmes bei 

statytojo veiksmus ir teisėtus lūkesčius. Pareiškėjas savo prašyme prašė panaikinti Neringos 

savivaldybės administracijos 2004 m. lapkričio 2 d. išduotą administracinio pastato su pirsu 

(pontoninis) statybos leidimą Nr. 58, tačiau neprašė statinį nugriauti, neteigia, kad statybos leidimas 

negali būti išduodamas, neteigia, kad statyba šioje vietoje negalima. 

Dėl statybos leidimo perregistravimo paţymi, kad 2004 m. gruodţio 6 d. aplinkos ministro 

įsakymu Nr. D1-617, aplinkos ministro 2002 m. balandţio 30 d. įsakymu Nr. 218 patvirtinto statybos 

techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 28 punktas buvo pratęstas sakiniu: 

perregistruojant statybos leidimą, jis perrašomas naujo statytojo vardu, jame įrašant buvusią statybos 

leidimo išdavimo datą bei numerį, perregistravimo datą bei numerį ir techninius rodiklius su 

pakeitimais (jeigu jų buvo). Tik išduodant naują statybos leidimą jame galima įrašyti buvusio statybos 

leidimo išdavimo datą bei numerį, perregistravimo datą bei numerį. Ginčijame statybos leidime šie 

duomenys neįrašyti. Teismas konstatuodamas, jog buvo paţeista statybos leidimo perregistravimo 

tvarka, vadovavosi logine prasme. 

Dėl nuolatinės statybos komisijos sudėties  atsiliepime paţymima, kad aplinkos ministro 

2002 m. balandţio 23 d. įsakymu Nr. 202 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.07.05:2002 

privalomo priedo Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 3 punkte yra nurodyta, kokie 

nariai turi sudaryti Nuolatinę statybos komisiją. Minėto statybos techninio reglamento 4 punkte yra 

reglamentuota, kad 3 punkte nurodytų institucijų ir subjektų atstovai (išskyrus 3.1 punkte nurodytų 

savivaldybės atstovų) dalyvauja Komisijos posėdţiuose tik tuo atveju, kai jie nustatė (dalyvavo 

nustatant) teritorijų planavimo ar statinių projektavimo sąlygas. Būtina atskirti du visiškai skirtingus 

dalykus: institucijų atstovus, kurie privalo būti įtraukti į Nuolatinės statybos komisijos sudėtį, ir 

institucijų atstovus, kurie privalo dalyvauti komisijos posėdţiuose. 

Klaidingas yra trečiojo suinteresuoto asmens teiginys, jog iš nuolatinės statybos komisijos, 

2004 m. spalio 28 d. protokolo Nr. 26 matyti, kad, kaip reikalauja Nuolatinės statybos komisijos 

pavyzdinių nuostatų 4, 9 bei 11 punktai, į komisijos sudėtį buvo įtraukti, komisijos posėdyje dalyvavo 
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bei statybos leidimo išdavimui pritarė visų institucijų bei subjektų, nustačiusių teritorijų planavimo ar 

statinių projektavimo sąlygas atstovai. Šiame Nuolatinės statybos komisijos posėdyje nedalyvavo 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas. 

Netikslus yra trečiojo suinteresuoto asmens teiginys, kad teisė sudaryti Nuolatinę statybos 

komisiją (Aplinkos ministro 2002 m. balandţio 30 d. įsakymas Nr. 215) tuo metu teko išimtinai 

savivaldybės merui. Tuo metu teisė sudaryti komisiją teko savivaldybės merui, tačiau, kokių 

institucijų atstovai privalo būti įtraukti į komisijos sudėtį, buvo detaliai reglamentuota. Vadovaujantis 

minėto reglamento nuostatomis į Neringos savivaldybės mero sudarytą Nuolatinės statybos komisijos 

sudėtį turėjo būti įtrauktas saugomos teritorijos administracijos atstovas. 

Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovo A. K. nepritarimo prieţasčių 

paţymi, kad tretysis suinteresuotas asmuo savo apeliaciniame skunde išdėsto Kuršių nerijos 

nacionalinio parko direkcijos atstovo A. K. nepritarimo prieţastis, o vėliau, toje pačioje pastraipoje 

rašo, kad A. K. nurodytos nepritarimo prieţastys neįskaitomos, tačiau teismas jų nesiaiškino, o tik 

bendrai argumentavo, kad tokios buvo išdėstytos“. Taigi šis teiginys yra visiškai nepagrįstas. 

Kaip jau buvo minėta, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas, paţeidţiant 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, nebuvo įtrauktas į Nuolatinės statybos komisijos sudėtį ir 

dėl šios prieţasties neturėjo galimybės išdėstyti savo nepritarimo motyvų ankstesniame Nuolatinės 

statybos komisijos posėdyje. 

Dėl duomenų taisymo Statybos leidime paţymi, jog darant ţymas apie dalinį projekto 

pakeitimą, ţymos turi būti aiškios ir suprantamos. Skaitant ţymas neturėtų būti analizuojami 

institucijų pareigūnų parašai, spėliojama ir ieškoma analogijų. Taip pat pabrėţia tai, kad Neringos 

savivaldybės administracija 2004 m. lapkričio 2 d. neteisėtai išdavė administracinio pastato su pirsu 

(pontoninis) statybos leidimą Nr. 58, o neteisėtai išduotame statybos leidime padarytos ţymos apie 

dalinį projekto pakeitimą negali būti laikoma teisėtomis. 

Dėl formalių paţeidimų įtakos statybos leidimo panaikinimui nesutinka su teiginiu, kad 

ginčijamas statybos leidimas nepaţeidţia nei viešojo intereso, nei trečiųjų asmenų teisių ir įstatymų 

saugomų interesų, imperatyvių normų, todėl negalėjo būti panaikintas, remiantis vien tik formaliais 

paţeidimais. Klaipėdos apylinkės prokuratūra, gindama viešąjį interesą, 2006 m. vasario 6 d. kreipėsi į 

Klaipėdos apygardos administracinį teismą su ieškiniu „Dėl administracinių teisės aktų pripaţinimo 

negaliojančiai, sandorio pripaţinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo bei teisinės registracijos 

panaikinimo“. Vienas iš pareikštų prašymų yra prašymas panaikinti Neringos savivaldybės 

administracijos 2004 m. lapkričio 2 d. statybos leidimą Nr. 58. 

Apeliantų atstovai, palaikydami apeliacinius skundus, prašo juos tenkinti. Jie išdėstė 

apeliaciniuose skunduose nurodytus pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo bei 

nepagrįstumo argumentus. 

Pareiškėjo atstovė prašo apeliacinius skundus atmesti dėl atsiliepimuose į juos nurodytų 

motyvų. 

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

IV. 

 

Apeliaciniai skundai atmetami, o pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinė dalis 

papildoma – Neringos savivaldybės administracijos  direktorius įpareigojamas iš naujo atlikti viešojo 

administravimo procedūras, kurių pagrindu priimami sprendimai dėl Preilos botelio administracinio 

pastato su pirsu (pontoninis) adresu Preilos g. 103, Preilos gyvenvietė, Neringa, statybos leidimo 

išdavimo (neišdavimo). 

Ginčijamo statybos leidimo išdavimo bei administravimo procedūrų, sąlygojančių leidimo 

išdavimą, atlikimo metu galiojusio Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalis (Lietuvos Respublikos 2003 

m. gruodţio 18 d. įstatymo Nr. IX-1924, įsigaliojusio 2003 m. gruodţio 30 d., redakcija) nustatė, kad 

savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojas), gavęs statytojo (uţsakovo) šio straipsnio 6 ar 7 dalyse nurodytą 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. Komisija protokolu įformina statinio 
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projekto patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti ar neišduoti statytojui (uţsakovui) jo 

prašomą statybos leidimą. 

Pagal to paties straipsnio 10 dalį (Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodţio 18 d. įstatymo Nr. 

IX-1924, įsigaliojusio 2003 m. gruodţio 30 d., redakcija), Nuolatinę statybos komisiją sudaro 

savivaldybės taryba iš teritorijų planavimo ir statinio projektavimo sąlygas parengusių inţinerinių 

tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų), institucijų bei savivaldybės atstovų, turinčių 

įgaliojimus priimti sprendimus šio straipsnio 9 dalyje nustatytais klausimais. Komisijos pavyzdinius 

nuostatus parengia Vyriausybės įgaliota institucija (ši nuostata suformuluota 2001 m. lapkričio 8 d. 

Statybos įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-583 priėmus naują Statybos įstatymo redakciją).  

Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai (toliau – ir Pavyzdiniai nuostatai) 

patvirtinti Aplinkos ministro 2002 m. balandţio 23 d. įsakymu Nr. 202. Pavyzdiniuose nuostatuose 

numatyta, jog ši Komisija savo veikloje vadovaujasi Statybos įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu ir 

kitais įstatymais bei teisės aktais ir savivaldybės mero patvirtintais savivaldybės nuolatinės statybos 

komisijos nuostatais bei savivaldybės nuolatinės komisijos darbo reglamentu (Nuostatų 2 punktas). 

Savivaldybės meras skiria komisijos pirmininką ir sudaro komisiją iš Nuolatinės statybos komisijos 

pavyzdinių nuostatų 3.1-3.9 punktuose numatytų asmenų, tarp jų ir saugomos teritorijos 

administracijos atstovo (jei saugomos teritorijos administracijos nėra, regiono aplinkos apsaugos 

departamento atstovo (3.5 p.). 3 punkte nurodytų institucijų ir subjektų atstovai (išskyrus 3.1 p. 

nurodytus savivaldybės atstovus) dalyvauja Komisijos posėdţiuose tik tuo atveju, kai jie nustatė 

(dalyvavo nustatant) teritorijų planavimo ar statinių projektavimo sąlygas (Nuostatų 4 punktas). Iš 

Nuolatinės statybos komisijos 2004 m. spalio 28 d. protokolo Nr. 26 matyti, jog į šią komisiją nebuvo 

įtrauktas saugomos teritorijos administracijos – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas. 

Nepagrįstas yra Neringos savivaldybės argumentas, jog vietoje šios institucijos atstovo į komisijos 

narius yra įtrauktas Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas, nes pagal 

minėtų Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 3.3 punktą, regiono aplinkos apsaugos 

departamento atstovas turi būti įtrauktas į komisijos sudėtį kaip savarankiškas atstovas, o taip pat 

pozicija, jog Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas neturėjo būti įtrauktas į Nuolatinės 

statybos komisijos sudėtį ir dėl to, jog ši institucija nenustatė statinių projektavimo sąlygų. Pagal 

Statybos techninį reglamentą STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtintą 

Aplinkos ministro 2002 m. balandţio 30 d. įsakymu Nr. 215, 11 punktą savivaldybės meras (jo 

įgaliotas savivaldybės administratorius ar kitas savivaldybės administracijos tarnautojas), gavęs 

Reglamento 10 punkte išvardytus dokumentus, per 3 dienas privalo pateikti paraišką statinio 

projektavimo sąlygoms, nurodytoms Reglamento VI skyriuje, parengti (pagal kompetenciją): 

inţinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams ar naudotojams (11.1 p.); regiono 

aplinkos apsaugos departamentui (11.2 p.); uţ nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą 

atsakingai įgaliotai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos nekilnojamosios kultūros 

paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų projektui rengti) (11.3 p.); uţ saugomos teritorijos apsaugą 

atsakingai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos statinio, statomo saugomoje teritorijoje, 

projektui rengti) (11.4 p.) ; kitoms institucijoms, jei tai nustatyta įstatymų (ţr. Reglamento 37 punktą) 

(11.5 p.). Byloje nustatyta, jog Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai paraiška statinio 

projektavimo sąlygoms, nurodytoms Reglamento VI skyriuje, parengti nebuvo pateikta, nors tai turėjo 

būti daroma pagal paminėtas STR nuostatas. Tačiau toks viešojo administravimo procedūros 

paţeidimas neatleidţia nuo pareigos įtraukti šios institucijos atstovą į kitą statybos viešojo 

administravimo procedūrą – Nuolatinės statybos komisijos veiklą. Priešingai vertinant, susidarytų 

situacija, kai neteisėti veiksmai sukurtų teises, dėl kurių iš esmės kistų saugomos teritorijos apsaugos 

teisinis reţimas ne teisės aktų nustatyta tvarka.  

Tai, jog Nuolatinės statybos komisijos 2004 m. spalio 28 d. posėdyje nedalyvavo ir 

protokole nepasirašė, taigi ir išvadai rekomenduoti išduoti ginčijamą statybos leidimą nepritarė Kuršių 

nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas, yra pagrindas naikinti Neringos savivaldybės 

administracijos 2004 m. lapkričio 2 d. išduotą administracinio pastato su pirsu (pontoninis) statybos 

leidimą Nr. 58 dėl jo neteisėtumo, nes jį išduodant buvo paţeistos pagrindinės procedūros, turinčios 

uţtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei priimamo sprendimo pagrįstumą (Administracinių 

bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.). 

Kolegija, atsiţvelgdama į tai, jog pirmosios instancijos teismas perţengdamas pareiškimo 

ribas (pagrindus) ėmėsi vertinti statybos leidimo perregistravimo statinį įsigijusio asmens vardu 

procedūrinius paţeidimus, šią dalį motyvų iš sprendimo pašalina. 
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Tas pats pasakytina ir dėl teismo sprendimo argumentų, kuriais konstatuojamas  Nuolatinės 

statybos komisijos 2005 m. gruodţio 15 d. protokolo Nr. 29 išvados rekomenduoti padaryti įrašą 

statybos leidime apie dalinį projekto pakeitimą  neteisėtumas bei nepagrįstumas ir pripaţįstama, jog 

leidimas ir dėl projekto korektūros atlikimo tvarkos paţeidimų yra neteisėtas. Iš pareiškimo teismui 

matyti, jog paminėtu pagrindu statybos leidimas neginčytas, tačiau tai nereiškia, jog panaikinus 

statybos leidimą kitais pagrindais (dėl to, kad Nuolatinės statybos komisijos 2004 m. spalio 28 d. 

posėdyje nedalyvavo ir protokole nepasirašė, taigi ir išvadai rekomenduoti išduoti ginčijamą statybos 

leidimą nepritarė Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovas), Nuolatinės statybos komisijos 

2005 m. gruodţio 15 d. protokolo Nr. 29 išvados pagrindu padaryti įrašai lieka galioti. Statybos 

leidimas yra vientisas teises suteikiantis ir pareigas nustatantis teisės aktas, todėl jo neteisėtumo 

konstatavimas bet kuriuo iš pagrindų reiškia jo negaliojimą visa apimtimi kartu su pakeitimais, 

padarytais po jo išdavimo. 

Atsiţvelgdama į tai, kad statybos leidimo išdavimo procedūras paţeidė viešojo 

administravimo subjektas, o statytojo piktnaudţiavimo teisėmis faktų ar kitų teisės paţeidimų, dėl 

kurių negalėtų būti sprendţiama dėl statybos leidimo išdavimo, nenustatyta, kolegija daro išvadą, jog 

pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinė dalis turi būti papildyta ir atsakovas įpareigotinas 

iš naujo atlikti viešojo administravimo procedūras, kurių pagrindu priimami sprendimai dėl Preilos 

botelio administracinio pastato su pirsu (pontoninis) adresu Preilos g. 103, Preilos gyvenvietė, 

Neringa, statybos leidimo išdavimo (neišdavimo). 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 

1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija 

 

n u t a r i a : 

 

Neringos savivaldybės administracijos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Sabonis ir 

partneriai“ apeliacinius skundus atmesti. 

Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 24 d. sprendimą iš esmės 

palikti nepakeistą. Papildyti šio sprendimo rezoliucinę dalį – įpareigoti Neringos savivaldybės 

administracijos  direktorių iš naujo atlikti viešojo administravimo procedūras, kurių pagrindu priimami 

sprendimai dėl Preilos botelio administracinio pastato su pirsu (pontoninis) adresu Preilos g. 103, 

Preilos gyvenvietė, Neringa, statybos leidimo išdavimo (neišdavimo). 

Nutartis neskundţiama. 

 

 

 Dėl socialinės apsaugos 

 

1.3.7.1. Dėl atsakovo bylose dėl senatvės pensijų 

 

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 7, 40, 44 straipsniai apibrėţia 

šios rūšies pensijų mokėjimo teisinių santykių šalis ir šių santykių turinį. Iš nurodytų teisės normų 

turinio akivaizdu, kad uţ teisės gauti senatvės pensiją tikrą ar tariamą paţeidimą atsakinga valstybės 

institucija yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrius. 

Valstybė yra atskiras teisės subjektas, juridinis asmuo, turintis savarankišką teisinį statusą; pagal 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnį valstybės valdţią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos 

Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Tiek pati valstybė, tiek atskiros jos institucijos turi savarankišką 

teisinį statusą, gali įgyti teises ir pareigas ir būti teisinio santykio šalimi. Valstybės ir atskirų jos 

institucijų kaip teisės subjektų sutapatinimas negalimas nei materialine, nei procesine prasme.  

Neišmokėta valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dalis turi būti atlyginama iš Valstybinio 

socialinio draudimo fondo biudţeto, ir nėra įstatyminio pagrindo šią finansinę naštą perkelti valstybės 

biudţetui.  

 

Administracinė byla Nr. A
14

-2166/2006 

Procesinio sprendimo kategorija 6.3.1 
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N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  

2006 m. gruodţio 4 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano 

Klišausko, Gintaro Kryţevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja),  

sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, 

dalyvaujant atsakovo atstovei Daliai Cirtautienei, 

trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Ţivilei Marozienei, 
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos M.B.B. ir 

atsakovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos 

administracinio teismo 2006 m. geguţės 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos 

M.B.B. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos, dėl materialinės ţalos atlyginimo ir delspinigių priteisimo, tretysis suinteresuotas asmuo 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius.  

 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė : 

  

I. 

 

M.B.B. kreipėsi į administracinį teismą, prašydama priteisti iš Lietuvos valstybės, 

atstovaujamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, jai padarytos 20 526,87 Lt ţalos 

atlyginimą, t. y. 19 453,07 Lt pensijos nepriemoką ir 1 073,80 Lt delspinigių. Pareiškėja paaiškino 

senatvės pensiją gaunanti nuo 1992-12-12. Jos teigimu, skiriant pensiją, į draudţiamąsias pajamas be 

teisinio pagrindo neįskaityta uţdarbio dalis, jos gauta 1989 m. geguţės mėnesį iš kooperatyvo 

„Vinjuosta“. Kadangi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) 

Marijampolės skyrius nesutiko ištaisyti savo klaidos, pareiškėja nurodė kreipusis į teismą. 2003 m. 

lapkričio 17 d. sprendimu Marijampolės rajono apylinkės teismas civilinėje byloje ieškinį patenkino, 

pripaţindamas, kad 1989 m. geguţės mėn. kooperatyvo „Vinjuosta“ paskaičiuota 48,37 Lt suma yra 

jos uţdarbio dalis, įskaitytina į draudţiamąsias pajamas pensijai gauti. Tokiu būdu, VSDFV 

Marijampolės skyrius neteisėtai nepriskaičiavo dalies pajamų, skaičiuodamas jai pensiją, neveikė taip, 

kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, dėl to jai nuo 1995 m. sausio 1 d. buvo mokama maţesnė nei 

priklausė pensija, padarant jai turtinę ţalą. VSDFV Marijampolės skyriui nevykdant teismo 

sprendimo, pareiškėja nurodė 2004 m. geguţės 18 d. kreipusis raštu, prašydama paaiškinti, kodėl 

nevykdomas teismo sprendimas. 2004 m. geguţės 21 d. raštu jai atsakyta, kad senatvės pensija 

perskaičiuota nuo 2004 m. sausio 1 d., tai yra nuo pirmos mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį 

atsirado aplinkybės pensijai apskaičiuoti, dienos, o 1 086,85 Lt nepriemoka išmokėta 2004 m. geguţės 

18 d. Nesutikdama su tokiu aplinkybių vertinimu, pareiškėja kreipėsi į VSDFV. 2004 m. liepos 9 d. 

raštu Nr.(6.5)-I-4247 jai atsakyta, kad apskaičiuoti pensiją nuo 1992 m. gruodţio 12 d. nėra teisinio 

pagrindo. Pareiškėja paaiškino pakartotinai kreipusis į VSDFV Marijampolės skyrių, prašydama 

išmokėti jai teisingai priskaičiuotą nepriemoką nuo pensijos paskyrimo dienos iki 2004 m. sausio 1 d. 

su delspinigiais, nes nepriemoka atsirado dėl jų darbuotojų kaltės, tačiau VSDFV Marijampolės 

skyrius nei pensijos nepriemokos uţ laikotarpį nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 2004 m. sausio 1 d., nei 

delspinigių nepaskaičiavo. Pareiškėjos nuomone, VSDFV Marijampolės skyrius neteisingai įvertino 

aplinkybių atsiradimo pensijai perskaičiuoti datą ir iki šiol nepagrįstai vilkina atlikti jo kompetencijai 

priskirtus veiksmus. Dokumentai, įrodantys gautas pajamas, pateikti. Pareiškėja paţymėjo, jog 1995 

m. sausio 1 d. įsigaliojus Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymui, 48,17 Lt suma turėjo 

įtakos jos pensijos dydţiui, todėl pensija privalėjo būti perskaičiuota, įskaitant į draudţiamąsias 

pajamas ir 48,17 Lt. VSDFV Marijampolės skyrius turėjo Valstybinio socialinio draudimo įstatyme 

nustatytą prievolę išmokėti jai pensiją laiku, tačiau šią prievolę įvykdė netinkamai, praleido terminą 

prievolei įvykdyti, todėl, pareiškėjos teigimu, jos naudai priteistini delspinigiai po 0,03 proc. uţ 

kiekvieną praleistą dieną per paskutinius 6 mėnesius (2005 m. kovo, balandţio, geguţės, birţelio, 

liepos, rugpjūčio mėn.; Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 16 str. 1 d., Valstybinio 
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socialinio draudimo biudţeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos 2002 m. balandţio 15 d. 

Vyriausybės nutarimu Nr. 530, taikant įstatymų analogiją). 

Lietuvos valstybės atstovė VSDFV prašė skundą atmesti, nurodydama, kad senatvės pensiją 

VSDFV Marijampolės skyrius pareiškėjai paskyrė nuo 1992 m. gruodţio 12 d. pagal Valstybinių 

pensijų įstatymo, galiojusio iki 1995 m. sausio 1 d., nuostatas. Pensijos dydis (120 rub. per mėnesį) 

apskaičiuotas pagal paskutinių 12 mėnesių uţdarbį (489,58 rub.), gautą laikotarpiu nuo 1988 m. 

geguţės 1 d. iki 1989 m. balandţio 30 d. Pareiškėjos pateiktoje UAB „Vinjuosta“ 1992 m. gruodţio 10 

d. uţdarbio paţymoje Nr. 1 nurodyta 1989 metų geguţės mėnesį priskaičiuota 4816,80 rub. suma. Į ją, 

apskaičiuojant uţdarbio vidurkį, neatsiţvelgta, nes ji priskaičiuota po pareiškėjos atleidimo iš darbo. 

Atsakovės atstovė paaiškino, jog pareiškėja 2000 m. birţelio 17 d. kreipėsi į VSDFV Marijampolės 

skyrių, reikalaudama minėtą 4816,80 rub. (48,17 Lt) sumą įtraukti į uţdarbį pensijai apskaičiuoti. 

Pagal  VSDFV Marijampolės skyriaus 2000 m. liepos 4 d. UAB „Vinjuosta“ dokumentų patikrinimo 

aktą 48,17 Lt (galutinis atsiskaitymas) yra priklausiusi turto dalis, o ne pajamos, kurios pagal 

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 53 straipsnio 1 dalį prilyginamos draudţiamosioms 

pajamoms, todėl į šią sumą neatsiţvelgta nei apskaičiuojant pareiškėjos pensiją nuo 1992-12-12, nei 

perskaičiuojant jos draudţiamųjų pajamų koeficientą pagal nuo 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojusio 

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio nuostatas. Pareiškėja, nesutikdama su 

VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimais, kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą, kuris 

2003 m. lapkričio 17 d. sprendimu pripaţino, kad 1989 metų geguţės mėnesį UAB „Vinjuosta“ 

priskaityta 48,17 Lt suma įskaitytina į draudţiamąsias pajamas pensijai gauti. Atsakovės atstovė 

nurodė, jog įsiteisėjus teismo sprendimui, pareiškėja įgijo teisę į pensijos padidinimą. Pagal 

Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1994 

m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156, 86 punktą, atsiradus aplinkybėms, dėl kurių pensija didinama, 

naujo dydţio pensija skiriama nuo pirmosios mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį atsirado tokios 

aplinkybės, dienos. Todėl pareiškėjai senatvės pensija nuo 2004 m. sausio 1 d. perskaičiuota teisingai. 

Atsakovės atstovė paţymėjo, jog Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nenumatyta 

priskaičiuoti delspinigių, todėl pareiškėjos reikalavimas priteisti jai 1 041,50 Lt delspinigių 

nepagrįstas. 

VSDFV Marijampolės skyriaus atstovas prašė skundą atmesti atsakovo atstovės išdėstytais motyvais. 

 

II. 

 

Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. geguţės 5 d. sprendimu pareiškėjos 

skundą patenkino iš dalies, priteisdamas pareiškėjai iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybos, 6 340,43 Lt turtinės ţalos atlyginimo. Teismas vadovavosi 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 39 straipsniu, Civilinio kodekso 6.271 

straipsnio 1, 4 dalimis, paţymėdamas, jog viešojo administravimo subjekto asmeniui padaryta turtinė 

bei neturtinė ţala gali būti atlyginama tik tais atvejais, kai ţala padaroma neteisėtais viešojo 

administravimo subjekto veiksmais ar neveikimu. Teismas nurodė, jog VSDFV Marijampolės skyrius 

pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnį asmenims, kuriems valstybinės 

socialinio draudimo pensijos buvo paskirtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 1995-01-01, turėjo 

perskaičiuoti pensiją, remdamasis pensijos byloje uţfiksuotais uţdarbio duomenimis. Nustatyta, kad 

senatvės pensiją pareiškėja gavo nuo 1992-12-12 pagal Valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo 

nuostatus (122 punktas). Pensijos dydis (120 rub. per mėnesį) apskaičiuotas iš paskutinių 12 mėnesių 

uţdarbio (489,58 rub.), gauto per laikotarpį nuo 1988 m. geguţės 1 d. iki 1989 m. balandţio 30 d. (b.l. 

2-5, 7, pensijos byla). Pareiškėjos pateiktoje UAB „Vinjuosta“ 1992 m. gruodţio 10 d. uţdarbio 

paţymoje Nr. 1 nurodyta 1989 metų geguţės mėnesį priskaičiuota 4 816,80 rub. suma (galutinis 

atsiskaitymas). Į šią sumą, apskaičiuojant uţdarbio vidurkį, nebuvo atsiţvelgta, nes ji priskaičiuota po 

pareiškėjos atleidimo iš darbo. Teismo konstatavimu, iki 1995-01-01 pareiškėjos pensijos dydţiui 

48,17 Lt suma įtakos neturėjo, nes jai buvo paskirta maksimalaus dydţio pensija (b.l. 26). Nuo 1995 

m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas, kurio 45 straipsnis  skelbė, 

jog asmenims, kuriems valstybinės socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijos buvo paskirtos 

iki šio įstatymo įsigaliojimo, pensijos perskaičiuojamos pagal šį įstatymą, remiantis pensijos byloje 

uţfiksuotais uţdarbio ir staţo duomenimis (47 str.). Jeigu pensininkai pageidavo, iki šio įstatymo 

įsigaliojimo jie galėjo papildyti pensijos byloje esančius duomenis apie valstybinio socialinio pensijų 

draudimo ir jam prilyginamą staţą (duomenys apie uţdarbį, esantys byloje, nepildomi). Teismas 

nurodė, jog pagal nuo 1995 m sausio 1 d. įsigaliojusį Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą 
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pensijos dydį lėmė asmens draudţiamųjų pajamų nustatymas ir draudţiamųjų pajamų koeficiento 

apskaičiavimas (Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų 

Vyriausybės 2005-07-01 nutarimu Nr. 754, 25 punktas).  

Teismo posėdţio metu nustatyta, kad pensija pareiškėjai buvo perskaičiuota (b. l. 11, 15, 

pensijos byla), remiantis pensijos byloje uţfiksuotais uţdarbio duomenimis (b. l. 13). 2000-06-14 

M.B.B. pateikė prašymą pensijai perskaičiuoti, kartu pateikdama 2000-06-01 išduotą uţdarbio paţymą 

Nr. 1 (b.l. 29-30, 34-35, pensijos byla), tačiau 2000-07-04 aktu konstatuota, jog 1989 metų geguţės 

mėnesį gauta 48,16 Lt suma yra pareiškėjai priklausiusi turto dalis, o ne apmokestintas darbo 

uţmokestis (b.l. 22, pensijos byla). 2003-07-29 pareiškėja pateikė ieškinį Marijampolės rajono 

apylinkės teismui, prašydama pripaţinti, kad 1989 m. geguţės mėnesį kooperatyvo „Vinjuosta“ 

priskaityta 48,17 Lt suma yra uţdarbio dalis, įskaitytina į draudţiamąsias pajamas pensijai gauti. 2003-

11-17 sprendimu teismas ieškinį patenkino (b.l. 57-58, pensijos byla), todėl įsiteisėjus teismo 

sprendimui, pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų 

Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156, 86 punktą, pareiškėjai senatvės pensija nuo 

2004 m. sausio 1 d. buvo perskaičiuota (b. l. 33). Teismas paţymėjo, jog faktai, nustatyti įsiteisėjusiu 

teismo sprendimu vienoje civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant administracines bylas, 

kuriose dalyvauja tie patys asmenys (Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 str. 2 d.), todėl 2003-

11-17 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimas neginčijamai įrodo, kad VSDFV 

Marijampolės skyrius, kuris pagal Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnį turėjo 

perskaičiuoti pensiją remdamasis pensijos byloje uţfiksuotais uţdarbio duomenimis, veikė neteisėtai 

(perskaičiavus pensiją, 48,17 Lt suma neįskaičiuota į draudţiamąsias pajamas pensijai gauti, nors 

uţdarbio paţyma su 4 816,80 rub. galutinio atsiskaitymo suma VSDFV Marijampolės skyriui pateikta 

dar 1992-12-10). 

Kadangi VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimų pareiškėja neginčijo, teismas 

nusprendė, jog tik nuo 2000-06-14, M.B.B. pateikus prašymą pensijai perskaičiuoti ir 2000-06-01 

išduotą uţdarbio paţymą Nr. 1 (b.l. 29-30, 34-35, pensijos byla), o VSDFV Marijampolės skyriui 

2000-07-04 aktu konstatavus, jog 1989 metų geguţės mėnesį gauta 48,16 Lt suma yra pareiškėjai 

priklausiusi turto dalis, o ne apmokestintas darbo uţmokestis (b.l. 22, pensijos byla), dėl VSDFV 

Marijampolės skyriaus neteisėtų veiksmų pareiškėjai padaryta 6 340,43 Lt materialinė ţala (b.l. 28). 

Teismas taikė Civilinio kodekso 6.271 straipsnį, nes pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo 

ir įgyvendinimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalį ţalos atlyginimui taikytinos Civilinio kodekso šeštosios 

knygos XXII skyriaus trečiojo skirsnio normos (pareiškėjos nurodyta ţala padaryta iki Civilinio 

kodekso įsigaliojimo, tačiau ţala atsirado ir nukentėjęs asmuo kreipėsi dėl ţalos atlyginimo įsigaliojus 

šiam kodeksui, nepraleidus ieškinio senaties termino). Teismo posėdţio metu nei pareiškėja, nei jos 

atstovas negalėjo paaiškinti delspinigių priteisimo uţ 2005 m. kovo, balandţio, geguţės, birţelio, 

liepos, rugpjūčio mėnesius pagrįstumo, todėl šioje dalyje skundas atmestas. 

 

III. 

 

Pareiškėja apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2006-05-05 

sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jos skundą patenkinti. Apeliantė remiasi 2003-11-17 

Marijampolės apylinkės teismo sprendimu, nurodo VSDFV Marijampolės skyriui 1992-12-10 

pateikusi 4 816,80 rub. uţdarbį patvirtinančią paţymą. Apeliantės manymu, jai pensija pagal 1995 m. 

sausio 1 d. įsigaliojusio Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnį neperskaičiuota 

nepagrįstai, nors jos pensija turėjo padidėti nuo 1995-01-01. Todėl teismo sprendimas, kuriuo jai 

priteista tik dalis padarytos turtinės ţalos, neteisėtas ir nepagrįstas. 

Atsakovės atstovė VSDFV atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą nurodo su apeliacinio 

skundo reikalavimais nesutinkanti. Atsakovės atstovė paaiškina, jog pareiškėja dėl senatvės pensijos 

paskyrimo į VSDFV Marijampolės skyrių kreipėsi 1992-12-12. Pensija jai apskaičiuota pagal iki 

1995-01-01 galiojusius Valstybinių pensijų įstatymą ir Valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo 

nuostatus (toliau – ir Nuostatai). Pagal Nuostatų 124 punktą vienkartinės išmokos nebuvo įskaitomos į 

uţdarbio vidurkį pensijai apskaičiuoti. Į VSDFV Marijampolės skyrių, reikalaudama 4 816,80 rub. 

(48,17 Lt) sumą įtraukti į uţdarbį pensijai apskaičiuoti, pareiškėja kreipėsi 2001-11-22. VSDFV 

Marijampolės skyrius, 2000 m. liepos 4 d. patikrinęs UAB „Vinjuosta" dokumentus, nustatė, kad 

48,17 Lt (galutinis atsiskaitymas) yra išmokėta pareiškėjai priklausiusi turto dalis, o ne pajamos, pagal 

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 53 straipsnio 1 dalį (nuo 2005-07-01 galiojančio 

Pensijų įstatymo redakcijos 55 straipsnio 1 dalis) prilyginamos draudţiamosioms pajamoms, todėl 
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atsisakė įtraukti šią sumą, apskaičiuojant pareiškėjos pensiją nuo 1992-12-12 bei perskaičiuojant jos 

draudţiamųjų pajamų koeficientą pagal nuo 1995-01-01 įsigaliojusio Valstybinių socialinio draudimo 

pensijų įstatymo 45 straipsnio (nuo 2005-07-01 galiojančios įstatymo redakcijos 46 straipsnis) 

nuostatas. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2003 m. lapkričio 17 d. sprendimu pripaţino, kad 

1989 metų geguţės mėnesį UAB „Vinjuosta“ priskaityta 48,17 litų suma įskaitytina į draudţiamąsias 

pajamas pensijai gauti, nes tai atlyginimas uţ metinius rezultatus, nors 1992-12-10 uţdarbio paţymoje 

Nr.1 buvo nurodyta, kad uţdarbio dalis uţ 1988 metų rezultatus buvo išmokėta 1989 m. sausio 

mėnesį. Vykdydamas įsiteisėjusį teismo sprendimą, VSDFV Marijampolės skyrius, remdamasis 

Nuostatų 69 punktu (nuo 2005-07-01 galiojančių Nuostatų redakcijos 86 punktas), senatvės pensiją 

pareiškėjai perskaičiavo nuo 2004-01-01. Atsakovės atstovės manymu, VSDFV Marijampolės 

skyriaus darbuotojai veikė teisėtai ir pagrįstai, kadangi tik teismui nustačius, jog 48,17 litų suma 

prilyginama draudţiamosioms pajamoms, atsirado pagrindas šią sumą įtraukti į pensijos 

apskaičiavimą. Atsiliepime paţymima, jog pareiškėja nepagrįstai reikalauja priteisti jai 1 073,80 Lt 

delspinigių, nes Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas nenumato delspinigių 

priskaičiavimo. 

Tretysis suinteresuotasis asmuo VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepime į pareiškėjos 

apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. geguţės 5 d. sprendimo 

dalį, kuria pareiškėjai priteista 6 340,43 Lt turtinės ţalos atlyginimo, panaikinti kaip neteisėtą ir 

nepagrįstą, o skundą atmesti. VSDFV Marijampolės skyriaus teigimu, teismas netinkamai pritaikė ir 

išaiškino materialinės teisės normas, neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus. Tretysis 

suinteresuotasis asmuo atsiliepime remiasi tais pačiais argumentais, kurie išdėstyti atsakovės atstovės 

atsiliepime į apeliacinį skundą, paţymėdamas, jog teisėtai ir pagrįstai be teismo sprendimo neįskaitė 

48,17 Lt sumos į draudţiamąsias pajamas (tai buvo išmoka, nuo kurios pagal tuo metu galiojusias 

taisykles neturėjo būti skaičiuojami socialinio draudimo įnašai). 

 

Atsakovės atstovė VSDFV apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo 

dalį, kuria pareiškėjai priteista 6 340,43 Lt turtinės ţalos atlyginimo, panaikinti kaip neteisėtą ir 

nepagrįstą, o skundą atmesti. Atsakovės atstovės teigimu, teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino 

materialinės teisės normas, neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus. Atsakovės atstovės 

manymu, teismas neteisingai konstatavo, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2003 m. lapkričio 

17 d. sprendimas neginčijamai įrodo, kad VSDFV Marijampolės skyrius, kuris pagal Valstybinių 

socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas turėjo perskaičiuoti pensiją remiantis pensijos byloje 

uţfiksuotais uţdarbio duomenimis, veikė neteisėtai. Ta aplinkybė, kad Marijampolės apylinkės 

teismas 2003 m. lapkričio 17 d. sprendimu pripaţino, kad 1989 metų geguţės mėnesį UAB 

„Vinjuosta“ priskaityta 48,17 litų suma įskaitytina į draudţiamąsias pajamas pensijai gauti, nes tai 

atlyginimas uţ metinius rezultatus, atsakovės atstovės teigimu, patvirtina, kad pareiškėja iki minėto 

teismo sprendimo neturėjo šį faktą patvirtinančių dokumentų. Tik įsiteisėjus minėtam teismo 

sprendimui, pareiškėja įgijo teisę į pensijos padidinimą. Pagal Nuostatų 69 punktą, atsiradus 

aplinkybėms, dėl kurių pensija didinama, naujo dydţio pensija skiriama nuo pirmosios dienos 

mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį atsirado tokios aplinkybės. Todėl, atsakovės atstovės manymu, 

pareiškėjai senatvės pensija nuo 2004-01-01 perskaičiuota teisingai, VSDFV Marijampolės skyriaus 

darbuotojai veikė teisėtai ir pagrįstai (pagal Pensijų įstatymo 53 str. 1 d. tokios pajamos neįskaitomos į 

draudţiamąsias pajamas). 

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

Skundą (prašymą) administracinėje byloje pateikusio asmens skundas gali būti patenkintas 

tik teismui konstatavus faktinį ir juridinį reiškiamų reikalavimų pagrįstumą, be to, tik tuo atveju, kai 

reikalavimai reiškiami tinkamam atsakovui. Kitaip tariant, teismui nustačius, kad būtent tas subjektas, 

kuriam reikalavimus reiškia pareiškėjas, turi pareiškėjo ginamai teisei (teisėtam interesui) 

koresponduojančią įstatyminę pareigą.  

Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnyje ,,Sprendimo teisėtumas ir 

pagrįstumas“ yra įtvirtintos priimančio sprendimą teismo (teisėjo) pareigos:  

,,1. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas. 
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2. Priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje 

įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios 

nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas. 

Skundas (prašymas) gali būti tenkinamas visiškai ar iš dalies. 

3.Teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius 

reikalavimus.“. 

Taigi pagal įstatymą bylą nagrinėjantis administracinis teismas (teisėjas) neturi teisės 

savarankiškai keisti skundo faktinio pagrindo, tik privalo konstatuoti, ar toks pagrindas yra, tačiau 

juridinį pagrindą teismas gali ir privalo pakeisti, jeigu pareiškėjas jį nurodo klaidingai, t. y. teismas 

privalo surasti ir pritaikyti tinkamą ginčo sprendimui įstatymą.  

Kaip matyti iš pareiškėjos nurodytų faktinių aplinkybių (skundo faktinio pagrindo), 

nagrinėjamas ginčas iš esmės kilo dėl pareiškėjai  neišmokėtos senatvės pensijos dalies priteisimo, 

todėl jam spręsti turėjo būti pritaikytos socialinio draudimo pensijų teisinius santykius, o ne civilinę 

deliktinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos. Kadangi pareiškėja juridinį savo reikalavimų 

pagrindą nurodė netinkamai, bylą nagrinėjusiam teismui teko pareiga pačiam kvalifikuoti ginčo 

teisinius santykius.  

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (1994 m. liepos 18 

d. Nr.I-549) (toliau – ir Įstatymas) apibrėţia šios rūšies pensijų mokėjimo teisinių santykių šalis ir šių 

santykių turinį.  

Įstatymo 7 straipsnis ,,Valstybinių socialinio draudimo pensijų mokėjimo šaltinis“ nustato, 

kad valstybinės socialinio draudimo pensijos mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo 

biudţeto. 

Įstatymo 40 straipsnis  įvardija valstybės instituciją, kuri turi įstatyminę pareigą paskirti ir 

mokėti pensijas:  

,,1. Valstybines socialinio draudimo pensijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos teritoriniai skyriai, vadovaudamiesi šiuo įstatymu bei Vyriausybės patvirtintais 

Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais. 

2. Pensijas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai pagal 

nuolatinę arba faktinę pensininko gyvenamąją vietą. Paslaugas, susijusias su pensijų pristatymu, uţ 

sutartą kainą gali teikti pašto ir kitos įmonės konkurso tvarka. Konkursai rengiami Viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu konkurse dalyvauja daugiau kaip viena įmonė ir jų siūloma pensijų 

pristatymo kaina ir kitos sąlygos vienodos, pirmenybė teikiama paštui. 

<...>.“. 

Įstatymo 44 straipsnio 1 dalis nustato paţeistos suinteresuotų asmenų teisės gauti įstatymu 

nustatyto dydţio valstybinio socialinio draudimo pensiją gynimo būdą:   

,, 1.Valstybinės socialinio draudimo pensijos suma, laiku negauta dėl pensiją skiriančios ar 

mokančios įstaigos kaltės, išmokama uţ praėjusį laiką neapribojant kokiu nors terminu“. 

Iš nurodytų teisės normų turinio akivaizdu, kad uţ pareiškėjos teisės gauti senatvės pensiją 

tikrą ar tariamą paţeidimą atsakinga valstybės institucija yra Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos Marijampolės skyrius. 

Pareiškėja reikalavimus priteisti neišmokėtą pensijos dalį reiškė Lietuvos valstybei, t. y. 

netinkamam atsakovui. Valstybė yra atskiras teisės subjektas, juridinis asmuo, turintis savarankišką 

teisinį statusą; pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnį valstybės valdţią Lietuvoje vykdo 

Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas, t.y. valstybė valdţios funkcijas įgyvendina 

per tam įstatymo įgaliotas institucijas. Tiek pati valstybė, tiek atskiros jos institucijos turi savarankišką 

teisinį statusą, gali įgyti teises ir pareigas bei būti teisinio santykio šalimi. Valstybės ir atskirų jos 

institucijų kaip teisės subjektų sutapatinimas negalimas nei materialine, nei procesine prasme.  

Kaip nurodyta anksčiau, neišmokėta valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dalis 

turi būti atlyginama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudţeto ir nėra įstatyminio pagrindo šią 

finansinę naštą perkelti valstybės biudţetui.  

Kadangi egzistuoja įstatymo garantuotas teisinis mechanizmas paţeistoms pareiškėjos 

teisėms į senatvės pensiją ginti ir pareiškėja turi galimybę šiuo mechanizmu pasinaudoti, 

nagrinėjamuose teisiniuose santykiuose nėra būtino deliktinės atsakomybės elemento – ţalos 

pareiškėjos turtui, todėl jos reikalavimai dėl ţalos atlyginimo valstybei negali būti patenkinti.  

Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 straipsnyje yra įtvirtintas aktyvus administracinio 

teismo vaidmuo padedant proceso dalyviams realizuoti jų procesines teises:   
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,,Teismas turi išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl 

procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų 

procesines teises“. Įstatymo 54 straipsnyje nustatyta, kad ,,jei teismas, nagrinėdamas bylą nustato, kad 

skundas (prašymas) paduotas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba netinkamam 

atsakovui, tai turi teisę pareiškėjo sutikimu juos pakeisti tinkamu pareiškėju arba atsakovu.“.  

Kaip matyti iš bylos procesinių dokumentų, pirmosios instancijos teismas nepritaikė ginčo 

teisiniams santykiams taikytino materialinio įstatymo ir nesiūlė pareiškėjai pakeisti netinkamą 

atsakovą – Lietuvos valstybę- tinkamu – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 

Marijampolės skyriumi. Dėl šių paţeidimų buvo priimtas neteisėtas teismo sprendimas, kuris 

panaikinamas, o byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.  

Iš naujo bylą nagrinėsiantis teismas turi pasiūlyti pareiškėjai pakeisti atsakovą tinkamu ir 

išspręsti ginčą pagal valstybinio socialinio draudimo pensijų teisinius santykius reglamentuojančius 

įstatymus. 

 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 

teisėjų kolegija 

 

n u t a r i a : 

 

Pareiškėjos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Kauno apygardos administracinio teismo 

2006 m. geguţės 5 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš 

naujo.  

Atsakovės apeliacinį skundą atmesti. 

Nutartis neskundţiama. 

  

 

 Dėl tarnybos santykių 

 

1.3.8.1. Dėl vidaus tarnybos pareigūno stažo skaičiavimo 

 

Aiškinant stojimo į tarnybą sąvokos turinį, sprendţiama dėl laiko, pagal kurį apskaičiuojami 

procentiniai priedai uţ ištarnautus pareigūnu metus, bei tarnybos laiko valstybinei pareigūno pensijai 

skirti. Todėl garantijų valstybės pareigūnams taikymas sietinas ne su noro stoti tarnybon pareiškimu, 

o su paskyrimu į pareigas. Stojimas į tarnybą yra pareigūno statuso įgijimo momentas, todėl Vidaus 

tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punkte vartojamas terminas „priimti į vidaus tarnybą“ savo 

turiniu tapatus terminui „stoti į tarnybą“.  

 

Administracinė byla Nr. A
7
-1491/2006 

Procesinio sprendimo kategorija 6.7 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  

2006 m. rugsėjo 26 d. 

Vilnius 

 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Birutės 

Janavičiūtės, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Gintaro Kryţevičiaus (pranešėjas), 

sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, 

viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal 

atsakovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus 

apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal 

pareiškėjo R. R. skundą atsakovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl 

sprendimo dalies panaikinimo.  

 

Teisėjų kolegija 
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n u s t a t ė : 

 

I. 

 

Pareiškėjas R. R. kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos policijos 

generalinio komisaro 2004 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. TE-30 „Dėl šalies teritorinių policijos įstaigų 

statutinių valstybės tarnautojų vidaus tarnybos staţo bei staţo priedo uţ tarnybos Lietuvos valstybei 

staţą dydţiui nustatyti patvirtinimo“ 47 punktą, kuriuo nustatytas jo vidaus tarnybos staţas ir staţas 

priedui uţ tarnybos metus Lietuvos valstybei ir įpareigoti Policijos departamentą perskaičiuoti ir 

nustatyti naują vidaus tarnybos staţą ir staţą priedo dydţiui, įskaitant pusę studijų Rietavo 

tarnybiniame ūkyje-technikume bei Lietuvos ţemės ūkio akademijoje. 

Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. sausio 30 d. 

įsakymo Nr. TE-30 „Dėl šalies teritorinių policijos įstaigų statutinių valstybės tarnautojų vidaus 

tarnybos staţo bei staţo priedo uţ tarnybos Lietuvos valstybei staţą dydţiui nustatyti patvirtinimo“ 47 

punktu jam nepagrįstai ir neteisėtai buvo sumaţintas tarnybos staţas. Paaiškino, kad 2004 m. vasario 6 

d. su prašymu perskaičiuoti vidaus tarnybos staţą ir staţą procentiniam priedui uţ tarnybos Lietuvos 

valstybei staţą gauti jis kreipėsi į Lietuvos policijos generalinį komisarą. Policijos departamento 

Personalo valdyboje išnagrinėjus prašymą vadovaujantis Vidaus tarnybos statutu, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų, pecialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, 

prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldţių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių 

valstybinių pensijų įstatymu buvo priimtas sprendimas, kad tarnybos staţo perskaičiuoti negali. 

Pareiškėjas paaiškino, kad apie 2004 m. vasario 6 d. prašymo tyrimo rezultatus jam nebuvo pranešta. 

Apie juos suţinojo 2005 m. lapkričio 17 d., kai Šilalės rajono policijos komisariato personalo grupės 

specialistė susipaţino su tarnybos bylos (saugomos Policijos departamento prie VRM Personalo 

valdyboje) turiniu ir pranešė, kad prašymas yra netenkintas. Pareiškėjas nurodė, kad 1985 m. rugsėjo 1 

d. įstojo į Rietavo tarybinį ūkį-technikumą, kurį baigė 1989 m. birţelio 30 d. Baigęs studijas iš karto 

įstojo į Lietuvos ţemės ūkio akademiją, kurią baigė 1994 m. birţelio 24 d. Po mokslo baigimo 

nepraėjus 3 mėnesiams, 1994 m. rugsėjo 12 d. kreipėsi į Šilalės r. policijos komisariatą dėl įdarbinimo. 

Tai patvirtina tarnybos byloje esantys dokumentai: autobiografija, anketa, sveikatos patikrinimo 

paţyma. Uţpildţius anketą buvo pradėtas specialusis patikrinimas, po kurio pareiškėjas 1994 m. spalio 

1 d. buvo paskirtas Šilalės r. policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų 

tyrimo grupės jaunesniuoju inspektoriumi. Dar 1995 m. balandţio 1 d. Šilalės r. policijos komisariato 

komisaro įsakymu Nr.15 T/E į darbo staţą procentiniam priedui gauti buvo uţskaityta pusė mokslo 

Lietuvos ţemės ūkio akademijoje laikotarpio, t. y. 2 m. 4 mėn. 27 d. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1995-01-20 nutarimu Nr. 83 patvirtintų „Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų 

tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldţių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo 

nuostatų" 6 punktu, Vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr. 170 patvirtintos instrukcijos „Dėl vidaus 

reikalų sistemos pareigūnų tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam priedui uţ ištarnautus metus 

gauti, nustatymo“ 2.12 punktu jam buvo įskaitoma pusė studijų Lietuvos ţemės ūkio akademijoje – 2 

m. 4 mėn. 27 d. Pareiškėjo manymu, turėjo būti įskaitoma ir pusė mokymosi laikotarpio Rietavo 

tarybiniame ūkyje-technikume. Pareiškėjas nurodė, jog ginčijamu įsakymu jo vidaus tarnybos staţas 

yra sumaţintas neteisėtai, kadangi taikymas Vidaus tarnybos statuto nuostatų bloginančių jo padėtį, 

ankstesniam laikotarpiui nei įsigaliojo statutas, prieštarauja materialinių teisės normų galiojimo laike 

taisyklėms bei paţeidţia konstitucinį teisėtų lūkesčių apsaugos principą, pagal kurį turi būti 

garantuojamos ir ginamos teisėtai įgytos subjektinės teisės. 

Atsakovas prašė skundą atmesti. Atsiliepime (b. 1. 38) nurodė, kad Lietuvos policijos 

generalinio komisaro 2004 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. TE-30 Šilalės policijos komisariatui buvo 

išsiųstas greituoju paštu (registro Nr. 21 kopija pateikta), o atsakymas į 2004 m. vasario 6 d. prašymą 

pateiktas 2004 m. kovo 5 d. raštu Nr. S5-1472. Todėl pareiškėjo teiginys, kad jis laiku nebuvo 

informuotas apie 2004 m. kovo 5 d. atsakymą Nr. S5-1472 nepagrįstas ir terminas skundui paduoti 

praleistas ne dėl svarbių prieţasčių, todėl nėra pagrindo atnaujinti skundo padavimo terminą. 

Atsiţvelgiant į Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatas, nėra pagrindo 

tenkinti pareiškėjo prašymą. 

 

II.  



Administracinių teismų praktikos Nr. 10 projektas 

 

 137 / 190 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. vasario 20 d. sprendimu pareiškėjo 

skundą patenkino iš dalies: panaikino Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. sausio 30 d. 

įsakymo Nr.TE 47 punktą, kuriuo nustatytas pareiškėjo R. R. vidaus tarnybos staţas ir staţas priedui 

uţ tarnybos metus Lietuvos valstybei, ir įpareigojo atsakovą perskaičiuoti pareiškėjo staţą, įskaitant 

pusę studijų laiko Lietuvos ţemės ūkio akademijoje. 

Teismas nustatė, jog Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. sausio 30 d. įsakymo 

Nr. TE-30 „Dėl šalies teritorinių policijos įstaigų statutinių valstybės tarnautojų vidaus tarnybos staţo 

bei staţo priedo uţ tarnybos Lietuvos valstybei staţą dydţiui nustatyti patvirtinimo“ 47 punktu R. R. 

buvo nustatytas vidaus tarnybos staţas ir staţas priedui uţ tarnybos metus Lietuvos valstybei, kuriuo į 

pareiškėjo tarnybos staţą nebuvo įskaičiuota mokymosi Lietuvos ţemės ūkio akademijoje atitinkama 

dalis laiko. Iki ginčijamo įsakymo priėmimo pareiškėjui į staţą vidaus tarnyboje buvo įskaityta pusė 

mokymosi Lietuvos ţemės ūkio akademijoje laiko. Šis laikotarpis buvo įskaitomas į pareiškėjo 

tarnybos laiką nuo pat jo tarnybos policijoje pradţios 1995 m. balandţio 5 d. vidaus tarnybos staţo 

komisijos išvados pagrindu. 

Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, 

prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldţių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių 

valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 6 punktas numatė, kad pareigūnų tarnybos laikui pensijai 

skirti prilyginami laikotarpiai, buvę iki šio įstatymo įsigaliojimo: mokymosi aukštosiose, 

specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo 

bei karo mokyklose laikas. Mokymosi analogiškose kitų valstybių mokyklose laikas gali būti 

įskaitytas į tarnybos laiką pensijai skirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Į tarnybos 

laiką pensijai skirti taip pat įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir 

specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko, jeigu jas baigę asmenys iš karto paskirti pareigūnais. 1995 

m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 83 „Dėl vidaus reikalų, specialiųjų 

tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, kalėjimo departamento 

ir jam pavaldţių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei 

mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam priedui uţ ištarnautus 

metus gauti, nustatymo“ buvo patvirtinti pareigūnų ir karių valstybinių pensijų nuostatai. Šių nuostatų 

6.2 punkte nustatyta, kad į vidaus tarnybos staţą pareigūnams įskaitoma pusė mokymosi kitose 

aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko, jeigu tarp mokslo baigimo ir 

stojimo į tarnybą nepraėję trys mėnesiai, pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų, 

taip pat būtinosios tarnybos kariuomenėje ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme. 

Valstybinių pensijų įstatymas nustatė sąlygą, būtiną mokymosi kitose mokyklose laikui į 

vidaus tarnybos staţą įskaityti. Asmuo po baigimo turėjo iš karto pradėti tarnybą, jis po baigimo 

neturėjo būti dirbęs kitose darbovietėse. Konkretūs terminai, per kuriuos asmuo turėjo stoti į tarnybą, 

nustatyti pareigūnų ir karių valstybinių pensijų nuostatuose. Teismas paţymėjo, kad nuostatuose 

numatyta stojimo, o ne priėmimo į tarnybą sąvoka. 

Teismas nurodė, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo priėmimo į 

policiją procedūra buvo pradėta 1994 m. rugsėjo 12 d. (b.l. 40-43). 1994 m. rugsėjo 19 d. pareiškėjo 

prašymas priimti į tarnybą patenkintas ir nuo 1994 m. spalio 1 d. pareiškėjas paskirtas į pareigas. 

Lietuvos ţemės ūkio akademiją pareiškėjas baigė 1994 m. birţelio 24 d., stojimo į policiją procedūra 

pradėta 1994 m. rugsėjo 12 d., tai yra nepraėjus trims mėnesiams po mokslo aukštojoje mokykloje 

pabaigimo, todėl teismas nusprendė, kad pareiškėjui iki skundţiamo įsakymo priėmimo, pagrįstai į 

tarnybos staţą buvo įskaičiuota pusė mokymosi Lietuvos ţemės ūkio ministerijoje laiko. 

Atsakovas perskaičiavo pareiškėjui vidaus tarnybos staţą tuo pagrindu, kad Vidaus tarnybos 

statuto nuostatos pakeitė vidaus tarnybos staţo skaičiavimo taisykles. Teismas nusprendė, jog toks 

įstatymo taikymas atgal paţeidţia materialinių teisės normų galiojimo laike taisykles bei konstitucinį 

teisėtų lūkesčių apsaugos principą, todėl negali būti pripaţįstamas teisingu. 

Teismas sprendime nurodė, jog pareiškėjo prašymas dėl įpareigojimo įskaičiuoti pusę 

mokymosi Rietavo aukštesniojoje ţemės ūkio mokykloje laiko, yra nepagrįstas, todėl netenkinamas. 

Pareiškėjas teismo posėdţio metu pripaţino, kad 1995 m. buvo nustatytas tarnybos staţas, kuriuo buvo 

įskaičiuota pusė mokymosi Lietuvos ţemės ūkio akademijoje laiko. Į šį laiką mokymosi trukmė 

Rietavo aukštesniojoje mokykloje įskaičiuota nebuvo. Pareiškėjui ši išvada buvo ţinoma, jis su ja 

sutiko ir nustatyta tvarka neginčijo. Tuo metu galiojančios teisės normos nustatė, kad po atitinkamos 

mokyklos baigimo asmuo turėjo būti paskirtas pareigūnu iš karto po baigimo. Po minėtos Rietavo 
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aukštesniosios mokyklos baigimo pareiškėjas pareigūnu paskirtas nebuvo, todėl jam pagrįstai dalis 

mokymosi laiko minėtoje mokykloje nebuvo įskaityta į tarnybos laiką. 

 

III. 

 

Apeliaciniu skundu atsakovas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos prašo 

panaikinti 2006 m. vasario 20 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, o bylą 

nutraukti; jeigu teismas nuspręs, kad skundo padavimo terminas atnaujintas pagrįstai, prašo teismo 

panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo atmesti 

pareiškėjo skundą. 

Atsakovo manymu, teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, dėl ko padarė 

nepagrįstas išvadas, o, taip pat netinkamai išaiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas: 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. TE-30 Šilalės 

policijos komisariatui išsiųstas greituoju paštu (registro Nr. 21 kopija pateikta), o atsakymas į 2004 m. 

vasario 6 d. prašymą pateiktas 2004 m. kovo 5 d. raštu Nr. S5-1472. Todėl nepagrįstas pareiškėjo 

teiginys, kad jis laiku nebuvo informuotas apie 2004 m. kovo 5 d. atsakymą Nr. S5-1472. 

Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad į vidaus tarnybos staţą 

taip pat įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu jas baigę asmenys 

yra priimti į vidaus tarnybą per tris mėnesius, pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir gimdymo 

atostogų, taip pat būtinosios tarnybos kariuomenėje ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme. 

Paţymi, kad pareiškėjas per tris mėnesius nebuvo priimtas į vidaus tarnybą. Atsakovo manymu, šis 

vidaus tarnybos staţo patvirtinimas nesusijęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 

d. nutarimu Nr. 83 „Dėl vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto 

apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldţių įstaigų ir valstybės 

įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos 

laiko, kurio reikia procentiniam priedui uţ ištarnautus metus gauti, nustatymo“ reglamentuoto staţo 

pensijai gauti skaičiavimu. Todėl mano, kad nėra pagrindo naikinti minėto policijos generalinio 

komisaro įsakymo punkto, kuriuo nustatytas pareiškėjo vidaus tarnybos staţas bei staţas priedo 

dydţiui. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl vidaus 

reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, 

Kalėjimų departamento ir jam pavaldţių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių 

pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam 

priedui uţ ištarnautus metus gauti, nustatymo“ 6.2 punkte paminėta sąvoka „stojimas į tarnybą“ turėtų 

būti vertinama kaip tarnybos pradţia. 

Atsiţvelgdamas į tai, kad terminas skundui paduoti praleistas ne dėl svarbių prieţasčių, 

atsakovas mano, kad nebuvo pagrindo atnaujinti skundo padavimo terminą. 

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

IV. 

 

Atsakovo prašymas dėl bylos nutraukimo neteisėtai atnaujinus terminą skundui į teismą 

paduoti atmestinas. 

Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog byloje nėra įrodymų, kuriais 

remiantis galima būtų paneigti pareiškėjo tvirtinimus, kad apie 2004 m. vasario 6 d. prašymo tyrimo 

rezultatus jis suţinojo anksčiau nei jo nurodytu laiku – 2005 m. lapkričio 17 d.  

 

V. 

 

Pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo patenkintas pareiškėjo reikalavimas 

panaikinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. sausio 30 d. įsakymo Nr.TE 47 punktą, 

kuriuo nustatytas R.R. vidaus tarnybos staţas ir staţas priedui uţ tarnybos metus Lietuvos valstybei, o 

atsakovas įpareigotas perskaičiuoti pareiškėjo staţą, įskaitant pusę studijų laiko Lietuvos ţemės ūkio 
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akademijoje, panaikinamas dėl neteisingo materialinės teisės normų taikymo, ir šis pareiškėjo 

reikalavimas atmetamas. 

Byloje nustatyta, jog Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. sausio 30 d. įsakymo 

Nr. TE-30 „Dėl šalies teritorinių policijos įstaigų statutinių valstybės tarnautojų vidaus tarnybos staţo 

bei staţo priedo uţ tarnybos Lietuvos valstybei staţą dydţiui nustatyti patvirtinimo“ 47 punktu R. R. 

buvo nustatytas vidaus tarnybos staţas ir staţas priedui uţ tarnybos metus Lietuvos valstybei, kuriuo į 

pareiškėjo tarnybos staţą nebuvo įskaičiuota mokymosi Lietuvos ţemės ūkio akademijoje atitinkama 

dalis laiko. Iki ginčijamo įsakymo priėmimo pareiškėjui į staţą vidaus tarnyboje buvo įskaityta pusė 

mokymosi Lietuvos ţemės ūkio akademijoje laiko. Šis laikotarpis buvo įskaitomas į pareiškėjo 

tarnybos laiką nuo pat jo tarnybos policijoje pradţios 1995 m. balandţio 5 d. vidaus tarnybos staţo 

komisijos išvados pagrindu. 

Remiantis Vidaus tarnybos statuto 37 straipsniu, vidaus tarnybos staţas pareigūnui 

skaičiuojamas tarnybos pradţia laikant jo priėmimo į vidaus tarnybą datą, į vidaus tarnybos staţą 

papildomai įskaitant (tarp jų ir laikotarpius, buvusius iki 1990 m. kovo 11 d.). Vidaus tarnybos statuto 

37 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyta, kad į vidaus tarnybos staţą įskaitoma pusė mokymosi kitose 

aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu jas baigę asmenys yra priimti į vidaus tarnybą per tris 

mėnesius, pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat būtinosios tarnybos 

kariuomenėje ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme. 

Kaip matyti, pusė mokymosi kitose aukštosiose švietimo įstaigose laiko į staţą įskaitoma, 

jeigu jas baigę asmenys yra priimti į vidaus tarnybą per tris mėnesius.   

Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, 

prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldţių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių 

valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 6 punktas, galiojęs ginčijamo įsakymo priėmimo metu, 

numatė, jog į tarnybos laiką pensijai skirti įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, 

aukštesniosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko, jeigu jas baigę asmenys iš karto paskirti 

pareigūnais. 

Sąvokos „iš karto paskirti pareigūnais“ reikšmė šiame įstatyme neapibrėţta, todėl ji 

aiškintina taip, kaip nustatyta Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punkte – į vidaus 

tarnybos staţą įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu jas baigę 

asmenys yra priimti į vidaus tarnybą per tris mėnesius. Paţymėtina, jog toks teisės taikymas pagrįstas 

Statuto paskirtį apibrėţiančio 1 straipsnio nuostatomis. 

Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų 

tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldţių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo 

nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam priedui uţ ištarnautus metus gauti, 

nustatymo“ 4.2 punktas nustato, jog asmenims, priimtiems iki 1995 m. sausio 1 d. į tarnybą vidaus 

reikalų, valstybės saugumo bei prokuratūros sistemų pareigūnais, tarnybos laikui, pagal kurį 

apskaičiuojami procentiniai priedai uţ ištarnautus metus, prilyginami laikotarpiai, nurodyti Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, 

prokuratūros, Kalėjimų departamento ir jam pavaldţių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių 

valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnyje. 

Šiuo nutarimu patvirtintų Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, 

krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldţių įstaigų ir valstybės 

įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų 6.2 punkte numatyta, 

jog į tarnybos laiką, nurodytą Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto 

apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldţių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų 

ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnyje, iki 1995 m. sausio 1 d. įskaitoma pusė mokymosi 

kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko, jeigu tarp mokslo 

baigimo ir stojimo į tarnybą nepraėję 3 mėnesiai, pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir gimdymo 

atostogų, taip pat būtinosios tarnybos kariuomenėje ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme. 

Aiškinant stojimo į tarnybą sąvokos turinį, būtina atkreipti dėmesį, jog pusė mokymosi 

Lietuvos ţemės ūkio akademijoje laiko buvo įskaitoma į pareiškėjo tarnybos laiką nuo pat jo tarnybos 

policijoje pradţios 1995 m. balandţio 5 d. vidaus tarnybos staţo komisijos išvados pagrindu, todėl 

būtina įvertinti, ar pasikeitė teisės normos ginčijamo įsakymo priėmimo momentui ir tarnybos laiko, 

pagal kurį apskaičiuojami procentiniai priedai uţ ištarnautus metus, bei tarnybos laiko pensijai skirti 

perskaičiavimas pagal jas paţeidė pareiškėjo teisėtus lūkesčius, ar iki ginčijamo įsakymo priėmimo 

tarnybos laikas, pagal kurį apskaičiuojami procentiniai priedai uţ ištarnautus metus, bei tarnybos 
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laikas pensijai skirti skaičiuotas neteisingai. Antruoju atveju būtų teisinis pagrindas išvadai, jog teisėti 

lūkesčiai nesusiformavo. 

Aiškinant stojimo į tarnybą sąvokos turinį, paţymėtina, jog sprendţiama dėl laiko, pagal 

kurį apskaičiuojami procentiniai priedai uţ ištarnautus pareigūnu metus, bei tarnybos laiko valstybinei 

pareigūno pensijai skirti. Todėl garantijų valstybės pareigūnams taikymas sietinas ne su noro stoti 

tarnybon pareiškimu, o su paskyrimu į pareigas (Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto, patvirtinto 

Vyriausybės 1991 m. liepos 29 d. nutarimu  Nr. 304, 17 p., Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 2003 

m. balandţio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538, 10 str. 3 p.). Dėl to konstatuotina, jog stojimas į tarnybą yra 

pareigūno statuso įgijimo momentas, todėl darytina išvada, kad Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 

2003 m. balandţio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538, 37 straipsnio 1 dalies 9 punkte vartojamas terminas 

„priimti į vidaus tarnybą“ savo turiniu tapatus terminui „stojimas į tarnybą“, o tai sąlygoja 

pripaţinimą, kad pareiškėjo teisėtų lūkesčių principas nepaţeistas. Tarp mokslo baigimo ir stojimo į 

tarnybą praėję daugiau nei 3 mėnesiai, todėl atsakovas priėmė teisėtą individualų teisės aktą, kurio 

naikinti teisinio pagrindo nėra. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 

1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija  

 

n u t a r i a :  

 

Atsakovo apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimą pakeisti. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimą, kuriuo 

patenkintas pareiškėjo reikalavimas panaikinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. sausio 

30 d. įsakymo Nr.TE 47 punktą, kuriuo nustatytas R. R. vidaus tarnybos staţas ir staţas priedui uţ 

tarnybos metus Lietuvos valstybei, o atsakovas įpareigotas perskaičiuoti pareiškėjo staţą, įskaitant 

pusę studijų laiko Lietuvos ţemės ūkio akademijoje, panaikinti ir šį pareiškėjo reikalavimą atmesti. 

Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. 

Nutartis neskundţiama.  

 

 

 Dėl Vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimų  

 

1.3.9.1. Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos kompetencijos vertinti asmenų, 

nebedirbančių valstybinėje tarnyboje, veiksmus 

 

Vienas iš Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo tikslų yra siekis uţkirsti 

kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra 

speciali institucija, kuri turi vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo nuostatas, todėl minėto tikslo siekimas yra ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 

uţduotis. Konkrečių asmenų veiksmų įvertinimas viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo reikalavimų atitikimo poţiūriu gali turėti prevencinį poveikį minėtam tikslui 

pasiekti. Tačiau toks poveikis yra Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos konkrečių, Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje išvardintų veiksmų 

rezultatas, o ne jos kompetencijos dalis.  

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gali svarstyti bei įvertinti privačių ir visuomenės viešųjų 

interesų suderinimo poţiūriu tik asmenis, kurie svarstymo metu priklauso Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatytai asmenų grupei, t. y. 

valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų grupei.  

 

Administracinė byla Nr. A
11

–1935/2006 

Procesinio sprendimo kategorija 19 

 

S P R E N D I M A S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
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Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 

Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė) ir Edvardo 

Sinkevičiaus,     

sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, 

dalyvaujant pareiškėjui J. L., 

pareiškėjo atstovui advokatui Šarūnui Vilčinskui, 

atsakovo atstovui Juozui Sinkevičiui, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. L. ir 

atsakovo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2006 m. balandţio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. 

L. skundą atsakovui Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai dėl sprendimo panaikinimo.  

 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė: 

 

I. 

 

Pareiškėjas J. L. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 3 – 5) kreipėsi į Vilniaus apygardos 

administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 

(toliau – ir atsakovas, Komisija) 2005 m. gruodţio 6 d. sprendimą Nr. KS-30 ir bylą nutraukti. 

Pareiškėjas taip pat prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad būtų nustatyta, ar Lietuvos Respublikos 

Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. IX-1387 patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 

nuostatų (toliau – ir Komisijos nuostatai) 7.4 punktas pagal formą ir esmę neprieštarauja teisinės 

valstybės, valdţių padalijimo ir jos galių apribojimo principams, nurodytiems Konstitucijos 5 

straipsnio 1 dalyje, XII skirsnyje ir Valstybės kontrolės įstatymo 3 straipsnyje (b. l. 147 – 149).  

Pareiškėjas nurodė, kad skundţiamu sprendimu atsakovas konstatavo, jog jis, eidamas 

valstybės kontrolieriaus pareigas, paţeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktų reikalavimus. Pareiškėjas teigė, kad 

atsakovas, priimdamas sprendimą, ignoravo dalį Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. 

rugsėjo 7 d. sprendimo nurodymų, o kitą dalį įvykdė tik formaliai, paţeisdamas Administracinių bylų 

teisenos įstatymo (toliau –  ir ABTĮ) 14 straipsnio 1 dalyje nustatytą principą  dėl įsiteisėjusio teismo 

sprendimo privalomumo visoms valstybės institucijoms ir pareigūnams. Pabrėţė, kad nepadarė 

nurodytų paţeidimų, nes tarnybiniu automobiliu naudojosi tik tarnybos tikslais. Pareiškėjas paţymėjo, 

jog atsakovas nesutiko su paminėto teismo sprendimo nurodymu  dėl galimybės taikyti Valstybės 

tarnybos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias tarnybinių nuobaudų skyrimą, Įstatymo reikalavimų 

paţeidimų senaties terminui skaičiuoti (ABTĮ 4 str. 5 d.). Atsakovas nepagrįstai kaltina asmenis, kurie 

objektyviai negali detalizuoti savaitgalių komandiruočių dienotvarkių. Pabrėţė, jog tyrimas buvo 

pradėtas neteisėtai, nes Komisijos pirmininko 2004 m. liepos 5 d. raštas Nr. S-2666-(2.5) ,,Dėl 

paaiškinimo pateikimo“ negali prilygti Komisijos in corpore sprendimui (Įstatymo 23 str. 6 d. 4 p.). 

Be to, Komisija neįvykdė teismo nurodymo sprendimą pagrįsti nustatytais faktais, nes nesusipaţino ir 

neįvertino visų pateiktų dokumentų. Pareiškėjas nurodė, kad ginčija ir naują sprendimo teiginį, jog 

paţeidė Įstatymo 3 straipsnio 2 punkto reikalavimą. Atkreipė dėmesį, kad priimant ginčijamą 

sprendimą nebedirbo valstybės tarnyboje, o Įstatymas reglamentuoja tik šioje tarnyboje dirbančių 

asmenų santykius, išskyrus 4 skirsnį (1–7, 11–15, 22 str.), ir nenumato išimčių tęsti tyrimo procesą 

tapus privačiu asmeniu, todėl procesas turi būti nutrauktas. Be to, išėjus iš darbo, drausminių 

nuobaudų skyrimo procedūra iškart nutrūksta (Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. birţelio 25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintos Tarnybinių nuobaudų skyrimo 

valstybės tarnautojams taisyklės (toliau – ir Taisyklės)). Pareiškėjas suabejojo Komisijai Lietuvos 

Respublikos Seimo teisės aktais suteiktos tyrimo ir sprendimo priėmimo funkcijos konstitucingumu, 

todėl prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą.  

Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 14–16) prašė skundą atmesti. Taip pat prašė atmesti 

prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą (b. l. 152–153). 

Atsakovas nurodė, kad vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. 

rugsėjo 7 d. sprendimo nurodymus apsvarstė klausimą dėl senatį reguliuojančių įstatymų analogijos 
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taikymo ir padarė išvadą, jog senaties terminų viešajam interesui ginti nebuvimas nėra Įstatymo 

spraga, todėl įstatymo analogija negali būti taikoma. Paţymėjo, jog remiantis surinktais dokumentais 

buvo nustatyta, kad pareiškėjas naudojosi tarnybiniu automobiliu ne tarnybinei veiklai. Atsakovas 

nurodė, kad Komisijoje svarstomi asmenys nėra  su ja susiję tarnybiniais santykiais, todėl tarnybos 

santykių nutraukimas neturi reikšmės svarstant klausimą dėl galimo interesų konflikto buvimo. Toks 

svarstymas yra būtinas, kad Įstatymo paţeidėjas tam tikrą laiką negalėtų sugrįţti į valstybinę tarnybą. 

Kitoks Įstatymo aiškinimas ir taikymas prieštarautų Įstatymo 1 straipsnyje išdėstytiems tikslams – 

ginti viešuosius interesus, uţkirsti kelią korupcijai. Atsakovas pabrėţė, kad Komisijos procesinė 

veikla tiriant galimus viešųjų ir privačių interesų konfliktus nereglamentuota, todėl Komisija 

subsidiariai vadovaujasi panašius santykius reguliuojančiais procesiniais įstatymais  bei bendraisiais 

teisės principais. Todėl pareiškėjo teigimas, kad tyrimą Komisija gali pradėti tik kolegialiai, bet ne jos 

pirmininkas, nepagrįstas įstatymu. Atsakovas paţymėjo, kad beveik analogišką prašymą kreiptis į 

Konstitucinį Teismą pareiškėjas buvo pateikęs ankstesnėje byloje, kuris buvo atmestas. Šis prašymas 

taip pat suformuluotas ydingai (Konstitucinio Teismo įstatymo 67 str.). 

 

II. 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. balandţio 20 d. sprendimu (b. l. 166 – 

173) pareiškėjo skundą atmetė. 

Teismas paţymėjo, kad valstybės kontrolieriui yra taikomi Įstatymo reikalavimai. Tai 

konstatavo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 7 d. sprendime. Viena iš 

Įstatymo vykdymo kontrolės institucijų yra Komisija (Įstatymo 22 str. 1 d. 2 p.). Todėl teiginys, kad 

Komisija neturėjo teisės kontroliuoti tuo metu buvusio valstybės kontrolieriaus pareiškėjo tarnybinėje 

veikloje galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, yra nepagrįstas. Teismas taip pat paţymėjo, jog 

Komisijos pirmininko atliktas procedūrinis veiksmas, t. y. tyrimo inicijavimas, nelaikytinas paţeidimu 

pagal Įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 4 punkto prasmę, kuris suponuotų priimto sprendimo 

neteisėtumą. Teismas nurodė, kad nutraukus tarnybos santykius nutrūksta ir tarnybinių nuobaudų 

skyrimo procedūra, nes tarnybines nuobaudas galima skirti tik valstybinėje tarnyboje dirbantiems 

asmenims (Taisyklių 1 p.). Komisijos svarstomi asmenys nesusiję su ja tarnybiniais santykiais, todėl 

tarnybinių santykių nutraukimas, kaip teisingai nurodė atsakovas, neturi reikšmės sprendţiant 

klausimą dėl asmens galimo interesų konflikto buvimo, kai jis ėjo pareigas valstybės tarnyboje. 

Teismui nekilo pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo nurodytų teisės normų konstitucingumo (ABTĮ 4 str. 2 

d.). Be to, teismas nurodė, kad   pareiškėjo prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą nėra visiškai 

aiškus, jis yra abstraktaus pobūdţio, todėl negali būti tenkinamas. Teismas, atsiţvelgdamas į paminėtą 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, konstatavo, kad teisiniam persekiojimui, t. y. 

uţ Komisijos nustatytus pareiškėjo Įstatymo 3 straipsnyje numatytų prievolių paţeidimus, kuris susijęs 

su konstitucinių teisių ribojimu, turi būti taikomi senaties terminai. Kadangi Įstatymas tokių terminų 

nenumato, todėl ši teisės spraga turi būti uţpildyta taikant įstatymo analogiją (ABTĮ 4 str. 5 d.), t. y. 

Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą, nes paţeidimą nustatė 

Komisija, ne pareiškėjo darbdavys. Atsiţvelgdamas į tai ir į skundţiamo sprendimo priėmimo datą 

(2005 m. gruodţio 6 d.), teismas padarė išvadą, jog šiai bylai yra svarbios tik pareiškėjo veikos nuo 

2002 m. gruodţio 6 d., nes iki šios datos veikų teisiniam įvertinimui yra praleistas senaties terminas. 

Teismas paţymėjo, kad Įstatymas (3 str. 2, 3, 6 p.) nesieja viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje paţeidimo su gautos asmeninės naudos dydţiu ar tai, kiek kartų asmuo paţeidė 

šio įstatymo nuostatas, o įsakmiai draudţia naudotis tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti, 

naudotis valstybės nuosavybe veiklai, nesusijusiai su tarnyba. Teismas, įvertinęs faktines bylos 

aplinkybes, konstatavo, kad pareiškėjas, eidamas valstybės kontrolieriaus pareigas, ne tarnybos 

reikalais, poilsio ir švenčių dienomis, t. y. 2002 m. gruodţio 24 – 29 d. ir 2003 m. sausio 25 – 27 d., 

vykdamas į Klaipėdą ir vaţiuodamas Vilniuje tarnybiniu automobiliu, kurio eksploatavimo išlaidos 

buvo apmokėtos valstybės biudţeto lėšomis, neabejotinai paţeidė Įstatymo 3 straipsnio 3 ir 6 punktų 

reikalavimus. Nors kai kurie atsakovo sprendimo motyvai keistini, tačiau iš esmės atsakovas priėmė 

teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.). 

 

III. 
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Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 180) prašo panaikinti Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2006 m. balandţio 20 d. sprendimą ir bylą nutraukti. Apeliacinis skundas 

grindţiamas šiais argumentais: 

1. Teismas, taikydamas 3 metų senaties terminą, netinkamai įvertino faktinę aplinkybę, t. y. 

kad Komisija tyrimą dėl tų pačių tarnybinių išvykų į Klaipėdą pradėjo dar 2003 m. rudenį, o 2003 m. 

gruodţio 23 d. priėmė sprendimą Nr. KS-30.   

2. Tyrimas Komisijos pirmininko vienasmeniškais veiksmais buvo pradėtas neteisėtai, nes 

tyrimą galima pradėti tik Komisijos in corpore sprendimu. 

3. Teismas netinkamai įvertino įrodymus. 

4. Neturi motyvų komentuoti teismo teiginio, kad nors kai kurie atsakovo sprendimo 

motyvai keistini, tačiau iš esmės atsakovas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. 

Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 176–177) prašo pašalinti Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2006 m. balandţio 20 d. sprendimo motyvus, kuriais grindţiamas Valstybės 

tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyto 3 metų termino taikymas pagal analogiją, svarstant 

ir priimant sprendimus dėl viešųjų ir privačių interesų konfliktų, o pareiškėjo reikalavimą taikyti pagal 

analogiją Valstybės tarnybos įstatymo nustatytą terminą tarnybinėms nuobaudoms skirti atmesti. 

Apeliacinis skundas grindţiamas šiais argumentais: 

1. Įstatymas neleidţia taikyti terminų analogijos (ABTĮ 4 str. 5 d., Civilinio kodekso (toliau 

– ir CK) 1.8 str.). 

2. Komisijos sprendimu pareigūno pripaţinimas paţeidusiu Įstatymą nėra tarnybinė 

nuobauda. 

3. Įstatymo tikslas yra sudaryti prielaidas įgyvendinti Konstitucijos 5 straipsnio nuostatą – 

valdţios įstaigos tarnauja ţmonėms. Terminų nebuvimas nėra Įstatymo spraga, o uţtikrina viešojo 

intereso prioritetinį gynybos principą. Terminų taikymas susiaurins Įstatymo taikymo galimybes, o tai 

prieštarautų kovos su korupcija valstybinėje tarnyboje tikslams bei uţdaviniams. 

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

IV. 

 

Pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o atsakovo skundas atmestinas. 

Nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl pareiškėjo, kaip valstybės kontrolieriaus, 

veiksmų įvertinimo Įstatymo 3 straipsnio 2, 3 ir 6 punktų taikymo aspektu, kuris (įvertinimas) buvo 

pateiktas pareiškėjo skundţiamame atsakovo 2005 m. gruodţio 6 d. sprendime. Šis atsakovo 

sprendimas buvo priimtas po to, kai pareiškėjas jau nebėjo valstybės kontrolieriaus ir apskritai 

valstybės pareigūno pareigų. (Pagal bylos duomenis, pareiškėjas nustojo eiti valstybės kontrolieriaus 

pareigas nuo 2005-02-04 ir skundţiamo sprendimo priėmimo metu bei iki šiol nebuvo ir nėra 

valstybės pareigūnas, ir Įstatymo 2 str. 1 d. taikymo prasme nuo 2005-02-04 jis nepatenka į asmenų, 

dirbančių valstybinėje tarnyboje, ratą). Paţymėtina, kad pareiškėjas buvo atleistas iš valstybės 

kontrolieriaus pareigų (iš valstybės tarnybos) ne dėl Įstatymo paţeidimų, o dėl kitos prieţasties - 

kadencijos laiko pasibaigimo. Taigi nagrinėjant šį administracinį ginčą yra svarbu išaiškinti 

(apsvarstyti), ar Įstatymo taikymo poţiūriu pareiškėjo veiksmai galėjo būti atsakovo vertinami tuo 

metu, kai jis nebebuvo Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje (skundţiamo ir pirmosios instancijos teismo 

sprendimų priėmimo metu galiojusi 2003-11-06 įstatymo Nr. IX-1809 redakcija) numatytu subjektu. 

Tam yra būtinas atitinkamas Įstatymo nuostatų aiškinimas. 

Pagal Įstatymo 3 straipsnį (nustatantį asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, prievoles), 

viešųjų interesų viršenybei uţtikrinti asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, privalo įstatymų 

nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto (2 p.); nesinaudoti pareigomis asmeninei 

naudai gauti (3 p.); nesinaudoti ir neleisti naudotis jokia valstybės nuosavybe, taip pat ir valstybei 

nuomojama nuosavybe, kitokiai nei tarnybinei veiklai (6 p.). Paţymėtina, kad Įstatymo 3 straipsnio 

nuostatos yra bendrosios (straipsnis yra Įstatymo pirmajame skirsnyje „Bendrosios nuostatos“), todėl 

pagal konkrečią situaciją šios nuostatos turi būti taikomos kartu su Įstatymo trečiojo skirsnio (kuriame 

yra pateikti reikalavimai asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje) nuostatomis arba atsiţvelgiant 

į jas. Įstatymo trečiojo skirsnio (11–15 str.) nuostatos, pagal skirsnio apibūdinimą ir jame pateiktų 

straipsnių turinį, taip pat kaip ir nurodytos Įstatymo 3 straipsnio nuostatos, yra adresuotos asmenims, 
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dirbantiems valstybinėje tarnyboje, t. y. specialiems subjektams, išvardintiems minėtoje Įstatymo 2 

straipsnio 1 dalyje. Aiškinant nurodytas Įstatymo nuostatas lingvistiniu teisės aiškinimo metodu 

paţymėtina, kad jos yra skirtos reglamentuoti dirbančių, t. y. nenutraukusių darbo (tarnybos) santykių, 

asmenų privačių ir visuomenės viešųjų interesų suderinimą. Todėl galima daryti pagrįstą prielaidą, kad 

tokių asmenų veiksmų vertinimas šiuo aspektu taip pat turi būti atliekamas tuo metu, kai nurodyti 

darbo (tarnybos) santykiai nėra nutrūkę.  

Pagal Įstatymo 1 straipsnį, šiuo įstatymu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių 

asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, uţtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė 

būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir uţkirsti kelią 

atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje. Iš šios teisės normos matyti, kad siekis suderinti 

valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus nukreiptas į 

dirbančius asmenis. Todėl dėl aukščiau pateiktų argumentų taip pat galima daryti pagrįstą prielaidą, 

kad tokių asmenų veiksmų vertinimas nurodytu aspektu turi būti atliekamas tuo metu, kai nurodyti 

darbo (tarnybos) santykiai nėra nutrūkę.   

Komisijos (atsakovo) paskirtis ir kompetencija, siekiant uţtikrinti Įstatymo 1 straipsnyje 

nurodytų tikslų laikymąsi, nustatyti Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte bei 23 straipsnio 6 dalyje. 

Pagal Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Komisija (tarp kitų institucijų) kontroliuoja, kaip 

asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, vykdo šio įstatymo nuostatas. Įstatymo 23 straipsnio 6 

dalyje yra išvardinti tokios kontrolės būdai: Komisija analizuoja šio įstatymo taikymo problemas (1 

p.); teikia ieškinius (prašymus) teismui nutraukti valstybinės tarnybos santykius su valstybinėje 

tarnyboje dirbančiais asmenimis dėl šio įstatymo reikalavimų paţeidimo ar darbo sutarčių bei 

sandorių, sudarytų paţeidţiant šio įstatymo reikalavimus, nutraukimo ar pripaţinimo negaliojančiais 

(2 p.); gali kreiptis į Seimo valdybą, kad ši teiktų siūlymus atleisti Seimo skiriamus pareigūnus arba 

kad būtų inicijuotas Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymas, jeigu yra gauta pagrįsta 

informacija, kad Respublikos Prezidentas, Seimo narys, Ministras Pirmininkas, taip pat Seimo 

skiriami teisėjai nevykdo šio įstatymo reikalavimų (3 p.); gali kreiptis į Respublikos Prezidentą dėl jo 

skiriamų pareigūnų atleidimo arba siūlyti, kad būtų inicijuotas tyrimas, jeigu yra gauta pagrįsta 

informacija, kad Respublikos Prezidento skiriami pareigūnai nevykdo šio įstatymo reikalavimų(4 p.); 

atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų vadovams ar jų įgaliotiems atstovams teikia 

rekomendacijas dėl šio įstatymo įgyvendinimo tvarkos (5 p.); gali pavesti institucijos vadovui ar jo 

įgaliotam atstovui atlikti arba pati atlikti tyrimą, jeigu yra gauta pagrįsta informacija, kad asmuo, 

dirbantis valstybinėje tarnyboje, nesilaiko šio įstatymo reikalavimų (6 p.); asmens, dirbančio 

valstybinėje tarnyboje, raštišku prašymu gali atlikti tyrimą, ar institucijos vadovas tinkamai taiko 

pareiškėjui šio įstatymo nuostatas. (7 p.). Pagal Įstatymo 23 straipsnio 8 dalį (šiai bylai aktuali 2003-

11-06 įstatymo Nr. IX-1809 redakcija), įstatymų nustatyta tvarka neapskųstas, teismo nesustabdytas ar 

nepanaikintas Komisijos sprendimas dėl Įstatymo paţeidimo yra pagrindas teisės aktų nustatyta tvarka 

skirti tarnybinę (drausminę) nuobaudą asmeniui, paţeidusiam šio įstatymo reikalavimus, ir taikyti šio 

įstatymo 15 straipsnyje nustatytus kitus apribojimus ir draudimus. Pagal įstatymo 15 straipsnį (šiai 

bylai aktuali 2003-11-06 įstatymo Nr. IX-1809 redakcija), valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, 

teisės aktų nustatyta tvarka pripaţinti paţeidusiais šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus negali 

būti skatinami, skiriami į aukštesnes pareigas, o atleisti iš valstybinės tarnybos uţ šio įstatymo 

paţeidimus trejus metus nuo atleidimo negali būti priimami į valstybinę tarnybą.  

Aiškinant svarstomu aspektu nurodytas Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 23 

straipsnio 6 dalies 2, 3, 4, 6 punktų bei 8 dalies nuostatas minėtu teisės aiškinimo metodu, galima 

daryti išvadą, kad Komisija vertina ir pateikia atitinkamo įvertinimo išvadas (ieškinių ar prašymų 

teismui, kreipimosi į Seimo valdybą arba į Respublikos Prezidentą forma) tik nenutraukusių darbinių 

(Įstatymo taikymo prasme) santykių asmenų atţvilgiu. Komisijos padarytos išvados (priimto 

sprendimo) teisinių pasekmių atsiradimo ir taikymo laike poţiūriu (Įstatymo 23 str. 8 d., 15 str.) 

paţymėtina, kad nuostatos dėl tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo bei skatinimų apribojimų 

akivaizdţiai rodo, jog Komisijos atliekamas įvertinimas (sprendimo priėmimas) liečia tik dirbančius 

(Įstatymo taikymo prasme) asmenis, t. y. galima daryti išvadą, kad minėtas įvertinimas (Komisijos 

atliekamas tyrimas ir sprendimo priėmimas) gali būti atliktas tik dėl tų asmenų, kurie (įvertinimo 

metu) patenka į Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje apibrėţtą asmenų ratą. Įstatymo 15 straipsnio nuostata 

apie draudimą trejus metus nuo paţeidusio Įstatymo reikalavimus asmens atleidimo iš valstybinės 

tarnybos priimti jį į valstybinę tarnybą traktuotina kaip išimtis iš bendros taisyklės, nes yra taikytina 

tik tiems asmenims, kurie buvo atleisti iš valstybinės tarnybos uţ Įstatymo paţeidimus. Paţymėtina, 
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kad (kaip nurodyta aukščiau) pareiškėjas buvo atleistas iš valstybinės tarnybos kitu, su Įstatymu 

nesiejamu pagrindu.  

Kolegija paţymi, kad vienas iš Įstatymo tikslų yra siekis uţkirsti kelią atsirasti bei plisti 

korupcijai valstybinėje tarnyboje (1 str.). Kaip nurodyta aukščiau, Komisija yra speciali institucija, 

kuri turi vykdyti Įstatymo nuostatas, todėl minėto tikslo siekimas yra ir Komisijos uţduotis. 

Aiškindama šiuo aspektu Komisijos kompetenciją nustatančią Įstatymo 23 straipsnio 6 dalį, kolegija 

paţymi, kad konkrečių asmenų veiksmų įvertinimas (Įstatymo reikalavimų atitikimo poţiūriu) gali 

turėti prevencinį poveikį minėtam tikslui pasiekti. Tačiau toks poveikis yra Komisijos konkrečių 

(Įstatymo 23 str. 6 d. išvardintų) veiksmų rezultatas, o ne jos kompetencijos dalis.   

Aiškindama aukščiau išvardintas Įstatymo nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo metodu, 

kolegija daro išvadą ir konstatuoja, kad Komisija gali svarstyti bei įvertinti (privačių ir visuomenės 

viešųjų interesų suderinimo laikymosi poţiūriu) tik asmenis, kurie (svarstymo metu) priklauso 

Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatytai asmenų grupei.  

Taigi konstatuotina, kad atsakovas bei pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir 

pritaikė materialinės teisės (Įstatymo) normas. Tai yra pakankamas pagrindas pripaţinti teismo priimtą 

sprendimą nepagrįstu ir jį panaikinti (ABTĮ 143 str.) bei nauju sprendimu panaikinti pareiškėjo 

skundţiamą sprendimą (ABTĮ 89 str. 1 d. 2 p.). Tuo pačiu konstatuotina, kad pagrindo tenkinti 

atsakovo apeliacinį skundą nėra. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 

straipsniu, 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 88 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija 

 

n u s p r e n d ţ i a: 

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandţio 20 d. sprendimą panaikinti.  

Panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2005 m. gruodţio 6 d. sprendimą Nr. 

KS-30.  

Atsakovo apeliacinį skundą atmesti.  

Sprendimas neskundţiamas. 

 

 Kitos ginčo administracinės bylos 

 

1.3.10.1. Dėl bendruomenių teisės kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą aplinkosaugos srityje 

pagal Orhuso konvenciją   

    

Visuomeninių organizacijų teisė, kreiptis į teismus ginant viešąjį interesą aplinkosaugos srityje, yra  

reglamentuota Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią visuomeninės organizacijos, 

padedančios spręsti aplinkosaugos problemas ir veikiančios pagal nacionalinių įstatymų 

reikalavimus, turi teisę kreiptis į administracinį teismą ginant viešąjį interesą aplinkosaugos srityje, 

jeigu tai gali turėti didelį poveikį aplinkai. Galinčių turėti didelį poveikį aplinkai veiklos rūšių sąrašas 

pateiktas Orhuso konvencijos I priede ir tik dėl šiame veiklos rūšių sąraše išvardintų veiklos rūšių 

visuomeninė organizacija gali kreiptis į teismą, gindama viešąjį interesą aplinkosaugos srityje.  

 

Administracinė byla Nr. A
10

- 1775/2006 

                                                                                               Procesinio sprendimo kategorija 13.2 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  

2006 m. spalio 24 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio 

Gudyno (pranešėjas), Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė) ir Algirdo Taminsko,  

sekretoriaujant  Loretai Česnavičienei, 

dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatei Karinai Račkauskienei, 

atsakovo atstovui Vaivai Gustaitei, 

trečiųjų suinteresuotųjų asmenų atstovams advokatams Danai Ţvingilienei ir Antanui Dirginčiui, 
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viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo 

Lampėdţių bendruomenės centro apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 

m. balandţio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lampėdţių bendruomenės 

centro skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno 

apskrities viršininko administracijai, uţdarajai akcinei bendrovei „Kaminta“, uţdarajai akcinei 

bendrovei „Genezė“, uţdarajai akcinei bendrovei „Kamintos investicija“ dėl sprendimo ir statybos 

leidimų panaikinimo. 

 

Teisėjų kolegija  

 

n u s t a t ė : 

I. 

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-157 patvirtintas 

2322 kv. m ţemės sklypo Gintaro g. 9 detalusis planas. Nustatyta pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo 

paskirtis – kitos paskirties ţemė, ţemės naudojimo būdas – komercinės paskirties ir smulkaus verslo 

objektų teritorija (pobūdis – teritorija poilsio ir turizmo informacijos, pramogų centrams, koncertų, 

parodų teatrų ir kitiems komerciniams objektams statyti, įrengti ir eksploatuoti) ir gyvenamoji 

teritorija (pobūdis – daugiaaukščių statinių teritorija). Sprendime taip pat nustatyta, kad ţemės sklype 

Gintaro g. 9 galima statyti ne aukštesnius kaip 3 aukštų su mansarda pastatus.  

2005 m. geguţės 20 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros 

departamento Statybos leidimų ir infrastruktūros skyrius UAB „Kaminta“ išdavė statybos leidimą Nr. 

38-3-GN256-246 statyti daugiabutį gyvenamąjį namą Gintaro g. 9, Kaune.  

2005 m. gruodţio 20 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros 

departamento Statybos leidimų ir infrastruktūros skyrius UAB „Kamintos investicija“ išdavė statybos 

leidimą Nr. 38-3-GN256-246/l statyti daugiabutį gyvenamąjį namą Gintaro g. 9, Kaune. 

 

II. 

 

Pareiškėjas Lampėdţių bendruomenės centras (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) skundu 

kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2005 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. T-157, Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto 

plėtros departamento Statybos leidimų ir infrastruktūros skyriaus išduotus statybos leidimus: 2005 m. 

geguţės 20 d. Nr. 38-3-GN 256-246 bei 2005 m. geguţės 20 d. Nr. 38-3-GN 256-246/1. 

Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamas 2005 m. kovo 24 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos 

sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes prieštarauja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų 

įstatymui, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 7 d. sprendimui Nr. 451 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėţio santakos kraštovaizdţio draustinio nuostatų“ (toliau – ir 

Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėţio santakos kraštovaizdţio draustinio nuostatai, 

Nuostatai), kitiems teisės aktams. Nemuno ir Nevėţio santakos kraštovaizdţio draustinis yra 

savivaldybės draustinis ir jam yra taikomas Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnyje nustatytas 

veiklos reglamentavimas. Ginčijamu sprendimu nustatytos sąlygos detaliajam planui paţeidţia 

Saugomų teritorijų įstatymą. Pagal šį detalųjį planą pastatyti pastatai gadins draustinio kraštovaizdį, 

detalusis planas sąlygos veiklą, galinčią pakenkti saugomam gamtiniam ir kraštovaizdţio kompleksui, 

terš vizualinę aplinką. Draustinyje esančios Lampėdţių gyvenvietės pastatai yra pastatyti taip, kad 

neiškiltų virš medţių viršūnių, neuţgoţtų kraštovaizdţio panoramos bei vientisumo. Lampėdţių 

gyvenvietės infrastruktūra yra nepritaikyta statyti daugiaaukščiams ar daugiabučiams gyvenamiesiems 

namams, ją reikėtų plėsti, kas yra nesuderinama su draustinio tikslais bei teisiniu reţimu. Ginčijamu 

sprendimu nustatytos sąlygos detaliajam planui paţeidţia Nuostatų 6, 13, 15, 18 ir 24.5 punktus. 

Numatomo statyti pastato atsiradimas ţenkliai padidintų gyventojų skaičių, automobilių kiekį, 

parkavimo problemas. Pastatas iškiltų virš medţių viršūnių, ribotų matomumą ir akivaizdţiai išsiskirtų 

iš kraštovaizdţio, gadintų jo harmoniją, panoraminį vaizdą bei natūralumą. Be to, daugiabutį 

gyvenamąjį namą planuojama statyti perţengiant sklype buvusių pastatų ribas, viršijant leistiną 7,5 m 

aukščio ribą bei visų sklypo pastatų ploto apribojimą – 250 kv. m. gyvenamąjį namą numatoma 

apšildyti skystomis dujomis iš poţeminių rezervuarų, tačiau neįmanoma įvykdyti reikalavimų dujų 

rezervuarų vietai ir apsaugos zonai, priešgaisrinių atstumų.  
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Pareiškėjo nuomone, rengiant ir tvirtinant Gintaro g. 9 sklypo detalųjį planą, buvo paţeista 

plano ruošimo, svarstymo ir priėmimo procedūra, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 

m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintuose Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo 

procese nuostatuose.  

Pareiškėjo teigimu, panaikinus ginčijamą 2005 m. kovo 24 d. Kauno m. savivaldybės 

tarybos sprendimą Nr. T-157 būtų panaikintas detalusis planas ir jame uţfiksuoti teritorijos tvarkymo 

sprendiniai. Detaliojo plano pagrindu išduoti statybos leidimai taip pat netektų teisinio pagrindo. 

 

Atsakovas Kauno miesto savivaldybė teismo prašė pareiškėjo Lampėdţių bendruomenės 

centro skundą atmesti kaip nepagrįstą.  

Atsakovo nuomone, pareiškėjas skunde nenurodė, kaip konkrečiai ginčijamu sprendimu 

patvirtinto detaliojo plano sprendiniai gali pakenkti saugomiems kompleksams bei vertybėms. 

Neaišku, kodėl skunde yra pateikiama Saugomų teritorijų įstatymo nuostata dėl draudimo rengti 

vizualiai aplinką teršiančius statinius. Atsakovo teigimu, pareiškėjas skundţia ne sprendimą, o 

konkretų statinio projektą. Pareiškėjo argumentai dėl konkrečių planuojamo statyti daugiabučio namo 

trūkumų turi būti sprendţiami ne tvirtinant teritorijos detalųjį planą, bet projektuojant konkretų statinį. 

Pats sprendimas ir juo patvirtintas detalusis planas savaime nereiškia, jog bus statomi vizualiai aplinką 

teršiantys statiniai.  

Atsakovas paţymėjo, kad anksčiau aptariamame ţemės sklype buvo valgyklos. Kauno 

miesto bendrajame plane ši teritorija paţymėta kaip komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų 

teritorija. Šiuo atveju gyvenamoji teritorija nesukelia neigiamų poveikio aplinkai pasekmių. 

Ginčijamas sprendimas ir juo patvirtintas detalusis planas neprieštarauja Kauno miesto savivaldybės 

Nemuno ir Nevėţio santakos kraštovaizdţio draustinio nuostatams.  

Atsakovas teigė, kad iš pareiškėjo skunde išdėstytų aplinkybių akivaizdu, jog rengiant 

Gintaro g. 9 detalųjį planą visuomenės dalyvavimas planavimo procese buvo uţtikrintas. Detaliojo 

planavimo organizatorius neapsiribojo Teritorijų planavimo įstatyme bei lydinčiuose teisės aktuose 

nustatytomis visuomenės informavimo procedūromis. Apie rengiamą detalųjį planą buvo du kartus 

skelbiama spaudoje – 2004 m. kovo 16 d. dienraščiuose „Kauno diena“ ir „Vakaro ţinios“, 2004 m. 

geguţės 28 d. dienraštyje „Kauno diena“. Viešas pasitarimas su visuomene vyko 2004 m. kovo 25 d. ir 

2004 m. birţelio 10 d. Šių pasitarimų metu pastabų ir pretenzijų detaliajam planui nebuvo pareikšta. 

2004 m. rugsėjo 17 d. buvo sušauktas Lampėdţių gyventojų susirinkimas dėl detaliojo plano Gintaro 

g. 9. 2004 m. spalio 7 d. organizuotas papildomas detaliojo plano aptarimas. 2005 m. sausio 14 d. 

organizuotas dar vienas pasitarimas. Nuolat vyko susirašinėjimas su Lampėdţių bendruomenės centru. 

Buvo organizuota gyventojų apklausa. Pats detalusis planas buvo patvirtintas tik tuomet, kai rastas 

kompromisas tarp detaliojo planavimo organizatoriaus ir Lampėdţių bendruomenės centro 

(Lampėdţių bendruomenės centro valdybos posėdţio 2005 m. vasario 10 d. protokolas Nr. PV-3). 

Tvirtinant detaliojo plano sprendinius atsiţvelgta į Lampėdţių bendruomenės centro pastabas.  

Atsakovo nuomone, Gintaro g. 9 detalusis planas buvo parengtas ir suderintas laikantis 

Teritorijų planavimo įstatyme bei lydimuose teisės aktuose nustatytos tvarkos ir reikalavimų. Tai 

patvirtina ir Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 

prieţiūros skyriaus 2004 m. liepos 16 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. TP-

391. 

Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Genezė“ prašė pareiškėjo Lampėdţių bendruomenės 

centro skundą atmesti. Tretysis suinteresuotasis asmuo nurodė, kad 2000 metais bendrovė įsigijo 

apleistus Lampėdţių poilsio namų valgyklos pastatus. 2001 metais buvo parengtas detalusis planas ir 

ţemės sklypas aplink minėtus pastatus buvo išnuomotas UAB „Genezė“. Vėliau buvo parengtas kitas 

detalusis planas ţemės naudojimo pobūdţiui patikslinti. Svarstant šį detalųjį planą vyko vieši 

svarstymai, jokių pretenzijų nebuvo pareikšta. Kai pareiškėjas pateikė skundus, atsakovas 

rekomendavo pakartotinai informuoti visuomenę.  

Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Kaminta“ prašė pareiškėjo Lampėdţių bendruomenės 

centro skundą atmesti. Tretysis suinteresuotasis asmuo nurodė, kad UAB „Kaminta" yra UAB 

„Genezė“ teisių perėmėja. Statybos leidimas buvo išduotas statyti daugiaaukštį gyvenamąjį namą ant 

esamų pamatų. Tai leidţia Saugomų teritorijų įstatymas. Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB 

„Kaminta“ taip pat prašė priteisti iš pareiškėjo 2 000 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti. Išlaidas 

sudaro advokatui sumokėtos sumos: 500 Lt uţ susipaţinimą su bylos medţiaga, 1 000 Lt uţ 

atstovavimą pirmosios instancijos teisme, 500 Lt uţ konsultacijas. 



Administracinių teismų praktikos Nr. 10 projektas 

 

 148 / 190 

Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Kamintos investicija“ prašė pareiškėjo Lampėdţių 

bendruomenės centro skundą atmesti.  

 

III. 

 

Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2006 m. balandţio 7 d. 

sprendimu pareiškėjo Lampėdţių bendruomenės centro skundą atmetė. 

Teismas konstatavo, kad pareiškėjas Lampėdţių bendruomenės centras yra asociacija, 

kurios tikslas – įvairiomis veiklos formomis ir būdais bendrauti su gyventojais (2 t., b. l. 85-90). 

Teismo nuomone, būtina sąlyga pripaţinti skundą pagrįstu yra pareiškėjo teisių ar teisėtų 

interesų paţeidimo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2001 m. liepos 3 d. 

konsultacija Nr. 93, Administracinių teismų praktika Nr. 2, p. 326-327). Remdamasis byloje surinktais 

įrodymais teismas nustatė, jog skundţiami administraciniai aktai nepaţeidė ir negalėjo paţeisti 

pareiškėjo, kaip viešojo juridinio asmens teisių ar teisėtų interesų, nes neturi jokios įtakos realizuojant 

įstatuose numatytus pareiškėjo tikslus bei uţdavinius. Pareiškėjas skunde nurodė, kad pagrindas 

skundţiamiems aktams panaikinti yra jų neatitikimas aukštesnę galią turintiems teisės aktams. Tačiau 

vien besikreipiančio į administracinį teismą asmens nuoroda į tokius paţeidimus negali būti pagrindu 

tenkinti skundą ir panaikinti skundţiamus administracinius aktus, jeigu nėra nustatyta, jog paţeistos 

būtent šio asmens teisės ar įstatymo saugomi interesai. Pareiškėjas nepagrindė, kuo skunde nurodyti 

teisės aktų paţeidimai, padaryti priimant skundţiamus administracinius aktus, yra susiję su jo teisėmis 

ar įstatymo saugomais interesais. 

Teismas, remdamasis skundo turiniu, konstatavo, kad pareiškėjas siekia apginti ne savo 

paţeistas teises ar teisėtus interesus, o Lampėdţių bendruomenės interesus, t. y. viešąjį interesą. 

Tačiau viešajam interesui ginti Administracinių bylų teisenos įstatyme yra numatyta speciali tvarka. 

Šiame įstatyme yra apibrėţti subjektai, turintys teisę kreiptis į administracinį teismą, kad būtų apgintas 

viešasis interesas. Pareiškėjas nepriskirtinas subjektams, kuriems įstatymas numato viešojo intereso 

gynimą (ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p., 56 str. 1 d.). 

Teismas skundą atmetė kaip nepagrįstą, nes skundą padavė neįgalintas ginti viešąjį interesą 

asmuo, o skundţiami administraciniai aktai nepaţeidţia ir negali paţeisti pareiškėjo teisių ar teisėtų 

interesų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimas 

administracinėje byloje Nr. A
11

 - 792/2006). 

 

IV.  

 

Pareiškėjas Lampėdţių bendruomenės centras apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno 

apygardos administracinio teismo 2006 m. balandţio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – 

pareiškėjo skundą patenkinti. Be skunde pateiktų argumentų pareiškėjas nurodė: 

1. Remiantis 2004 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 2 straipsniu, 

Lampėdţių bendruomenės centras turi teisę ginti savo asociacijos narių interesus. Pareiškėjas skundu 

gynė savo asociacijos narių interesus, todėl skundas paduotas įgalinto vesti bylą asmens. Skunde 

nurodyti paţeidimai yra tiesiogiai susiję su bendruomenės narių teisėmis ir teisėtais interesais.  

2. Bendruomenės nariai gyvena teritorijoje, kuri 2002 m. lapkričio 7 d. Kauno m. 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 451 1 punktu paskelbta Nemuno ir Nevėţio santakos 

kraštovaizdţio draustiniu. Todėl bendruomenės nariai yra tiesiogiai suinteresuoti šios teritorijos 

išsaugojimu, joje esančių gamtos ir kultūros išteklių tvarkymu bei apsauga. Bendruomenės nariai yra 

suinteresuoti gyventi natūralioje, minimaliai urbanizuotoje aplinkoje. Lampėdţių teritorijos gyventojai 

yra tiesiogiai suinteresuoti, kad Lampėdţių teritorija ir toliau liktų sodybinio uţstatymo teritorija, kaip 

tai numatyta Kauno m. bendrajame plane. Daugiaaukščio pastato statyba ne tik paţeistų šalia 

gyvenančių asmenų interesus – matomumas, vizualinė aplinka, bet ir visų gyventojų interesus – 

kraštovaizdţio panorama, vientisumas, esama infrastruktūra. 

3. Pareiškėjas savo skundą grindė ne tik Saugomų teritorijų įstatymo bei Kauno m. 

savivaldybės Nemuno ir Nevėţio santakos kraštovaizdţio draustinio nuostatų normomis, bet ir 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (19 str. 1 d. 2 p., 2 d.) bei Lietuvos Respublikos 

statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintoms Detaliųjų 

planų taisyklėms.  

4. Būtinų detalaus plano reikalavimų nebuvimas tiesiogiai paţeidţia Lampėdţių 

gyvenvietėje gyvenančių asmenų teises ir teisėtus interesus. Teritorijos raidos programoje nenurodyta 
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inţinerinė įranga, vandens ir energijos sąnaudos. Be to, neišspręstas daugiaaukščio daugiabučio 

pastato apšiltinimo klausimas.  

5. Paţeistas 1999 m. gruodţio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 

įsakymu Nr. 402 patvirtinto Laikinojo detaliųjų planų sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo 

reţimo reglamento 7.2 punktas – nenurodytas pastato aukštis metrais. 

 

Atsakovas Kauno miesto savivaldybė nesutinka su pareiškėjo Lampėdţių bendruomenės 

centro apeliaciniu skundu ir prašo jį atmesti. Be pirmosios instancijos teismui pateiktų argumentų 

atsakovas nurodė šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus: 

1. Iš apeliacinio skundo argumentų matyti, kad pareiškėjas nesupranta, kieno interesus gina 

šioje byloje. Apeliacinis skundas patvirtina, kad pareiškėjas neapsiribojo tik centro narių interesų 

gynimu, bet gynė visų Lampėdţių gyventojų teises. Todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad 

pareiškėjas siekia apginti viešąjį interesą, neturėdamas tam teisės. Lampėdţių bendruomenės centras 

nepriskirtinas subjektams, kuriems įstatymas numato viešojo intereso gynimą (Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas, ABTĮ) 5 

str. 3 d. 3 p., 56 str. 1 d.). 

2. Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi apeliaciniame skunde remiamasi nepagrįstai, 

kadangi ji suteikia teisę būti asociacijos narių atstovu, o ne procesinę teisę būti šalimi vietoje 

asociacijos narių, kurių interesais veikia pareiškėjas. Lampėdţių bendruomenės centras kreipėsi į 

teismą uţimdamas proceso šalies – pareiškėjo (ABTĮ 48 str. 2 d.), o ne atstovo procesinę padėtį (ABTĮ 

49 str.). 

3. Lampėdţių bendruomenės centras į teismą kreipėsi neturėdamas reikalavimo teisės, todėl 

skundţiamu sprendimu teismas pagrįstai atmetė skundą kaip nepagrįstą (ABTĮ 5 str.). 

 

Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Kaminta“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo 

pareiškėjo Lampėdţių bendruomenės centro apeliacinį skundą atmesti. Taip pat prašo priteisti iš 

pareiškėjo 1 000 Lt teismo išlaidoms atlyginti. Tretysis suinteresuotasis asmuo nurodė: 

1. Pareiškėjas turi teisę ginti savo narių interesus, bet jam nesuteikta teisė ginti viešąjį 

interesą. Pareiškėjo skunde nurodyti detaliojo plano rengimo, derinimo, svarstymo tariami 

procedūriniai paţeidimai yra viešojo intereso gynimo dalykas. Nustačius, kad iš esmės yra ginamas 

viešasis interesas, pareiškėjų skundas, kaip paduotas neįgalinto ginti viešąjį interesą asmens, turi būti 

atmestas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 8 d. sprendimas administracinėje 

byloje Nr. A
10

-284/2005, 2006 m. vasario 20 d. sprendimas administracinėje byloje A
 11

-792/2006). 

2. Pareiškėjo teiginiai, kad jis suinteresuotas Nemuno ir Nevėţio santakos kraštovaizdţio 

draustinio išsaugojimu, joje esančių gamtos ir kultūros išteklių tvarkymu bei apsauga, siekimu gyventi 

natūralioje, minimaliai urbanizuotoje aplinkoje yra hipotetiniai ir negali būti laikomi pagrindu tenkinti 

skundo reikalavimus. 

3. Pareiškėjas neįrodė Lampėdţių bendruomenės centro ar jo narių teisių ar interesų 

paţeidimo. 

4. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad draustinio teritorijoje negalima statyti aukštesnių nei 

7,5 m aukščio namų, nes taip numato Kauno m. savivaldybės Nemuno ir Nevėţio santakos 

kraštovaizdţio draustinio nuostatų 8.10.2 punktas. Saugojamų teritorijų įstatymas tokių apribojimų 

nenumato. Todėl pastato aukštingumas, numatytas detaliajame plane, nėra paţeistas. 

5. Tiek skunde, tiek apeliaciniame skunde kalbama ne apie ginčijamą atsakovo sprendimą ir 

juo patvirtintą detalųjį planą, bet apie planuojamą statyti daugiabutį namą. 

6. Apeliaciniame skunde kalbama apie Lampėdţių gatvių ir miesto komunikacijų tinklą, 

infrastruktūrą, automobilių kiekį ir parkavimo problemas. Tai viešas interesas, kurio pareiškėjas neturi 

teisės ginti. 

7. Atmestini apelianto teiginiai dėl šildymo sistemos, kadangi abipusiu UAB „Sanda“ ir 

UAB „Kaminta“ susitarimu projektuojamam gyvenamam namui Gintaro 9, Kaune, dujų tiekimas bus 

vykdomas iš UAB „Sanda“ priklausančių poţeminių rezervuarų, esančių Gintaro g. 14, Kaune. 

8. Ginčo teritorija Kauno miesto bendrajame plane paţymėta kaip komercinės paskirties ir 

smulkaus verslo objektų teritorija. Šiuo atveju gyvenamoji teritorija nesukelia ir negali sukelti 

neigiamo poveikio aplinkai pasekmių.  

 

Teisėjų kolegija 
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k o n s t a t u o j a : 

V. 

 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 

suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta paţeista 

ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. 

Pareiškėjas yra visuomeninė organizacija. Pareiškėjo įstatų 2.1 punkte numatyta, kad 

Lampėdţių bendruomenės centro tikslai ir uţdaviniai yra įvairiomis formomis ir būdais bendrauti su 

gyventojais. Bendruosius visuomeninių organizacijų tikslus apibrėţia Asociacijų įstatymas. Šio 

įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asociacijos kaip juridinio asmens tikslas yra koordinuoti 

asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius 

interesus. 

Iš paminėtų teisės normų turinio seka išvada, kad pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka turi 

teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos jo narių paţeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomi 

interesai. Kaip pagrįstai sprendime paţymėjo pirmosios instancijos administracinis teismas, pareiškėjo 

skundţiami administraciniai aktai nepaţeidė pareiškėjo kaip juridinio asmens teisių ar teisėtų interesų, 

nes neturi jokios įtakos realizuojant pareiškėjo įstatuose numatytus pareiškėjo tikslus ir uţdavinius. 

Tai kas yra objektyviai reikšminga, vertinga ir reikalinga visuomenei ar jos daliai laikytina 

viešuoju interesu. Pareiškėjo manymu, statomas gyvenamasis namas Gintaro g. 9, Lampėdţiuose, 

gadins kraštovaizdį, terš vizualinę aplinką ir tuo pakenks saugomam gamtiniam kraštovaizdţio 

kompleksui. Tai būtų reikšminga visuomenei. Todėl pirmosios instancijos administracinis teismas 

priėjo prie pagrįstos išvados, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą gindamas viešąjį interesą. 

Lietuvos Respublika 2001 m. spalio 31 d. ratifikavo Orhuso konvenciją dėl teisės gauti 

informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 

klausimais. Konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje reglamentuota visuomeninių organizacijų teisė, 

vadovaujantis nacionaliniais įstatymais, kreiptis į teismus ginant viešąjį interesą aplinkosaugos srityje. 

Todėl visuomeninės organizacijos, padedančios spręsti aplinkosaugos problemas ir veikiančios pagal 

nacionalinių įstatymų reikalavimus, turi teisę kreiptis į administracinį teismą ginant viešąjį interesą 

aplinkosaugos srityje, jeigu tai gali turėti didelį poveikį aplinkai (ABTĮ 56 str. 1 d.). Konvencijos I 

priede pateiktas sąrašas veiklos rūšių, galinčių turėti didelį poveikį aplinkai. Darytina išvada, kad tik 

dėl šiame veiklos rūšių sąraše išvardintų veiklos rūšių visuomeninė organizacija gali kreiptis į teismą, 

gindama viešąjį interesą aplinkosaugos srityje. Gyvenamųjų namų statyba šiame sąraše nenurodyta. 

Todėl šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos administracinis teismas priėjo prie pagrįstos 

išvados, kad pareiškėjas neturėjo teisės kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą ir pagrįstai 

pareiškėjo skundą atmetė. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl 

pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas. 

Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Kaminta“ pateikė apeliacinės instancijos teismui 

prašymą priteisti jam iš pareiškėjo 1 000 Lt advokato atstovavimo išlaidų. Tačiau pagal ABTĮ 45 

straipsnio reikalavimus, prašymas turi būti pateiktas su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prie 

prašymo pridėtame mokėjimo nurodyme Nr. 3707 paţymėta, kad uţ paslaugas tretysis suinteresuotasis 

asmuo sumokėjo advokatų kontorai 1 000 Lt. Tačiau turėtų išlaidų apskaičiavimo atskirai uţ kiekvieną 

suteiktą paslaugą tretysis suinteresuotasis asmuo nepateikė. Todėl nėra galimybės nustatyti prašomų 

priteisti atstovavimo išlaidų pagrįstumo. Dėl to trečiojo suinteresuotojo asmens prašymas dėl 

atstovavimo išlaidų priteisimo paliktinas nenagrinėtas. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 

1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija 

 

n u t a r i a : 

 

Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. balandţio 7 d. sprendimą palikti 

nepakeistą, o pareiškėjo Lampėdţių bendruomenės centro apeliacinį skundą atmesti. 

Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Kaminta“ prašymą dėl išlaidų priteisimo palikti 

nenagrinėtą. 

Nutartis neskundţiama. 

 

1.3.10.2. Dėl viešo konsultavimosi metu gautų pastabų įvertinimo 
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Ryšių reguliavimo tarnyba turi įvertinti ūkio subjekto, kurio atţvilgiu priimamas sprendimas, 

pastabas, gautas viešo konsultavimosi procedūros metu. Ji turi diskrecijos teisę spręsti, kokia forma 

turi būti įvertintos viešo konsultavimosi metu gautos pastabos, tačiau įgyvendindama šią diskrecijos 

teisę,  Ryšių reguliavimo tarnyba negali sukurti tokios situacijos, kad kilus ginčui ji negalėtų pateikti 

teismui jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad gautos pastabos buvo įvertintos prieš priimant 

galutinį sprendimą.  

 

Administracinė byla Nr. A
6
-2202/2006 

Procesinio sprendimo kategorija 25 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2006 m. gruodţio 18 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo 

Piličiausko, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė)  ir Algirdo Taminsko (pranešėjas), 

sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, 

dalyvaujant pareiškėjo TEO LT, AB atstovams Linui Vinciūnui, advokatui Mariui Juoniui, 

atsakovo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atstovams Linai Rainienei, Marinai 

Lavrinavičiūtei, Sauliui Gelţiniui, Giedriui Pūrui, 

viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo TEO LT, 

AB apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. geguţės 15 d. sprendimo 

administracinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Lietuvos telekomas“ (šiuo metu – TEO LT, AB) skundą 

atsakovui Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl įsakymų panaikinimo. 

 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė : 

 

I. 

 

Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos (toliau – ir RRT arba Tarnyba) direktoriaus 2005 m. gruodţio 29 d. įsakymą Nr. 1V-1166 

„Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką skambučių uţbaigimo 

AB „Lietuvos telekomas“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ 

(toliau – ir Įsakymas Nr. 1V-1166) ir 2005 m. gruodţio 29 d. įsakymo Nr. 1V-1165 „Dėl skambučių 

uţbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, 

rinkos apibrėţimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 1V-1165) 2.1 punktą.  

Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas Įsakymu Nr. l V-1166 pareiškėją kartu su susijusiais 

ūkio subjektais pripaţino turinčiu didelę įtaką skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ 

viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje (toliau – ir skambučių 

uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle rinka) ir šio Įsakymo 3 punktu nustatė bendrovei 

įpareigojimus. Įsakyme Nr. 1V-1165 atsakovas konstatavo, kad skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos 

telekomas“ tinkle rinka buvo apibrėţta Įsakymu Nr. 1V-1166. Šiame įsakyme buvo nurodyti ūkio 

subjektą AB „Lietuvos telekomas“ sudarantys susiję juridiniai asmenys.  

Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad abu skundţiami įsakymai yra grindţiami RRT atliktu balso 

skambučių uţbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose tyrimu ir jo pagrindu 

parengta „Skambučių uţbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose 

fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaita“ (toliau – ir RRT ataskaita arba Ataskaita). 

Pareiškėjas savo skundo reikalavimus grindė šiais pagrindiniais argumentais: 

1. Tarnyba netinkamai atliko rinkos tyrimą ir dėl to jos esminės išvados ir apibendrinimai nėra 

tinkamai pagrįsti.  

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ir ERĮ) 2 straipsnio, 

16 straipsnio 1 dalies nuostatos gali būti interpretuojamos kaip leidţiančios ERĮ numatytų 
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įpareigojimų ūkio subjektams nustatymą tik tuo atveju, kai tai yra pagrįsta ir neišvengiamai 

būtina. Atsakovas Įsakymuose Nr. 1V-1166, Nr. 1V-1165 remiasi RRT ataskaitos išvadomis, 

kad konkurencija skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle rinkoje nėra 

veiksminga. Ataskaitoje pateikiama analizė turi esminių trūkumų nustatant ir vertinant 

faktines aplinkybes, atliekant ekonominius skaičiavimus, aiškinant ekonominių sąvokų turinį 

bei analizuojant konkurencijos veiksmingumą. Dėl šių prieţasčių Ataskaitoje bei Įsakymo Nr. 

1V-1166 1.2 punkte pateikta išvada apie veiksmingos konkurencijos nebuvimą skambučių 

uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle rinkoje yra nepagrįsta. Pripaţinus nepagrįstomis 

Ataskaitos išvadas, nepagrįstais turėtų būti pripaţinti ir skundţiami RRT direktoriaus 

įsakymai. 

Ataskaitoje RRT neteisingai apibrėţė atitinkamą rinką. RRT ignoravo tą aplinkybę, 

jog AB „Lietuvos telekomas” teikiamos skambučių terminavimo paslaugos turinys neatitinka 

Ataskaitoje pateikto rinkos apibrėţimo, nes Bendrovės siūlomos terminavimo paslaugos 

sudėtinė dalis (pagal Tarnybos schemą) yra ir tranzito paslauga. Tai, jog dėl AB „Lietuvos 

telekomas“ tinklo struktūros kiti operatoriai, norintys sudaryti savo abonentams galimybę 

susisiekti su AB „Lietuvos telekomas“ abonentais, visada perka tiek skambučio uţbaigimo, 

tiek vidinio tranzito procedūrą, reiškia, jog skambučio uţbaigimas ir vidinis tranzitas turėtų 

būti traktuojami kaip vienas produktas.  

Tarnyba, atlikdama rinkos analizę, netinkamai aiškino „dominavimo” sampratą, 

netinkamai taikė „hipotetinio monopolisto“ testą, dėl to nebuvo atsiţvelgta į eilę rinkos 

konkurencingumui esminę reikšmę turinčių aplinkybių. Pagal ERĮ 15 straipsnio l dalį, esminis 

dominavimo poţymis yra galimybė rinkoje elgtis nepriklausomai. Tam, jog būtų nustatyta, ar 

ūkio subjekto padėtis atitinkamoje rinkoje gali būti prilyginta dominavimui, nepakanka 

nustatyti jo rinkos dalį ar įėjimo į atitinkamą rinką barjerus. Turi būti vertinami visi reikšmingi 

veiksniai. Tai numato tiek Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-297 patvirtintos Rinkos 

tyrimo taisyklės (pavyzdţiui, 16 punktas), tiek šių Taisyklių 5 punkte įvardinti kiti teisės aktai, 

tiek Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau – ir EBTT) ir Pirmosios Instancijos Teismo 

(toliau – ir PIT) praktika. Savo ruoţtu, Tarnyba Ataskaitoje apsiribojo tik techninių paslaugos 

parametrų analize, įėjimo į rinką barjerų bei rinkos dalies įvertinimu. Toks rinkos tyrimas yra 

nevisapusiškas, nes jis neparodo kitų veiksnių, kurie gali daryti poveikį AB „Lietuvos 

telekomas“ elgesiui rinkoje ir riboti šios Bendrovės galimybes elgtis nepriklausomai nuo 

vartotojų. RRT nepagrįstai analizavo atitinkamą rinką izoliuotai nuo kitų vertikaliai susijusių 

rinkų. Nors AB „Lietuvos telekomas“ visiškai kontroliuoja prieigą prie savo abonentų, tačiau 

jis negali elgtis absoliučiai nepriklausomai nuo savo vartotojų. Vartotojo poţiūriu judrusis 

telefono ryšys yra tinkamas pakaitalas fiksuotam telefono ryšiui, o fiksuotas telefono ryšys 

nėra tinkamas pakaitalas judriajam telefono ryšiui. Vartotojas, tapęs judriojo ryšio 

operatoriaus abonentu, gauna iš esmės tą pačią balso telefonijos paslaugą, kaip ir būdamas AB 

„Lietuvos telekomas“ abonentu. Tačiau vartotojas, būdamas AB „Lietuvos telekomas“ 

abonentu, negali gauti esminės judriojo telefono ryšio teikiamos naudos – mobilumo. Dėl šios 

prieţasties maţmeninių paslaugų rinkoje AB „Lietuvos telekomas“ patiria didelį konkurencinį 

spaudimą iš judriojo ryšio operatorių pusės ir yra priverstas uţtikrinti konkurencingą tiek 

maţmeninių, tiek didmeninių paslaugų kainų lygį. 

Aplinkybė, jog Tarnyba analizavo skambučių uţbaigimo rinką izoliuotai nuo kitų 

vertikaliai susijusių rinkų, nulėmė neteisingą „hipotetinio monopolisto“ testo pritaikymą. 

Atlikdama testą, Tarnyba apsiribojo išvada, jog didmeninių paslaugų pirkėjai (operatoriai ir 

elektroninių ryšių paslaugų tiekėjai) pirks didmeninę skambučio uţbaigimo paslaugą, net jei 

jos kainos pakiltų 5-10 proc. Hipotetinio monopolisto testas reikalauja parodyti, kad toks 

hipotetinio monopolisto kainų padidinimas yra pelningas. Tai nurodyta Komisijos gairėse dėl 

rinkos tyrimo nustatant didelę įtaką rinkoje pagal Bendrijos elektroninių ryšių tinklų ir 

paslaugų reguliavimo sistemą. Todėl Tarnyba privalėjo įvertinti, ar išaugus didmeninei 

skambučio uţbaigimo kainai AB „Lietuvos telekomas“ tinkle, kitų tinklų abonentų skambučių 

į AB „Lietuvos telekomas“ tinklą srautas nesumaţėtų, ir ar toks kainos padidinimas būtų 

pelningas. Nagrinėjamu atveju pelningo kainų padidėjimo analizė nebuvo atlikta ir dėl šios 

prieţasties Ataskaitos išvados šioje dalyje yra visiškai nepagrįstos. Šiuo atveju yra pagrindas 

manyti, jog pareiškėjas negali pelningai padidinti 5-10 proc. didmeninės skambučio uţbaigimo 

savame tinkle paslaugos kainos. 
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Ataskaitos 9.1.4 dalyje ir įsakymo Nr. 1V-1166 1.2, 1.3, 2.3 punktuose pateikiamos 

išvados apie pirkėjo derybinės galios atitinkamoje rinkoje nebuvimą yra klaidingos. Nei 

Rinkos tyrimo taisyklėse, nei kituose teisės aktuose, kuriais remiasi Tarnyba, nėra numatytas 

parametras „pirkėjo derybinė galia“. Todėl tarnyba privalėjo analizuoti ne „pirkėjo derybinę 

galią“, o objektyvią ekonominę kategoriją – „pirkėjo atsveriančiąją (kompensuojančią) rinkos 

galią“. Rinkos tyrimo taisyklės (pavyzdţiui, 19.10 punktas) kompensuojančią pirkimo galią 

numato kaip vieną iš tiriamų rinkos parametrų. Ataskaitoje yra ignoruojama aplinkybė, jog AB 

„Lietuvos telekomas“ parduodamas didmeninę skambučio uţbaigimo paslaugą kitiems 

operatoriams, visuomet yra analogiškos paslaugos (didmeninės skambučio uţbaigimo 

paslaugos operatoriaus tinkle) pirkėjas. Kadangi didmeninėje rinkoje santykiai tarp Bendrovės 

ir kitų operatorių yra simetriški (jie abu yra tiek pirkėjai, tiek pardavėjai), pirkėjo 

atsveriančioji rinkos galia santykiuose su AB „Lietuvos telekomas“ gali pasireikšti nepaisant 

tos aplinkybės, kad ši Bendrovė yra vienintelis skambučio uţbaigimo paslaugos savame tinkle 

tiekėjas. Ataskaitoje (62 psl.) pateikta išvada, jog AB „Lietuvos telekomas“ išnaudojo savo 

rinkos galią santykiuose su kitais ūkio subjektais, nėra pagrįsta konkrečiais faktais. Vien ta 

aplinkybė, kad vienos iš šalių pageidavimai nėra visiškai patenkinami, savaime negali būti 

laikoma rinkos galios ar pasinaudojimo rinkos galia buvimo įrodymu. Tarnyba Ataskaitoje 

analizuodama pirkėjo derybinę galią, akcentavo, jog derybų metu operatoriams nepavyko 

sumaţinti kainų ar gauti nuolaidų. Tačiau Tarnyba neatsiţvelgė į tai, kad ji pati yra 

įpareigojusi AB „Lietuvos telekomas“ terminavimo kainas orientuoti į sąnaudas ir 

nediskriminuoti kitų operatorių. Dėl šių prieţasčių AB „Lietuvos telekomas” negalėjo pagal 

atskirų operatorių prašymus suteikti jiems nuolaidų ar kitaip keisti kainas. 

Ataskaitoje atlikta AB „Lietuvos telekomas“ kainų analizė yra nepagrįsta. Viena iš 

pagrindinių konkurencijos problemų yra nurodyta per aukštos skambučių uţbaigimo AB 

„Lietuvos telekomas” tinkle kainos (64 psl.). Tačiau Tarnyba neatsiţvelgė į tai, jog yra 

svarbios prieţastys (didelės investicijos per trumpą laiką, fiksuoto ryšio skvarba Lietuvoje yra 

viena iš maţiausių Europoje) tam, kad tinklų sujungimo kaštai Lietuvoje būtų aukštesni, nei 

ES vidurkis.  

2. Įsakymo Nr. 1V-1166 3.2 punkte nustatytas nediskriminavimo įpareigojimas yra nepagrįstas.  

Paminėtas įpareigojimas numato, jog AB „Lietuvos telekomas“ skambučio uţbaigimo 

AB „Lietuvos telekomas“ tinkle paslaugai privalo taikyti tokias sąlygas, kurios nesiskirtų nuo 

AB „Lietuvos telekomas“ susijusiems asmenims bei kitiems subjektams taikomų sąlygų, 

nepriklausomai nuo skambučių inicijavimo kilmės. Tai reiškia, jog balso skambučių 

uţbaigimo paslauga uţsienio operatoriams turi būti teikiama tomis pačiomis sąlygomis kaip ir 

Lietuvos operatoriams. Draudimas diferencijuoti nacionalinius ir uţsienio balso skambučio 

uţbaigimo paslaugos gavėjus, neatitinka ERĮ 19 straipsnio turinio, perţengia tarnybos 

kompetencijos ribas bei diskriminuoja AB „Lietuvos telekomas“ ir Lietuvos vartotojus, 

kadangi: 1) diskriminavimas yra konkurencijos ribojimo problema tik tuo atveju, jeigu 

diskriminuojami ūkio subjektai yra konkurentai, t. y. veikia vienoje ir toje pačioje 

atitinkamoje rinkoje (rinkose). Uţsienio operatoriai veikia kitoje, visų pirma geografine 

prasme, rinkoje ir nėra Lietuvos operatorių konkurentai. Todėl skirtingų įkainių taikymas 

uţsienio operatoriams negali būti traktuojamas kaip diskriminavimas ar konkurencijos 

ribojimas, į kurį reaguoti RRT turėtų siekdama uţtikrinti veiksmingą konkurenciją; 2) iš 

uţsienio siunčiamo pokalbių kainų srauto kainų reguliavimas neturi įtakos Lietuvos 

vartotojams, kurių interesus siekia ginti Tarnyba; 3) iš AB „Lietuvos telekomas“ atimamas 

derybinis svertas, derantis dėl Lietuvos vartotojams palankesnių AB „Lietuvos telekomas“ 

tinkle inicijuotų ir uţsienio operatoriaus tinkle uţbaigiamų skambučių uţbaigimo paslaugos 

sąlygų; 4) AB „Lietuvos telekomas“ privalės suteikti paslaugą tomis pačiomis kaip ir Lietuvos 

operatoriams sąlygomis tiems uţsienio operatoriams, kurie diskriminuos AB „Lietuvos 

telekomas” lyginant su atitinkamos uţsienio šalies nacionaliniais operatoriais; 5) Tarnybos 

nustatytas reguliavimas neuţtikrina, jog nauda, gauta iš galimo tarifų sumaţėjimo, teks 

uţsienio vartotojams (tikėtina, kad ji tektų uţsienio operatoriui ar Lietuvoje veikiančiam 

tranzito operatoriui); 6) ERĮ 3 straipsnio 60 ir 61 dalyse pateiktų tinklų sujungimo ir ūkio 

subjekto sąvokų apibrėţimai leidţia daryti išvadą, jog ERĮ prasme į tinklų sujungimo 

paslaugos spektrą nepatenka uţsienyje inicijuotų skambučių priėmimas Lietuvos 

Respublikoje; 7) ERĮ 19 straipsnio l dalyje apibrėţtas nediskriminavimo įpareigojimas 

draudţia skirtingų sąlygų sudarymą ūkio subjektams. Kadangi to paties įstatymo 3 straipsnio 
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61 dalyje pateiktas ūkio subjekto apibrėţimas apima subjektus, kurie veikia Lietuvoje, arba 

kurių veiksmai daro įtaką arba gali daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje, tai 

patvirtina, jog Tarnyba nepagrįstai reglamentuoja santykius tarp AB „Lietuvos telekomas“ ir 

tų ūkio subjektų, kurie neveikia Lietuvoje ir nedaro įtakos čia vykdomai ūkinei veiklai.  

Santykiai su uţsienio operatoriais (įskaitant iš uţsienio tranzitu ateinantį pokalbių 

srautą) turi būti grindţiami paritetinėmis sutartimis, atsiţvelgiant į esminius konkurencijos 

sąlygų skirtumus. Tai atitinka ir Prieigos Direktyvos (2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvos 2002/19/EB) nuostatas (17 punktas). Todėl Įsakymu Nr. 1V-1166 

nustatytas nediskriminavimo įpareigojimas ta apimtimi, kuria draudţiama diferencijuoti 

Lietuvos ir uţsienio ūkio subjektų tinkluose inicijuotus skambučius yra nepagrįstas ir 

neteisingas. Jis prieštarauja ERĮ 2 straipsnyje ir 17 straipsnio 6 dalyje įtvirtintam reikalavimui. 

Tarnybos nustatyti įpareigojimai taikomi nepagrįstai plačiam juridinių asmenų ratui. 

Įsakymo Nr. 1V-1166 1.3 punkte pateiktas ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas” 

apibrėţimas apima ir su šia Bendrove susijusius kitus juridinius asmenis. Toks platus ūkio 

subjekto AB „Lietuvos telekomas“ apibrėţimas prieštarauja ERĮ 2 straipsnyje įtvirtintiems 

proporcingumo ir maţiausio būtino reguliavimo principams, o taip pat ERĮ 2 straipsnio ir 17 

straipsnio 6 dalies reikalavimams. Paminėtą apibrėţimą galima traktuoti taip, kad jeigu bet 

kuris iš jų sukurtų ir pradėtų naudoti savo viešąjį fiksuoto telefono ryšio tinklą, toks tinklas 

būtų traktuojamas kaip AB „Lietuvos telekomas“ tinklas ir jam automatiškai būtų pradėti 

taikyti minėto įsakymo 3 punkte numatyti įpareigojimai, neįvertinus konkurencijos 

efektyvumo tokiame tinkle. Tačiau ERĮ nenumato galimybės taikyti įpareigojimus, neatlikus 

konkurencijos efektyvumo atitinkamoje rinkoje tyrimo. Visos RRT identifikuotos problemos 

yra siejamos su AB „Lietuvos telekomas“ kaip juridiniam asmeniui priklausančios tinklo 

infrastruktūros valdymu, todėl RRT direktoriaus įsakyme Nr. 1V-1166 numatyti įpareigojimai 

turėtų būti nustatomi proporcingai, ne daugiau nei tai yra būtina, t. y. jie turėtų būti nustatomi 

tik AB “Lietuvos telekomas”. 

3. Įsakymai Nr. 1V-1166, Nr. 1V-1165 savo turiniu neatitinka Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 

reikalavimų.  

Minėtų Taisyklių 25 punktas numato, kad sprendime turėtų būti nurodyta inter alia 

esminiai ūkio subjektų Tarnybai pateikti paaiškinimai ir jų įvertinimas (Taisyklių 25.6 p.). 

Nors AB „Lietuvos telekomas“ teikė raštu savo pastabas Tarnybai dėl Ataskaitos, tačiau 

skundţiamuose įsakymuose nėra pateikti Bendrovės paaiškinimai bei jų įvertinimas.  

Atsiliepimu į skundą RRT prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, savo poziciją grindė šiais 

pagrindiniais argumentais: 

1. Pagal ERĮ 6 straipsnio 3 dalies nuostatas Tarnyba yra savarankiška valstybės įstaiga, 

reguliuojanti elektroninių ryšių veiklą ir įgyvendinanti Lietuvos Respublikos elektroninių 

ryšių įstatymo nuostatas bei priţiūrinti jų laikymąsi. Tarnyba turi turėti tam tikrą veikimo 

laisvę, įgyvendindama ERĮ 8 straipsnyje numatytus tikslus ir uţdavinius. Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas 2004 m. balandţio 20 d. nutartyje administracinėje byloje 

Nr. A
1
-362/2004 pripaţino, kad Tarnybai yra palikta diskrecija, atsiţvelgiant į bendruosius 

administracinės teisės principus atitinkamai telekomunikacijų rinkai parinkti konkrečius 

įstatyme numatytus įpareigojimus.  

Rinkos tyrimo procesas, kurio metu nustatoma, ar konkurencija atitinkamoje rinkoje 

yra veiksminga, įvardijami didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintys ūkio subjektai bei 

parenkami įpareigojimai jiems, iš esmės yra procesas, kurio metu atliekamas į ateitį 

orientuotas ekonominis vertinimas ir siekiama parinkti įpareigojimus, kurie galėtų geriausiai 

spręsti numatomas atsirasti problemas. Šiame procese ypač didelę reikšmę turi rinkos ir ūkio 

subjektų joje prognozuojamo elgesio vertinimas, o tokiam vertinimui praktiškai neįmanoma 

pritaikyti teisinių kriterijų. Siekiant išvengti vertinimo subjektyvumo, rinkos tyrimo rezultatai 

derinami su Europos Komisija, taip pat gaunama Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 

išvada. Tinkamą rinkos tyrimo procesą taip pat uţtikrina viešų konsultacijų procedūros, 

vykdomos vadovaujantis Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos sprendimų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295. Lietuvos Respublikos 

konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Ataskaitą ir Tarnybos sprendimų projektus, nenustatė 

Ataskaitos trūkumų arba netikslumų atitinkamų rinkų apibrėţimuose, jų nustatymo metodikoje 

bei kitoje pateiktoje informacijoje, susijusioje su konkurencijos teisės aspektais. Europos 
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Komisija 2005 m. gruodţio 13 d. raštu Nr. SG-Greffe (2005) D/206904 taip pat pranešė, kad 

esminių pastabų neturi. Atsiţvelgiant į minėtą rinkos tyrimo proceso specifiką ir didelę 

reikšmę jame tenkančią galimam rinkos ir ūkio subjektų veikiančių joje prognozuojamam 

elgesiui, šiame kontekste taikytina ir ABTĮ 3 straipsnio 2 dalis ir AB „Lietuvos telekomas“ 

argumentai dėl Tarnybos atliktos analizės turėtų būti vertinami ribotai. 

2. Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatyme galiojusias ūkio subjekto ir juridinio asmens 

sąvokas yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. birţelio 25 d. 

nutartimi administracinėje byloje Nr. A
6
-414/2004. Šioje byloje buvo konstatuota, kad AB 

„Lietuvos telekomas“ kartu su savo dukterinėmis įmonėmis sudaro vieną ūkio subjektą. 

Pareiškėjas nepagrįstai tapatina ūkio subjekto sąvoką ir juridinio asmens sąvoką, įtvirtintą ERĮ 

3 straipsnio 4 dalyje. 

AB „Lietuvos telekomas“ RRT direktoriaus 2002 m. gruodţio 5 d. įsakymu Nr. 170 

jau buvo pripaţintas ūkio subjektu, turinčiu didelę įtaką fiksuoto telefono ryšio rinkoje. Šio 

įsakymo pareiškėjas neskundė. Tarnybos pateiktas ūkio subjekto sąvokos aiškinimas visiškai 

atitinka Europos Sąjungos teisėje ir teismų praktikoje nusistovėjusią ūkio subjekto ir jo 

atsakomybės sampratą. 

Pareiškėjo teiginys, kad ERĮ nėra nuostatos, kuri draustų RRT numatyti atitinkamus 

įpareigojimus ne visai susijusių ūkio subjektų grupei, o atskiriems ją sudarantiems asmenims, 

prieštarauja ERĮ 17 straipsnio 1 daliai, kurioje numatyta, kad Tarnyba turi teisę ūkio 

subjektams, turintiems įtaką atitinkamoje rinkoje,  nustatyti atitinkamus įpareigojimus. Taigi 

įstatymas reikalauja nustatyti įpareigojimus identifikuotam ūkio subjektui, o ne vienam iš 

juridinių asmenų, sudarančių ūkio subjektą. 

3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pripaţinęs, kad Tarnybai yra palikta 

diskrecija atitinkamai telekomunikacijų rinkai parinkti konkrečius įstatyme numatytus 

įpareigojimus (Administracinė byla A
1
-362/2004, A

3
-701/2003). Tarnybai atlikus 

konkurencijos skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle rinkos tyrimą, buvo 

nustatyta, kad pareiškėjas turi galimybes skambučių uţbaigimo paslaugas be objektyvios 

prieţasties teikti skirtingomis sąlygomis, priklausomai nuo skambučių inicijavimo kilmės, 

todėl nediskriminavimo įpareigojimo nustatymo būtinumas yra pagrįstas (Ataskaitos 72 psl.). 

ERĮ l straipsnio 5 dalimi siekiama Europos Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos tikslų, tarp jų plėsti vidaus rinką. Tai daryti nacionalines reguliavimo institucijas 

įpareigoja ir Pagrindų direktyvos (2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2002/21/EB) 8 straipsnio 3 dalis. Tai parodo pareiškėjo teiginio, jog Tarnyba siekia ginti tik 

Lietuvos vartotojų interesus, klaidingumą. Nors skambučiai inicijuoti uţsienyje, gali būti 

perduodami į pareiškėjo tinklą tiek tiesiogiai iš kurio nors uţsienio operatoriaus tinklo, tiek ir 

netiesiogiai per Lietuvoje veikiantį viešojo telefono ryšio operatorių („tranzito operatorių“), 

tačiau visi tokie skambučiai turi būti uţbaigiami AB „Lietuvos telekomas“ tinkle perkant iš 

šio ūkio subjekto atitinkamas paslaugas, o skirtingų skambučių uţbaigimo kainų taikymas 

Lietuvos teritorijoje priklausomai nuo skambučių inicijavimo kilmės yra konkurencijos 

problema, spręstina vadovaujantis ERĮ nuostatomis, nes AB ūkio subjektas „Lietuvos 

telekomas“, veikiantis Lietuvos teritorijoje, kurio veiksmai daro įtaką skambučių uţbaigimo 

viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkai Lietuvoje.  

Pareiškėjas nepagrįstai sulygina nediskriminavimą ir diferencijavimą, nors tai nėra 

tapačios sąvokos. Tarnyba nedraudţia „diferencijuoti nacionalinius ir uţsienio skambučio 

uţbaigimo paslaugos gavėjus“, tačiau ji draudţia sieti skirtingas skambučio uţbaigimo 

paslaugos teikimo sąlygas su skambučio inicijavimo kilme (o ne su objektyviomis, techniškai 

ir ekonomiškai pagrįstomis aplinkybėmis). Pareiškėjas taip pat neteisingai aiškina ERĮ 19 

straipsnio 1 dalį ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/19/EB 

dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (toliau – ir 

Prieigos direktyva) 10 straipsnio 2 dalį. Nediskriminavimo įpareigojimas suponuoja 

analogiškų sąlygų analogiškomis aplinkybėmis taikymą ir tos pačios kokybės bei tokiomis 

pačiomis sąlygomis kitiems ūkio subjektams, įskaitant kitiems ūkio subjektams, teikiantiems 

analogiškas paslaugas. 

Pagal Prieigos direktyvos preambulės 5 pastraipą ir direktyvos 3 straipsnio 1 dalį, 

akivaizdu, kad Europos Sąjungos teisė reikalauja, kad Tarnyba uţtikrintų tinkamą ne tik 

nacionalinio, bet ir tarptautinio tinklų sujungimo reguliavimą.  
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ERĮ 16 straipsnio 15 dalyje numatyta, kad Tarnyba, nustatydama įpareigojimus didelę 

įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams, atsiţvelgia į atitinkamas tarptautinių sutarčių ir (ar) 

susitarimų nuostatas ir pagal kompetenciją uţtikrina šių sutarčių bei (ar) susitarimų laikymąsi 

ir įgyvendinimą Lietuvoje. Lietuva, stodama į Pasaulinės prekybos organizaciją (toliau – ir 

PPO), prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus. Pagrindinis PPO dokumentas, nustatantis 

telekomunikacijų rinkų atvėrimo sistemą, yra Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis 

(toliau vadinama – ir GATS), ypač jo Telekomunikacijų priedas ir Ketvirtasis protokolas 

(vadinamas susitarimu dėl pagrindinių telekomunikacijų). Lietuva taip pat yra pateikusi PPO 

Sąrašą dėl specifinių įsipareigojimų paslaugų sektoriuje, kuriame yra įtvirtinti konkretūs 

Lietuvos įsipareigojimai tam tikrose paslaugų srityse. Kiekvienos PPO narės konkrečių 

įsipareigojimų telekomunikacijų sektoriuje turinį atspindi Nuorodinis dokumentas.  

Lietuvos Nuorodinio dokumento (kuris yra Sąrašo dėl specifinių įsipareigojimų 

paslaugų sektoriuje dalis), taikomam pagrindinėms telekomunikacijų paslaugoms, l punkte 

Lietuva įsipareigojo skatinti konkurenciją ir imtis atitinkamų priemonių siekdama sulaikyti 

pagrindinius operatorius nuo antikonkurencinių veiksmų taikymo. Nuorodinio dokumento 2.2 

punkte, taikomam tinklų sujungimui su pagrindiniu operatoriumi, įpareigojama uţtikrinti, kad 

tinklų sujungimas būtų vykdomas nediskriminaciniais pagrindais ir sąlygomis (įskaitant 

techninius standartus ir specifikacijas), kad tinklų sujungimo tarifai ir kokybė būtų ne 

blogesni, negu operatoriaus taikomi savo paslaugoms teikti arba taikomi kitiems ūkio 

subjektams arba operatoriaus padaliniams, dukterinėms įmonėms. Tinklų sujungimo tarifai 

turi būti grindţiami sąnaudomis ir privalo būti tokie, kad operatoriui nereikėtų mokėti uţ 

tinklo komponentus ar paslaugas, kurios nėra reikalingos. Lietuvos Nuorodinio dokumento 2 

punkte prisiimti įsipareigojimai kartu apima ir telekomunikacijų paslaugas, išvardintas Sąraše 

dėl specifinių įsipareigojimų paslaugų sektoriuje ir teikiamas per sieną (cross-border 

services).  

Dėl paminėtų prieţasčių įpareigojimas taikyti skambučių uţbaigimo paslaugai 

sąlygas, nesiskiriančias nuo kitiems ūkio subjektams taikomų sąlygų, nepriklausomai nuo 

skambučių inicijavimo kilmės, būtinas vykdant Lietuvos prisiimtus įsipareigojimus stojant į 

PPO, t. y. vadovaujantis ERĮ 16 straipsnio 15 dalimi. Dauguma ES valstybių narių, kurių 

nacionalinės reguliavimo institucijos atliko skambučių uţbaigimo individualiuose 

viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimą, ūkio 

subjektams, turintiems didelę įtaką rinkoje, nustatė panašius įpareigojimus. 

4. Pareiškėjo teiginys, jog Tarnybos sprendime dėl rinkos tyrimo rezultatų turėtų būti nurodytos 

pareiškėjo Tarnybai raštu pateiktos pastabos, iškreipia Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 

esmę, nes Viešoms konsultacijoms teikiami RRT sprendimų projektai jau turi atitikti Rinkos 

tyrimo taisyklių 25.6 punkte nustatytus reikalavimus (t. y. atspindėti esminius ūkio subjekto 

paaiškinimus ir jų įvertinimus), o to nebūtų įmanoma padaryti, jei Rinkos tyrimo taisyklės 

būtų aiškinamos taip, kaip siūlo pareiškėjas. 

5. Teigdama, kad vadovaujantis ABTĮ 3 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjo argumentai dėl Tarnybos 

atliktos analizės turėtų būti vertinami ribotai, Tarnyba vis tiek pateikė šiuos pagrindinius 

atsikirtimus į pareiškėjo argumentus dėl ekonominių aplinkybių:  

5.1 Dėl neteisingai apibrėţtos atitinkamos rinkos. Skambučių uţbaigimo 

individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinka 

apibrėţta atsiţvelgiant į 2003 m. vasario 11 d. Komisijos rekomendacijos dėl atitinkamų 

produktų ir paslaugų rinkų elektroninių ryšių srityje, reikalaujančią ex-ante reguliavimo pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 

bendrosios reguliavimo sistemos, aiškinamąjį memorandumą (toliau – ir Aiškinamasis 

memorandumas) bei įvertinus kitų šalių, atlikusių šios rinkos tyrimą, patirtį.  

Aplinkybė, jog AB „Lietuvos telekomas“ siūlomos skambučių uţbaigimo paslaugos 

sudėtinė dalis yra ir tranzito paslauga, yra įvertinta Ataskaitos 9.1.4 skyriaus 6 dalyje. AB 

„Lietuvos telekomas“ teikia skambučių uţbaigimo paslaugą, kuri priklausomai nuo tinklų 

sujungimo lygmens gali būti sudaryta iš uţbaigimo paslaugos, jei tinklai sujungiami vietiniu 

lygiu, arba iš vidinio tranzito bei uţbaigimo paslaugos, jei tinklai sujungiami tranzitiniu lygiu. 

Pareiškėjo tinklo struktūra suteikia realią galimybę pasiekti abonentą sujungus tinklus tiek 

vietiniu lygiu, tiek tranzitiniu lygiu, tačiau teikti skambučių uţbaigimo paslaugą, t. y. 

skambučio dalį nuo vietinės stoties, esančios arčiausiai abonento, kuriam skambinama, ir 

kurioje gali būti atliktas tinklų sujungimas iki šio abonento, gali teikti tik AB „Lietuvos 
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telekomas“. Tuo tarpu vidinio tranzito paslauga, kurią pareiškėjas įvardina nacionalinio 

terminavimo paslaugos sudėtine dalimi, galėtų būti pakeičiama, t. y. galėtų būti perkama iš 

kito viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjo, jau turinčio tinklų įjungimo tašką su AB 

„Lietuvos telekomas“ vietiniame tinklų sujungimo taške. Todėl akivaizdu, jog nacionalinio 

terminavimo paslaugą sudaro vidinio tranzito paslauga ir uţbaigimo paslauga. Vidinio tranzito 

paslauga gali būti pakeičiama analogiška kito viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjo, 

sujungusio savo tinklą su AB „Lietuvos telekomas“ tinklu vietiniame tinklų sujungimo lygyje, 

paslauga, kuri kitiems ūkio subjektams suteiktų alternatyvą renkantis viešųjų fiksuoto telefono 

ryšio paslaugų teikėją, norint uţbaigti skambučius AB „Lietuvos telekomas“ tinkle. Pareiškėjo 

akivaizdų nenorą atskirti šias dvi paslaugas, atskirai jas apskaityti ir pasiūlyti rinkos dalyviams 

Tarnyba vertina kaip dirbtinį barjerą kitiems ūkio subjektams įeiti į rinką, o taip pat 

operatoriams, sujungusiems tinklus su AB „Lietuvos telekomas“, teikti tranzito paslaugas 

tretiesiems operatoriams, norintiems uţbaigti savo skambučius pareiškėjo tinkle, tačiau 

nenorintiems naudotis AB „Lietuvos telekomas“ teikiama vidinio tranzito paslauga. AB 

„Lietuvos telekomas“ visuose savo išankstiniuose pasiūlymuose sujungti telekomunikacijų 

tinklus siūlė ir siūlo skambučių uţbaigimo paslaugą, kaip ji yra apibrėţta Ataskaitoje (t. y. 

atskiriant tranzito paslaugą), tačiau dėl nepalankios skambučių uţbaigimo paslaugos, 

teikiamos monopoliniu pagrindu, kainodaros ūkio subjektai yra priversti pirkti skambučių 

uţbaigimo paslaugą kartu su tranzito paslauga, kurias kartu pareiškėjas vadina nacionalinio 

terminavimo paslauga. 

5.2. Dėl netinkamai išaiškintos „dominavimo“ sampratos. ERĮ 15 straipsnio l dalis 

nustato, jog ūkio subjektas laikomas turinčiu didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, jei jis vienas ar 

kartu su kitais ūkio subjektais uţima padėtį, prilygintiną dominuojančiai, t. y. tokią 

ekonominės galios padėtį, kuri suteikia jam galią elgtis pakankamai nepriklausomai nuo 

konkurentų, klientų ir – galiausiai – vartotojų. Didelės įtakos turėjimas ERĮ ir Europos 

Sąjungos teisės aktuose iš esmės yra prilygintas dominuojančios padėties turėjimui 

atitinkamoje rinkoje. Europos Komisija 2005 m. gruodţio 13 d. raštu Nr. SG-Greffe (2005) 

D/206904 Tarnybai pranešė, kad esminių pastabų atliktam rinkos tyrimui neturi. Tai 

patvirtina, kad Europos Komisija pritarė faktui, kad AB „Lietuvos telekomas“ turi didelę įtaką 

skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle rinkoje.  

Nustatant konkurencijos veiksmingumą skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos 

telekomas“ tinkle rinkoje buvo išanalizuoti įvairūs kriterijai (Ataskaitos 64-65 psl.). Buvo 

pripaţinta, kad AB „Lietuvos telekomas“ yra vienintelis skambučių uţbaigimo paslaugos AB 

„Lietuvos telekomas“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, teikėjas.  

AB „Lietuvos telekomas“ abonentų skaičius maţėja (Ataskaitos 20-23 psl.) ir 

AB „Lietuvos telekomas“ skambučių uţbaigimo kainas maţino tik Tarnybai reikalaujant 

(Ataskaitos 5.3 ir 9.1.4 skyriai, 30-37 ir 57-64 psl.). Todėl akivaizdu, kad AB „Lietuvos 

telekomas“, nenustatydamas maţesnių skambučių uţbaigimo kainų, nors, anot pareiškėjo, 

„59,3 proc. respondentų manė, jog kaina, kurią moka jiems skambinantis asmuo, yra vienokiu 

ar kitokiu laipsniu svarbi”, elgiasi nepriklausomai nuo konkurentų ir nuo savo paslaugų 

gavėjų, tarp jų ir vartotojų. Toks elgesys atitinka dominuojančio arba didelę įtaką rinkoje 

turinčio ūkio subjekto elgesį. Todėl Tarnybos išvada, kad abonento nejautrumas skambučių 

uţbaigimo kainai nesukuria konkurencinio spaudimo iš maţmeninės rinkos pusės ūkio 

subjektui, turinčiam šį abonentą, maţinti didmeninę skambučių uţbaigimo kainą, yra teisinga.  

Viešosios fiksuoto telefono ryšio paslaugos negali būti tinkamu pakaitalu viešosioms 

judriojo telefono ryšio paslaugomis, todėl šios paslaugos tarpusavyje nekonkuruoja. Taigi 

pareiškėjo teiginys, kad „maţmeninių paslaugų rinkoje AB „Lietuvos telekomas“ patiria didelį 

konkurencinį spaudimą iš judriojo ryšio operatorių pusės” yra nepagrįstas. 

Tarnyba nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad „Ataskaitos 34 psl. pateikta informacija 

leidţia daryti išvadą, jog abonentų skaičiaus stabilizavimasis sutapo su AB „Lietuvos 

telekomas“ skambučių uţbaigimo kainos kitimu maţėjimo linkme“, nes, visų pirma, vidutinė 

skambučių uţbaigimo kaina iki 2002 m. maţėjo dėl to, jog AB „Lietuvos telekomas” 

skambučių uţbaigimo kainos, taikomos skirtingiems operatoriams, turėjo būti suvienodintos 

vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 19. Po 2002 m. 

skambučių uţbaigimo kaina maţėjo dėl Tarnybos vykdyto kainų reguliavimo, vadovaujantis 

Tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 1SP-453 nustatytomis 

aukščiausiomis kainomis. Tuo tarpu abonentų skaičius nustojo maţėti dėl AB „Lietuvos 



Administracinių teismų praktikos Nr. 10 projektas 

 

 158 / 190 

telekomas“ veiksmų maţmeninėje telefono ryšio paslaugų rinkoje (naujų planų pasiūlymo ir 

kt.). Taigi AB „Lietuvos telekomas“ siūlomų skambučio uţbaigimo paslaugų kainų maţinimas 

neuţtikrina pareiškėjo abonentų skaičiaus augimo, priešingai, kuo didesnė skambučių 

uţbaigimo kaina, tuo yra didesnės kitų telefono ryšio paslaugų teikėjų sąnaudos skambinant į 

AB „Lietuvos telekomas“ tinklą ir tuo yra maţiau galimybių įţengti į rinką kitiems telefono 

ryšio paslaugų teikėjams. 

5.3. Dėl netinkamo hipotetinio monopolisto testo pritaikymo. Šio testo metu 

pirmiausia nagrinėjama pačios paslaugos pakeičiamumo galimybė. 2002 metų Komisijos 

gairių dėl rinkos tyrimo nustatant didelę įtaką rinkoje pagal Bendrijos elektroninių ryšių tinklų 

ir paslaugų reguliavimo sistemą 40 punktas nurodo, jog „hipotetinio monopolisto“ testas 

taikomas, kad būtų įvertintas pakeičiamumas iš paklausos ir pasiūlos pusės. Dėl technologinių 

AB „Lietuvos telekomas“ teikiamos skambučių uţbaigimo paslaugos ypatybių nėra 

alternatyvų šiai paslaugai, todėl paslaugos gavėjai negalėtų pasirinkti kito produkto, 

pakeičiančio skambučių uţbaigimo paslaugą AB „Lietuvos telekomas“ tinkle, o kiti teikėjai 

negalėtų teikti analogiškos paslaugos. Dėl to rinkos tyrimo metu buvo nustatyta, jog 

skambučių uţbaigimo paslaugos pakeičiamumas negalimas, ir buvo apibrėţta atskira 

skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ individualiame viešajame telefono ryšio 

tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinka (Ataskaitos 2, 6 ir 8 skyrius, 8-9, 43-47 psl. ir 49-

53 psl.). Šiuo metu esančios technologinės galimybės ir atsiskaitymo principas 

„skambinančioji pusė moka” skambučių uţbaigimo viešajame telefono ryšio tinkle, 

teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje sukuria monopolinę situaciją. Nėra jokių technologinių 

alternatyvų sudaryti galimybę atsirasti veiksmingai konkurencijai skambučių uţbaigimo 

konkretaus ūkio subjekto individualiame viešajame telefono ryšio tinkle rinkoje.  

Tarnyba atsiţvelgė į AB „Lietuvos telekomas“ šiuo klausimu pateiktus paaiškinimus, 

kuriuose nurodoma, kad „skambučių uţbaigimo rinka savo esme yra monopolistinė ir 

nepriklauso nei nuo operatoriaus tinklo dydţio, nei nuo pokalbių srauto“. Nustatyta, kad AB 

„Lietuvos telekomas“ abonentų pokalbių trukmė sudaro ne maţiau kaip 94 proc. visų 

viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose įvykusių pokalbių trukmės. Tai leidţia daryti 

išvadą, kad Bendrovė nepatiria konkurencinio spaudimo, kuris ribotų jos galimybę dominuoti 

skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle rinkoje. 

Pareiškėjo teiginys, jog „<...> didmeninės skambučio uţbaigimo paslaugos kainos 

padidinimas gali lemti tai, jog vartotojų poţiūriu AB „Lietuvos telekomo“ tinklas taps „per 

brangiu“ ir nepatraukliu skambinti. Tai galėtų paskatinti AB „Lietuvos telekomas“ abonentus 

tapti kitų, pvz., judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentais, dėl ko didmeninių kainų 

padidinimas AB Lietuvos telekomas“ gali būti nepelningas <...>“ – yra klaidinantis. Jei būtų 

padidinta skambučių uţbaigimo kaina AB „Lietuvos telekomas“ tinkle, tai būtų padidintos 

judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų išlaidos. Tai skatintų kitų telefono ryšio 

paslaugų teikėjų abonentus tapti AB „Lietuvos telekomas“ abonentais.  

Pareiškėjo argumentas, jog vienpusiškas skambučių uţbaigimo kainos padidinimas 

yra praktiškai neįmanomas, nes AB „Lietuvos telekomas” taip pat perka skambučių uţbaigimo 

paslaugas iš kitų operatorių, neatitinka tikrovės. Tikimybė, kad AB „Lietuvos telekomas“ 

abonentas skambins į naujojo operatoriaus tinklą yra labai maţa (pavyzdţiui, dėl maţo naujo 

tinklo abonentų skaičiaus), be to, naujas operatorius būtų konkurentas maţmeninėje rinkoje, 

todėl nesukuriamas spaudimas AB „Lietuvos telekomas“ siekti susijungti su tokiais naujais 

operatoriais.  

5.4. Dėl pirkėjo derybinės galios. Sąvokos „pirkėjo derybinė galia“, „kompensuojanti 

pirkimo galia“, „atsverianti perkamoji galia“ ir „pirkėjo atsverianti rinkos galia“ – tai iš esmės 

lygiavertės sąvokos, skirtingi „countervailing buying power“ (angl.) sąvokos vertimai. Sąvoka 

„pirkėjo derybinė galia“ apibūdina pirkėjo galią sukurti ar atskleisti konkurenciją perkamos 

paslaugos rinkoje. 

Aplinkybė, kad skambučių uţbaigimo paslaugos pirkėjas yra analogiškos paslaugos 

pardavėjas, neįrodo, kad yra pirkėjo atsverianti derybinė galia ir nediskriminuojami kiti ūkio 

subjektai. Monopolinė situacija skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle rinkoje 

susidaro dėl pačios rinkos technologinio pobūdţio, kadangi kitas ūkio subjektas, norėdamas 

suteikti savo abonentui galimybę susisiekti su AB „Lietuvos telekomas“ abonentu, privalo 

pirkti skambučių uţbaigimo paslaugas iš šios Bendrovės dėl pačios paslaugos pakeičiamumo 

iš pasiūlos ir paklausos pusės negalimumo. Tai reiškia, kad maţmeninių paslaugų rinkoje su 
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AB „Lietuvos telekomas“ konkuruojantis ūkio subjektas savo derybinę galią, jei tokią turėtų, 

galėtų išnaudoti tik atsisakydamas kurį laiką pirkti skambučių uţbaigimo paslaugą AB 

„Lietuvos telekomas“ tinkle, tuo pačiu apribodamas savo abonentų galimybę susisiekti su AB 

„Lietuvos telekomas“ abonentais. Tai reiškia, kad šio operatoriaus abonentai būtų skatinami 

pakeisti operatorių. Toks konkuruojančio operatoriaus elgesys būtų naudingas AB „Lietuvos 

telekomas“. Taigi AB „Lietuvos telekomas“ skambučių uţbaigimo viešajame telefono ryšio 

tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje iš esmės nesusiduria su pirkėjo derybine galia. 

Pareiškėjas pripaţino, kad skambučių uţbaigimo kainos turėtų maţėti, tačiau, net ir 

esant kitų operatorių spaudimui maţinti šias kainas, jis kainų nesumaţino. Tai rodo, kad kiti 

operatoriai neturi derybinės galios AB „Lietuvos telekomas“ atţvilgiu.  

Pareiškėjo teiginiai, jog Tarnybos „suformuluotas nediskriminavimo įpareigojimas, ta 

apimtimi, kuria jis draudţia diferencijuoti tarp Lietuvos ir uţsienio operatorių tinkluose 

inicijuotų skambučių, yra neproporcingas, nepagrįstas bei diskriminuojantis pareiškėją bei 

Lietuvos vartotojus ir „pareiškėjas prarastų efektyvų derybinį svertą derantis dėl Lietuvos 

vartotojams palankesnių uţsienio operatoriaus paslaugų kainų“ yra klaidingi. Visų pirma, 

Tarnybos nustatyti įpareigojimai, įpareigoja pareiškėją taikyti vienodas skambučių uţbaigimo 

paslaugų teikimo sąlygas nepriklausomai nuo skambučių kilmės tik teikiant skambučio 

uţbaigimo paslaugas, bet ne tranzito paslaugas. Antra, tarptautinį pokalbių srautą į pareiškėjo 

tinklą gali nukreipti ir kiti Lietuvoje veikiantys tranzito operatoriai. Pareiškėjas, nustatydamas 

kitokias (blogesnes) skambučių uţbaigimo sąlygas, kai tarptautinius skambučius perduoda 

tarptautinio tranzito operatorius, veikiantis Lietuvoje, įgytų didelį konkurencinį pranašumą 

prieš Lietuvoje veikiančius tranzito operatorius ir juos diskriminuotų.  

5.5. Dėl Tarnybos atliktos „kainų analizės“ nepagrįstumo. Tarnyba nenustatė 

objektyvių prieţasčių, dėl kurių skambučių uţbaigimo kainos Lietuvoje galėtų skirtis daugiau 

nei 4 kartus nuo Europos Sąjungos geriausios praktikos kainos. Todėl Tarnyba pagrįstai 

naudojo kainos nustatymo, atsiţvelgiant į kitų valstybių patirtį, metodą vertindama AB 

„Lietuvos telekomas“ kainų lygį.  

Pareiškėjo nurodytos skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle kainų 

skirtumo nuo tokių kainų kitose Europos Sąjungos šalyse prieţastys yra nepagrįstos. Pirma, 

vėliau investuodama į tinklo infrastruktūrą ši Bendrovė galėjo turėti net naudos (pvz., 

telekomunikacinės įrangos kainos, greit vystantis technologijoms, sumaţėja). Antra, 

investicijos turi būti amortizuojamos (nudėvimos) atsiţvelgiant į tikėtiną tos įrangos naudingo 

tarnavimo laikotarpį, todėl pareiškėjo argumentas, jog skambučių uţbaigimo paslaugų kainos 

yra maţesnės dėl to, jog įrangos, naudojamos tai paslaugai teikti vertė (investicijos) yra 

amortizuota, nėra priimtinas – įrangos kainą (investicijas) ūkio subjektas turi išdalinti visam 

paslaugos teikimo (įrangos naudojimo) laikotarpiui. Faktas, jog AB „Lietuvos telekomas“ 

tinklas buvo pastatytas 1,5 mln. vartotojų, o dabartiniu metu yra tik 0,8 mln. vartotojų, 

nepateisina per didelės skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle kainos. 

Priešingai, jis parodo, kad AB „Lietuvos telekomas“ nustatant per aukštas skambučių 

uţbaigimo paslaugų kainas, maţėja paslaugų vartojimas. Be to, kitose šalyse taip pat ryškėja 

fiksuoto telefono ryšio abonentų maţėjimo tendencija (kai tinklas yra suplanuotas didesniam, 

nei faktiškai yra, vartotojų skaičiui), todėl šis veiksnys galioja ir uţsienio skambučių 

uţbaigimo viešajame fiksuoto telefono ryšio tinkluose kainoms ir negali būti laikomas 

argumentu, dėl kurio AB „Lietuvos telekomas“ kainos negalėtų būti lyginamos su kitų ES 

šalių kainomis.  

 

II. 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. geguţės 15 d. sprendimu pareiškėjo 

skundą atmetė. 

Teismas nurodė, kad Tarnyba, veikdama savo kompetencijos ribose ir vykdydama įstatymu 

jai nustatytą uţdavinį uţtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių 

rinkose, turi teisę laikydamasi ERĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų atlikti atitinkamos rinkos tyrimą. ERĮ 

16 straipsnio l dalis nustato, kad Ryšių reguliavimo tarnybos atliekamo rinkos tyrimo tikslas – siekti, 

kad elektroninių ryšių srityje būtų uţtikrinta veiksminga konkurencija, o didelę įtaką turintiems ūkio 

subjektams būtų uţkirstas kelias piktnaudţiauti savo įtaka rinkoje. 
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Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju Tarnyba atliko skambučių uţbaigimo 

individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje rinkos tyrimą 

(toliau – ir Rinkos tyrimas) ERĮ 16 straipsnio 4 dalyje numatytu pagrindu, t. y. Tarnybos iniciatyva 

įgyvendinant Pagrindų direktyvą ir atsiţvelgiant į 2003 m. vasario 11 d. Europos Komisijos 

rekomendaciją dėl atitinkamų produktą ir paslaugų rinkų elektroninių ryšių srityje, reikalaujančių ex-

ante reguliavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21 /EB dėl elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (toliau – ir Rekomendacija). Tarnyba, 

atsiţvelgdama į Rekomendaciją, tyrė vieną iš joje nurodytų didmeninių elektroninių ryšių rinkų – 

skambučių uţbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje 

vietoje (toliau – ir tinklas), rinką. Išanalizavusi visas operatorių ir elektroninių ryšių paslaugų tiekėjų 

pateiktas Anketas, Tarnyba nustatė, kad skambučių uţbaigimo paslaugą tinkluose 2000 metų–2004 

metų rugsėjo 30 d. laikotarpiu teikė tik viena bendrovė – pareiškėjas. 

Teismas pabrėţė, kad atsakovas, tyrimo metu nustatęs, jog Lietuvos Respublikos teritorijoje 

tik AB „Lietuvos telekomas“ teikia skambučių uţbaigimo paslaugą savo tinkle, apibrėţė, kad 

skambučių uţbaigimo paslaugą AB „Lietuvos telekomas“ tinkle sudaro skambučių perdavimas nuo 

AB „Lietuvos telekomas“ tinklo telefono stoties (įskaitant šią stotį), esančios arčiausiai AB „Lietuvos 

telekomas“ tinklo abonento, kurioje yra ar gali būti įvykdytas tinklų sujungimas, iki AB „Lietuvos 

telekomas“ tinklo galinio taško, nepriklausomai nuo to, kokiame tinkle skambutis inicijuojamas. 

Atlikusi skambučių uţbaigimo paslaugos analizę Rinkos tyrimo taisyklių 15 punkte nurodytais 

aspektais (pakeičiamumo iš paklausos ir pasiūlos pusės, geografinės aprėpties), Tarnyba nustatė, kad 

skambučių uţbaigimo paslaugą tinkle teikia vienas operatorius – AB „Lietuvos telekomas“, todėl jo 

tinkle teikiama skambučių uţbaigimo paslauga sudaro skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos 

telekomas“ tinkle rinką. Išanalizavusi skambučių uţbaigimo paslaugos pakeičiamumą iš paklausos 

pusės ir iš pasiūlos pusės, nustatė, kad skambučių uţbaigimo paslauga nėra pakeičiama jokia kita 

paslauga nei iš paklausos pusės, nei iš pasiūlos pusės. Atsiţvelgdama į nustatytas aplinkybes, Tarnyba 

padarė išvadą, kad AB „Lietuvos telekomas“ skambučių uţbaigimo paslauga, teikiama AB „Lietuvos 

telekomas“ tinkle, Lietuvos Respublikoje sudaro atskirą skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos 

telekomas“ tinkle rinką. 

Teismas paţymėjo, kad Tarnyba, atlikusi konkurencijos veiksmingumo skambučių 

uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle rinkoje tyrimą, padarė išvadą, jog konkurencija nėra 

veiksminga, nustatė konkurencijos problemas. Tai buvo padaryta atlikus tyrimą pagal rinkos dalies, 

įţengimo į rinką barjerų, pirkėjo derybinės galios ir potencialios konkurencijos kriterijus (Ataskaitos 9 

skyrius, 2 t, 1. 148-159). Bylos medţiaga patvirtina, kad Tarnyba, rinkos tyrimo metu konstatavusi, 

kad konkurencija skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle rinkoje nėra veiksminga, 

įvardijo didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčius subjektus. Tarnyba tyrimo metu nustatė, kad ūkio 

subjektą AB „Lietuvos telekomas“ sudaro AB „Lietuvos telekomas“ kartu su susijusiais juridiniais 

asmenimis: UAB „Baltic Data Center“, UAB „Comliet“, UAB „Comliet sprendimai“, 

UAB „Telekomo verslo sprendimai“, UAB „Lintel“, UAB „Omnitel“, UAB „Verslo portalas“, UAB 

„Voicecom“, VšĮ „Lietuvos telekomo sporto klubas“. Pagal ERĮ pateiktas šiame įstatyme taikomas 

sąvokas ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo ar asmenų, susijusių kontrolės ar priklausomybės 

santykiais, grupė, kurie verčiasi elektroninių ryšių veikla Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai 

daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos 

Respublikoje. Iš Ataskaitos 4.2.1- 4.2,.2 skyrių matyti, kad atsakovas išvadą, jog ūkio subjektą AB 

„Lietuvos telekomas“ sudaro AB „Lietuvos telekomas“ kartu su paminėtais susijusiais juridiniais 

asmenimis, padarė išanalizavęs ryšius tarp AB „Lietuvos telekomas“ ir jos pateiktoje atsakovui 

Anketoje nurodytų 7 dukterinių įmonių be įvertinęs šiuos ryšius ERĮ 2 straipsnio 61 dalies bei 

Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalies, Akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio nuostatų 

aspektu. Teismas konstatavo, kad minėta atsakovo išvada dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“ 

apibrėţimo atitinka faktines aplinkybes, minėtą teisinį reglamentavimą ir yra teisinga. 

Teismas nurodė, kad Tarnyba, konstatavusi rinkos tyrimo metu nustatytus faktus bei 

aplinkybes, padarė išvadą, jog ūkio subjektas AB „Lietuvos telekomas“ daro didelę įtaką skambučių 

uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle rinkoje, todėl Tarnybos anksčiau nustatyti šiam ūkio 

subjektui įpareigojimai keistini tiek, kiek tai susiję su skambučių uţbaigimo paslaugos teikimu AB 

„Lietuvos telekomas“ tinkle rinkoje, t. y. nustatant įpareigojimus: suteikti prieigą, nediskriminavimo, 

skaidrumo, kainų kontrolės ir apskaitos, apskaitos atskyrimo. 

Teismas nustatė, kad Tarnyba įvykdė teisės aktų reikalavimus dėl RRT konsultavimosi su 

kitomis institucijomis. Tai patvirtina Europos Komisijos 2005 m. gruodţio 13 d. raštas SG-Greffe 
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(2005) D/206904 bei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. lapkričio 9 d. raštas Nr. 

(2.1-07)-6V-1229. Teismas taip pat nusprendė, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas 

būtų paţeidęs teisės aktais nustatytas procedūras dėl viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ar pareiškėjo teisę dalyvauti viešojo konsultavimosi 

procedūroje. 

Teismas taip pat nustatė, kad Tarnybos direktorius 2005 m. gruodţio 29 d. priėmė įsakymą 

Nr. 1V-1166. Šiame įsakyme konstatuota, jog konkurencija skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos 

telekomas“ tinkle rinkoje nėra veiksminga, ūkio subjektas AB „Lietuvos telekomas“ pripaţintas 

turinčiu didelę įtaką skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle rinkoje, pakeisti 

ankstesniais Tarnybos direktoriaus įsakymais nustatyti AB „Lietuvos telekomas“ įpareigojimai. 

Atsakovas 2005 m. gruodţio 29 d. taip pat priėmė įsakymą Nr. 1V-1165 „Dėl skambučių uţbaigimo 

individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo 

apibrėţimo“, kurio 2.1 punkte konstatavo, kad skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle 

rinka yra apibrėţta Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodţio 29 d. įsakymu Nr. 1V-1166. Šiame 

įsakymo punkte taip pat konstatavo, kad ūkio subjektą AB „Lietuvos telekomas“ sudaro AB „Lietuvos 

telekomas“ kartu su paminėtais susijusiais juridiniais asmenimis.  

Teismas nurodė, kad byloje ištirtų įrodymų visuma nesuteikia pagrindo pripaţinti pagrįstais 

pareiškėjo skundo argumentus. Bylos medţiaga suteikia pagrindą konstatuoti, kad Ataskaitoje rinkos 

tyrimo faktinės aplinkybės yra išsamiai išnagrinėtos, išvados argumentuotos, nurodyti atitinkamų 

išvadų suformavimo faktiniai bei teisiniai pagrindai, o Ataskaitos išvados perkeltos į 2005 m. gruodţio 

29 d. įsakymo Nr. 1V-1166 turinį. Teismo teigimu, Tarnybos veiksmai suteikia pagrindą konstatuoti, 

jog atsakovas teisės aktais nustatyta tvarka siekė atlikti rinkos tyrimą laikydamasis ERĮ 2 straipsnyje 

numatytų elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principų bei bendrųjų administracinės teisės principų. 

Įvertinęs byloje esančius įrodymus bei šalių paaiškinimus, teismas konstatavo, kad neturi pagrindo 

konstatuoti, kad atsakovas, atlikdamas rinkos tyrimą, neteisingai vertino faktines aplinkybes ar paţeidė 

ERĮ 16 straipsnyje bei Rinkos tyrimo taisyklėse nustatytus reikalavimus dėl rinkos tyrimo procedūros 

atlikimo, ar bendruosius administracinės teisės bei ERĮ 2 straipsnyje numatytus elektroninių ryšių 

veiklos reguliavimo principus. 

Teismas paţymėjo, kad iš ERĮ 11, 16 ir 17 straipsniais Tarnybai suteiktų įgaliojimų turinio 

seka, kad įstatymų leidėjas suteikė Tarnybai atitinkamą diskreciją dėl rinkos tyrimo ir įpareigojimų 

nustatymo didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams. Nacionalinių reguliavimo 

institucijų diskrecijos teisė dėl rinkos tyrimo bei atitinkamų įpareigojimų nustatymo didelę įtaką 

atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams yra įtvirtinta ir Pagrindų direktyvos 15, 16 

straipsniuose, Prieigos direktyvos 5, 7, 8 straipsniuose bei 2002 metų Europos Bendrijų Komisijos 

rinkos tyrimo ir didelės įtakos rinkoje vertinimo pagal Bendrijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 

reguliavimo sistemą gairėse. Todėl Tarnyba, pripaţinusi, jog ūkio subjektas AB „Lietuvos telekomas“ 

turi didelę įtaką skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas” tinkle rinkoje, turėjo diskreciją, 

laikydamasi bendrųjų administracinės teisės principų bei ERĮ 2 straipsnyje nustatytų elektroninių ryšių 

veiklos reguliavimo principų, parinkti ir nustatyti pareiškėjui ERĮ 17 straipsnio 2 dalyje numatytus 

įpareigojimus. 

Teismas atkreipė dėmesį, kad nors pareiškėjas prašė panaikinti visą Įsakymą Nr. 1V-1166, 

tačiau dalyje dėl įpareigojimų nustatymo jis pateikė nesutikimo argumentus tik dėl šio įsakymo 3.2 

punkte nustatyto nediskriminavimo įpareigojimo. Iš bylos medţiagos matyti, kad rinkos tyrimo metu 

buvo nustatyta, jog ūkio subjektas AB „Lietuvos telekomas“ turi iniciatyvą bei galimybes skambučių 

uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ tinkle rinkoje paslaugą be jokios objektyvios prieţasties teikti 

skirtingomis sąlygomis, priklausomai nuo skambučio inicijavimo kilmės (Ataskaitos 10.2.2, 9 skyriai). 

Konstatavus tokį ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“ elgesį bei iniciatyvos suteikti prieigą 

aiškiomis ir priimtinomis sąlygomis iš minėto ūkio subjekto pusės nebuvimą, nediskriminavimo 

įpareigojimo pareiškėjui nustatymas laikytinas proporcinga konkurencijos uţtikrinimo priemone ir 

atsakovas pagrįstai pasinaudojo diskrecija nustatyti šį įpareigojimą. 

Remdamasis Prieigos direktyvos 3 straipsnio 1 dalimi, 5 jos punktu, teismas nusprendė, kad 

nepagrįstais laikytini pareiškėjo argumentai, kad draudimas diferencijuoti nacionalinius ir uţsienio 

balso skambučių uţbaigimo paslaugos gavėjus diskriminuoja AB „Lietuvos telekomas“ ir Lietuvos 

vartotojus.  

Teismas paţymėjo, kad įpareigojimai yra nustatyti ūkio subjektui, o ne atitinkamam 

juridinių asmenų ratui, kaip teigia pareiškėjas. Iš Ataskaitos 4.2.1- 4.2.2 skyrių bei 9.3 skyriaus matyti, 

kad atsakovo išvadą, jog ūkio subjektą AB „Lietuvos telekomas“ sudaro AB „Lietuvos telekomas“ 
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kartu su paminėtais susijusiais juridiniais asmenimis, yra pagrįsta minėtų įmonių ekonominių bei 

valdymo santykių, Elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnio 61 dalimi, Konkurencijos įstatymo 3 

straipsnio 12 dalimi, Akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio nuostatų analize bei vertinimu ir yra 

teisinga. 

Teismas konstatavo, kad remiantis byloje ištirtais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais, 

pareiškėjo Tarnybos Įsakymai Nr. 1V-l165, Nr. 1V-1166 yra pagrįsti nacionalinės teisės bei Europos 

Sąjungos teisės aktais nustatyta tvarka atliktu rinkos tyrimu, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai 

išnagrinėjus bei įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes. Ginčijamų įsakymų turinys atitinka 

esminius administraciniam sprendimui nustatytus turinio reikalavimus. Atsakovas, priimdamas 

pareiškėjo ginčijamus administracinius aktus, kompetencijos neviršijo. Atsiţvelgiant į tai, skundţiamų 

įsakymų juos naikinti skunde išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo.  

 

III. 

 

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo: 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. geguţės 15 d. sprendimą panaikinti ir 

priimti naują sprendimą – patenkinti pareiškėjo skundą ir panaikinti Įsakymą Nr. 1V-1166 ir Įsakymo 

Nr. 1V-1165 2.1 punktą; 

nenustačius pagrindo panaikinti skundţiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir 

priimti naują sprendimą visiškai patenkinant pareiškėjo skundą, Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2006 m. geguţės 15 d. sprendimą pakeisti ir patenkinti pareiškėjo skundą iš dalies – panaikinti 

Įsakymo Nr. 1V-1166 3.2 punktą ta dalimi, kurioje nustatyta, jog TEO LT, AB taikomos skambučio 

uţbaigimo paslaugos savo tinkle sąlygos negali priklausyti nuo skambučių inicijavimo kilmės. 

Apeliaciniame skunde pareiškėjas pabrėţia, kad ginčija pirmosios instancijos teismo 

sprendimą dviem pagrindais. Pirma, pareiškėjas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą 

atmesti pareiškėjo argumentus dėl Įsakymo Nr. 1V-1166 turinio neatitikimo RRT direktoriaus 2004 m. 

rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-297 patvirtintų Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto reikalavimams. 

Antra, pareiškėjas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą atmesti pareiškėjo argumentus dėl 

nepagrįstai plačios RRT direktoriaus įsakymo Nr. 1V-1166 3.2 punkte numatyto nediskriminavimo 

įpareigojimo apimties. Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas sudaro prielaidas apeliacinės instancijos 

teismui panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą pilna apimtimi ir priimti naują sprendimą – 

patenkinti pareiškėjo skundą. Antrasis apeliacinio skundo pagrindas sudaro prielaidas apeliacinės 

instancijos teismui pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti ir patenkinti pareiškėjo skundą iš 

dalies – panaikinti Įsakymo Nr. 1V-1166 3.2 punktą ta dalimi, kuria numatoma, jog pareiškėjo 

taikomos skambučio uţbaigimo paslaugos savo tinkle sąlygos negali priklausyti nuo skambučių 

inicijavimo kilmės. 

Apeliacinis skundas grindţiamas šiais argumentais: 

 

1.  Dėl skundţiamų Įsakymų neatitikimo teisės aktų reikalavimams 

 Pirmosios instancijos teismas sprendime neaptarė pareiškėjo argumento, jog skundţiamuose RRT 

direktoriaus įsakymuose nėra pateikiami pareiškėjo RRT pateikti paaiškinimai bei jų 

įvertinimas, kaip to reikalauja Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 6 papunktis. Teismas 

neatsiţvelgė į tą aplinkybę, jog ankstesniame savo sprendime, priimtame 2006 m. kovo 3 d. 

administracinėje byloje Nr. I-547-20/2006 Vilniaus apygardos administracinis teismas jau 

buvo pripaţinęs, jog RRT praktika – priimamuose individualiuose teisės aktuose neįvardinti 

suinteresuotų asmenų pozicijos – paţeidţia Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 6 papunkčio 

reikalavimus. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime 

expressis verbis nustatė, kad teismai, priimdami sprendimus, yra saistomi savo pačių sukurtų 

precedentų-sprendimų analogiškose bylose; 

 Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai apsiribojo įvertinimu tik tos aplinkybės, ar skundţiami 

RRT direktoriaus įsakymai atitinka „esminius administraciniam sprendimui nustatytus turinio 

reikalavimus”. Rinkos tyrimo taisyklės neskirsto RRT direktoriaus įsakymų turiniui nustatytų 

reikalavimų į esminius ir neesminius, be to, tais atvejais, kai administracinių institucijų 

sprendimais yra ribojamos Konstitucijos garantuotos teisės ir laisvės, sprendimams turi būti 

taikomi ypatingi teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimai; 

 Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 6 papunkčio paskirtis yra uţtikrinti tai, kad RRT priimami 

sprendimai būtų objektyvūs ir motyvuoti, t. y. priimami išnagrinėjus suinteresuotų asmenų 
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atsiliepimus. Dėl to, suinteresuotų asmenų paaiškinimų įvertinimo nebuvimas leidţia abejoti 

RRT atlikto tyrimo visapusiškumu ir objektyvumu; 

 paaiškinimą dėl to, kokiais teisės aktais RRT vadovavosi nustatydama RRT direktoriaus įsakymo 

Nr. 1V-1166 3.2 punkte įtvirtintą draudimą diferencijuoti skambučius pagal kilmę, RRT 

pateikė tik pradėjus nagrinėti bylą pirmosios instancijos teisme, nors šio įpareigojimo 

teisėtumo klausimą pareiškėjas iškėlė skundţiamų sprendimų priėmimo stadijoje, pateikdamas 

savo paaiškinimus. Minėta aplinkybė leidţia teigti, jog tyrimo metu RRT pareiškėjo 

argumentų tinkamai nenagrinėjo. Todėl akivaizdu, jog priimant skundţiamą RRT direktoriaus 

įsakymą Nr. 1V-1166 buvo ignoruota viena iš Rinkos tyrimo taisyklių nuostatų, kurios 

paskirtis – uţtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, o tai 

sudaro pagrindą patenkinti pareiškėjo skundą pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą. 

 

2. Dėl nediskriminavimo įpareigojimo taikymo 

2.1. RRT, nustatydama nediskriminavimo įpareigojimą, privalėjo atsiţvelgti į ERĮ bei atitinkamose 

ES direktyvose įtvirtintus teisinio reguliavimo tikslus. Tiek ERĮ, tiek Prieigos bei Pagrindų 

direktyvos prasme skirtingų skambučio uţbaigimo paslaugos sąlygų taikymas tampa 

konkurencijos ribojimo problema, kurią reikia spręsti reguliavimo priemonėmis tik tuo atveju, 

jeigu tai turi ar gali turėti poveikį konkurencijai atitinkamoje rinkoje. Tokį diskriminavimo, 

kaip spręstinos konkurencijos problemos supratimą patvirtina ir Konkurencijos įstatymo 9 

straipsnio l dalies 3 punktas, EB Sutarties, kurios nuostatas įgyvendina ES Direktyvos, 82 

straipsnis. Skirtingų skambučių uţbaigimo paslaugos kainų taikymas uţsienio ir Lietuvos 

operatoriams galėtų būti traktuojamas kaip konkurencijos problema tik tuo atveju, jei tai turėtų 

konkurenciją iškraipantį poveikį atitinkamai rinkai (sudarytų skirtingas konkurencijos 

sąlygas). Akivaizdu, jog uţsienio operatoriai veikia kitoje, visų pirma, geografine prasme, 

rinkoje ir nėra nei tarpusavio, nei Lietuvos operatorių konkurentai. Ta aplinkybė, kad 

pareiškėjas taiko skirtingus įkainius uţsienio operatoriams, neiškraipo konkurencijos nei 

didmeninių paslaugų, nei maţmeninių paslaugų rinkose nei Lietuvoje, nei uţsienyje. 

Atitinkamai, skirtingų įkainių taikymas priklausomai nuo skambučių kilmės negali būti 

laikomas konkurencijos problema, kurią RRT būtų įpareigota spręsti, siekdama uţtikrinti 

veiksmingą konkurenciją. Atitinkama išvada taip pat gaunama sistemiškai nagrinėjant ERĮ 3 

straipsnio 61 dalies ir 19 straipsnio nuostatas, nes ERĮ prasme ūkio subjektais laikomi tik tie 

asmenys, kurie verčiasi elektroninių ryšių veikla Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai 

daro įtaką, ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos 

Respublikoje. Taigi ERĮ 19 straipsnyje numatytas nediskriminavimo įpareigojimas gali būti 

taikomas tik santykiams su asmenimis, veikiančiais Lietuvoje arba galinčiais daryti įtaką 

ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Sutartys su uţsienio šalių operatoriais, kurios neturi ir 

negali turėti poveikio ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje, neturi patekti į ERĮ 19 straipsnio 

taikymo sritį. Aplinkybę, kad draudimas diferencijuoti skambučius pagal kilmę nėra tiesiogiai 

susijęs su ERĮ 19 straipsnio bei Prieigos ir Pagrindų direktyvose numatytų konkurencijos 

problemų sprendimu, pripaţino ir RRT. Savo atsiliepime į pareiškėjo skundą, RRT nurodė, jog 

draudimas diferencijuoti skambučius pagal kilmę yra nustatytas siekiant vykdyti Lietuvos 

prisiimtus įsipareigojimus stojant į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO). Tačiau pirmosios 

instancijos teismas nepagrįstai savo sprendime ignoravo šį faktą ir nagrinėjo skundţiamo RRT 

direktoriaus įsakymo Nr. 1V-1166 3.2 punkte numatytą nediskriminavimo įpareigojimą, 

neatsiţvelgdamas į tikrąjį jo teisinį pagrindą. 

2.2. Pirmosios instancijos teismo spendime nėra atsiţvelgiama į tai, jog skundţiamo RRT 

direktoriaus įsakymo Nr. 1V-1166 3.2 punkte numatytas nediskriminavimo įpareigojimas ta 

apimtimi, kuria jis draudţia diferencijuoti skambučio uţbaigimo paslaugos sąlygas 

priklausomai nuo skambučio inicijavimo kilmės, buvo nustatytas RRT įgyvendinant PPO 

sutarties nuostatas.  

Elektroninių ryšių rinkų tyrimų teisiniame pagrinde, nurodytame RRT parengtos 

Ataskaitos 1 dalyje bei skundţiamų RRT direktoriaus įsakymų įţanginėje dalyje, nėra 

nurodoma nei PPO sutartis, nei jos priedai. Tai leidţia daryti išvadą, jog RRT, nustatydama 

nediskriminavimo įpareigojimą, vadovavosi kitais teisiniais pagrindais, nei tie pagrindai, 

kuriais remiantis buvo atliekamas tyrimas. Atsiţvelgiant į tai, skundţiamas RRT direktoriaus 

įsakymas Nr. 1V-1166 neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio bei Rinkos 
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tyrimo taisyklių 25.7 punkto reikalavimo sprendimą pagrįsti teisės normomis. Be to, tokiu 

būdu iš pareiškėjo buvo atimta galimybė įvertinti visus RRT argumentus ir pareikšti savo 

pastabas dėl šio įpareigojimo pagrįstumo Rinkos tyrimo taisyklių 27 punkte nustatyta tvarka. 

Pagal EBTT praktiką PPO sutarčių nuostatos nėra taikomos tiesiogiai tiek pačioje 

Europos Bendrijoje, tiek valstybėse narėse. Teisės doktrinoje taip pat yra laikomasi nuomonės, 

kad PPO sutarčių įgyvendinimas yra galimas tik perkeliant įsipareigojimų nuostatas į 

nacionalinius Europos Bendrijos ar valstybių narių teisės aktus. ERĮ 9 straipsnio l dalies 4 

punktas numato galimybę RRT be specialių įgaliojimų įgyvendinti tarptautinių sutarčių 

nuostatas tik tuo atveju, kai tokia funkcija RRT pavedama pačia tarptautine sutartimi. Tačiau 

PPO sutarties nuostatos tokių įgaliojimų RRT nesuteikia. Atsiţvelgiant į tai, RRT argumentas 

dėl tiesioginio PPO nuostatų taikymo yra atmestinas. Juolab kad Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1379 buvo patvirtintas sąrašas institucijų, 

kurios yra atsakingos uţ įsipareigojimų Pasaulio prekybos organizacijai ir kitų jos reikalavimų 

vykdymą. RRT tarp institucijų, įgaliotų įgyvendinti PPO sutarčių nuostatas, nėra. Taigi RRT 

neturėjo reikiamų įgaliojimų įgyvendinti PPO sutarčių nuostatas nacionalinėje teisėje. 

Skundţiamų teisės aktų priėmimo metu prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, teikimą 

reglamentavo norminio pobūdţio teisės aktas – RRT direktoriaus 2005 m. lapkričio 4 d. 

įsakymu Nr. 1V-941 patvirtintos Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo 

taisyklės. Šis norminis aktas nenumato draudimo diferencijuoti skambučius pagal jų kilmę. 

Todėl RRT bandymas individualių teisės aktų pagrindu įgyvendinti tarptautinių sutarčių 

nuostatas, nustatant įpareigojimus, kurie nėra numatyti tinklų sujungimą reglamentuojančiuose 

teisės aktuose, yra abejotinas ne tik tikslingumo, bet ir teisėtumo prasme. Be to, bandymas 

įgyvendinti norminio pobūdţio tarptautinių sutarčių nuostatas individualių teisės aktų pagalba 

yra ydingas. Dėl tokio teisinio reguliavimo susidaro situacija, kai atitinkamos tarptautinės 

sutarties nuostatos yra pritaikomos tik tiems ūkio subjektams, dėl kurių yra priimti 

individualūs teisės aktai. Tarptautinės sutarties nuostatų, kurios pagal savo pobūdį yra 

taikytinos visiems tam tikrą veiklą vykdantiems ūkio subjektams, selektyvus pritaikymas 

individualių teisės aktų pagrindu prieštarauja ERĮ 2 straipsnyje įtvirtintam nediskriminavimo 

principui. 

 Nustačius pareiškėjui nediskriminavimo įpareigojimą, buvo sudaryta prielaida paties pareiškėjo 

diskriminavimui bei nepagrįstai apsunkintas tinklų sujungimo sutarčių sudarymas su uţsienio 

operatoriais. Galiojant tokiam RRT nustatytam nediskriminavimo įpareigojimui, pareiškėjas 

privalo uţsienio operatoriams taikyti tokias pat skambučių uţbaigimo kainas, kokias 

pareiškėjas taiko sau bei kitiems Lietuvos operatoriams. Tuo tarpu uţsienio operatoriai, kurie 

nėra saistomi nediskriminavimo įpareigojimo, gali nustatyti pareiškėjui kainas savo nuoţiūra, 

taip pat ir tokias kainas, kurios yra didesnės nei atitinkamos valstybės operatoriams taikomos 

skambučių uţbaigimo kainos. Atitinkamai, būdamas įpareigotas taikyti kainas, maţesnes nei 

uţsienio operatoriaus pareiškėjui taikomos kainos, pareiškėjas praranda efektyvų derybinį 

svertą, derantis dėl Lietuvos vartotojams palankesnių uţsienio operatoriaus paslaugų kainų. 

Todėl pareiškėjo santykiai su uţsienio operatoriais (įskaitant iš uţsienio tranzitu ateinantį 

pokalbių srautą) turi būti grindţiami paritetinėmis sutartimis, atsiţvelgiant į esminius 

konkurencijos sąlygų skirtumus. Taigi skundţiamame RRT direktoriaus įsakyme Nr. 1V-1166 

nustatytas nediskriminavimo įpareigojimas, ta apimtimi, kuria draudţiama diferencijuoti 

Lietuvos ir uţsienio ūkio subjektų tinkluose inicijuotus skambučius, yra nepagrįstas ir 

neteisėtas. Šia apimtimi jis prieštarauja ERĮ 2 straipsnyje, 17 straipsnio 6 dalyje bei 19 

straipsnyje įtvirtintam reikalavimui, kad RRT nustatomi įpareigojimai būtų pagrįsti, atitiktų 

nustatytos problemos prigimtį, būtų proporcingi ir pateisinami elektroninių ryšių veiklos 

reguliavimo principais ir tikslais.  

 

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į 

apeliacinį skundą grindţiamas šiais pagrindiniais argumentais: 

 

1. Dėl skundţiamų Įsakymų neatitikimo teisės aktų reikalavimams. Pareiškėjo teiginys, kad 

Tarnybos sprendime dėl rinkos tyrimo rezultatų turėtų būti nurodyti TEO LT, AB Tarnybai 

2005 m. gruodţio 14 d. raštu Nr. 01-2-488 pateiktos pastabos, iškreipia Rinkos tyrimo 

taisyklių 25 punkto esmę. Pastabos nėra laikomos paaiškinimais. Ūkio subjektų paaiškinimais 

laikytini paaiškinimai, pateikti atsakant į rinkos tyrimo anketų klausimus, į kuriuos 
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atsiţvelgdama Tarnyba rengia sprendimus dėl rinkos tyrimo rezultatų. Nagrinėjamu atveju 

Ataskaitoje atsispindėjo pareiškėjo anketoje pateikti paaiškinimai (Ataskaitos 20, 22, 25-28, 

31, 33-38, 40-42 psl.). Taigi pareiškėjas, teigdamas, kad suinteresuotų asmenų paaiškinimai 

neva nėra vertinami atliekant rinkos tyrimą, klaidina teismą, kadangi esminiais ūkio subjekto 

pateiktais paaiškinimais laikytini paaiškinimai į atitinkamos rinkos tyrimo anketos klausimus, 

tačiau tai nėra viešų konsultacijų metu ūkio subjektų teikiamos pastabos. Be to, pareiškėjas 

neįrodė, jog buvo suvarţytos konkrečios jo teisės ar teisėti interesai. Todėl yra akivaizdu, kad 

nėra teisinio pagrindo naikinti Įsakymus vadovaujantis ABTĮ 89 straipsnio l dalies 3 punktu. 

Administracinėje byloje Nr. I-547-20/2006 teismas pripaţino, kad Rinkos tyrimo 

taisyklių 25.6 punkto paţeidimas yra neesminis ir tai nėra pagrindas naikinti Tarnybos 

sprendimus, kurie Teismo sprendimu buvo palikti galioti. 

2. Dėl nediskriminavimo įpareigojimo. Nediskriminavimo įpareigojimo taikymo būtinumas yra 

visiškai pagrįstas Ataskaitos 10.2.2 skyriuje. Be to, Konkurencijos tarybos 2003 m. gruodţio 

11 d. nutarimu Nr. 1S-140 pareiškėjas buvo įpareigotas savo veikloje laikytis 

nediskriminavimo sąlygos, ypač sudarant tinklų sujungimo ir prieigos sutartis. 

ERĮ l straipsnio 5 dalimi siekiama Europos Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo 

sistemos tikslų, tarp jų – plėsti vidaus rinką. Tai daryti nacionalines reguliavimo institucijas 

įpareigoja ir Pagrindų direktyvos 8 straipsnio 3 dalis. Tai akivaizdţiai parodo pareiškėjo 

teiginio, jog Tarnyba siekia ginti tik Lietuvos vartotojų interesus, klaidingumą.  

Nei Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio l dalies 3 punktas, nei 

Europos Bendrijų sutarties 82 straipsnis netaikytini reguliuojant elektroninių ryšių rinkas, 

kadangi, visų pirma, šių teisės aktų nuostatos yra taikomos expost (įvykus paţeidimui), tuo 

tarpu rinkos, numatytos 2003 m. vasario 11 d. Komisijos rekomendacijoje dėl atitinkamų 

produktų ir paslaugų rinkų elektroninių ryšių srityje, reikalaujančių ex-ante reguliavimo pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 

bendrosios reguliavimo sistemos, yra reguliuojamos ex-ante (į ateitį orientuotas reguliavimas). 

Antra, Europos Sąjungos naujosios reguliavimo sistemos direktyvos įgyvendina Europos 

Bendrijų sutarties 95 straipsnio, o ne 82 straipsnio nuostatas. 

Skirtingų skambučių uţbaigimo kainų taikymas Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

priklausomai nuo balso skambučių inicijavimo kilmės, yra konkurencijos problema, spręstina 

vadovaujantis ERĮ nuostatomis, kadangi TEO LT, AB – tai ūkio subjektas, veikiantis Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, kurio veiksmai daro įtaką skambučių uţbaigimo viešuosiuose 

telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkai Lietuvoje. 

Pareiškėjas neteisingai aiškina ERĮ 19 straipsnio l dalį ir Prieigos direktyvos 

10 straipsnio 2 dalį. Nediskriminavimo įpareigojimas suponuoja analogiškų sąlygų 

analogiškomis aplinkybėmis taikymą ir tos pačios kokybės bei tokiomis pačiomis sąlygomis 

kitiems ūkio subjektams, įskaitant kitiems ūkio subjektams, teikiantiems analogiškas 

paslaugas. Kiti ūkio subjektai suprantami ne vien tik kaip ūkio subjekto konkurentai, ką 

patvirtina ir Europos Komisijos praktika.  

Pareiškėjas apeliaciniame skunde akivaizdţiai ignoruoja Prieigos direktyvos 

preambulės 5 pastraipą, 3 straipsnio 1 dalį, ERĮ 16 straipsnio 15 dalį, tvirtindamas, kad 

Tarnyba vadovaudamasi nurodytais dokumentais pasirinko netinkamą Lietuvos prisiimtų 

įsipareigojimų įgyvendinimo būdą, t. y. neturėjo atitinkamų įgaliojimų. 

TEO LT, AB teiginys, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog Tarnyba nenurodė 

nediskriminavimo įpareigojimo nustatymo teisinio pagrindo nei savo sprendime, nei 

Ataskaitoje, yra nepagrįstas. Pirma, pirminis įpareigojimų nustatymo pagrindas buvo rinkos 

tyrimo metu atlikta konkurencijos problemų analizė ir nustatymas, kad toks įpareigojimas yra 

reikalingas nustatytoms konkurencijos problemoms spręsti (Ataskaitos 10.2.2 skyrius, 72 psl.). 

PPO įpareigojimai tik papildomai paremia šią analizę. 

ERĮ atitinka (perkelia) PPO sutarties ir Lietuvos prisiimtų įsipareigojimų nuostatas. 

Todėl pareiškėjo teiginys apie tai, kad Tarnyba neturėjo įgaliojimų įgyvendinti Lietuvos 

prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų, yra nepagrįstas. Paţymėtina, kad Tarnybos sprendimas 

nustatyti atitinkamus įpareigojimus ir sukuria teisinį pagrindą konkrečių PPO įsipareigojimų 

taikymui Lietuvoje. Be to, Prieigos direktyvos preambulės 13 pastraipoje akcentuota, kad 

Bendrija ir jos valstybės narės (tuo pačiu ir Lietuva), remdamosi susitarimu su PPO dėl 

pagrindinių telekomunikacijų, prisiėmė įsipareigojimus dėl telekomunikacijų tinklų sujungimo 

ir tuos įpareigojimus privalo gerbti. 
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Įpareigojimas taikyti skambučių uţbaigimo paslaugai sąlygas, nesiskiriančias nuo 

kitiems ūkio subjektams taikomų sąlygų, nepriklausomai nuo skambučių inicijavimo kilmės, 

inter alia uţtikrina Lietuvos prisiimtų įsipareigojimų stojant į PPO vykdymą, vadovaujantis 

ERĮ 16 straipsnio 15 dalimi. 

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

IV. 

 

Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos (toliau – ir RRT arba Tarnyba) direktoriaus 2005 m. gruodţio 29 d. įsakymą Nr. 1V-1166 

„Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką skambučių uţbaigimo AB 

„Lietuvos telekomas“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ (toliau – 

ir Įsakymas Nr. 1V-1166) ir 2005 m. gruodţio 29 d. įsakymo Nr. 1V-1165 „Dėl skambučių uţbaigimo 

individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos 

apibrėţimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 1V-1165) 2.1 punktą.  

Apeliaciniame skunde pareiškėjas palaiko paminėtą reikalavimą argumentuodamas tuo, kad 

skundţiamuose RRT direktoriaus įsakymuose nėra nurodyti pareiškėjo atsakovui pateikti paaiškinimai 

bei jų įvertinimas, kaip to reikalauja Rinkos tyrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-297 (toliau – ir Rinkos 

tyrimo taisyklės), 25 punkto 6 papunktis. Pareiškėjas mano, kad tai yra esminis paţeidimas, sudarantis 

pagrindą patenkinti jo skundą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu.  

Atsakovas iš esmės nesutinka su pareiškėjo argumentais, teigdamas, kad pareiškėjo 2005 m. 

gruodţio 14 d. pateiktos pastabos nėra paaiškinimai, o atsakymuose į atsakovo pateiktas anketas 

pateikti pareiškėjo paaiškinimai atsispindėjo atsakovo parengtoje „Skambučių uţbaigimo 

individualiose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo 

ataskaitoje“ (toliau – ir Ataskaita). Be to, pareiškėjas neįrodė, jog buvo suvarţytos konkrečios jo teisės 

ar teisėti interesai. Todėl, atsakovo nuomone, nėra teisinio pagrindo panaikinti Įsakymus 

vadovaujantis ABTĮ 89 straipsnio l dalies 3 punktu. 

Kaip matyti iš bylos medţiagos, pareiškėjas, teigdamas, kad jo paaiškinimai nebuvo įvertinti 

skundţiamuose Įsakymuose, procesiniuose dokumentuose nenurodė, kokie konkrečiai tai buvo 

paaiškinimai (kada jie buvo pateikti, kokia jų esmė ar pan.) bei pats jų į bylą nepateikė. Kita vertus, 

teisėjų kolegija pastebi, kad atsakovas neginčija, jog 2005 m. gruodţio 14 d. raštu Nr. 01-2-488 gavo 

iš pareiškėjo atitinkamas pastabas. Šios pastabos, be kita ko, yra viešai paskelbtos ir atsakovo interneto 

tinklalapyje (http://www.rrt.lt/index.php?1219681237). Skunde, pateiktame pirmosios instancijos 

teismui, grįsdamas skundţiamų įsakymų prieštaravimą Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 6 

papunkčiui, pareiškėjas nurodė, kad ,,nors pareiškėjas teikė savo pastabas RRT Ataskaitai raštu, 

skundţiamuose RRT direktoriaus įsakymuose nėra pateikiami pareiškėjo pateikti paaiškinimai ir jų 

įvertinimas“. Taigi savo teisių paţeidimą pareiškėjas inter alia siejo su jo pastabų dėl Ataskaitos 

neįvertinimu. 

Atsiţvelgdama į paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendţia, kad ji turi pasisakyti dėl 

pareiškėjo 2005 m. gruodţio 14 d. raštu pateiktų pastabų (ne)įvertinimo ir jo įtakos priimto sprendimo 

teisėtumui ir pagrįstumui. Tačiau teisėjų kolegija nepasisakys dėl kitų paaiškinimų, kurių, pareiškėjo 

nuomone, atsakovas neįvertino, nes Ataskaitoje iš ūkio subjektų rinkos tyrimo metu gautais 

paaiškinimais remiamasi, jie vertinami, o pareiškėjas, kaip minėta, konkrečiai kitų paaiškinimų 

neįvardijo, jų į bylą nepateikė bei jų galimos reikšmės teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui 

konkrečiai nenurodė.  

Visų pirma, teisėjų kolegija paţymi, kad paminėtos 2005 m. gruodţio 14 d. raštu pateiktos 

pastabos buvo pateiktos viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

sprendimų metu.  

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ir ERĮ) 11 straipsnio 1 dalį 

„šio Įstatymo ar jį įgyvendinančių teisės aktų pagrindu priimdama teisės aktus, turėsiančius 

reikšmingą poveikį atitinkamai rinkai, išskyrus atvejus, nurodytus šio Įstatymo 16 straipsnio 13 dalyje, 

taip pat išskyrus teisės aktus, kuriais išsprendţiamas ginčas, Ryšių reguliavimo tarnyba savo nustatyta 

http://www.rrt.lt/index.php?1219681237
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tvarka ir sąlygomis viešai paskelbia šių teisės aktų projektus ir nustato suinteresuotiems asmenims 

protingumo kriterijų atitinkantį terminą pastaboms pateikti“. Pagal Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių (toliau – ir Viešo konsultavimosi 

taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 6 

d. įsakymu Nr. 1V-295, 3 punkto 2 pastraipą, viešas konsultavimasis – procesas, kurio metu 

suinteresuoti asmenys per Tarnybos nustatytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą elektroniniu 

būdu, raštu ir (arba) ţodţiu gali pareikšti savo pastabas dėl Tarnybos rengiamų sprendimų projektų. 

Pagal Rinkos tyrimo taisyklių 27 punktą, ,,prieš priimdama sprendimą dėl rinkos tyrimo rezultatų, 

išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių 31 punkte, Tarnyba Viešo konsultavimosi dėl Tarnybos 

sprendimų taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis viešai paskelbia šio sprendimo projektą, išskyrus 

konfidencialią informaciją, ir sudaro galimybę per 2 mėnesių terminą suinteresuotiems asmenims 

pateikti pastabas šiam projektui. Terminas gali būti sutrumpintas, kai atliekamo tyrimo metu jau buvo 

konsultuotasi dėl šio sprendimo ankstesnės redakcijos (tuo atveju, kai Tarnyba nusprendţia 

pakartotinai konsultuotis dėl naujos sprendimo redakcijos) arba dėl kitų objektyvių prieţasčių. Ūkio 

subjektams, dėl kurių priimamas sprendimas, pateikiama visa su jais tiesiogiai susijusi sprendimo dalis 

ir sudaroma galimybė per šiame punkte nustatytą terminą pateikti pastabas šiam projektui“. 

Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 6 papunktyje, kuriuo remiasi pareiškėjas, numatyta, kad 

Tarnybos sprendime dėl rinkos tyrimo rezultatų, atsiţvelgiant į tai, kurios rinkos tyrimo procedūros 

dalys atliktos, taip pat atsiţvelgiant į rinkos tyrimo eigą, nurodomi esminiai ūkio subjektų Tarnybai 

pateikti paaiškinimai ir jų įvertinimas. Taigi šiame papunktyje minimos ne pastabos, o paaiškinimai. 

Teisėjų kolegijos nuomone, Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 6 papunktyje nurodomi paaiškinimai ir 

pastabos negali būti sutapatinami. Lingvistiniu poţiūriu sąvokos „pastabos“ ir „paaiškinimai“ nėra 

visiškai identiškos pagal savo prasmę. Be to, Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 6 papunktyje minimi 

ūkio subjektų paaiškinimai, o reguliuojant viešo konsultavimosi procedūras paprastai kalbama apie 

suinteresuotų asmenų pastabas. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 6 

papunktyje minimi paaiškinimai yra tie paaiškinimai, kurie gaunami rinkos tyrimo metu ir neapima tų 

ūkio subjekto ar kitų suinteresuotų asmenų pastabų, kurios pateikiamos viešo konsultavimosi 

procedūros metu. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentu, kad 

neįvertinus pareiškėjo pastabų, pateiktų viešo konsultavimosi procedūros metu, buvo paţeistas Rinkos 

tyrimo taisyklių 25 punkto 6 papunktis. 

Kaip matyti iš Rinkos tyrimo taisyklių 26-28 punktų, prieš priimdama sprendimą, Ryšių 

reguliavimo tarnyba gali, o tam tikrais atvejais ir privalo, atitinkama tvarka konsultuotis su Lietuvos 

Respublikos konkurencijos taryba, suinteresuotais asmenimis, ūkio subjektu, kurio atţvilgiu 

priimamas sprendimas, Europos Bendrijų Komisija ir Europos Sąjungos valstybių narių 

nacionalinėmis reguliavimo institucijomis. Rinkos tyrimo taisyklių 29 punktas nustato, kad, įvertinusi 

gautas nuomones, Tarnyba gali priimti sprendimą savo nuoţiūra, jeigu ERĮ 16 straipsnio 11 dalis 

nenumato kitaip. Taigi Rinkos tyrimo taisyklių 29 punktas įpareigoja Ryšių reguliavimo tarnybą 

įvertinti gautas nuomones. Šis punktas nenurodo, kokių konkrečiai asmenų nuomones Ryšių 

reguliavimo tarnyba turi įvertinti, todėl sistemiškai aiškinant Rinkos tyrimo taisyklių 26-29 punktus, 

darytina išvada, kad šiuo atveju Ryšių reguliavimo tarnyba turi įvertinti ir ūkio subjekto, kurio 

atţvilgiu priimamas sprendimas, pastabas, gautas viešo konsultavimosi procedūros metu. Teisėjų 

kolegijos nuomone, priešingas teisės normų aiškinimas viešo konsultavimosi procedūrą, numatytą 

Rinkos tyrimo taisyklių 27 punkte, padarytų visiškai beprasmę ir betikslę. 

Teisėjų kolegija paţymi, kad teisės aktai konkrečiai nenustato, kokia forma turi būti 

įvertintos viešo konsultavimosi metu gautos pastabos. Taigi darytina išvada, kad atsakovui paliekama 

tam tikra diskrecijos teisė. Tačiau įgyvendindamas šią diskrecijos teisę, atsakovas negali sukurti tokios 

situacijos, kad kilus ginčui jis negalėtų pateikti teismui jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad 

gautos pastabos buvo išties įvertintos prieš priimant galutinį sprendimą. Nesant galimybių objektyviai 

patikrinti, ar pastabos buvo įvertintos, viešo konsultavimosi procedūra taptų neskaidri, nes tektų 

pasikliauti tik atsakovo sąţiningumu. 

Nagrinėjamoje byloje nėra jokių objektyvių duomenų ar įrodymų, kurie leistų spręsti, kad 

atsakovas įvertino pareiškėjo 2005 m. gruodţio 14 d. pastabas. Pareiškėjo pastabos apskritai net nėra 

paminėtos skundţiamuose Įsakymuose. Byloje taip pat nėra duomenų, kad gavus pareiškėjo pastabas 

buvo surengtas viešas pastabų aptarimas, kurio surengimo galimybė numatyta Viešo konsultavimosi 

taisyklių 12 punkte, ar kitoks jų aptarimas su suinteresuotu ūkio subjektu. Todėl teisėjų kolegija neturi 

pakankamo pagrindo daryti išvadą, kad atsakovas, prieš priimdamas ginčijamus Įsakymus, tikrai 

įvertino pareiškėjo 2005 m. gruodţio 14 d. pastabas. Tokiu būdu konstatuotina, kad atsakovas paţeidė 
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Rinkos tyrimo taisyklių 29 punktą, įpareigojantį įvertinti gautas nuomones. Šis paţeidimas pagal savo 

esmę yra procedūrinis paţeidimas. 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte 

yra įtvirtinta principinė procedūrinių paţeidimų įtakos viešojo administravimo akto teisėtumo 

vertinimui taisyklė: skundţiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį 

priimant buvo paţeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios uţtikrinti objektyvų visų 

aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Ši įstatyminė nuostata reiškia, kad ne kiekvienas 

formalios procedūros paţeidimas yra pagrindas pripaţinti priimtą administracinį aktą neteisėtu, jeigu 

įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros paţeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi būti 

vertinama procedūros paţeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl 

šio paţeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

nutartis administracinėje byloje Nr. A
14

-416/2005; Administracinių teismų praktika Nr. 7, 131-138 p.).  

Apeliaciniame skunde pareiškėjas nenurodo, kokios konkrečios jo pastabos buvo 

neįvertintos, kaip konkrečiai jų įvertinimas galėjo turėti įtakos skundţiamų sprendimų pagrįstumui ir 

teisėtumui. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, kad dėl nustatyto procedūrinio paţeidimo 

skundţiami Įsakymai naikintini visa apimtimi, nes pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai neduoda 

pagrindo manyti, kad dėl pareiškėjo nurodomo procedūrinio paţeidimo galėjo būti priimti visiškai 

neteisėti sprendimai. 

Kita vertus, apeliaciniame skunde pareiškėjas iš esmės kelia klausimą dėl nediskriminavimo 

įpareigojimo, kuris buvo nustatytas Įsakymo Nr. 1V-1166 3.2 punkte, apimties.  

Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto 5 papunktyje pabrėţiama, kad RRT sprendime dėl rinkos 

tyrimo rezultatų turėtų būti nurodama, kodėl ūkio subjektui nustatomi įpareigojimai yra laikomi 

atitinkančiais nustatytos problemos prigimtį, proporcingais ir pateisinamais elektroninių ryšių veiklos 

reguliavimo principais ir tikslais. Be to, aiškinant ERĮ ir kitų poįstatyminių teisės aktų nuostatas, 

būtina atsiţvelgti ir į elektroninių ryšių teisinių santykių reglamentavimą „naujojo paketo“ Europos 

Sąjungos direktyvomis, kurios yra įgyvendintos ERĮ ir kitais teisės aktais. Rinkos tyrimo taisyklių 3 

punkte numatyta, kad šios taisyklės parengtos vadovaujantis ERĮ, įgyvendinant Pagrindų direktyvą, 

atsiţvelgiant į 2003 m. vasario 11 d. Komisijos rekomendaciją dėl atitinkamų produktų ir paslaugų 

rinkų elektroninių ryšių srityje, reikalaujančių ex-ante reguliavimo pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo 

sistemos (toliau – ir Atitinkamų rinkų apibrėţimo rekomendacija), Komisijos gaires dėl Rinkos tyrimo 

nustatant didelę įtaką rinkoje pagal Bendrijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemą 

(toliau – ir Didelės įtakos nustatymo rinkoje gairės), 2003 m. liepos 23 d. Komisijos rekomendaciją 

dėl pranešimų, terminų ir konsultacijų, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje 

(toliau – ir Pranešimų rekomendacija), bei Europos reguliuotojų grupės elektroninių ryšių tinklams ir 

paslaugoms bendrą poziciją dėl poţiūrio į tinkamas priemones naujoje reguliavimo sistemoje (toliau – 

ir Bendra pozicija dėl priemonių). Taigi taikant ir aiškinant nacionalinės teisės aktus, atsiţvelgtina ir į 

paminėtus dokumentus. 

Pagal 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/19/EB dėl 

elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva, toliau 

– ir Prieigos direktyva) 8 straipsnio 2 dalį, kai, atlikus rinkos analizę pagal Pagrindų direktyvos 16 

straipsnį, nustatoma, kad operatorius turi didelę įtaką tam tikroje rinkoje, nacionalinės reguliavimo 

institucijos atitinkamai skiria šios direktyvos 9–13 straipsniuose nurodytus įpareigojimus. Pagal 

Prieigos direktyvos 8 straipsnio 4 dalį nustatyti įpareigojimai turi būti pagrįsti nustatytos problemos 

pobūdţiu, turi būti proporcingi ir pateisinami atsiţvelgiant į Pagrindų direktyvos 8 straipsnyje 

nustatytus tikslus. Pagrindų direktyvos 8 straipsnyje iš esmės nustatyti trys tikslai: konkurencijos 

skatinimas, vidaus rinkos plėtra ir Europos Sąjungos piliečių interesų uţtikrinimas. Prieigos direktyvos 

preambulės 15 punkte nurodoma, kad skiriant įmonei, turinčiai didelę įtaką rinkoje, konkrečius 

įpareigojimus, papildomos rinkos analizės atlikti nereikia, tačiau būtina pagrįsti, kad būtent toks 

įpareigojimas yra tikslingas ir pagal nustatytos problemos pobūdį proporcingas. Didelės įtakos 

nustatymo rinkoje gairių 117 punkte, be jau paminėto, pabrėţiama, kad nacionalinės reguliavimo 

institucijos į savo sprendimus turi įtraukti siūlomos priemonės pateisinimą atsiţvelgiant į tikslus, 

nurodytus Pagrindų direktyvos 8 straipsnyje ir paaiškinimą, kodėl jų sprendimai turi būti laikomi 

proporcingais. Bendroje pozicijoje dėl priemonių taip pat akcentuojama, kad nacionalinių reguliavimo 

institucijų sprendimuose turėtų būti apsvarstoma alternatyvių priemonių (įpareigojimų) taikymo 
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galimybė tam, kad būtų nustatytos maţiausiai varţančios, tačiau efektyvios priemonės. Be to, 

sprendimuose turėtų būti atsiţvelgiama į galimą siūlomų priemonių įtaką susijusioms rinkoms.  

Pareiškėjo ginčijamo Įsakymo Nr. 1V-1166 3.2. punkte atsakovas nustatė pareiškėjui šį 

įpareigojimą:  

„Ūkio subjektas AB „Lietuvos telekomas“ skambučių uţbaigimo paslaugai AB „Lietuvos 

telekomas“ Tinkle privalo taikyti technines bei kitas sąlygas tokias pačias, kokias ūkio subjektas AB 

,,Lietuvos telekomas” turi pats arba teikia savo padaliniams, dukterinėms įmonėms ar bet kuriems 

kitiems ūkio subjektams, bei jos negali priklausyti nuo skambučių inicijavimo kilmės. Ūkio subjekto 

AB ,,Lietuvos telekomas” taikomos skambučių uţbaigimo kainos kitiems ūkio subjektams negali būti 

skirtingos priklausomai nuo to, kuriame viešajame telefono ryšio tinkle skambutis buvo inicijuotas”. 

Pareiškėjas teigia, o atsakovas to iš esmės neneigia, kad šis įpareigojimas iš esmės nustato 

pareiškėjui pareigą skambučių uţbaigimo paslaugas teikti vienodomis sąlygomis net ir tiems 

asmenims, kurie veikia kitoje geografinėje rinkoje. Pareiškėjas iš esmės ginčija šio įpareigojimo 

apimtį, nes mano, kad skirtingų įkainių uţsienio ir Lietuvos operatoriams taikymas neiškraipo 

konkurencijos nei didmeninių, nei maţmeninių paslaugų rinkose nei Lietuvoje, nei uţsienyje, todėl tai 

nėra konkurencijos problema, kurią taikydamas reguliavimo priemones turėtų spręsti atsakovas. 

Pareiškėjas iš esmės mano, kad nustatytas nediskriminavimo įpareigojimas nepagrįstas ir neteisėtas tik 

ta apimtimi, kuria draudţiama diferencijuoti Lietuvos ir uţsienio ūkio subjektų tinkluose inicijuotus 

skambučius.  

Teisėjų kolegija paţymi, kad, nors savo 2005 m. gruodţio 14 d. pastabose pareiškėjas 

pateikė pastabas dėl nediskriminavimo įpareigojimo apimties, tačiau byloje nėra duomenų, 

patvirtinančių, kad atsakovas įvertino šias pastabas. Be to, Ataskaitoje nediskriminavimo įpareigojimo 

apimties klausimas iš esmės neanalizuojamas. Todėl nediskriminavimo įpareigojimo nustatymas ir jo 

pagrindimas ne visiškai atitinka aukščiau paminėtus reikalavimus, keliamus sprendimui dėl atitinkamų 

įpareigojimų taikymo ir parinkimo pagrįsti. Darytina išvada, kad nustatytas procedūrinis paţeidimas, 

ta apimtimi, kuria buvo neįvertintos pareiškėjo pastabos dėl nediskriminavimo įpareigojimo taikymo, 

galėjo turėti įtakos objektyviam visų su skundţiamo Įsakymo Nr. 1V-1166 3.2 punkte nustatytu 

nediskriminavimo įpareigojimu susijusių aplinkybių įvertinimui ir nustatyto nediskriminavimo 

įpareigojimo pagrįstumui, todėl, vadovaujantis ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, yra pagrindas iš 

dalies tenkinti apeliacinį skundą ir panaikinti Įsakymo Nr. 1V-1166 3.2 punktą ta apimtimi, kuria 

pareiškėjas iš esmės jį ginčija. Taigi nagrinėjamu atveju Įsakymo Nr. 1V-1166 3.2 punktas naikintinas 

ta apimtimi, kuria jis nustato, kad TEO LT, AB taikomos skambučių uţbaigimo TEO LT, AB 

viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugos sąlygos negali priklausyti 

nuo tos aplinkybės, kad skambutis buvo inicijuotas uţsienio (ne Lietuvos Respublikos) valstybės 

teritorijoje esančiame viešajame telefono ryšio tinkle. Šia apimtimi nediskriminavimo įpareigojimo 

taikymo klausimas grąţinamas atsakovui spręsti iš naujo. 

Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija  

 

n u t a r i a : 

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. geguţės 15 d. sprendimą pakeisti. 

Panaikinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 

2005 m. gruodţio 29 d. įsakymo Nr. 1V-1166 „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turinčio 

didelę įtaką skambučių uţbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ viešajame telefono ryšio tinkle, 

teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“ 3.2 punktą ta apimtimi, kuria jis nustato, kad TEO LT, AB 

taikomos skambučių uţbaigimo TEO LT, AB viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje 

vietoje, paslaugos sąlygos negali priklausyti nuo tos aplinkybės, kad skambutis buvo inicijuotas 

uţsienio (ne Lietuvos Respublikos) valstybės teritorijoje esančiame viešajame telefono ryšio tinkle. 

Šia apimtimi nediskriminavimo įpareigojimo taikymo klausimą grąţinti atsakovui spręsti iš naujo.  

Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. geguţės 15 d. sprendimą 

palikti nepakeistą. 

Nutartis neskundţiama. 

 

 

1.3.10.3. Dėl teisės akto, kuriuo objektas įrašomas į Kultūros vertybių registrą, teisinio statuso 
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Teisės aktas, kuriuo objektas įrašomas į Kultūros vertybių registrą, yra individualus teisės aktas, 

skelbtinas „Valstybės ţinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.  

Akto priskirtinumą norminiams ar individualiems teisės aktams lemia ne panaudota paskelbimo 

tvarka, o akto turinys.   

 

Administracinė byla Nr. A
7
-2282/2006 

Procesinio sprendimo kategorija 25  

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  

2006 m. gruodţio 20 d. 

Vilnius 

 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano 

Klišausko, Gintaro Kryţevičiaus (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), 

sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, 

dalyvaujant pareiškėjų atstovams advokatams Kornelijai Ranonytei ir Zigmui Pečiuliui, 

UAB „Akirema“ atstovei Giedrei Petronienei, 
atsakovų atstovams: 

Kultūros ministerijos – Ingai Sokolskai, 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos – Andriui Vaicekauskui,  
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal UAB „Bitas“, UAB 

„Statovita“, UAB „Akirema“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 

m. geguţės 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Bitas“, UAB „Statovita“, 

UAB „Akirema“ skundą atsakovui Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie 

Kultūros ministerijos dėl įsakymo panaikinimo.  

 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė : 

 

I. 

 

Pareiškėjai UAB „Bitas“, UAB „Statovita“, UAB „Akirema“ kreipėsi į administracinį teismą, 

prašydami panaikinti Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. 

įsakymo Nr. Į-139 dalį, kuria pastatas, esantis (duomenys neskelbtini), Vilniuje, buvo įrašytas į 

Kultūros vertybių registro Statinių sąrašą, kodu S1050 (palivarko namas); panaikinti Kultūros ministro 

2005 m. balandţio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 dalį, pagal kurią pastatas, esantis (duomenys 

neskelbtini), Vilniuje, buvo pripaţintas saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe nuo jo įregistravimo 

Kultūros vertybių registre dienos bei nustatyta saugoti šį pastatą viešajam paţinimui ir naudojimui. 

Skunde (t. l, b. l. 1-12) nurodė, kad Kultūros vertybių apsaugos departamento (šiuo metu – Kultūros 

paveldo departamentas) direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. įsakymu Nr. Į-139 (toliau – ir 

Direktoriaus įsakymas) į Kultūros vertybių registro Statinių sąrašą, kodu S1050 (palivarko namas), 

buvo įrašytas (duomenys neskelbtini), Vilniuje, esantis pastatas (toliau – ir Pastatas), kuris priklauso 

pareiškėjams nuosavybės teise. Kultūros ministro 2005 m. balandţio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 (toliau 

– ir Ministro įsakymas) Pastatas buvo pripaţintas saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe nuo jo 

įregistravimo Kultūros vertybių registre, t. y. nuo 2005 m. balandţio 18 d., bei nustatyta saugoti 

pastatą viešajam paţinimui ir naudojimui, t. y. sudaryti sąlygas dabarties ir ateities kartoms 

nekilnojamąjį kultūros paveldą paţinti, lankyti ir juo naudotis (Ministro įsakymo 1.3 punktas). 

Mano, kad įsakymai dalyse dėl pastato įrašymo į kultūros vertybių registrą bei pripaţinimo 

saugomu yra neteisėti, nes priimti paţeidţiant įstatymuose nustatytas jų priėmimo procedūras. Be to, 

dalyse dėl pastato įrašymo į kultūros vertybių registrą bei pripaţinimo saugomu, nepagrįsti, nes 

Pastatas neatitinka kultūros vertybėms taikomų kriterijų, nustatytų objektų įrašymui į Kultūros 



Administracinių teismų praktikos Nr. 10 projektas 

 

 171 / 190 

vertybių registrą bei pripaţinimui saugomu bei paţeidţia teisinio apibrėţtumo bei teisėtų lūkesčių 

principus. 

Nekilnojamojo turto pripaţinimo nekilnojamąja kultūros vertybe bei tokio turto apsaugą iki 

2005 m. balandţio 20 d. reglamentavo Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (toliau – 

įstatymo redakcija iki 2005 m. balandţio 20 d.). Minėtos įstatymo redakcijos 3 straipsnio 1 dalis 

nustatė, kad nekilnojamosios kultūros vertybės dėl savo kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės 

turi specialų, jų vertę atitinkantį, šio įstatymo nustatytą valstybinės apsaugos rėţimą, o 2 dalyje buvo 

išvardinti objektai, kurie turi kultūrinę vertę bei visuomeninę reikšmę ir yra registruojami kaip 

nekilnojamosios kultūros vertybės. Kiti objektai galėjo būti įregistruoti kaip nekilnojamosios kultūros 

vertybės tik tuo atveju, jei jie turėjo kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę (įstatymo redakcijos iki 

2005 m. balandţio 20 d. 3 str. 3 d.). Kadangi Pastatas nepateko į 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą objektų 

sąrašą, Pastatas galėjo būti įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (toliau – ir Registras) 

tik nustačius, kad jis turi kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę, ir tik įstatymo nustatyta tvarka. 

Pareiškėjo teigimu, priimant skundţiamą direktoriaus įsakymą nebuvo laikomasi procedūrinių 

reikalavimų. Apie pastato įrašymą į Registrą Kultūros vertybių apsaugos departamentas privalėjo 

pranešti pareiškėjams, kaip pastato savininkams, tačiau jie apie pastato įrašymą į Registrą nėra 

informuoti. Vadovaujantis įstatymo redakcijos iki 2005 m. balandţio 20 d. 35 straipsniu, ginčai dėl 

nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarp Kultūros vertybių departamento ir šių vertybių 

savininkų ar valdytojų sprendţiami teismine tvarka. Mano, jog jų neinformavimas apie pastato 

įrašymą į Registrą vertintinas kaip esminis pareiškėjų teisių paţeidimas. 

Skundţiamas ministro įsakymas buvo priimtas 2005 m. balandţio 29 d., t. y. įsigaliojus 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymui, galiojant naujai 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo redakcijai (toliau – įstatymo redakcija nuo 2005 

m. balandţio 20 d.). Ši redakcija nustato kitokią nei iki 2005 m. balandţio 20 d. galiojusią objektų 

pripaţinimo kultūros vertybe bei jai taikomos apsaugos tvarką, t. y. pirma, nekilnojamosios kultūros 

vertybės registruojamos vertinimo tarybai, kuri nustato nekilnojamųjų vertybių reikšmingumą kultūros 

paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes, nusprendus, kad vertybei reikalinga teisinė apsauga 

(redakcijos nuo 2005 m. balandţio 20 d. 8 straipsnio 8 dalis). Nekilnojamųjų kultūros vertybių 

vertinimo ir atrankos kriterijus, šių vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimtį nustato 

kultūros ministras. Jeigu nustatoma, kad dėl Registre registruoto objekto planuojama atlikti darbus, 

kurie galėtų paţeisti objekto vertingąsias savybes, per 15 dienų turi būti inicijuojamas kultūros 

paveldo objekto skelbimas saugomu. Sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objektą skelbti valstybės 

saugomu priima departamentas, o savivaldybės saugomu – savivaldybės paveldosaugos padalinys 

(Įstatymo redakcijos nuo 2005 m. balandţio 20 d. 9 str. 1, 2 d.). Departamentas ar savivaldybės 

paveldosaugos padalinys sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objekto paskelbimą saugomu privalo 

registruoti Kultūros vertybių registre ir per 15 dienų po įregistravimo pranešti raštu visiems asmenims, 

kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokio objekto teritorijos ribose yra registruotos 

Nekilnojamojo turto registre (redakcijos nuo 2005 m. balandţio 20 d. 10 str. 1 d.). Visuomenė ir 

kultūros paveldo objekto valdytojai su sprendimo kultūros paveldo objektą paskelbti saugomu ir šio 

objekto teritorijos bei apsaugos zonos ribų nustatymo projektais supaţindinami Saugomų teritorijų ir 

Teritorijų planavimo įstatymų nustatyta tvarka (redakcijos nuo 2005 m. balandţio 20 d. 10 str. 2 d.). 

Priimamas sprendimas kultūros paveldo objektą skelbti saugomu valstybės. Pareiškėjų teigimu, 

nurodytos tvarkos inicijuoti pastatą paskelbti saugomu bei pripaţinti jį saugomu nebuvo laikomasi. 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje 

nustatyta, kad nekilnojamosios kultūros vertybės, kurios buvo registruotos Registre iki šio įstatymo 

įsigaliojimo, Kultūros ministro sprendimu gali būti pripaţintos saugomomis nuo jų įregistravimo 

dienos, tačiau inicijavimo skelbti objektą saugomu, skelbimo tvarkos turėjo būti laikomasi, nes 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas numato vienintelę išimtį – iki 

įstatymo įsigaliojimo Registre įregistruotus objektus pripaţinti saugomais nuo jų įrašymo Registre 

dienos, t. y. pripaţinti saugomu atgaline data. Be to, skundţiamo Ministro įsakymo 1 punkte 

nurodoma, kad pripaţįstamos saugomomis nekilnojamosios kultūros vertybės, įregistruotos Kultūros 

vertybių registre Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 

įsakymais nuo 1995 m. birţelio 12 d. iki 2005 m. balandţio 19 d. bei paskelbtais „Valstybės ţiniose“, 

nuo jų įregistravimo dienos. Tuo tarpu skundţiamas Direktoriaus įsakymas „Valstybės ţiniose“ buvo 

paskelbtas tik 2005 m. geguţės 17 d., o skundţiamas Ministro įsakymas 2005 m. geguţės 7 d., t. y. 

priimant skundţiamą Ministro įsakymą, Direktoriaus įsakymas įrašyti pastatą į Registrą nebuvo 

paskelbtas „Valstybės ţiniose“. Vadovaujantis Įstatymo redakcijos nuo 2005 m. balandţio 20 d. 10 
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straipsnio 6 dalimi, teisės akte, kuris kultūros paveldo objektą skelbia saugomu, turi būti nurodomas 

apsaugos tikslas ar tikslai, reikšmingumą lemiančių savybių pobūdis ar jų derinys, patvirtinamos 

teritorijos ar jų apsaugos zonos ribos. Skundţiamame ministro įsakyme nėra nurodyta nei 

reikšmingumą lemiančių savybių pobūdis, nei apsaugos teritorijos ribos. 

Vadovaujantis įstatymo nuo 2005 m. balandţio 20 d. redakcijos 14 straipsnio 1 dalies 4 

punktu, valdytojas turi teisę teikti pasiūlymus, pastabas, pretenzijas dėl jo turto įregistravimo Registre, 

paskelbimo saugomu kultūros paveldo objektu, o taip pat kreiptis į teismą, jeigu kultūros paveldo 

objektas paskelbtas saugomu ir veiklos sąlygos ar apribojimai nustatyti ar pakeisti neatsiţvelgus į jo 

pretenzijas arba jei jo netenkina kompensacijos uţ veiklos apribojimus dydis (Įstatymo redakcijos nuo 

2005 m. balandţio 20 d. redakcijos 14 str. 1 d. 5 p.). Pareiškėjai apie jiems priklausančio pastato 

įrašymą į Registrą, jo paskelbimą saugomu, jam skiriamą kompensaciją apskritai nebuvo informuoti, 

dėl ko jų įstatymu garantuotos teisės reikšti pastabas ir pretenzijas buvo neteisėtai paneigtos. 

Pareiškėjai, Ministro įsakymu paskelbus pastatą saugomu, nebuvo informuoti kaip turėtų naudotis 

pastatu, nors vadovaujantis Įstatymo redakcijos 19 straipsnio 1 dalimi, valdytojas gali naudotis 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektu tik nekilnojamosios kultūros vertybės pase nurodytais būdais. 

Atsakovai apskritai pareiškėjų neinformavo apie skundţiamų įsakymų priėmimą. 

Vadovaujantis Įstatymo redakcijos iki 2005 m. balandţio 20 d. 3 straipsnio 3 dalimi, 

Pastatas galėjo būti įregistruotas kaip nekilnojamoji kultūros vertybė, jeigu jis turi kultūrinę vertę ir 

visuomeninę reikšmę. Pastatas yra vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV 70 reguliuojamo 

uţstatymo (apsaugos) „A“ zonoje (Paminklotvarkos departamento prie Statybos ir urbanistikos 

ministerijos 1994 m. geguţės 10 d. įsakymas Nr. 28 ir Vilniaus miesto valdybos 1994 m. birţelio 16 d. 

potvarkis Nr. 1156V). Pareiškėjų manymu, jis nepasiţymi architektūrinės bei istorinės vertės 

savybėmis, neatitinka pagrindinių vertės kriterijų. Nepakankamas jo autentiškumas – Pastatas 

tarybiniu laikotarpiu yra iš esmės rekonstruotas ir pritaikytas kitokiai nei buvusi jo pirminė paskirčiai 

(funkcijai). Buvęs priemiesčio dvarelio gyvenamasis namas perstatytas į visuomeninį (kompiuterių 

centras), o vėliau pertvarkytas į komercinį-administracinį pastatą. Nors pastato išorėje bendrais 

bruoţais matyti išlikę jo tūris bei vaizdas, bet tik centrinės dviaukštės dalies, portiko architektūra yra 

išlaikiusi pirminius bruoţus ir autentiškumą. Vienaaukščiai pastato sparnai (korpusai), ypač jų dekoro 

elementai – karnizai, langų apvadai – nuo remontų bei rekonstrukcijų yra praradę savo autentišką 

pavidalą ir bet kokius stiliaus bruoţus. Nevisiškai išlikęs ir pastato tūris: tarybiniu laikotarpiu 

nugriautas iš vakarų pusės stovėjęs nedidelis priestatas. Pakitusi, ir tik iš dalies teišliko pati pastato 

medţiaga, jo konstrukcijos. Vidaus laikančiųjų sienų dalys taip pat yra naujai sumūrytos. Nėra išlikę 

jokių autentiškų, buvusių medinių perdengimų, o taip pat stogo konstrukcijų. Pastatas nebeturi jokių 

autentiškų vidaus erdvių, o taip pat – ir interjerų įrangos, dekoro elementų ar bent maţų jų fragmentų. 

Autentiška Pastato aplinka nėra išlikusi, Pastato sklypas buvo sumaţintas, greta jo pastatant 3-4 aukštų 

pastatus. Nėra išlikę jokių priklausinių ir teritorijos tvarkymo elementų, o taip pat nėra ţinoma 

ikonografinė medţiaga, kuri sudarytų prielaidas aplinką bent iš dalies atkurti. Pastatas šiuo metu stovi 

kvartalo gilumoje ir nėra šios miesto dalies urbanistinė–architektūrinė formantė. Per savo neilgą 

istoriją jis nebuvo susijęs su kokiais nors svarbesniais istoriniais įvykiais, tradicijomis ar ţymiais 

ţmonėmis, neturi ir pastebimos mokslinės vertės jo statybos laikotarpio tokio tipo pastatų architektūrai 

bei statybos technologijai paţinti. Dėl to Pastatas kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės kriterijų 

neatitinka ir į Registrą negalėjo būti įrašytas, o įrašymo į Registrą pagrindu – paskelbtas saugomu (nes 

jokie papildomi tyrimai nebuvo atlikti). Tai patvirtina 2004 m. vasario 3 d. surašytas Pastato 

paminklosauginės ekspertizės aktas, kuriame nurodoma, kad 1986 m. rekonstrukcijos metu buvo 

panaikinta dar likusi pirminė istorinė medţiaga, pakeisti perdengimai, patalpos perplanuotos, pakeistos 

visos medinės dalys, pristatyti keli priestatai. Po šių darbų Pastatas prarado ne tik savo istorinį įvaizdį, 

bet ir proporcijas. Ekspertai konstatavo, kad Pastatas stovi radikaliai pasikeitusioje urbanistinėje 

aplinkoje, išliekamosios architektūrinės vertės neturi, Pastatas rekonstruotas, jo tūris ir vidaus 

struktūra pasikeitusi, paminklosauginiu poţiūriu Pastatas nevertingas. Dėl šių prieţasčių Pastato 

nesiūloma įrašyti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir į Vilniaus savivaldybės nekilnojamųjų 

vertybių registrą. 

Paţeistas teisinio apibrėţtumo ir teisėtų lūkesčių principas, nes Pastatą įsigyjant 1995 

metais, jis nebuvo įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, jam nebuvo suteikta apsauga. 

Nuo to laiko Pastato kultūrinė ir visuomeninė reikšmė nepasikeitė. 2004 m. vasario 3 d. 

paminklosauginės ekspertizės aktas patvirtino, kad Pastatas neturi kultūrinės ir visuomeninės 

reikšmės, o Kultūros paveldo centro 2004 m. kovo 15 d. raštu Nr. (7.8)-2-264 ir 2004 m. spalio 13 d. 
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raštu Nr. (7.8)-2-932 pareiškėjas UAB „Bitas“ buvo patikintas, kad Pastatas nebus siūlomas įrašyti į 

registrą. Pradėtas rengti nuomojamo ţemės sklypo detalusis planas, šiam tikslui jau investuotos lėšos. 

Atsakovas Kultūros ministerija su skundu dalyje dėl Kultūros ministro 2005 m. balandţio 29 

d. įsakymo Nr. PV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripaţinimo saugomomis“ (toliau – ir 

įsakymas) neteisėtumo nesutiko. Atsiliepime į skundą (t. l, b. l. 127-128) nurodė, kad įsakymas buvo 

priimtas, vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 

straipsnio 2 dalimi, kuri nustato, kad nekilnojamosios kultūros vertybės, įregistruotos Kultūros 

vertybių registre iki šio įstatymo įsigaliojimo, kultūros ministro sprendimu gali būti pripaţintos 

saugomomis nuo jų įregistravimo dienos. Kadangi dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 

įstatymo pakeitimo keitėsi ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentavimas, minėtas 

įsakymas buvo priimtas siekiant uţtikrinti šių vertybių apsaugą. Kadangi įsakymas buvo priimtas 

vadovaujantis įstatymų numatytais įgaliojimais nustatant taisykles individualiai neapibrėţtai asmenų 

grupei, jis atitinka norminio administracinio akto sąvoką pagal Viešojo administravimo įstatymo 3 

straipsnio 8 dalies 17 punkto reikalavimus. Mano, kad įsakymas neprieštarauja Nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnio 6 dalies reikalavimams, kadangi įsakymo 1 punktas 

nurodo nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tikslus, įsakymo 2 punktas daro nuorodą į šių 

vertybių apskaitos dokumentus, kurie nustato vertingąsias savybes (vertybės sudėtį, apimtį, vertingas 

dalis ir elementus), teritorijų ir apsaugos zonų ribas. 

Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo atstovė su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip 

nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad Kultūros ministerijos įsakymas, priimtas remiantis pakeitimo 

įstatymu, buvo nurodytas apsaugos tikslas. Procedūra uţbaigta. Paskelbimas „Valstybės ţiniose“ yra 

momentas reikalauti pradėti procedūrą. 

Atsakovas Kultūros paveldo departamentas su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip 

nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (t. l, b. l. 167-169) nurodė, kad Kultūros vertybių apsaugos 

departamento direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. įsakymu Nr. Į-139 „Dėl objektų įrašymo į LR 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą“ į registrą įrašytas palivarko namas (duomenys neskelbtini), 

Vilniuje ir jam suteiktas kodas S1050. Šiame įsakyme taip pat buvo nurodyta ir šio objekto kultūrinė 

vertė – tipologinė, istorinė ir visuomeninė reikšmė bei teritorijos plotas – 0,37 ha. Kaip nustatė iki 

2005 m. balandţio 20 d. galiojusio Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 8 straipsnio 4 

dalis, nustatytos ir įvertintos nekilnojamosios kultūros vertybės registruojamos įrašant jas į 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Kultūros paveldo centro ekspertų specialistų 2005 m. kovo 

10 d. posėdyje palivarko namas (duomenys neskelbtini), Vilniuje buvo apsvarstytas ir nutarta jį, kaip 

kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę turintį Pastatą, siūlyti įrašyti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių 

registrą. Pagal Kultūros paveldo centro nuostatus, patvirtintus Kultūros vertybių apsaugos 

departamento direktoriaus 2001 m. birţelio 1 d. įsakymu Nr. 208, Kultūros paveldo centras nustatė 

kultūros vertybių sudėtį ir apimtį, jų kultūrinės vertės bei visuomeninės reikšmės poţymius ir 

teritorijas, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonas, rengė kultūros vertybių apskaitos 

dokumentus, tvarkė Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrus, teikė siūlymus Kultūros 

vertybių apsaugos departamentui dėl objektų, turinčių kultūrinę ir visuomeninę reikšmę, įrašymo į 

Registrus, todėl nepagrįstas pareiškėjų teiginys, kad namas (duomenys neskelbtini), Vilniuje, įrašytas 

į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą nepagrįstai ir neteisėtai, taip pat, kad Pastatas neatitinka 

kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės kriterijų. Kultūrinė Pastato vertė ir visuomeninė reikšmė 

apibūdinta palivarko namo S1050 pagrindiniame dosjė, parengtame Kultūros paveldo centro ekspertų. 

Pagal minėtų Kultūros paveldo centro nuostatų 10.7 punktą, Kultūros paveldo centras 

privalėjo informuoti apie objektų įrašymą į Registrus ar išbraukimą iš jų valstybinių registrų 

tvarkytojus, savivaldybes, savininkus (valdytojus). Pareiškėjai apie namo (duomenys neskelbtini), 

Vilniuje įrašymą į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą buvo informuoti, paskelbus Kultūros 

vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. įsakymą Nr. Į-139 „Dėl objektų 

įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą“ „Valstybės ţiniose“ (Ţin., 

2005, Nr. 62-2222). Pareiškėjai turėjo galimybę susipaţinti su šio įsakymo turiniu. Nuo 2005 m. 

balandţio 20 d. įsigaliojusio Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta objektų 

įrašymo į Kultūros vertybių registrą procedūra šiuo atveju negali būti taikoma, nes palivarko namas 

(duomenys neskelbtini), Vilniuje, buvo įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą dar iki šio 

įstatymo įsigaliojimo, galiojant Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymui. Palivarko namas 

(duomenys neskelbtini), Vilniuje, buvo paskelbtas valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe, 

vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 

dalimi, nes šis objektas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą buvo įrašytas dar iki Nekilnojamojo 
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kultūros paveldo apsaugos įstatymo įsigaliojimo (2005 m. balandţio 20 d.), o paskelbtas saugomu taip 

pat nuo įrašymo į šį registrą dienos, todėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 

straipsnio 8 dalies, 9 straipsnio 1 ir 2 dalių, 10 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos šiuo atveju negali būti 

taikomos. 

Kultūros ministro 2005 m. balandţio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 2 punkte nustatyta, kad šio 

įsakymo 1 punkte numatytos vertybės saugomos, remiantis jų apskaitos dokumentais, nustatančiais 

vertingąsias savybes (vertybės sudėtį, apimtį, vertingas dalis ir elementus), teritorijų ir apsaugos zonų 

ribas bei norminiais ir individualiais teisės aktais, nustatančiais apsaugos reikalavimus (prieţiūros, 

tvarkymo ir naudojimo sąlygas, konkrečius tvarkymo reţimų darbus), kurie galioja tiek, kiek 

neprieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatoms. Todėl pareiškėjų 

tvirtinimas, kad skundţiamame Kultūros ministro įsakyme nėra nurodyta nei reikšmingumą lemiančių 

savybių pobūdis, nei apsaugos teritorijos ribos, yra nepagrįstas, nes visa ši informacija yra šio kultūros 

ministro įsakymo 2 punkte nurodytuose apskaitos dokumentuose. Pagal Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalį nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros 

paveldo objektų vertingąsias savybes nustato nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, todėl 

pareiškėjai nėra įstatymo įgalioti spręsti apie kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes. 

Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo atstovas su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip 

nepagrįstą. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovas papildomai paaiškino, 

kad Pastatas įrašytas į registrą pagal anksčiau galiojantį įstatymą, todėl procedūros nebuvo paţeistos. 

Pastatas buvo įvertintas ir paskelbtas saugoma vertybe. Įsigaliojęs įstatymas leidţia pripaţinti 

saugotinu pastatu atgaline data, t. y. saugotinu nuo įregistravimo datos. Vertinimo taryba gali svarstyti 

objekto reikšmingumą. 

 

II. 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. geguţės 25 d. sprendimu pareiškėjų 

skundą atmetė.  

Teismas nustatė, kad kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2005 m. 

balandţio 18 d. įsakymu Nr. Į-139 pastatas, esantis (duomenys neskelbtini), Vilniuje, pareiškėjams 

priklausantis nuosavybės teise, buvo įrašytas į Kultūros vertybių registro Statinių sąrašą kodu S1050 

(palivarko namas) (t. l, b. l. 134-165), kultūros ministro 2005 m. balandţio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 

šis Pastatas pripaţintas saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe nuo jo įregistravimo Kultūros 

vertybių registre dienos bei nustatyta saugoti šį Pastatą viešajam paţinimui ir naudojimui (t. 1., b. l. 

129-131). 

Teismas nurodė, jog nekilnojamojo turto pripaţinimo nekilnojamąja kultūros vertybe bei 

tokio turto apsaugą iki 2005 m. balandţio 20 d. reglamentavo Nekilnojamųjų kultūros vertybių 

apsaugos įstatymas (toliau – įstatymo redakcija iki 2005 m. balandţio 20 d.), nes skundţiamas 2005 

m. balandţio 18 d. Direktoriaus įsakymas buvo priimtas galiojant įstatymo redakcijai iki 2005 m. 

balandţio 20 d., kurios 3 straipsnio 1 dalis nustatė, kad nekilnojamosios kultūros vertybės dėl savo 

kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės turi specialų, jų vertę atitinkantį, šio įstatymo nustatytą 

valstybinės apsaugos reţimą. To paties straipsnio 2 dalyje buvo išvardinti objektai, kurie turi kultūrinę 

vertę bei visuomeninę reikšmę ir yra registruojami kaip nekilnojamosios kultūros vertybės. Kiti 

objektai galėjo būti įregistruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės tik tuo atveju, jei jie turėjo 

kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę (įstatymo redakcijos iki 2005 m. balandţio 20 d. 3 str. 3 d.). 

Teismas nustatė, kad ginčo pastatas nepateko į minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą objektų 

sąrašą. Jis galėjo būti įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (toliau – ir Registras) tik 

nustačius, kad turi kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę. 

Teismas nurodė, jog pagal įstatymo redakcijos iki 2005 m. balandţio 20 d. 35 straipsnį, 

ginčai dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarp Kultūros vertybių departamento ir šių 

vertybių savininkų ar valdytojų sprendţiami teismine tvarka. Apie Pastato įrašymą į Registrą Kultūros 

vertybių apsaugos departamentas privalėjo pranešti pareiškėjams, kaip Pastato savininkams 

(Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 2 dalis (redakcija iki 2005 m. 

balandţio 20 d.), tačiau pareiškėjai apie Pastato įrašymą į Registrą nėra informuoti. Tokiu būdu jų 

teisės suvarţytos. Teismas nurodė, jog skundas priimtas nagrinėti ir dėl minėto neinformavimo jiems 

neigiamų pasekmių ginčijant aktus nėra. Aktų teisėtumui šis paţeidimas įtakos neturi. 
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Dėl pareiškėjų teiginio, kad paţeistas teisinio apibrėţtumo ir teisėtų lūkesčių principas, 

kolegija nepasisakė, nutarusi, kad tai tiesiogiai neliečia ginčo dalyko ir neturi įtakos ginčijamų aktų 

teisėtumui. 

Kolegija nesutiko su pareiškėjų teiginiais, kad įsakymai dalyse dėl šio Pastato įrašymo į 

Registrą bei pripaţinimo saugomu nepagrįsti, nes Pastatas tariamai neatitinka kultūros vertybėms 

taikomų kriterijų, nustatytų objektų įrašymui į Kultūros vertybių registrą bei pripaţinimui saugomu.  

Nurodė, jog pagal Įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, Pastatas galėjo būti įregistruotas kaip 

nekilnojamoji kultūros vertybė, jeigu jis turi kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę. Pareiškėjų 

teigimu, 2004 m. vasario 3 d. Pastato paminklosauginės ekspertizės akte ekspertai padarė išvadas 

Pastato nesiūlyti įrašyti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir į Vilniaus savivaldybės 

nekilnojamųjų vertybių registrą. R. Ţ. tyrimų ir projektavimo įmonė, atlikusi Pastato tyrimą, siūlo 

vertingomis savybėmis laikyti XIX šimtmečio rūsius, prie vertingų savybių priskirti taip pat ir portiką, 

o likusias Pastato savybes laikyti nevertingomis. Teisminio nagrinėjimo metu liudytojas R. Ţ. , kurio 

įmonė atliko architektūrinius tyrimus, parodė, kad su šia situacija susidūrė, kai prieš metus buvo 

pateikti savivaldybės vertinimo tarybai duomenys apie Pastatą, dėl kurio dabar vyksta ginčas, ir 

svarstoma dėl jo vertės. Komisija nutarė, kad nuspręsti galima tik atlikus natūrinius tyrimus. Ţiemą 

UAB „Bitas“ uţsakė atlikti natūrinius tyrimus, kuomet buvo zonduojamos pastato sienos ir kurių metu 

buvo nustatyta, kad dalis pastato rūsio – 19 a. mūras kai kuriose vietose iškyla iki cokolio, o antţeminė 

dalis perstatyta. Kolonada betoninė – 20 a. pradţios. Didţioji antţeminė dalis jau pastatyta po karo. 

Tai sutapo su istoriniais duomenimis, nes pastatas buvo medinis. Yra 1988 m. projektas, iš kurio 

matyti, kad pastatas buvo perstatytas. Visi šie tyrimai buvo pateikti savivaldybės kultūros paveldo 

vertinimo komisijai, kuri pripaţino, kad rūsio liekanos ir morfotipas yra vertingi. Kadangi objektas 

įtrauktas į registrą, šis sprendimas turi tik patariamąją reikšmę, o galutinį sprendimą priima Kultūros 

paveldo departamentas. Pastate yra išlikę autentikos, t. y. pirmapradţio rūsio dalis autento maţiau nei 

trečdalis, portika yra vėlyvesnis autentas, o tai dar maţiau nei pirmapradis autentas. Liudytojas 

tvirtino, kad pirminio autentiškumo pastatas turi ne daugiau nei penktadalį, tačiau tokių skaičiavimų 

neatlikęs. 

Teismas rėmėsi Kultūros paveldo centro ekspertų, specialistų 2005 m. kovo 10 d. posėdyje 

priimtu nutarimu, kurį priimant dalyvavo dešimt ekspertų, specialistų: architektūros istorikų, 

architektų. Pripaţinta, kad dėl tokio plataus atstovavimo ir kompetencijos priimtas pagrįstas nutarimas 

kaip kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę turintį Pastatą (duomenys neskelbtini), Vilniuje siūlyti 

įrašyti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (t. 2., b. l. 41-43). Kitų specialistų išvadas, iš esmės 

Pastato kultūrinę–visuomeninę vertę neigiančias, teismas atmetė kaip nepagrįstas, paneigtas plačiau 

atstovaujamos Kultūros paveldo centro ekspertų, specialistų. Nutarimas priimtas kultūros vertybės 

pagrindiniu dosjė pagrindu. Statinys buvo tiriamas. Dosjė nurodoma, kad remiamasi Siūlomų įrašyti į 

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių 

vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.3 (autentiškumas), 23 (tipiškumas), taip pat atsiţvelgiant į 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo visuomeninės reikšmės apibūdinimą – 

visuomenės poreikis išsaugoti kultūrinę vertę turinčius statinius, jų priklausinius bei kompleksus, 

ansamblius ir vietoves, kaip tautos savastį ir tęstinumą. Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos 

nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų 

kriterijų ir tvarkos (t. l, b. l. 19-24) 16.3 punkte nustatyta: iš dalies išlikę, kai autento dalis objekte 

sudaro nuo 1/3 iki 2/3 konstrukcijų, plano struktūros ir dekoro; 23 punkte nustatyta: tipiškumas 

(būdingumas) yra kokybinis poţymis, kuriuo objektas apibūdinamas, kaip turintis daţnai 

pasikartojančius išraiškos poţymius. Dosjė (t. l, b. l. 172-189) nurodyta, kad Pastatas apţiūrėtas 

vietoje, minima tyrimui naudota ir kita medţiaga, nurodoma, kad architektūriniai tyrimai neatlikti. 

Pareiškėjai ginčija aplinkybę, kad autento dalis pastate sudaro nuo 1/3 iki 2/3. Tačiau ne vien autento 

dalis šiame Pastate, bet ir Pastato tipiškumas, kiti kriterijai, nustatyti Kultūros paveldo centro atliktame 

tyrime lėmė komisijos sprendimą siūlyti Pastatą įrašyti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. 

Kultūros paveldo centras rėmėsi Pastato poţymių visuma. Liudytoju apklaustas R. Ţ., kurio įmonė 

atliko Pastato architektūrinius tyrimus, teismo posėdţio metu tvirtino, kad autentiško Pastato išlikę ne 

daugiau kaip 1/5 dalis. Siūlomų įrašyti į registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo 

laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.3 punkte nustatyta, kad pastatai maţai išlikę, kai autento dalis objekte 

sudaro maţiau nei 1/3 konstrukcijų, plano struktūros, vidaus įrangos ir dekoro. Vadinasi, net ir maţai 

išlikę statiniai gali būti įrašomi į nekilnojamųjų kultūros vertybių statinių registrą. Todėl teismas 

nesiėmė priemonių, kad būtų dar kartą nustatinėjama išlikusi autentiška Pastato dalis. 
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Pareiškėjai tvirtina, jog Kultūros paveldo departamentas išsprendė klausimą dėl Pastato 

įtraukimo į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą be Kultūros paveldo centro siūlymo, nes ši 

institucija tik nusiuntė Kultūros paveldo departamentui ekspertų ir specialistų 2005 m. kovo 10 d. 

posėdţio protokolą. Teismas nurodė, jog byloje yra Kultūros paveldo centro 2006 m. kovo 16 d. raštas 

Nr. (7.4)-2-172, adresuotas Kultūros paveldo departamentui, kuriame nurodoma, kad siunčiamas 

Kultūros paveldo centro ekspertų, specialistų 2005 m. kovo 10 d. posėdţio protokolas (t. l, b. l. 40). 

Pripaţino, kad šiame protokole ir yra Kultūros paveldo centro pozicija dėl Pastato kultūrinės– 

visuomeninės vertės. 

Teismas nurodė, jog ginčijamame 2005 m. balandţio 18 d. įsakyme Nr. Į-139 nurodyta, kad 

palivarko namas (duomenys neskelbtini) kultūrinė vertė – tipologinė, istorinė ir visuomeninė reikšmė 

bei teritorijos plotas – 0,37 ha. Kaip numatė iki 2005 m. balandţio 20 d. galiojusio Nekilnojamųjų 

kultūros vertybių apsaugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalis, nustatytos ir įvertintos nekilnojamosios 

kultūros vertybės registruojamos įrašant jas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Pagal Kultūros 

paveldo centro nuostatus, patvirtintus Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. 

birţelio 1 d. įsakymu Nr. 208, Kultūros paveldo centras nustatė kultūros vertybės sudėtį, apimtį, 

kultūrinę vertę bei visuomeninės reikšmės poţymius ir teritoriją kultūros vertybės apsaugos zoną teikė 

siūlymą Kultūros vertybių apsaugos departamentui dėl objekto, turinčio kultūrinę vertę ir visuomeninę 

reikšmę, įrašymo į Registrą. Nuo 2005 m. balandţio 20 d. įsigaliojusio Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo nustatyta objektų įrašymo į Kultūros vertybių registrą procedūra negali būti 

taikoma, nes palivarko namas (duomenys neskelbtini), Vilniuje, buvo įrašytas į Nekilnojamųjų 

kultūros vertybių registrą dar iki šio įstatymo įsigaliojimo. Palivarko namas (duomenys neskelbtini), 

Vilniuje, buvo paskelbtas valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe, vadovaujantis 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, nes šis 

objektas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą buvo įrašytas dar iki Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo įsigaliojimo (2005 m. balandţio 20 d.), o paskelbtas saugomu taip pat nuo 

įrašymo į šį registrą dienos, todėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 8 

dalies, 9 straipsnio 1 ir 2 dalių, 10 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos šiuo atveju negali būti taikomos. 

Pastatą paskelbus saugomu, buvo teisėtai baigta jo apsaugos įforminimo procedūra, pradėta galiojant 

ankstesnei įstatymo redakcijai. Kultūros ministro 2005 m. balandţio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 2 

punkte nustatyta, kad šio įsakymo 1 punkte numatytos vertybės saugomos, remiantis jų apskaitos 

dokumentais, nustatančiais vertingąsias savybes (vertybės sudėtį, apimtį, vertingas dalis ir elementus), 

teritorijų ir apsaugos zonų ribas bei norminiais ir individualiais teisės aktais, nustatančiais apsaugos 

reikalavimus (prieţiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, konkrečius tvarkymo reţimų darbus), kurie 

galioja tiek, kiek neprieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatoms. Todėl 

teismas pripaţino, kad pareiškėjų tvirtinimas, jog skundţiamame Kultūros ministro įsakyme nėra 

nurodyta nei reikšmingumą lemiančių savybių pobūdis, nei apsaugos teritorijos ribos, yra nepagrįstas, 

nes visa ši informacija yra ginčijamo Kultūros ministro įsakymo 2 punkte nurodytuose apskaitos 

dokumentuose. 

Skundţiamas Kultūros ministro įsakymas priimtas, vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros 

vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato, kad 

nekilnojamosios kultūros vertybės, įregistruotos Kultūros vertybių registre iki šio įstatymo 

įsigaliojimo, kultūros ministro sprendimu gali būti pripaţintos saugomomis nuo jų įregistravimo 

dienos. Skundţiamu Kultūros ministro įsakymu taip ir buvo padaryta. Naujomis teisės normomis 

numatytų procedūrų nereikėjo laikytis. Šiuo įsakymu baigta Pastato apsaugos teisinė procedūra, 

pradėta galiojant ankstesnei įstatymo redakcijai (įstatymo redakcija iki 2005 m. balandţio 20 d.). 

Teismas nurodė, jog Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 17 dalis norminį aktą 

apibrėţia kaip teisės aktą, nustatantį elgesio taisykles, skirtą individualiai neapibrėţtai asmenų grupei. 

Skundţiami aktai nėra norminio pobūdţio – jie liečia apibrėţtą asmenų ratą, juose nėra įtvirtinti 

bendro pobūdţio nurodymai. Skundţiamų aktų teisėtumui tirti neturi būti taikoma speciali aktų 

teisėtumo  tyrimo tvarka. 

Teismas nustatė, jog Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2005 m. 

balandţio 18 d. įsakymas Nr. Į-139 skelbtas „Valstybės ţiniose“ 2005 m. geguţės 17 d. Ginčijamas 

Kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-190 priimtas 2005 m. balandţio 29 d., t. y. ginčijamo Kultūros 

vertybių apsaugos direktoriaus įsakymo dar nepaskelbus minėtame oficialiajame leidinyje. Teismas 

pripaţino, kad tokiu būdu nesilaikyta įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos pakeitimo įstatymo“ 11 straipsnio 1 dalies. Kolegija nurodė, kad iš 

esmės teisingo Kultūros ministro įsakymo nėra pagrindo naikinti vien formaliais pagrindais. 
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III. 

 

Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 

2006 m. geguţės 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą patenkinti. Pareiškėjų 

manymu, jų neinformavimas apie Pastato įrašymą į Registrą Įstatymo redakcijos iki 2005 m. balandţio 

20 d. nustatyta tvarka vertintinas kaip esminis pareiškėjų teisių paţeidimas, sutrukdęs jiems 

pasinaudoti teise į gynybą, įskaitant ir prašyti teismo taikyti reikalavimo uţtikrinimo priemones – 

ginčijamo akto sustabdymą. Departamentui paţeidus Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 

įstatymo (redakcija iki 2005 m. balandţio 20 d.) imperatyvią 12 straipsnio 2 dalies nuostatą, 

pareiškėjams buvo atimta galimybės ginčyti nepagrįstą Direktoriaus įsakymą šio įstatymo 35 

straipsnyje nustatyta tvarka, dėl ko buvo priimtas ginčijamas Ministro įsakymas. 

Nesutinkama su teismo argumentu, jog teisinio apibrėţtumo ir teisėtų lūkesčių principų 

paţeidimas tiesiogiai neliečia ginčo dalyko ir neturi įtakos ginčijamų aktų teisėtumui. Pastato kultūrinė 

vertė bei visuomeninė reikšmė nuo to laiko, kai jį įsigijo pareiškėjai, nepasikeitė. Be to, 2004 m. 

vasario 3 d. paminklosauginės ekspertizės aktas patvirtino, kad Pastatas neturi kultūrinės vertės bei 

visuomeninės reikšmės, o Kultūros paveldo centro 2004 m. kovo 15 d. raštu Nr. (7.8)-2-264 ir 2004 m. 

spalio 13 d. raštu Nr. (7.8)-2-932 pareiškėjas UAB „Bitas“ buvo informuotas, kad Pastatas nebus 

siūlomas įrašyti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. kovo 15 d. nutartyje (Administracinė 

byla Nr. P
l
-25/2005) yra nurodęs, kad vertinant ar viešojo administravimo subjekto veikla atitinka 

įstatymo reikalavimus, turi būti atsiţvelgiama į bendruosius administracinės teisės principus: 

teisėtumo, teisinio apibrėţtumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir kt. Pagal Viešojo administravimo 

įstatymo 8 straipsnį, individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir 

teisės aktų normomis. Administracinis sprendimas, neatitinkantis nurodytų teisėtumo ir pagrįstumo 

reikalavimų, turi būti panaikinamas. 

Dėl Pastato įrašymo į Registrą, pripaţinimo saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe 

pagrįstumo bei įrodymų vertinimą reglamentuojančių normų paţeidimo pareiškėjai nurodo, jog 

teismas rėmėsi Kultūros paveldo centro ekspertų specialistų 2005  m. kovo 10 d. pasėdyje priimtu 

nutarimu, o kitų specialistų išvadas, nors jos buvo padarytos atlikus Pastato tyrimus, teismas atmetė 

kaip nepagrįstas tuo pagrindu, jog jos paneigtos plačiau atstovaujamos Kultūros paveldo centro 

ekspertų specialistų. Su šiais teismo argumentais nesutinka, kadangi kultūros paveldo centro ekspertų 

specialistų 2005 m. kovo 10 d. posėdţio protokolas (o ne jo išrašas) į bylą buvo pateiktas tik 2006 m. 

balandţio 3 d. teismo posėdţio metu, nors teismas 2005 m. gruodţio 8 d. nutartimi buvo įpareigojęs 

atsakovus pateikti visą medţiagą iki 2005 m. gruodţio 22 d., todėl teismas neturėjo vertinti ne laiku 

pateikto įrodymo. 2005 m. kovo 10 d. posėdţio protokolas paneigia teismo išvadas dėl to, jog kitų 

ekspertų išvados atmetamos, nes jos yra paneigiamos plačiau atstovaujamos Kultūros paveldo centro 

ekspertų specialistų. Du iš dalyvavusių posėdyje ekspertų išreiškė atskirąją nuomonę dėl siūlymo 

įrašyti Pastatą į registrą, o net 5 ekspertų nuomone, reikalingi papildomi tyrimai. Vadovaujantis 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 1 dalimi, teismas nepagrįstai rėmėsi Kultūros 

paveldo centro ekspertų specialistų 2005 m. kovo 10 d. posėdyje priimtu nutarimu. 

Pareiškėjų manymu, 2004 m. vasario 3 d. ekspertizės aktas, Vilniaus m. nekilnojamojo 

kultūros paveldo vertinimo tarybos 2005 m. vasario 11 d. posėdţio protokolas, R. Ţ. parengti 

architektūriniai tyrimai patvirtina teismo išvadų nepagrįstumą. Skundţiamas teismo sprendimas 

priimtas paţeidţiant įrodinėjimą reglamentuojančias Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 

straipsnio 6 dalies nuostatas:  

– teismas, paţeisdamas įrodymų sąsajumo ir pakankamumo principus,  nurodė, jog kitų 

specialistų išvados, iš esmės neigiančios Pastato kultūrinę visuomeninę vertę, atmetamos kaip 

nepagrįstos, nes paneigtos plačiau atstovaujamos Kultūros paveldo centro specialistų, nors jokių kitų 

specialistų išvadų neteisingumo, nepagrįstumo neįvardino; 

– teismas neatsiţvelgė į tą aplinkybę, jog Kultūros paveldo centro ekspertai, specialistai 

nebuvo atlikę jokių natūrinių tyrimų, kurie leistų daryti išvadas dėl Pastato autentiškumo, nors pagal 

Kultūros paveldo centro patvirtintus Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 27.4 

punktą, į Registrą įrašomas visas statinys tik tuo atveju, jei autentiškų jo dalių ar konstrukcijų yra 

išlikę ne maţiau nei pusė. Tuo tarpu Pastato dosjė nurodyta, jog Pastato autento dalis sudaro nuo 1/3 
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iki 2/3, t. y. su tokia paklaida, kuri neleidţia daryti išvados, jog Pastato autententiškos dalys sudaro ne 

maţiau nei pusę; 

– teismas privalėjo atsiţvelgti į tai, kad Kultūros paveldo centro ekspertų, specialistų 2005 

m. kovo 10 d. nutarimas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis; 

– tiek 2005 m. kovo 10 d. protokole, tiek Pastato dosjė kaip pagrindiniai informacijos apie 

Pastatą šaltiniai, kuriais vadovavosi Kultūros paveldo centro ekspertai, priimdami 2005 m. kovo 10 d. 

nutarimą, yra nurodomos ekspertų išvados, paneigiančios Pastato vertingumą, o rašytinių įrodymų, 

patvirtinančių jo įrašymo į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą pagrįstumą, atsakovai nepateikė, 

todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundţiamą sprendimą, paţeidė įrodymų 

pakankamumo principą; 

– teismas turėjo atsiţvelgti į tai, kad 2006 m. geguţės 15 d. teismo posėdţio metu atsakovo 

Kultūros ministerijos atstovė prašė atlikti Pastato vertingumo nustatymo ekspertizę, taip 

patvirtindama, jog Kultūros paveldo centro ekspertų išvados siūlyti Pastatą įrašyti į Nekilnojamųjų 

kultūros vertybių registrą nėra pagrįstos jokiais įrodymais. 

Dėl kultūros vertybės dosjė ir maţai išlikusių statinių įrašymo į Nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registrą pareiškėjai paţymi, jog teismas nepagrįstai nurodė, kad 2005 m. kovo 10 d. nutarimas 

priimtas kultūros vertybės dosjė pagrindu, nes Pastato, kaip kultūros vertybės, dosjė nutarimo 

priėmimo metu neegzistavo. Pastato dosjė nurodyta, kad jis pradėtas tik 2005 m. kovo mėnesį, o dosjė 

nurodoma pagrindinė informacija įrašyta po 2005 m. kovo 10 d. 

Teismas sprendime padarė nepagrįstą išvadą, jog net ir maţai išlikę statiniai gali būti 

įrašomi į nekilnojamųjų Registrą, todėl nesiėmė priemonių, kad būtų dar kartą nustatinėjama išlikusi 

Pastato autentiška dalis. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, jog buvo atlikti kokie nors tyrimai 

dėl Pastato autentiškumo nustatymo. Pastato dosjė statinio aprašo III dalies „Istoriniai duomenys“ 10 

punkte nurodyti pagrindiniai informacijos šaltiniai, prie kurių nėra nurodyti jokie Pastato vertingumą 

ir (ar) autentiškumą patvirtinantys tyrimai. 

Nors Pastato dosjė statinio aprašo IV dalyje „Kiti duomenys“ nurodyta, jog kultūrinė vertė 

pagrindţiama Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, 

jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.3 (autentiškumas), tačiau jokių 

duomenų, patvirtinančių tai, jog Pastato autento dalis sudaro nuo 1/3 iki 2/3 konstrukcijų, plano 

struktūros, vidaus įrangos ar dekoro, byloje nėra pateikta. Be to, teismo argumentas, jog net ir maţai 

išlikę statiniai gali būti įrašomi į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (Siūlomų įrašyti į Lietuvos 

Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo 

laikinųjų kriterijų 16.4 punktas ), t. y., kai autento dalis sudaro maţiau nei 1/3, yra nepagrįstas, nes 

pagal minėtų kriterijų 27.4 punktą, į Registrą įrašomas visas statinys, jei autentiškų jo dalių ar 

konstrukcijų yra išlikę ne maţiau nei pusė. 

Dėl Direktoriaus įsakymo priėmimo, Kultūros paveldo centrui nepateikus siūlymo įrašyti 

Pastatą į Registrą paţymi, jog jie nurodė, kad Direktoriaus įsakymas buvo priimtas nesant Kultūros 

paveldo centro siūlymo įrašyti Pastatą į Registrą. Vadovaujantis Kultūros ministerijos Kultūros 

vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. birţelio 1 d. įsakymu Nr. 208 patvirtintų 

Kultūros paveldo centro nuostatų 10.6.1. punktu, Kultūros paveldo centras teikia siūlymus 

Departamentui dėl objektų, turinčių kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę, įrašymo į Kultūros 

vertybių registrus. Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių tokio siūlymo pateikimą, todėl teismo 

išvada, jog tokį siūlymą Kultūros paveldo centras teikė, nėra pagrįsta jokiais byloje esančiais 

įrodymais. Teismo nurodytas Kultūros paveldo centro 2006 m. kovo 16 d. raštas Nr. (7.4)-2-172 buvo 

parengtas tik 2006 m. kovo 16 d., t. y. jau bylos nagrinėjimo metu, o ne iki prašomo pripaţinti 

negaliojančiu direktoriaus įsakymo priėmimo. 

Pareiškėjai nesutinka su teismo išvada, jog ministro įsakymui netaikytinos Nekilnojamojo 

kultūros paveldo įstatymo nuostatos (redakcija nuo 2005 m. balandţio 20 d.), nes Pastatas paskelbtas 

saugomu pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 

dalį, todėl naujomis teisės normomis numatytų procedūrų nereikėjo laikytis, o ministro įsakymu buvo 

baigta Pastato apsaugos teisinė procedūra, pradėta galiojant ankstesnei įstatymo redakcijai 

(Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo redakcija iki 2005 m. balandţio 20 d.). 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje 

nustatyta, kad nekilnojamosios kultūros vertybės, kurios buvo registruotos Registre iki šio įstatymo 

įsigaliojimo, kultūros ministro sprendimu gali būti pripaţintos saugomomis nuo jų įregistravimo 

dienos. 
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Ministro įsakymo 1 punkte nurodoma, kad pripaţįstamos saugomomis nekilnojamosios 

kultūros vertybės, įregistruotos Kultūros vertybių registre Kultūros vertybių apsaugos departamento 

direktoriaus įsakymais nuo 1995 m. birţelio 12 d. iki 2005 m. balandţio 19 d. bei paskelbtais 

„Valstybės ţiniose“ nuo jų įregistravimo dienos, tačiau direktoriaus įsakymas „Valstybės ţiniose“ 

buvo paskelbtas tik 2005 geguţės 17 d. Priimant 2005 m. geguţės 7 d. ministro įsakymą, direktoriaus 

įsakymas įrašyti Pastatą į Registrą nebuvo paskelbtas „Valstybės ţiniose“, todėl Nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatyta tvarka Pastatui paskelbti saugoma kultūros vertybe 

turėjo būti taikoma.  

Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog dėl įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos pakeitimo įstatymo“ 11 straipsnio 1 dalies paţeidimo 

nėra pagrindo naikinti ministro įsakymo vien formaliais pagrindais. 

Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (redakcija iki 2005 m. 

balandţio 20 d.) 9 straipsnio 4 dalimi, sprendimai dėl objektų įrašymo į Registrą skelbiami „Valstybės 

ţiniose“. Prašomas pripaţinti neteisėtu direktoriaus įsakymas „Valstybės ţiniose“ nebuvo paskelbtas 

ministro įsakymo priėmimo dieną, t. y. 2005 m. balandţio 29 d. Kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

(redakcija nuo 2005 m. balandţio 20 d.) nustato kitokią, nei iki tol galiojusią objektų pripaţinimo 

kultūros vertybe bei jai taikomos apsaugos tvarką, kurios nebuvo laikomasi. Todėl pareiškėjų įstatymu 

garantuota teisė būti informuotiems raštu apie sprendimą inicijuoti pripaţinti saugomu jam 

priklausantį pastatą, susipaţinti su sprendimo paskelbti Pastatą saugomu projektu, pareikšti savo 

argumentus bei pateikti atliktus tyrimus buvo atimta. Dėl šios prieţasties, neteisėtas ir nepagrįstas 

ministro įsakymas buvo priimtas ne tik paţeidţiant formalumus, nes Pastatas buvo pripaţintas 

saugoma kultūros vertybe, nors jokie pastato autentiškumą patvirtinantys tyrimai nebuvo atlikti.  

Atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinį skundą Kultūros paveldo departamentas prašo jį atmesti 

ir palikti nepakeistą teismo sprendimą. Nesutinka, jog pareiškėjų neinformavimas apie pastato 

(duomenys neskelbtini), Vilniuje, įrašymą į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių 

registrą (toliau – ir Registras) vertintinas kaip esminis pareiškėjų teisių paţeidimas. Pareiškėjui UAB 

„Bitas“ buvo ţinoma ta aplinkybė, kad remiantis Kultūros paveldo centro direktoriaus 2004 m. spalio 

8 d. įsakymu Nr. Į-98 pradėta pastato (duomenys neskelbtini), Vilniuje, įrašymo į Registrą procedūra 

(Kultūros paveldo centro 2004 m. spalio 13 d. raštas Nr. (7.8)-2-932). Kultūros vertybių apsaugos 

departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. 

įsakymas Nr. Į-139 „Dėl objektų įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių 

registrą“ buvo oficialiai skelbtas leidinyje „Valstybės ţinios“. Pareiškėjams buvo galimybė susipaţinti 

su šio įsakymo turiniu. Tas pat paţymėtina ir dėl kultūros ministro 2005 m. balandţio 29 d. įsakymo 

Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripaţinimo saugomomis“. Priimdamas pareiškėjų 

skundą nagrinėti, teismas suteikė pareiškėjams galimybę ginti savo teises, todėl jų argumentai dėl 

paţeistų jų teisių atmestini.  

Remiantis protingumo, bendruoju teisės principu, asmuo turi elgtis apdairiai, rūpestingai, 

atidţiai, teisingai ir sąţiningai. Protingumo kriterijus reiškia, kad asmens veiksmus konkrečioje 

situacijoje būtina vertinti pagal atidaus, rūpestingo, apdairaus, t. y. racionalaus, protingo asmens 

elgesio etaloną. Protingumas reikalauja, kad asmuo domėtųsi savo teisėmis ir pareigomis, o kilus 

neaiškumui dėl savo teisių ir pareigų, siektų išsiaiškinti. Pareiškėjai, ţinodami apie pradėtą pastato 

(duomenys neskelbtini), Vilniuje, įrašymo į Registrą procedūra, bei ţinodami apie Nekilnojamojo turto 

registre įregistruotas specialiąsias nuosavybės naudojimo sąlygas, remiantis protingumo kriterijumi, 

turėjo būti atidūs, rūpestingi ir apdairūs, domėtis savo teisėmis ir pareigomis, o kilus neaiškumams, 

kreiptis į departamentą. 

Nesutinka, kad teismas neturėjo vertinti Kultūros paveldo centro ekspertų, specialistų 2005 

m. kovo 10 d. posėdţio protokolo. Kultūros vertybės (Palivarko namas, (duomenys neskelbtini)) 

pagrindiniame dosjė, kurio kopija buvo pateikta Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2005 m. 

gruodţio 22 d. kartu su atsiliepimu į pareiškėjų skundą buvo Kultūros paveldo centro ekspertų, 

specialistų 2005 m. kovo 10 d. posėdţio protokolo išrašas. Nagrinėjant bylą, siekiant visapusiškai 

įvertinti visas aplinkybes, Kultūros paveldo departamentas prašė Kultūros paveldo centro pateikti viso 

ekspertų, specialistų 2005 kovo 10 d.  posėdţio protokolo kopiją, kuri Departamente gauta 2006 m. 

kovo 16 d., registracijos Nr. 1-788 (Kultūros paveldo centro 2006 kovo 16 d. raštas Nr. (7.4)-2-172) ir 

pateikta teismui. 

Aplinkybė, kad kai kurie Kultūros paveldo centro ekspertų, specialistų 2005 m. kovo 10 d. 

posėdţio dalyviai (V. S. ir E. Ţ. ) pareiškė atskirą nuomonę, nepaneigia teismo motyvų dėl platesnio 

atstovavimo. Paţymi, kad tie patys ekspertai, specialistai – V. S. ir E. Ţ., pasirašė pastato (duomenys 
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neskelbtini) paminklosauginės ekspertizės aktą, o architektūrinius tyrimus atliko R. Ţ. (R. Ţ. tyrimų ir 

projektavimo įmonė). Tai leidţia teikti, kad pareiškėjai remiasi jiems palankiomis atskirų asmenų 

nuomonėmis, tuo pačiu ginčydami Kultūros paveldo centro ekspertų, specialistų 2005 m. kovo 10 d. 

posėdyje priimtą nutarimą. 

Atkreipia dėmesį, kad Kultūros paveldo centro ekspertų, specialistų 2005 m. kovo 10 d. 

posėdţio protokole nurodoma (10 punktas), kad „pastatą ruošiamasi griauti, o jo vietoje statyti 

daugiaaukštį gyvenamąjį namą“. 

Pareiškėjų minimu Kultūros paveldo centro 2006 m. kovo 16 d. raštu Nr. (7.4)-2-172 buvo 

pateikta Kultūros paveldo centro ekspertų, specialistų 2005 m. kovo 10 d. posėdţio protokolo kopija, 

kuri tiesiogiai susijusi su bylos dalyku. 

Nuo 2005 m. balandţio 20 d. įsigaliojusio Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymo nustatyta objektų įrašymo į Kultūros vertybių registrą procedūra negali būti taikoma, nes 

palivarko namas (duomenys neskelbtini), Vilniuje, buvo įrašytas į Registrą dar iki šio įstatymo 

įsigaliojimo. Palivarko namas (duomenys neskelbtini), Vilniuje, buvo paskelbtas valstybės saugoma 

nekilnojamąja kultūros vertybe, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių 

apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, nes šis objektas į Nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registrą buvo įrašytas dar iki Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo įsigaliojimo 

(t. y. iki 2005 m. balandţio 20 d.), o paskelbtas saugomu taip pat nuo įrašymo į šį registrą dienos.  

Vienintelė institucija, kuriai įstatymais suteikta teisė nustatyti nekilnojamųjų kultūros 

vertybių reikšmingumą kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes ir apibrėţti teritorijų 

ribas yra sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 5 d.). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2006 m. vasario 21 d. posėdyje patvirtino, kad 

pastatas (duomenys neskelbtini) Vilniuje, (S1050) turi kultūrinę vertę. 

Atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinį skundą atsakovas Kultūros ministerija prašo jį atmesti ir 

palikti nepakeistą teismo sprendimą. Atsakovas paţymi, jog pastato paskirtis nuo to laiko, kai pastatą 

įsigijo pareiškėjai (t. y. nuo 1995 m.), nepasikeitė. Tokiu būdu negalima teigti apie teisėtų lūkesčių 

principo paţeidimą. Todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas pagrįstai nurodė, kad teisinio 

apibrėţtumo ir teisėtų lūkesčių principai neliečia ginčo dalyko. 

Teismas, nagrinėdamas klausimą dėl kultūros ministro bei Kultūros vertybių apsaugos 

departamento direktoriaus įsakymų teisingumo, pasirėmė Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 

įstatymo (redakcijos iki 2005 balandţio 20 d.) 3 straipsnio 3 dalimi bei Kultūros paveldo centro 

ekspertų 2005 m. kovo 10 d. išvada, nurodant, kad ji buvo priimta kompetentingų ir plačiai 

atstovaujamų specialistų. Paţymi, kad kultūros objekto kultūrinės ir visuomeninės reikšmės 

nustatymas yra viešojo administravimo sritis, todėl teismas vertino ne pastato kultūrinę bei 

visuomeninę vertę, bet šios vertės nustatymo teisingumą. Apeliacinio skundo nuostata, kad teismas 

turėtų įvertinti ir atskirų, nesutinkančių su daugumos kvalifikuotų ekspertų, specialistų nuomone, 

viršytų teismo kompetencijos ribas. 

Kultūros objekto dosjė yra tęstinio pobūdţio dokumentas, į kurį nuolat įrašoma informacija 

apie kultūros objekto būklę bei statusą. Mano, kad teismas teisingai interpretavo kultūros paveldo 

centro 2005 m. kovo 16 d. raštą Nr. (7.4.)-2-172, kuriuo Kultūros vertybių apsaugos departamentui 

buvo išsiųsta informacija dėl pastato įrašymo į Kultūros vertybių registrą kaip siūlymą dėl pastato 

įtraukimo į šį registrą. Todėl pareiškėjų teiginiai vertintini kaip bandymas savaip interpretuoti viešojo 

administravimo procedūras. 

Kultūros ministro 2005 m. balandţio 29 d. įsakymas Nr. ĮV-190 buvo priimtas 

vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 

dalimi, kuri nustato, kad nekilnojamosios kultūros vertybės, įregistruotos Kultūros vertybių registre iki 

šio įstatymo įsigaliojimo, kultūros ministro sprendimu gali būti pripaţintos saugomomis nuo jų 

įregistravimo dienos. Kadangi dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimų 

keitėsi ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentavimas, minėtas kultūros ministro 

įsakymas buvo priimtas siekiant uţtikrinti šių vertybių apsaugą. Kultūros vertybių apsaugos 

departamento direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. įsakymas Nr. Į-139 buvo pasirašytas įstatymo 

redakcijos iki 2005 m. balandţio 20 d. galiojimo metu. Tokiu būdu buvo uţbaigta pastato apsaugos 

teisinė procedūra, kaip ir nurodė savo sprendime teismas. Teisės aktų skelbimas „Valstybės ţiniose“ 

reiškia šių aktų įsigaliojimo momentą, bet nepaneigia šių aktų priėmimo teisėtumo. 

Kultūros ministro 2005 m. balandţio 29 d. įsakymas Nr. ĮV-190 buvo priimtas iki Kultūros 

vertybių apsaugos departamento 2005 m. balandţio 18 d. įsakymo Nr. Į-139 paskelbimo „Valstybės 
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ţiniose“, tačiau vien nepaskelbimas „Valstybės ţiniose“ šiuo atveju yra formalus pagrindas naikinti iš 

esmės teisėtą teisės aktą. Taip pat paţymi, kad Kultūros ministro 2005 m. balandţio 29 d. įsakymo Nr. 

ĮV-190 bei kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. įsakymo Nr. 

Į-139 dalyje panaikinimas sudarytų precedentą panaikinti teisinę apsaugą dar 75 vertingiems kultūros 

objektams, kurie minėtu kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus įsakymu buvo įrašyti į 

Kultūros vertybių registrą. 

Pareiškėjų atstovai advokatai Kornelija Ranonytė ir Zigmas Pečiulis, palaikydami 

apeliacinį skundą, prašo jį patenkinti. Jie išdėstė skunde nurodytus pirmosios instancijos teismo 

sprendimo neteisėtumo bei nepagrįstumo argumentus. 

Pareiškėjo UAB „Akirema“ atstovė prašo apeliacinį skundą patenkinti. 

Atsakovų atstovai prašo apeliacinį skundą atmesti dėl atsiliepimuose į jį nurodytų motyvų. 

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

IV.  

 

Byloje nustatyta, kad kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2005 m. 

balandţio 18 d. įsakymu Nr. Į-139 pastatas (duomenys neskelbtini), Vilniuje, pareiškėjams 

priklausantis nuosavybės teise, buvo įrašytas į Kultūros vertybių registro Statinių sąrašą kodu S1050 

(palivarko namas) (t. l, b. l. 134-165), kultūros ministro 2005 m. balandţio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 

šis pastatas pripaţintas saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe nuo jo įregistravimo Kultūros 

vertybių registre dienos bei nustatyta saugoti šį pastatą viešajam paţinimui ir naudojimui (t. 1., b. l. 

129-131). 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių nuosavybės teise priklausančių valstybei, savivaldybėms, 

religinėms organizacijoms bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, apsaugos teisinis 

reglamentavimas nustatytas iki 2005 m. balandţio 20 d. galiojusiame Nekilnojamųjų kultūros vertybių 

apsaugos įstatyme (toliau –ir Įstatymas, galiojęs iki 2005 m. balandţio 20 d.), bei Nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatyme, įsigaliojusiame 2005 m. balandţio 20 d. (toliau – ir Paveldo 

apsaugos įstatymas).  

 

Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. įsakymo 

Nr. Į-139 

 

Skundţiamas Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2005 m. balandţio 18 

d. įsakymas Nr. Į-139 priimtas galiojant Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo redakcijai 

iki 2005 m. balandţio 20 d., kurios 3 straipsnio 1 dalis nustatė, kad nekilnojamosios kultūros vertybės 

dėl savo kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės turi specialų, jų vertę atitinkantį, šio įstatymo 

nustatytą valstybinės apsaugos rėţimą. To paties straipsnio 2 dalyje buvo išvardinti objektai, kurie turi 

kultūrinę vertę bei visuomeninę reikšmę ir yra registruojami kaip nekilnojamosios kultūros vertybės. 

Kiti objektai galėjo būti įregistruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės tik tuo atveju, jei jie turėjo 

kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę (įstatymo redakcijos iki 2005 m. balandţio 20 d. 3 str. 3 d.). 

Ginčo pastatas nepateko į minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą objektų sąrašą. Jis galėjo būti 

įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (toliau – ir Registras) tik nustačius, kad turi 

kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę. Visus objektus į Registrą įrašo Kultūros vertybių apsaugos 

departamentas, o sprendimai dėl objektų įrašymo į Registrą skelbiami „Valstybės ţiniose“ (Įstatymo 

redakcijos iki 2005 m. balandţio 20 d. 3, 4 d.). Apie pastato įrašymą į Registrą Kultūros vertybių 

apsaugos departamentas privalėjo pranešti pareiškėjams, kaip pastato savininkams (Nekilnojamųjų 

kultūros vertybių apsaugos įstatymo 12 str. 2 d. (redakcija iki 2005 m. balandţio 20 d.)). Byloje 

nustatyta, kad pareiškėjai apie pastato įrašymą į Registrą nebuvo informuoti. Pirmosios instancijos 

teismas padarė teisingą išvadą, kad šis departamento neveikimas, nors ir paţeidţia įstatymo 

reikalavimus, tačiau pareiškėjų teisių realiai nesuvarţė – jie kreipėsi į teismą, ginčydami tokį viešojo 

administravimo subjekto priimtą teisės aktą ir teismas šį jų reikalavimą ėmėsi nagrinėti iš esmės. Kitų 

teisių, nesusijusių su teisės į teisminę paţeistos teisės gynybą įgyvendinimu, informavimas apie 

priimtą sprendimą nesukuria, jų nekonkretizavo ir pareiškėjai, todėl toks įstatymo paţeidimas negali 
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būti kvalifikuojamas kaip akto panaikinimo pagrindas, numatytas Administracinių bylų teisenos 

įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte.  

Šis departamento direktoriaus įsakymas ginčijamas ir kitu pagrindu – teigiama, jog nėra 

teisinių pagrindų pastatą (duomenys neskelbtini), Vilniuje, įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nes jis 

neatitinka kultūros vertybės teisinio statuso. 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 8 straipsnyje „Nekilnojamųjų kultūros 

vertybių apskaitos sudėtinės dalys“ nustatyta: 

„Nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą sudaro šių vertybių paieška, nustatymas, 

įvertinimas, inventorizavimas ir registravimas. 

Paieška yra informacijos surinkimas apie objektus, kurie gali turėti kultūrinę vertę ir 

visuomeninę reikšmę. Tokios informacijos paieškas atlieka, ją kaupia ir saugo Kultūros vertybių 

apsaugos departamentas. 

Nustatymo ir įvertinimo metu turi būti nustatoma objektų sudėtis ir apimtis, pagrindiniai 

kultūrinės vertės poţymiai, visuomeninė reikšmė bei teritorijos. 

Nustatytos ir įvertintos nekilnojamosios kultūros vertybės registruojamos įrašant jas į 

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (toliau – Registras)“. 

Pareiškėjai nurodo, kad pastatas yra vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV 70 

reguliuojamo uţstatymo (apsaugos) „A“ zonoje (Paminklotvarkos departamento prie Statybos ir 

urbanistikos ministerijos 1994 m. geguţės 10 d. įsakymas Nr. 28 ir Vilniaus miesto valdybos 1994 m. 

birţelio 16 d. potvarkis Nr. 1156V). Pareiškėjų manymu, jis nepasiţymi architektūrinės bei istorinės 

vertės savybėmis, neatitinka pagrindinių vertės kriterijų, nepakankamas jo autentiškumas – pastatas 

tarybiniu laikotarpiu yra esmingai rekonstruotas ir pritaikytas kitokiai nei buvusi jo pirminė paskirčiai 

(funkcijai). 

Remiantis Kultūros paveldo centro (toliau – ir Centras) nuostatų, patvirtintų Kultūros 

vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. birţelio 1 d. įsakymu Nr. 208, Centras 

organizuoja ir vykdo nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių (išskyrus archyvinių dokumentų), 

nesančių valstybinėse saugyklose (toliau – ir kultūros vertybės), tyrimą ir apskaitą (Nuostatų 9.1 p.); 

nustato kultūros vertybių sudėtį ir apimtį, jų kultūrinės vertės bei visuomeninės reikšmės poţymius ir 

teritorijas (Nuostatų 10.3 p.); teikia siūlymus departamentui dėl objektų, turinčių kultūrinę vertę ir 

visuomeninę reikšmę, įrašymo į Registrus (Nuostatų 10.6 p.). Centras, įgyvendindamas jam pavestus 

uţdavinius, turi teisę sudaryti komisijas kultūros vertybių apskaitos problemoms nagrinėti (Nuostatų 

11 p.).  

Vykdydamas paminėtas funkcijas ir pasinaudodamas jam suteiktomis teisėmis, Centro 

ekspertų, specialistų komisija 2005 m. kovo 10 d. nutarimu pastatą (duomenys neskelbtini), Vilniuje, 

pasiūlė įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą dėl jo kultūrinės vertės 

ir visuomeninės reikšmės. Šios ekspertų, specialistų komisijos išvados pagrįstos protokole išdėstyta 

informacija apie statinį, kurią teisė architektūros istorikai tarnybiniuose raštuose, bei surinktais ir 

ištirtais dokumentais (t. 1. b. l. 172-189). Kaip matyti iš 2004 m. vasario 3 d. paminklosauginės 

ekspertizės akto, kuriame konstatuota, kad pastatą (duomenys neskelbtini), Vilniuje nesiūloma įrašyti į 

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, šią ekspertizę atliko A. R. , V. S. bei 

E. Z. , t. y. specialistai, du iš kurių dalyvavo Centro ekspertų, specialistų komisijai  2005 m. kovo 10 d. 

sprendţiant klausimą dėl siūlymo pastatą (duomenys neskelbtini), Vilniuje, įrašyti į Lietuvos 

Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir šiam pasiūlymui nepritarė, tačiau daugumos 

komisijoje dirbusių specialistų buvo nutarta siūlyti pastatą (duomenys neskelbtini), Vilniuje, įrašyti į 

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Taigi matoma, jog platesnio 

atstovavimo pagrindu sukurta architektūros istorikų, kultūros paveldo specialistų darbo grupė priėjo 

priešingos išvados, nei paminėtieji trys ekspertai, ir tai šiuo atveju yra reikšminga teisiniams išvadų 

vertinimams – tos pačios srities specialistų išvados apie objekto kultūrinę vertę ir visuomeninę 

reikšmę skyrėsi dėl kitokio tų pačių faktų bei aplinkybių vertinimo, todėl daugumos specialių mokslo 

ţinių reikalaujančios srities ekspertų pozicijos pagrindu priimti sprendimai kolegijos laikytini 

atspindinčiais tikrąsias faktines aplinkybes ir jais vadovaujamasi, darant išvadas dėl jų teisinio 

kvalifikavimo.  

Dėl pareiškėjų minimos Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos (t. l, b. l. 

19-24) teisinės reikšmės kolegija paţymi, jog tai nėra norminis teisės aktas (Administracinių bylų 

teisenos įstatymo 2 str. 13 d., Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 10 

str., įstatymo 1993 m. balandţio 6 d. Nr. I-119 redakcija), todėl šiame dokumente nurodytų kriterijų 
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nesilaikymas negali būti pripaţįstamas kaip pagrindas panaikinti kultūros vertybių apsaugos 

departamento direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. įsakymą Nr. Į-139 dėl pastato (duomenys 

neskelbtini), Vilniuje, įrašymo į Kultūros vertybių registrą.  

Pareiškėjai nurodo, jog Kultūros paveldo departamentas išsprendė klausimą dėl pastato 

įtraukimo į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą be Kultūros paveldo centro siūlymo, nes ši 

institucija tik nusiuntė Kultūros paveldo departamentui ekspertų ir specialistų 2005 m. kovo 10 d. 

posėdţio protokolą. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog byloje yra Kultūros paveldo 

centro 2006 m. kovo 16 d. raštas Nr. (7.4)-2-172, adresuotas Kultūros paveldo departamentui, kuriame 

nurodoma, kad siunčiamas Kultūros paveldo centro ekspertų, specialistų 2005 m. kovo 10 d. posėdţio 

protokolas (t. 2, b. l. 40), ir šiame protokole yra Kultūros paveldo centro pozicija dėl pastato 

kultūrinės-visuomeninės vertės.  

Pagal Kultūros paveldo centro nuostatus, Centras įgaliotas teikti siūlymus departamentui dėl 

objektų, turinčių kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę, įrašymo į Registrus (Nuostatų 10.6 p.). 

Vertinant viešojo administravimo procedūrų teisinį reglamentavimą, akivaizdu, jog formaliųjų 

privalomo siūlymo atlikti registravimo veiksmą perdavimo reikalavimų nesilaikyta, t. y. nepateiktas 

siūlymą formuluojantis raštas, tačiau tai nėra pagrindas naikinti įsakymą dėl objekto įrašymo į 

Registrą, nes Centro valią atitiko komisijos posėdţio protokole fiksuotasis nutarimas, taigi konstatuoti 

esminį procedūrų paţeidimą pagrindo nėra. 

 

Dėl kultūros ministro 2005 m. balandţio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 dalies, kuria pastatas 

(duomenys neskelbtini), Vilniuje pripaţintas saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe nuo jo 

įregistravimo Kultūros vertybių registre dienos bei nustatyta saugoti šį pastatą viešajam paţinimui ir 

naudojimui 

 

Kaip jau minėta, 2005 m. balandţio 20 d. įsigaliojo Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymas, priimtas 2004 m. rugsėjo 28 d. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 

įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-2452, kurio 3 straipsnyje nustatyta: 

„1. Visi objektai, saugoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės pagal įstatymo ,,Dėl 

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ 9 straipsnį, 

pripaţįstami Kultūros vertybių registre registruotomis nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis. 

2. Nekilnojamosios kultūros vertybės, kurios buvo registruotos Kultūros vertybių registre iki 

šio įstatymo įsigaliojimo, kultūros ministro sprendimu gali būti pripaţintos saugomomis nuo jų 

įregistravimo dienos“. 

Remdamasis Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. 

IX-2452 3 straipsnio 2 dalimi,  Kultūros ministras 2005 m. balandţio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 

pastatą (duomenys neskelbtini), Vilniuje pripaţino saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe nuo jo 

įregistravimo Kultūros vertybių registre dienos bei nustatė saugoti šį pastatą viešajam paţinimui ir 

naudojimui.  

Įvertindama tai, jog pastatas (duomenys neskelbtini), Vilniuje Kultūros vertybių apsaugos 

departamento direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. įsakymu Nr. Į-139 buvo įrašytas į Kultūros 

vertybių registrą iki Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo įsigaliojimo, kolegija prieina 

prie išvados, kad kultūros ministras turėjo teisinį pagrindą pastatą pripaţinti saugoma nekilnojamąja 

kultūros vertybe nuo jo įregistravimo Kultūros vertybių registre dienos. Pagal Kultūros vertybių 

apsaugos departamento direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. įsakymo Nr. Į-139 priėmimo metu 

galiojusio Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 9 straipsnio 4 dalį, sprendimai dėl 

objektų įrašymo į Registrą turėjo būti skelbiami „Valstybės ţiniose“. Teisės aktas, kuriuo objektas 

įrašomas į Kultūros vertybių registrą, yra individualus teisės aktas (teisės taikymo aktas), todėl tokie 

įsakymai pagal Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 17 straipsnį 

skelbtini „Valstybės ţinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Šiuo atveju įsakymas paskelbtas 2005 

m. geguţės 17 d. „Valstybės ţiniose“ Nr. 62, VIII skyriuje „Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų 

valstybės valdymo institucijų vadovų norminiai teisės aktai“; publikacijos Nr. 2222. Tačiau ne 

panaudota paskelbimo tvarka, o akto turinys lemia jo priskirtinumą norminiams ar individualiems 

teisės aktams. Kadangi individualių teisės aktų  įsigaliojimas nesietinas su jų paskelbimu „Valstybės 

ţiniose“, toks įsakymas įsigalioja nuo jo priėmimo dienos arba dienos, kuri nurodoma įsakyme, todėl 

faktas, jog Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. įsakymas 

Nr. Į-139 Kultūros ministro 2005 m. balandţio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 priėmimo metu nebuvo 

paskelbtas „Valstybės ţiniose“, nėra pagrindas šį ministro įsakymą vertinti kaip neteisėtą iš esmės. 
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Įsakymo dalis – tekstas „bei paskelbtais „Valstybės ţiniose“, kiek tai susiję su Kultūros vertybių 

apsaugos departamento direktoriaus 2005 m. balandţio 18 d. įsakymo Nr. Į-139 paskelbimu, neatitiko 

faktinės padėties, tačiau formalus įsakymo turinio dalies netikslumas nėra teisinis pagrindas ginčijamą 

ministro įsakymo dalį panaikinti nei remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 

dalies 1 punktu, nei 1 dalies 3 punktu. 

 

Pareiškėjai teigia, kad ginčijamais teisės aktais yra paţeidţiami teisinio apibrėţtumo ir 

pareiškėjų teisėtų lūkesčių principai.  

Lietuvos kultūros vertybių apsauga yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucijos 42 

str. 2 d.), kurios įgyvendinimas adekvačiomis priemonėmis yra teisinės valstybės principų turinio 

dalimi. Konstituciniai teisinio apibrėţtumo ir teisėtų lūkesčių principai darniai koreliuoja su kitais 

principais, tarp jų – ir proporcingumo principu. Šiuo poţiūriu Lietuvos kultūros vertybių apsaugos, 

gausinimo ir perdavimo ateities kartoms tikslai ir priemonės, taikomos ginčijamais teisės aktais 

imantis kultūros vertybių apsaugos, yra adekvačios vykdant valstybei tenkančias konstitucines 

pareigas, o pareiškėjų teisės neįtakojamos daugiau nei to reikia šiai konstitucinei priedermei 

įgyvendinti, todėl konstatuoti teisinio apibrėţtumo ir teisėtų lūkesčių principų paţeidimą pagrindo 

nėra. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 

1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija 

 

n u t a r i a : 

 

UAB „Bitas“, UAB „Statovita“, UAB „Akirema“ apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus 

apygardos administracinio teismo 2006 m. geguţės 25 d. sprendimą palikti nepakeistą. 

Nutartis neskundţiama. 

 

 

 Administracinių bylų teisena  

 

1.3.11.1. Dėl ribų nustatymo atnaujintame procese 

 

Faktinės bylos aplinkybės, nagrinėjant Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 

10 punkto pagrindu atnaujintą administracinę bylą, analizuojamos tiek, kiek tai būtina nustatyti, ar 

teisingai pritaikytos materialinės teisės normos.  

Atnaujinus procesą administracinėje byloje Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 

dalies 1 punkto pagrindu, būtina įvertinti, ar Europos Ţmogaus Teisių Teismo sprendime konstatuoti 

Konvencijos paţeidimai turi įtakos byloje priimtų administracinių teismų procesinių sprendimų 

pagrįstumui ir teisėtumui. 

Administracinių bylų, kuriose procesas atnaujintas, nagrinėjimo ypatumai neatima iš teismo, 

nagrinėjančio atnaujintą bylą, pareigos įvertinti byloje jau priimto procesinio sprendimo ar 

procesinių sprendimų atitiktį esminiams administracinių bylų teiseną reglamentuojančių teisės normų 

reikalavimams.  

 

Administracinė byla Nr. A
5
-1198/2006 

Procesinio sprendimo kategorija 42.2; 66.2 

 

 

N U T A R T I S  
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  

2006 m. lapkričio 17 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 

Artūro Drigoto (pranešėjo), Ričardo Piličiausko, Edvardo Sinkevičiaus, Arūno Sutkevičiaus (kolegijos 

pirmininko) ir Vaidos Urmonaitės, 
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sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, 

dalyvaujant pareiškėjui R. R. , 

atsakovų atstovams Gintarui Baradinskui, advokatui Vitoldui Kumpai,  

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo R. R. apeliacinį skundą dėl Aukštesniojo 

administracinio teismo 2000 m. birţelio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. 

R. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui ir UAB „Omnitel“ dėl 

neteisėtų veiksmų ir grąţinimo į darbą, kurios procesas buvo atnaujintas Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2006 m. vasario 23 d. nutartimi.  

     

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė :  

 

I. 

 

Pareiškėjas R. R. su skundu kreipėsi į Aukštesnįjį administracinį teismą, prašydamas 

pripaţinti neteisėtais Valstybės saugumo departamento veiksmus ir grąţinti jį į darbą – UAB 

„Omnitel“ juristo pareigas – bei išieškoti atlyginimą uţ visą priverstinės pravaikštos laiką. Pareiškėjas 

nurodė, kad 2000 m. vasario 23 d. buvo atleistas iš UAB „Omnitel“ juristo pareigų Darbo sutarties 

įstatymo 26 straipsnio 14 punkto pagrindu, t. y., kai darbo sutartis prieštarauja įstatymų 

reikalavimams. Pagrindu nutraukti darbo sutartį buvo Valstybės saugumo departamento 2000 m. 

vasario 17 d. raštas Nr. 02-03-111, informuojantis darbdavį apie tai, kad jis (pareiškėjas) neįvykdė 

įstatymo „Dėl SSSR valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios 

organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ įgyvendinimo įstatymo (Įstatymo įgyvendinimo 

įstatymas) 1 straipsnio l dalies reikalavimų, ir įpareigojantis darbdavį informuoti Valstybės saugumo 

departamentą apie priimtą sprendimą pagal minėto įstatymo l straipsnio 2 dalies reikalavimus. 

Pareiškėjas teigė, kad Valstybės saugumo departamento veiksmai yra neteisėti, nes: netiksliai nurodyta 

jo darbo VSK pradţia; jis nėra ryšių sistemos darbuotojas, kadangi juristo pareigybės neapima 

Telekomunikacijų įstatymo 2 straipsnio 26 punkte apibrėţtos telekomunikacijos sistemos sąvokos; 

Įstatymo įgyvendinimo įstatymo l straipsnio 2 dalis netaikoma jau dirbantiems asmenims; apie tai, kad 

jis dirbo VSK, buvo aišku 1999 m. spalio 20 d., o tai matyti iš tuo metu rašyto rašto UAB „Omnitel“ 

prezidentui; gavęs darbdavio 1999 m. spalio 26 d. pranešimą, Valstybės saugumo departamentas 

privalėjo kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru atlikti tyrimą ir per 30 

dienų pateikti bendrąją išvadą; darbdavys atleido jį iš darbo negavęs bendrosios išvados.  

Aukštesnysis administracinis teismas 2000 m. birţelio 29 d. sprendimu pareiškėjo skundą 

atmetė. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 1975 m. birţelio 30 d.–1991 m. spalio 20 d. dirbo KGB 

LSSR kadriniu darbuotoju, t. y. ėjo vertėjo, tardytojo ir vyr. tardytojo pareigas. Šios pareigos yra 

įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 88 patvirtintą SSRS 

valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) pareigybinių ir padalinių (struktūrų), 

kuriuose dirbę ar ėję nurodytas pareigas asmenys laikomi SSRS valstybės saugumo komiteto 

kadriniais darbuotojais, sąrašą. Apie savo darbą VSK pareiškėjas, įsigaliojus įstatymui „Dėl SSRS 

valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių 

darbuotojų dabartinės veiklos“ (Įstatymas), nepranešė darbdaviui, t. y. paţeidė Įstatymo įgyvendinimo 

įstatymo l straipsnio reikalavimus. 2000 m. vasario 22 d. Valstybės saugumo departamentas informavo 

pareiškėjo darbdavį apie tai, kad jis nuslėpė savo darbo kadriniu VSK darbuotoju faktą. 2000 m. 

vasario 23 d. UAB „Omnitel“ administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 49 P šio pranešimo pagrindu 

pareiškėjas atleistas iš darbo pagal Darbo sutarties įstatymo 26 straipsnio 14 punktą, t. y. kai darbo 

sutartis prieštarauja įstatymo reikalavimams. Teismas konstatavo, kad atleidimas teisėtas, kadangi 

atitinka Įstatymo įgyvendinimo įstatymo aukščiau minėtas normas. Atsakovas Valstybės saugumo 

departamentas neturėjo pateikti bendrosios išvados dėl pareiškėjo, kadangi atleidimas bendrosios 

išvados pagrindu numatytas tik tiems buvusiems VSK darbuotojams, kurie nenuslėpė šio fakto ir kurių 

atţvilgiu atliekamas tyrimas dėl galimybės taikyti įstatymo išimtis. Teismas įvertino ir tą aplinkybę, 

kad pareiškėjo atţvilgiu negali būti taikomos Įstatymo 3 straipsnyje numatytos išimtys. Pareiškėjas 

nutraukė darbą VSK 1991 m. spalio 20 d. ir po 1990 m. kovo 11 d. liko dirbti VSK ne Lietuvos 

Respublikos valdţios institucijų pavedimu, o dėl savo asmeninės pozicijos.  

Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2000 m. rugsėjo 

5 d. nutartimi Aukštesniojo administracinio teismo 2000 m. birţelio 29 d. sprendimą paliko 
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nepakeistą. Teismas nurodė, kad Įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, jog buvę SSRS VSK kadriniai 

darbuotojai nuo šio įstatymo įsigaliojimo 10 metų negali dirbti <...> ryšių sistemoje. Nustatė, kad 

pareiškėjas yra buvęs SSRS VSK kadrinis darbuotojas, kuris nuo 1996 m. rugsėjo 16 d. iki 2000 m. 

vasario 23 d. dirbo UAB ,,Omnitel“ juristu. Teismas nesutiko su pareiškėjo motyvu, kad jo darbą UAB 

„Omnitel“ juristu teismas nepagrįstai įvertino kaip darbą ryšių sistemoje. Paţymėjo, kad ,,ryšių“ 

sąvokos apibrėţimas buvo pateiktas Ryšių įstatyme (1995 m. lapkričio 30 d. įstatymo Nr. l - 1109 

redakcija), kurio 2 straipsnis nustatė, jog ryšiai – tai pašto, telekomunikacijų įmonių ir 

telekomunikacijų techninių priemonių visuma. Ryšių įstatymui netekus galios, pašto ir 

telekomunikacijų veiklos pagrindus nustatė Pašto įstatymas ir Telekomunikacijų įstatymas, tačiau 

juose nepateiktas ,,ryšių“ sąvokos apibrėţimas. Nurodė, kadangi Įstatymas buvo priimtas 1998 m. 

liepos 16 d., t. y. tuo metu, kai dar galiojo Ryšių įstatymas, kuriame buvo pateikta „ryšių“ sąvoka, tai 

ir nagrinėjant šią bylą ryšius reikia suprasti taip, kaip „ryšiai“ buvo suvokiami priimant Įstatymą: 

paštas, telekomunikacijų įmonės ir telekomunikacijų techninės priemonės. Be to, aiškinant ţodţio 

„ryšiai“ reikšmę bendrinėje kalboje jis suprantamas kaip telegrafas, telefonas, radijas, paštas 

(Dabartinis lietuvių kalbos ţodynas, 1993 m., Lietuvių kalbos institutas). Teismas padarė išvadą, kad 

UAB „Omnitel“, kurioje pareiškėjas dirbo, kaip įmonė, teikianti telekomunikacijos ryšio paslaugas 

(mobiliojo GSM ryšio, interneto) bei turinti savo telekomunikacijų tinklą, yra priskirtina ryšių 

sistemai. Teismas taip pat nesutiko su pareiškėjo motyvu, kad jis nepriklauso ryšių sistemai dar ir dėl 

to, jog UAB „Omnitel“ dirbo juristu, nes minėto Įstatymo 2 straipsnis nenumato pareigybių, kurias 

ryšių sistemoje gali uţimti buvę VSK kadriniai darbuotojai. Įstatymo 3 straipsnyje numatyti atvejai, 

kada šio Įstatymo 2 straipsnyje nustatyti apribojimai yra netaikomi. Tačiau pareiškėjui Įstatymo 3 

straipsnyje numatyti atvejai netaikytini, nes jis dirbdamas VSK tyrė ne tik kriminalines bylas, darbą 

VSK nutraukė vėliau kaip kitą dieną po 1990 m. kovo 11 d.; administracinio teismo sprendimu nėra 

teismo nustatyta, kad pareiškėjas po 1990 m. kovo 11 d. dirbo VSK Lietuvos Respublikos valdţios 

institucijų pavedimu, šioms institucijoms suteikė visą turimą vertingą informaciją apie VSK veiklą ir 

kitokiu jų patvirtintu būdu veikė Lietuvos Respublikos labui. Teismas konstatavo, kad nustačius 

aplinkybes, jog pareiškėjas, buvęs VSK kadrinis darbuotojas, dirba ryšių sistemoje, ir jam netaikytini 

apribojimų netaikymo atvejai, laikytina, kad darbdavys, atleisdamas pareiškėją iš darbo, Darbo 

sutarties įstatymo 26 straipsnio 14 punkto reikalavimų nepaţeidė, todėl pripaţinti pareiškėjo atleidimą 

iš darbo neteisėtu nėra pagrindo. Paţymėjo, kad Įstatymo įgyvendinimo įstatymo l straipsnio 3 dalyje 

nustatyta, kokiais atvejais darbdavys privalo apie darbuotojo buvusį darbą VSK pranešti Valstybės 

saugumo departamentui ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, ir ką pastarieji 

turi atlikti bei nustatyti. Darbdavys privalo pranešimą apie darbuotojo buvusį darbą VSK perduoti 

minėtoms institucijoms, kai pranešimą gauna ne iš paties darbuotojo, bet kitu teisėtu būdu arba iškilus 

neaiškumui dėl darbuotojo priklausymo SSRS VSK darbuotojų kategorijai. Pareiškėjas darbdaviui 

pranešimo nepateikė. Darbdavys pranešimą apie tai, kad pareiškėjas yra buvęs SSRS KGB kadrinis 

darbuotojas gavo iš Valstybės saugumo departamento. Todėl pranešti tai pačiai institucijai, iš kurios 

gavo pranešimą, kad pastaroji ištirtų, ar jos pačios pranešimas yra teisingas, darbdaviui nebuvo 

reikalo. Valstybės saugumo departamentas yra ta institucija, kuriai įstatymas suteikė teisę nustatyti 

buvusius SSRS VSK kadrinius darbuotojus. Gavus Valstybės saugumo departamento pranešimą, kad 

pareiškėjas yra buvęs VSK kadrinis darbuotojas, suprantama, kad pareiškėjo darbdaviui nebeiškilo 

neaiškumų, ar pareiškėjas priklausė minėtai VSK darbuotojų kategorijai. Valstybės saugumo 

departamentas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras neprivalėjo pateikti 

bendros išvados, nes pareiškėjo darbdavys šioms institucijoms nepateikė nei pareiškėjo pranešimo, nei 

pranešimo, gauto ne iš paties pareiškėjo (Įstatymo l str. 3 d.). Teismas taip pat paţymėjo, kad negalima 

sutikti su apeliacinio skundo motyvais, jog teismas negali aiškinti įstatymų. Teismas, vykdydamas 

teisingumą, aiškina ir taiko teisės normas. Vienas iš teisės aiškinimo metodų yra teleologinis (įstatymo 

tikslo). Šio aiškinimo metodo esmė – nustatyti įstatymo tikslus, uţdavinius. Aukštesnysis 

administracinis teismas, taikydamas šį teisės aiškinimo metodą, Įstatymo įgyvendinimo įstatymo l 

straipsnio 2 dalį išaiškino taip, kad asmenys, buvę VSK kadriniais darbuotojais ir tai nuslėpę, turi būti 

atleisti iš darbo, nepriklausomai nuo to, kada šią aplinkybę jie nuslėpė: prašymo priimti į darbą 

momentu ar jau dirbdami. Su tokiu įstatymo normos aiškinimu teismas sutiko. Įstatymo l straipsnio l 

dalis įpareigoja dirbančius buvusius VSK kadrinius darbuotojus ne vėliau kaip per 20 dienų nuo 

Įstatymo įsigaliojimo pranešti darbdaviui apie tai, kad jie buvo VSK kadriniai darbuotojai, ir ar jiems 

gali būti taikomos numatytos išimtys, o prašantiems priimti į darbą apie minėtas aplinkybes pranešti 

Įstatymas įpareigoja prieš sudarant darbo sutartį. Vadinasi, tiek vieniems (dirbantiems), tiek kitiems 

(norintiems įsidarbinti) Įstatymas nustatė tą pačią pareigą – pranešti darbdaviui. Todėl suprantama, 
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kad uţ tos pačios pareigos neįvykdymą ir dirbusiems iki Įstatymo įsigaliojimo, ir tiems, kurie 

įsidarbino po Įstatymo įsigaliojimo, atsiranda vienodos pasekmės – darbo sutartis su jais nutraukiama.  

 

II. 

 

Pareiškėjas 2005 m. liepos 25 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė 

prašymą dėl proceso atnaujinimo, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 

2 dalies 1 punktu. Pareiškėjas nurodė, kad, išnaudojęs visas galimybes Lietuvos teismuose apginti 

paţeistas teises, 2001 m. sausio 19 d. su pareiškimu kreipėsi į Europos Ţmogaus Teisių Teismą, kuris 

2005 m. balandţio 7 d. sprendimu, kuris įsiteisėjo 2005 m. liepos 8 d., nutarė, jog atleidţiant jį iš 

darbo privačioje įmonėje, pritaikius Įstatymo 2 straipsnį, buvo paţeistas Europos ţmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 14 straipsnis, draudţiantis 

diskriminaciją, siejant jį su 8 straipsniu, numatančiu teisę į privataus gyvenimo gerbimą. Pareiškėjas 

paţymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnyje nustatyti terminai nepraleisti.  

 

III. 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. vasario 23 d. nutartimi atnaujino 

procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. R. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos 

valstybės saugumo departamentui ir UAB „Omnitel“ dėl neteisėtų veiksmų ir grąţinimo į darbą, ir 

perdavė bylą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti iš naujo. Teismas nurodė, kad 

pareiškėjas prašė atnaujinti procesą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 

dalies 1 punktą. Teismas nurodė, kad procesas šiuo pagrindu gali būti atnaujinamas, kai Europos 

Ţmogaus Teisių Teismas pripaţįsta, kad Lietuvos Respublikos teismo sprendimas byloje prieštarauja 

Konvencijai ir jos papildomiems protokolams. Teismas nurodė, kad sprendţiant klausimą dėl proceso 

atnaujinimo, turi būti tikrinama, ar Europos Ţmogaus Teisių Teismo sprendimas yra pagrindas abejoti 

Lietuvos teismų priimtų sprendimų teisėtumu. Lietuvos teismuose procesas vyko dėl pareiškėjo 

atleidimo iš UAB ,,Omnitel“ juristo pareigų, pritaikius Įstatymo numatytus apribojimus. Europos 

Ţmogaus Teisių Teismas 2005 m. balandţio 7 d. sprendime konstatavo, kad atleidţiant pareiškėją iš 

darbo privačioje įmonėje, pritaikius diskriminuojantį Įstatymą, buvo paţeistas Konvencijos 14 

straipsnis, siejant jį su 8 straipsniu. Todėl, teismo vertinimu, yra pagrindas abejoti Lietuvos teismų 

priimtų sprendimų teisėtumu ir todėl procesas byloje atnaujintinas. Kartu teismas nustatė, kad 

pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo padavė nepraleidęs įstatyme nustatytų terminų.  

 

IV. 

 

Atnaujinus bylos procesą, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas atsakovo 

UAB „Omnitel“ paaiškinimas, kuriuo prašoma bylą atsakovo UAB „Omnitel“ atţvilgiu nutraukti, o 

jeigu teismas nuspręstų bylos UAB „Omnitel“ atţvilgiu nenutraukti, pareiškėjo reikalavimus atmesti ir 

Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. rugsėjo 5 d. 

nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš pareiškėjo UAB „Omnitel“ naudai visas su bylos nagrinėjimu 

susijusias išlaidas, taip pat ir atstovavimo išlaidas. Pateikiami tokie argumentai. 

1. Atsakovo nuomone, atnaujinus procesą, būtina nagrinėti tik su Europos Ţmogaus Teisių 

Teismo sprendimu susijusias aplinkybes, nes tik jos naujai paaiškėjo po to, kai byla buvo baigta 

įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. 

rugsėjo 5 d. nutartimi. Kadangi jokios kitos aplinkybės nepaaiškėjo, negali būti iš naujo keliamas 

klausimas dėl šių aplinkybių, kurias nustatė Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyriaus 

teisėjų kolegija, o Europos Ţmogaus Teisių Teismas nepaneigė. Atsakovas akcentuoja, kad byloje 

nustatytos aplinkybės, kad pareiškėjas yra dirbęs KGB kadriniu darbuotoju, kad jis, dirbdamas KGB, 

tyrė ne tik kriminalines bylas, kad darbą KGB nutraukė vėliau, nei kitą dieną po 1990 m. kovo 11 d., 

kad nebuvo nustatyta, jog po 1990 m. kovo 11 d. pareiškėjas KGB dirbo Lietuvos Respublikos 

valdţios institucijų pavedimu ir šioms institucijoms suteikė visą turimą vertingą informaciją apie KGB 

ar kitokiu būdu veikė Lietuvos Respublikos labui; kad jis dirbo ryšių sistemoje; kad pareiškėjui 

netaikytinos įstatyme numatytos veiklos apribojimų taikymo išimtys; kad pareiškėjas nepateikė savo 

darbdaviui pranešimo apie darbą KGB, nors privalėjo tai padaryti, ir kad Valstybės saugumo 

departamentas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras neprivalėjo pateikti 

bendros išvados.  



Administracinių teismų praktikos Nr. 10 projektas 

 

 188 / 190 

2. Atsakovas akcentuoja, kad su pareiškėju sudaryta darbo sutartis buvo nutraukta 2000 m. 

vasario 23 d. administracijos direktoriaus įsakymu, pagal tuo metu galiojusio Darbo sutarties įstatymo 

26 straipsnio 14 punktą ir 31 straipsnį, tuo pagrindu, kad sudaryta darbo sutartis prieštarauja 

įstatymams ir šį prieštaravimą reikia pašalinti. Konkretus įstatyminis pagrindas, kuriam prieštaravo su 

pareiškėju sudaryta darbo sutartis, yra Įstatymo 2 straipsnis, kuriuo numatyta, kad buvę KGB 

darbuotojai nuo įstatymo įsigaliojimo 10 metų negali dirbti inter alia ryšių sistemoje. Įstatymas darbo 

sutarties nutraukimo momentu buvo teisėtas, galiojantis, jo galiojimas nebuvo sustabdytas. Įstatymas 

nepakeistas galioja ir šiuo metu, todėl jis yra privalomas, remiantis Konstitucijos 109 straipsnio 3 

dalimi, teismai privalo juo vadovautis. Europos Ţmogaus Teisių Teismo sprendimas niekaip negali 

paneigti to, kad reikia vadovautis galiojančiu įstatymu. Konstitucinis Teismas 1999 m. kovo 4 d. 

nutarime aiškiai pabrėţė, kad ribojimai KGB darbuotojams uţsiimti tam tikra veikla, numatyti 

Įstatyme, kyla iš konstitucinės pareigos uţtikrinti nacionalinį saugumą, veiklos laisvę derinti su 

visuomenės interesais. Remiantis Konstitucijos 7 straipsniu, Lietuvos teisės sistemoje Konstitucija yra 

aukštesnės galios teisės aktas, nei tarptautinės sutartys, todėl reikia remtis Konstitucijoje 

įtvirtintinomis pareigomis, kurios ir lemia tai, kad KGB darbuotojams turi būti taikomi veiklos 

apribojimai. Europos Ţmogaus Teisių Teismas 2005 m. kovo 17 d. sprendime nenurodė reikalavimo, 

kad įstatymo leidėjas turėtų keisti Įstatymą, ar kad nacionaliniai teismai, nagrinėdami pareiškėjo bylą, 

padarė kokių nors procesinio pobūdţio paţeidimų, dėl kurių yra būtina perţiūrėti jau išspręstą bylą. 

Atsakovas, remdamasis tarptautinės viešosios teisės mokslininkų darbais (Robert Blackburn, Jorg 

Polakiewicz. Fundamental Rights in Europe. The European Convention on Human Rights and its 

Member States, 1950-2000, 2001, New York: Oxford University Press.), nurodo, kad nėra pareigos 

numatyti proceso atnaujinimą po to, kai yra priimtas valstybei nepalankus teismo sprendimas,  taip 

pat, remiantis Europos ţmogaus teisių konvencijos 41 straipsniu, iš valstybių atsakovių įprastai nėra 

reikalaujama taisyti teisės aktus retroaktyviai. Taigi atsakovas daro išvadą, kad Europos Ţmogaus 

Teisių Teismo sprendimas negalėjo turėti tiesioginių padarinių Įstatymo galiojimui, įstatymo galiojimo 

nesustabdė, nepanaikino ir neapribojo. Europos Ţmogaus Teisių Teismas nenurodė, kad įstatymas turi 

būti pakeistas ar kad nacionaliniai teismai paţeidė Europos ţmogaus teisių konvenciją. Europos 

Ţmogaus Teisių Teismas taip pat nenurodė, kad pareiškėjas turi būti grąţintas į darbą. Atsakovui 

akivaizdu, kad nepaaiškėjo ir neatsirado jokių naujų aplinkybių, kurios lemtų tai, kad Lietuvos 

apeliacinio teismo Administracinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. rugsėjo 5 d. nutartis turėtų 

būti pakeista.  

3. Be to, atsakovas nurodo, kad Europos Ţmogaus Teisių Teismas, priteisdamas pareiškėjui 

kompensaciją, nurodė, kad ją priteisia uţ atimtą pagrindinį pajamų šaltinį, neigiamą poveikį karjeros 

galimybėms ateityje. Taigi, Europos Ţmogaus Teisių Teismas jau priteisė pareiškėjui ţalą uţ tai, kad 

jis buvo atleistas iš darbo ir negalėjo dirbti. Pareiškėjas negali dar kartą reikalauti atlyginti ţalą (uţ 

pravaikštas), pareikšdamas tą patį reikalavimą nacionaliniame teisme. Europos Ţmogaus Teisių 

Teismas taip pat priteisė pareiškėjui ţalą uţ tai, kad jam tebėra taikomi apribojimai dirbti tam tikrą 

darbą (t. y. yra numatyti ribojimai į ateitį), taigi pareiškėjas pasirinko konkretų savo paţeistos teisės 

gynimo būdą – prisiteisė ţalą uţ jo veiklos apribojimus ateityje, tačiau dar reikalauja grąţinti jį į 

darbą, taigi prašo taikyti du tarpusavyje prieštaraujančius paţeistų teisių gynimo būdus. Atsakovui 

akivaizdu, kad pareiškėjas pareiškia tarpusavyje konkuruojančius (nesuderinamus) reikalavimus. 

Atsakovo vertinimu, tokiais veiksmais pareiškėjas siekia nepagrįstai ir nesąţiningai praturtėti atsakovo 

ir valstybės sąskaita, tokie veiksmai prieštarauja proceso atnaujinimo esmei – ištirti naujai 

paaiškėjusias aplinkybes, kad būtų uţtikrinamas teisėtumas.  

4. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas prašo grąţinti jį į darbą atsakovo bendrovėje – 

privačiame juridiniame asmenyje – bei priteisti iš atsakovo atlyginimą uţ pravaikštas. Tokie 

reikalavimai nėra teismingi administraciniams teismams, todėl bylą bendrovės atţvilgiu būtina 

nutraukti.  

 

Išplėstinė teisėjų kolegija  

 

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

 

V. 

 

Pareiškėjas R. R. skundo reikalavimais prašė pripaţinti neteisėtais Valstybės saugumo 

departamento veiksmus ir grąţinti jį į darbą – UAB „Omnitel“ juristo pareigas – bei išieškoti 
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atlyginimą uţ visą priverstinės pravaikštos laiką. Aukštesniojo administracinio teismo 2000 m. 

birţelio 29 d. sprendimu, kuris buvo paliktas nepakeistu Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių 

bylų skyriaus 2000 m. rugsėjo 5 d. nutartimi, pareiškėjo skundas buvo atmestas.  

Pareiškėjo prašyme dėl proceso atnaujinimo pareikšti reikalavimai atnaujinti procesą byloje, 

atnaujinus procesą, grąţinti jį į ankstesnį darbą į UAB „Omnitel“ juristo pareigas, priteisti iš atsakovų 

jo naudai darbo uţmokestį uţ priverstinės pravaikštos laiką.  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 23 d. nutartimi atnaujintas 

procesas administracinėje byloje Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 1 

punkto pagrindu, byla perduota Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.  

Nors procesą šioje administracinėje byloje atnaujinusi Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teisėjų kolegija perdavė bylą iš naujo nagrinėti, o tai iš esmės reiškia pirmosios instancijos 

teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 

str.), tačiau bylos, kurioje procesas atnaujintas, nagrinėjimas turi tam tikrų ypatumų, nes, nagrinėjant 

tokią bylą, būtina atsiţvelgti į nutartyje atnaujinti procesą apibrėţtas proceso atnaujinimo ribas. Antai 

administracinių teismų praktikos analizė leidţia konstatuoti, kad, pavyzdţiui, faktinės aplinkybės 

nagrinėjant Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu 

atnaujintą administracinę bylą analizuojamos tiek, kiek tai būtina nustatyti, ar teisingai pritaikytos 

materialinės teisės normos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. vasario 20 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. A
1
-362/2004, kt.). Šiuo atveju tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju 

atnaujinus procesą administracinėje byloje Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 

dalies 1 punkto pagrindu, būtina įvertinti, ar Europos Ţmogaus Teisių Teismo sprendime konstatuoti 

Konvencijos paţeidimai turi įtakos byloje priimtų administracinių teismų procesinių sprendimų 

pagrįstumui ir teisėtumui.  

 

VI. 

 

Administracinių bylų, kurioje procesas atnaujintas, nagrinėjimo ypatumai neatima iš teismo, 

nagrinėjančio atnaujintą bylą, pareigos įvertinti byloje jau priimto procesinio sprendimo ar procesinių 

sprendimų atitiktį esminiams administracinių bylų teiseną reglamentuojančių teisės normų 

reikalavimams. Todėl teismas, nagrinėdamas atnaujintą bylą ir nustatęs absoliutų anksčiau byloje 

priimto sprendimo negaliojimo pagrindą, turi nustatyta proceso tvarka į tai reaguoti.  

Nagrinėjamu atveju, be kita ko, turi būti patikrinta, ar Aukštesnysis administracinis teismas 

ir Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyrius nepaţeidė rūšinį bylų teismingumą 

reglamentavusių taisyklių, ir ar tokios taisyklės šiuo metu nebus paţeistos Lietuvos vyriausiajam 

administraciniam teismui nagrinėjant atnaujintą bylą.    

Pagal 1964 m. Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 2 dalį, 2002 m. vasario 28 d. įstatymu 

Nr. IX-743 patvirtinto Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalį, civilinio proceso įstatymai 

nustato tvarką, kuria nagrinėjamos civilinės, darbo, kitos bylos dėl privatinių teisinių santykių. 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šis įstatymas nustato 

administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką. 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administracinis teismas 

sprendţia ginčus dėl teisės viešojo ar vidinio administravimo srityje.  

Specialios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir 

administracinio teismo spręsti praktikoje laikomasi nuostatos, kad bendrosios kompetencijos ir 

administracinių teismų jurisdikcija atribojama ne tik pagal ginčo santykio subjektus. Esminis 

kriterijus, nulemiantis ginčo priskyrimą bendrosios kompetencijos arba administraciniam teismui, yra 

teisinių santykių, iš kurių kilęs ginčas, prigimtis ir pobūdis (Specialiosios teismingumo kolegijos 2006 

m. vasario 23 d. nutartis byloje R. G. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją; daugelis kitų). 

Paţymima, kad administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių 

išsprendimas nėra betarpiškai siejamas su kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu (Specialios 

teismingumo kolegijos 2006 m. kovo 28 d. nutartis byloje D. S. prieš Pakruojo priešgaisrinę gelbėjimo 

tarnybą; kt.). Dar daugiau, nurodoma, kad bendrosios kompetencijos teismų kompetencija pagal savo 

pobūdį yra platesnė, šie teismai nagrinėja ne tik civilinius ginčus, bet administracinio teisinio 

pobūdţio ginčus, kurie nėra grynai administraciniai bei yra susiję su civiliniais teisiniais santykiais. 

Pagal Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalį bendrosios kompetencijos teismai, spręsdami 

civilinį ginčą, gali kartu išspręsti ir su tokiu ginču susijusius administracinius teisinius klausimus 
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(Specialios teismingumo kolegijos 2006 m. liepos 11 d. nutartis byloje A. A. G. ir S. A. G. prieš 

Klaipėdos apskrities viršininko administraciją ir Palangos miesto savivaldybę; kt.). 

Nagrinėjamu atveju išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi aptartus kriterijus, pagal kuriuos 

atribojama bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo jurisdikcija, o būtent, tai, kad vienas iš 

atsakovų yra privatus juridinis asmuo, kuris jokių viešojo administravimo funkcijų neatliko, kad 

pareiškėjo reikalavimas pripaţinti neteisėtais Valstybės saugumo departamento veiksmus iš esmės yra 

kito reikalavimo grąţinti pareiškėją į darbą – UAB „Omnitel“ juristo pareigas – bei išieškoti 

atlyginimą uţ visą priverstinės pravaikštos laiką, pagrindas, o pagrindinis reikalavimas grąţinti į darbą 

ir priteisti darbo uţmokestį uţ priverstinę pravaikštą yra kilęs iš darbo teisinių santykių, konstatuoja, 

kad byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. Ginčo, kylančio iš darbo teisinių santykių, 

nagrinėjimas bendrosios kompetencijos teisme leis efektyviau ginti darbuotojo teises, kadangi 

Civilinio proceso kodekso XX skyriuje įtvirtinti tam tikri darbo bylų nagrinėjimo ypatumai.    

Išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad Aukštesnysis administracinis teismas ir Lietuvos 

Apeliacinio teismo Administracinių bylų skyrius, nagrinėdami bylą, paţeidė rūšinį bylų teismingumą 

reglamentavusias taisykles, o tai yra absoliutus priimtų procesinių sprendimų negaliojimo pagrindas 

(Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 str. 2 d. 1 p.). Paţymėtina, kad rūšinio teismingumo 

taisyklės ir šiuo metu besąlygiškai draudţia Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti 

atnaujintą bylą, todėl, tai nustačius, Aukštesniojo administracinio teismo 2000 m. birţelio 29 d. 

sprendimas ir Lietuvos Apeliacinio teismo Administracinių bylų skyriaus 2000 m. rugsėjo 5 d. nutartis 

naikintini. Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad paaiškėjus, 

jog byla priskirtina bendrosios kompetencijos teismui, administracinis teismas nutartimi bylą perduoda 

atitinkamam bendrosios kompetencijos teismui. Todėl byla, kurioje procesas atnaujintas, perduotina 

atitinkamam bendrosios kompetencijos teismui (ieškinio suma didesnė kaip 100 000 Lt (b. l. 143-144), 

todėl, remiantis Civilinio proceso kodekso 27 str., byla teisminga apygardos teismui).  

 

Išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo 70 straipsnio 3 dalimi, 133 straipsniu, 141 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 162 

straipsnio 1 dalies 3 punktu,  

 

n u t a r i a : 

 

Aukštesniojo administracinio teismo 2000 m. birţelio 29 d. sprendimą ir Lietuvos 

apeliacinio teismo Administracinių bylų skyriaus 2000 m. rugsėjo 5 d. nutartį panaikinti. 

Bylą pagal pareiškėjo R. R. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos valstybės saugumo 

departamentui ir UAB „Omnitel“ dėl neteisėtų veiksmų ir grąţinimo į darbą perduoti Vilniaus 

apygardos teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.  

Nutartis neskundţiama.  
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LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO TEISMŲ PRAKTIKOS DEPARTAMENTO 
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TEISMO PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APŽVALGA
1
 

 

 

TEISĖS AKTŲ DERINIMAS / LYGINAMOJI REKLAMA 

 

2006 m. rugsėjo 19 d. preliminarus nutarimas byloje 

Lidl Belgium GmbH & Co KG prieš  Etablissementen Franz Colruyt NV 

(C-356/04) [Didžioji kolegija]  

 

Europos Bendrijų Teisingumo Teismui buvo pateikti klausimai dėl 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos 

direktyvos 84/450/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl klaidinančios reklamos 

suderinimo (OL L 205, 17 p.), iš dalies pakeistos 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 97/55/EB (OL L 290, 18 p., toliau – ir Direktyva), 3 a straipsnio 1 dalies a, b ir 

c punktų išaiškinimo.  

 

Preliminaraus nutarimo aktualumas ir svarba 

 

Teisingumo Teismo Didžioji kolegija 2006 m. rugsėjo 19 d. priėmė svarbų preliminarų nutarimą, 

kuriame pirmą kartą išsamiai pasisakė dėl lyginamosios reklamos, lyginančios ne atskiras prekes, o 

bendrą prekių kainų lygį, teisėtumo, tai yra: 1) nurodė, jog lyginamoji reklama, kurioje lyginamas 

įvairių prekybos tinklų prekių bendras kainų lygis, iš esmės yra suderinama su Europos Bendrijų  

teise; ir 2) nurodė ganėtinai konkrečius kriterijus, kurių būtina laikytis tam, kad tokia reklama, 

lyginanti prekių asortimento kainų lygį, nebūtų pripažinta klaidinančia. Kitaip tariant, Teisingumo 

Teismas apibrėžė tokio pobūdžio leistinos lyginamosios reklamos ribas.    

 

Lyginamosios reklamos teisėtumo vertinimo bylos sudėtingos ir įdomios tuo, kad šioje srityje 

susikerta ūkio subjektų komercinės veiklos laisvė su vartotojų teisių ir sąžiningos konkurencijos 

apsauga.  Šis Teisingumo Teismo preliminarus nutarimas taip pat yra aktualus dviem praktiniais 

aspektais:  

 

Visų pirma, konstatuodamas, kad galima lyginti ne tik atskiras prekes, bet ir visą prekių 

asortimentą, ETT praplėtė teisėtos lyginamosios reklamos sampratos ribas.  Antra, šis preliminarus 

nutarimas prisidėjo prie vartotojų teisių apsaugos stiprinimo, kadangi Teisingumo Teismas 

nedviprasmiškai leido suprasti, jog vykstant „kainų karams“ tarp didžiųjų prekybos centrų, kurių 

metu naudojamos agresyvios reklaminės kampanijos, vartotojų teisė į informaciją  privalo būti 

užtikrinta.   

Pagrindas šiam preliminariam nutarimui priimti buvo dviejų  prekybos tinklų, valdančių dideles  

parduotuves, kurių pagrindinę veiklą sudaro mažmeninė prekyba kasdienio vartojimo prekėmis 

Belgijoje, Lidl Belgium GmbH & Co KG (toliau – ir Lidl) ir Etablissementen Franz Colruyt NV 

(toliau – ir Colruyt) ginčas, kilęs dėl to, kad Colruyt išplatino reklamą, kurioje buvo nurodyta, kiek 

eurų per metus gali sutaupyti vartotojas, reguliariai apsipirkdamas prekybos tinkle Colruyt, lyginant 

su apsipirkimu kituose, konkrečiai įvardintuose prekybos tinkluose (pvz., Lidl ir kt.).  Lidl pareiškė 

ieškinį nacionaliniame teisme, prašydama uždrausti tam tikrus Colruyt reklamos metodus.   

Belgijos ūkinis teismas uždavė ETT daug detalių klausimų, kurie iš esmės susiję su dviejų 

specifinių lyginamosios reklamos metodų teisėtumu. Pirmuoju atveju buvo lyginamas bendras 

                                                 
1
 Pateikiama medžiaga nėra oficiali Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ar Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo pozicija. Visą sprendimų tekstą galima rasti internete, adresu www.curia.eu.int 

http://www.curia.eu.int/
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panašių prekių asortimentų kainų, nustatytų konkuruojančių didelių parduotuvių tinklų, lygis, ir 

atsižvelgiant į tai nustatoma, kokią sumą per metus gali sutaupyti vartotojas, kiekvieną dieną savo 

kasdieniam vartojimui apsipirkdamas vieno, o ne kito tinklo parduotuvėje. Minėtas bendras kainų 

lygis nustatomas kas mėnesį, vėliau – kas metus, remiantis kasdien sudaroma labai plataus kartais 

tapačių (prekės, pažymėtos prekių ženklu), o kartais panašių (prekės, nepažymėtos prekių ženklu 

arba pažymėtos paties pardavėjo prekių ženklu) kasdienio vartojimo prekių, kurias parduoda 

reklamuotojas ir jo konkurentai, asortimento atskirų kainų išklotine. Šiam nustatymui įvertinama 

atskirų pasirinktų prekių kainų svertinė vertė, atsižvelgiant į atitinkamą iš reklamuotojo nupirktų šių 

prekių kiekį.  

         Antrasis reklamos metodas buvo pagrįstas tvirtinimu, kad visos reklamuotojo prekės, pažymėtos 

raudona etikete su užrašu „BASIC“, jo yra parduodamos mažiausia kaina Belgijos teritorijoje 

(toliau – antrasis ginčijamas lyginimo metodas). Minėtas prekių asortimentas apima prekių ženklu 

pažymėtas prekes ir prekes be prekių ženklo arba su paties reklamuotojo prekių ženklu 

parduodamas prekes. Pirmosios kategorijos atveju lyginamos tik tapačios prekių ženklu pažymėtos 

prekės, kurias parduoda reklamuotojas ir jo konkurentas, o antrosios kategorijos atveju – panašios 

kokybės reklamuotojo ir jo konkurento parduodamos prekės.  

Abiem atvejais buvo lyginamas  bendras prekių asortimento kainų lygis, tačiau reklamos tekste 

nebuvo nurodyta, kokių  konkrečiai prekių ir kokios konkrečiai kainos lyginamos.   

ETT pabrėžė, kad iš principo Direktyva neužkerta kelio lyginamojoje reklamoje lyginti visą kelių 

konkuruojančių prekybos tinklų kasdienio naudojimo prekių asortimentą, tačiau tik tokia apimtimi, 

kiek lyginami asortimentai susideda iš prekių,  kurias galima objektyviai palyginti. Be to, nors 

remiantis ETT  aiškinimu, nėra  būtina išvardyti reklamoje konkrečius produktus, kurie yra 

lyginami, tačiau reklamos davėjas privalo nurodyti, kur ir kokiu būdu galima sužinoti, kokie  

konkrečiai objektai buvo lyginami.  

 

Remiantis šiuo ETT išaiškinimu galima apibendrinti, jog pagal Direktyvą galima tik tokia prekių 

asortimentą lyginanti reklama, kai reklamoje nurodyta, kaip ir kur lyginamas prekes galima 

identifikuoti, nepaisant to, kad  reklamos tekste konkrečių lyginamų prekių įvardyti nebūtina. Be to, 

jei lyginamas tik konkrečių produktų „krepšelio“, o ne visų prekių  kainų lygis, tai privalo būti 

aiškiai nurodyta reklamoje. Šio reikalavimo neįvykdžius, lyginamoji reklama pripažintina 

klaidinančia.    

 

Neoficiali preliminaraus nutarimo apžvalga 

 

Direktyvos tikslas yra įtvirtintas 1 Direktyvos straipsnyje: 

 

„Šia direktyva siekiama apsaugoti vartotojus, prekybos, verslo, amatų ar kita profesine veikla 

užsiimančius asmenis ir plačiosios visuomenės interesus nuo klaidinančios reklamos ir jos 

nesąžiningų pasekmių bei nustatyti sąlygas, kuriomis lyginamoji reklama yra leistina.“ 

 

Direktyvos 3 a straipsnio 1 dalyje numatyta: 

„Lyginamoji reklama, susijusi su palyginimu, leidžiama, jeigu įvykdytos šios sąlygos: 

a)      ji nėra klaidinanti pagal 2 straipsnio 2 punktą, 3 straipsnį <...>; 

b)      ji lygina prekes ir paslaugas, kurios skirtos tam pačiam poreikiui tenkinti arba kurių paskirtis 

tokia pati; 

c)      ji objektyviai palygina vieną ar kelias šių prekių ir paslaugų esmines, svarbias, patikrinamas ir 

tipines savybes, tarp kurių gali būti ir kaina“. 
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2004 m. sausio 19 d. Colruyt savo klientams išsiuntė tokio turinio laišką (toliau – ginčijamas 

laiškas):  „<...> Per praėjusius 2003 metus Jūs ir vėl galėjote daug sutaupyti Colruyt.  

Remdamiesi praėjusių metų mūsų vidutinių kainų indeksu apskaičiavome, kad Colruyt per savaitę 

100 eurų išleidžianti šeima:  

–        sutaupė nuo 366 iki 1 129 eurų, apsipirkdama Colruyt, o ne kitame prekybos centre 

(pavyzdžiui, Carrefour, Cora, Delhaize ir kt.), 

– sutaupė nuo 155 iki 293 eurų, apsipirkdama Colruyt, o ne „hard discounter“ arba 

didmenininko parduotuvėje (Aldi, Lidl, Makro) <...>“. 

 

         Be to, ant kasos čekių, išduodamų Colruyt valdomose parduotuvėse, buvo užrašyta:  

 

„Kiek jūs sutaupėte 2003 metais? 

Jei skaičiuotume, kad Colruyt kiekvieną savaitę jūs išleidžiate 100 eurų, pagal mūsų kainų indeksą 

jūs sutaupėte: 

nuo 366 iki 1 129 eurų, palyginti su kitais prekybos centrais (pavyzdžiui, Carrefour, Cora, 

Delhaize ir kt.), 

nuo 155 iki 293 eurų, palyginti su „hard discounter“ arba didmenininku (Aldi, Lidl, Makro).“ 

          

Ginčijamame laiške ir kasos čekiuose taip pat buvo nuoroda į Colruyt interneto svetainę, kurioje 

detaliau paaiškinta jos naudojama kainų palyginimo sistema ir kainų indekso apskaičiavimo 

metodas. Be to, reklaminiuose Colruyt lankstinukuose ir jos išduodamuose kasos čekiuose buvo  

toliau nurodytas pranešimas apie Colruyt parduotuvėse parduodamas kasdienio vartojimo prekes, 

kurias galima atskirti pagal ant jų priklijuotą raudoną etiketę su užrašu „BASIC“: 

 

„BASIC: pati žemiausia (-ios) kaina (-os) Belgijoje.  

Dar pigiau nei panašus „hard discounters“ (Aldi, Lidl) ir kitų „Eerste prijs/1
er

 prix“ prekių kituose 

prekybos centruose (pavyzdžiui, Carrefour, Cora ir kt.) asortimentas. BASIC prekes jūs atskirsite 

pagal raudoną etiketę su užrašu BASIC.“  

 

Teisingumo Teismo Didžioji kolegija nurodė, kad atsižvelgiant į Direktyvos  tikslus, ir ypač į tai, 

kad lyginamoji reklama padeda objektyviai parodyti įvairių panašių gaminių privalumus ir taip pat 

gali skatinti prekių tiekėjų bei paslaugų teikėjų konkurenciją vartotojų naudai, pagal nusistovėjusią 

teismų praktiką lyginamajai reklamai keliamos sąlygos turi būti aiškinamos jai labiausiai naudingu 

būdu.  

 

Teisingumo Teismas jau anksčiau buvo pažymėjęs, kad reklamuotojo pasirinkimas, kiek savo 

siūlomų prekių ir konkurentų prekių palyginimų jis pageidauja atlikti, priklauso jo naudojimosi 

savo ekonomine laisve sričiai. Niekas a priori neleidžia manyti, kad tokia laisvė neapima galimybės 

lyginti dalį panašaus asortimento arba visą asortimentą, kurį parduoda reklamuotojas ir jo 

konkurentas. Galimybė atlikti bendrą palyginimą, susijusį su panašių prekių asortimentu, leidžia 

reklamuotojui pateikti vartotojui išsamius ir apibendrintus duomenis apimančią reklaminę 

informaciją, kuri pastarajam gali pasirodyti esanti ypač svarbi. 

 

Tačiau vartotojų ir konkurentų interesų labui, bet kuri lyginamoji reklama turi būti pagrįsta dviejų 

prekių, tenkinančių pakeičiamumo viena kita reikalavimą, lyginimu. Lyginamoji informacija apie 

bendrą didelių parduotuvių tinklų kainų lygį arba apie tam tikram prekių asortimentui jų nustatytų 

kainų lygį, siekiant apskaičiuoti, kokią sumą gali sutaupyti vartotojas, perkantis tokias prekes 

viename, o ne kitame tinkle,  vartotojui gali būti naudingesnė nei lyginamoji informacija, apribota 

vienos ar kitos konkrečios prekės kaina. Būtent dėl šios priežasties vartotojų apsaugos asociacijos 

reguliariai atlieka tyrimus dėl tokių parduotuvių nustatytų kainų lygio. 
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Teisingumo Teismo Didžioji kolegija nurodė, kad Direktyvos 3 a straipsnio 1 dalies b punkte 

įtvirtinta lyginamosios reklamos leistinumo sąlyga turi būti aiškinama kaip nedraudžianti 

lyginamosios reklamos, susijusios su dviejų konkuruojančių didelių parduotuvių tinklų parduodamų 

kasdienio vartojimo prekių asortimentu bendrai, jeigu šiuos asortimentus atitinkamai sudaro 

atskiros prekės, kurios, paėmus poromis, gal būti objektyviai palyginamos. Tačiau palyginimas, 

kuriuo siekiama parodyti bendro dviejų didelių parduotuvių tinklų nustatytų kainų lygio skirtumus, 

susijusius su panašių prekių asortimentu, būtinai reikalauja, kad prieš tai būtų atskirai palygintos 

realios dviejų konkurentų parduodamų panašių prekių kainos. 

 

Teisingumo Teismo nuomone, Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtintas reikalavimas, 

kad reklama „objektyviai palygintų“ nagrinėjamų prekių savybes, turi būti aiškinamas taip, jog jis 

nereiškia, kad lyginant konkuruojančių didelių parduotuvių tinklų parduodamų panašių kasdienio 

vartojimo prekių asortimento kainą arba jų bendrą panašių produktų asortimentui nustatytų kainų 

lygį, palygintos prekės ir kainos, t. y. ir reklamuotojo, ir visų lyginamų jo konkurentų, turi būti 

visos aiškiai išvardytos reklaminiame pranešime. Tačiau  siekiant užtikrinti lyginamosios reklamos 

objektyvumą, reklama lyginamos savybės turi būti patikrinamos.  

 

Direktyvos 3 a straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad „patikrinamos“ dviejų 

konkuruojančių didelių parduotuvių tinklų parduodamų prekių savybės šios nuostatos prasme yra: 

 – minėtų prekių kainos, 

 – bendras tokių didelių parduotuvių tinklų panašių prekių asortimentui atitinkamai nustatytų kainų 

lygis bei suma, kurią gali sutaupyti vartotojas, pirkdamas tokias prekes viename, o ne kitame šių 

konkuruojančių tinklų, jeigu nagrinėjamos prekės iš tikrųjų sudaro panašių prekių, kuriomis 

remiantis buvo nustatytas bendras kainų lygis, asortimento dalį.  

 

Direktyvos 3 a straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad lyginamojoje reklamoje 

minima savybė atitinka šioje nuostatoje įtvirtintą patikrinamumo reikalavimą, kai lyginimo 

elementai, kuriais pagrįstas šios savybės paminėjimas, nėra išvardyti šioje reklamoje, tik tuomet, jei 

reklamuotojas visų pirma šio pranešimo adresatams nurodo, kur ir kaip jie gali lengvai sužinoti apie 

šiuos elementus, norėdami patikrinti arba, jei jie neturi reikalingos kompetencijos, pateikti 

patikrinimui jų bei nagrinėjamos savybės teisingumą.  

 

Į klausimą, ar reklaminis pranešimas, kuriame lyginamas didelių parduotuvių tinklo ir konkurentų 

tinklų nustatytų kainų lygis, kiek tai susiję su panašių prekių asortimentu, ir kuriame nurodoma, 

kokią sumą gali sutaupyti vartotojas, pirkdamas kasdienio vartojimo prekes viename iš tinklų, turi 

būti laikomas klaidinančia reklama Direktyvos 3 a straipsnio 1 dalies a punkto prasme todėl, kad 

tuomet, kai minėtas bendras kainų lygis yra nustatytas remiantis tik dalimi reklamuotojo 

parduodamų prekių, – ETT atsakė, kad būtent nacionaliniai teismai privalo, remdamiesi kiekvieno 

atvejo aplinkybėmis, patikrinti, ar atsižvelgiant į vartotojus, kuriems ji skirta, reklamos pobūdis 

laikytinas apgaulingu.  

 

Teisingumo Teismas akcentavo, kad tokia lyginamoji reklama turėtų būti laikoma klaidinančia, jei, 

pavyzdžiui, atsižvelgiant į visas konkrečiu atveju svarbias aplinkybes, būtų nustatoma, kad didelis 

skaičius vartotojų, kuriems skirta ši reklama, apsisprendė dėl pirkinių klaidingai manydami, jog 

apskaičiuojant bendrą kainų lygį ir reklamoje nurodytą sutaupysimą sumą buvo atsižvelgta į visas 

reklamuotojo prekes. Tas pats pasakytina ir tuo atveju, jei nustatoma, kad taip buvo nuspręsta 

klaidingai manant, jog vartotojas sutaupys šią sumą, neatsižvelgiant į tai, kokias ir kiek 

reklamuotojo prekių jis įsigys arba, pavyzdžiui, manant, kad visos be išimties reklamuotojo prekės 

yra pigesnės už jo konkurentų prekes.  

 

Remdamasis  šiais motyvais, Teisingumo Teismas (Didžioji kolegija) konstatavo:    
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1. Direktyvos 3 a straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtinta lyginamosios reklamos leistinumo sąlyga 

turi būti aiškinama kaip nedraudžianti lyginamosios reklamos, susijusios su dviejų konkuruojančių 

didelių parduotuvių tinklų parduodamų kasdienio vartojimo prekių asortimentu bendrai, jeigu šiuos 

asortimentus atitinkamai sudaro atskiros prekės, kurios paėmus poromis, atskirai tenkina šioje 

nuostatoje įtvirtintą palyginamumo sąlygą. 

 

2. Direktyvos 3 a straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip: šioje nuostatoje įtvirtintas 

reikalavimas, kad reklama „objektyviai palygintų“ nagrinėjamų prekių savybes, turi būti aiškinamas 

taip, kad jis nereiškia, jog lyginant konkuruojančių didelių parduotuvių tinklų parduodamų panašių 

kasdienio vartojimo prekių asortimento kainą arba jų bendrą panašių produktų asortimentui 

nustatytų kainų lygį, lygintos prekės ir kainos, t. y. ir reklamuotojo, ir visų lyginamų jo konkurentų, 

turi būti visos aiškiai išvardintos reklaminiame pranešime.  

 

3. Direktyvos  3 a straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad „patikrinamos“ dviejų 

konkuruojančių didelių parduotuvių tinklų parduodamų prekių savybės šios nuostatos prasme yra: 

–        minėtų prekių kainos, 

–        bendras tokių didelių parduotuvių tinklų panašių prekių asortimentui atitinkamai 

nustatytų kainų lygis bei suma, kurią gali sutaupyti vartotojas, pirkdamas tokias 

prekes viename, o ne kitame šių konkuruojančių tinklų, jeigu nagrinėjamos prekės 

iš tikrųjų sudaro panašių prekių, kuriomis remiantis buvo nustatytas bendras kainų 

lygis, asortimento dalį.  

4. Direktyvos 3 a straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad lyginamojoje reklamoje 

minima savybė atitinka šioje nuostatoje įtvirtintą patikrinamumo reikalavimą, kai lyginimo 

elementai, kuriais pagrįstas šios savybės paminėjimas, nėra išvardinti šioje reklamoje, tik tuomet, 

jei reklamuotojas visų pirma šio pranešimo adresatams nurodo, kur ir kaip jie gali lengvai sužinoti 

apie šiuos elementus, norėdami patikrinti arba, jei jie neturi reikalingos kompetencijos, pateikti 

patikrinimui jų bei nagrinėjamos savybės teisingumą. 

 

5. Direktyvos 3 a straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad lyginamoji reklama, 

kurioje teigiama, jog bendras reklamuotojo kainų lygis, palyginti su pagrindiniais konkurentais, yra 

žemesnis, nors buvo palyginti tik kai kurie prekių pavyzdžiai, gali būti klaidinanti, jei reklaminis 

pranešimas:  

–        neparodo, kad buvo lyginamos tik tam tikros pasirinktos, o ne visos reklamuotojo prekės,  

–        nenurodo lygintų elementų arba nepateikia adresatui informacijos šaltinio, kuriame jis galėtų 

rasti tokius duomenis, arba 

–        bendrai nurodo sumų, kurias gali sutaupyti vartotojas, apsipirkdamas reklamuotojo, o ne jo 

konkurentų tinkle, skalę, atskirai nenurodydamas bendro kiekvieno minėtų konkurentų nustatytų 

kainų lygio ir sumos, kurią galima sutaupyti, apsiperkant reklamuotojo, o ne kurio nors iš jo 

konkurentų tinkle. 

 

APMOKESTINIMAS 

 

2007 m. sausio 18 d. preliminarus nutarimas byloje  

Maciej Brzeziński prieš Dyrektor Izby Celnej w Warszawie (C-313/05) 

Europos Bendrijų Teisingumo Teismui pateiktas prašymas priimti preliminarų nutarimą susijęs su 

EB sutarties 25, 28 ir 90 straipsnių bei 1992 m. vasario 25 d. Europos Tarybos direktyvos 

92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, 

judėjimu ir kontrole (OL L 76, 1 p.), 3 straipsnio 1 ir 3 dalių išaiškinimu. 

Preliminaraus nutarimo aktualumas ir svarba 
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Europos Bendrijų sutarties 23 straipsnyje nustatyta, kad Europos Bendrija yra grindžiama visą 

prekybą prekėmis apimančia muitų sąjunga, kurioje tarp valstybių narių uždraudžiami importo ir 

eksporto muitai bei visi lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai, o jų santykiams su 

trečiosiomis šalimis nustatomas bendrasis muitų tarifas.  

          

EB sutarties 25 straipsnyje skelbiama, kad valstybių narių tarpusavio prekyboje uždraudžiami 

importo ir eksporto muitai ar lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai bei kad šis draudimas 

galioja ir fiskalinio pobūdžio muitams. Pagal EB sutarties 28 straipsnį, valstybių narių tarpusavio 

prekyboje uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės. O 

vadovaujantis Europos Bendrijų sutarties 90 straipsniu, jokia valstybė narė tiesiogiai ar netiesiogiai 

neapmokestina kitų valstybių narių gaminių jokiais savo vidaus mokesčiais, didesniais už tuos, 

kuriais ji tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestina panašius vietos gaminius. Be to, jokia valstybė narė 

neapmokestina kitų valstybių narių gaminių tokio pobūdžio vidaus mokesčiais, kurie suteiktų 

netiesioginę apsaugą kitiems gaminiams. 

Nacionalinėmis teisės normomis nustatomų vidaus mokesčių atitikimo šioms EB sutarties 

nuostatoms klausimas dažnai patenka ir į Teisingumo Teismą. Klausimo aktualumą 2004 metais į 

Europos Sąjungą įstojusioms valstybėms (tarp kurių yra ir Lietuva) parodo tai, jog per visai trumpą 

laikotarpį, tai jau kelintas atvejis, kada 2004 metais įstojusios į ES valstybės narės nacionalinis 

teismas kreipėsi į ETT, siekdamas išsiaiškinti, ar nacionaliniai mokesčiai pagal EB sutarties 

nuostatas, nepaisant jų pavadinimo ir taikymo būdo, nėra vienašališkai nustatytos piniginės 

prievolės, kuriomis apmokestinamos prekės dėl to, kad jos kerta sieną, ir kurios nėra muitas 

tiesiogine žodžio prasme, bet kurios galimai yra lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai EB 23 

ir 25 straipsnių prasme. Pavyzdžiui, Vengrijos ir Lenkijos nacionaliniams teismams buvo kilę 

klausimų dėl skirtingų šių valstybių nacionalinių mokesčių, kuriais buvo apmokestinami naudoti 

automobiliai.  

 

2006 m. spalio 5 d. buvo priimtas preliminarus nutarimas sujungtose bylose Ákos Nádasdi prieš 

Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05) ir Ilona Németh prieš 

Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-333/05), kuriame spręstas 

klausimas dėl registracijos mokesčio, kuriuo turėjo būti apmokestinami visi lengvieji automobiliai 

arba autofurgonai, skirti eksploatuoti Vengrijos Respublikos teritorijoje. Minėtasis Registracijos 

mokestis yra vienkartinio pobūdžio, o jo dydis – fiksuotas ir priklausomas nuo automobilio klasės, 

kuri nustatoma pagal variklio tipą ir darbinį tūrį, bei aplinkosaugos reikalavimų atitikimą. 

 

Šioje byloje Teisingumo Teismo buvo klausiama, ar Registracijos mokesčio įstatyme nurodytas 

mokestis nėra importo muitas arba lygiaverčio poveikio privalomasis mokėjimas EB sutarties 23 ir 

25 straipsnių prasme. Išnagrinėjus klausimą buvo nustatyta, kad Vengrijos automobilių registracijos 

mokesčio įstatyme Nr. CX nurodytas mokestis taikomas lengviesiems automobiliams ne dėl to, kad 

jie kirto sieną, todėl tai nėra importo muitas ar lygiaverčio poveikio mokėjimas EB sutarties 

nuostatų prasme.  

 

Byloje Maciej Brzeziński prieš Dyrektor Izby Celnej w Warszawie (C-313/05), kuris bus aptariamas 

šioje apžvalgoje, į Teisingumo Teismą buvo kreiptąsi siekiant išsiaiškinti, ar ES teisei 

neprieštarauja Lenkijoje taikomas akcizo mokestis, kuriuo apmokestinami nacionalinėje teritorijoje 

pagal kelių eismo taisykles neįregistruoti keleiviniai automobiliai. Pareiga mokėti akcizo mokestį už 

automobilius atsiranda tokio automobilio pardavimo atveju, importo atveju bei automobilio 

įsigijimo Bendrijos viduje atveju. 

 

Ir pirmas, ir antras ETT sprendimai yra svarbūs bei aktualūs tuo, kad Teisingumo Teismas, 

atsakydamas į pateiktus klausimus juos uždavusiems nacionaliniams teismams, nurodo esminius 

vertinimo kriterijus, pagal kuriuos jie vėliau turėtų patys savarankiškai vertinti nacionalinių 
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mokesčių teisėtumą bei spręsti, ar jie nėra diskriminacinio pobūdžio importuojamų prekių atžvilgiu, 

ir ar jie nepagrįstai nevaržo laisvo prekių judėjimo.    

 

Neoficiali preliminaraus nutarimo apžvalga 

 

Klausimai iškilo byloje tarp M. Brzeziński ir Varšuvos teritorinės muitinės direktoriaus (Dyrektor 

Izby Celnej w Warszawie) dėl akcizo, kuriuo M. Brzeziński apmokestintas už Vokietijoje įgytą ir 

importuoti į Lenkiją skirtą nenaują automobilį.  

Ieškovas pagrindinėje byloje M. Brzeziński nusipirko Vokietijoje Volkswagen markės Golf II 

modelio keleivinį automobilį, pagamintą 1989 m., kurį vėliau importavo į Lenkiją. 2004 m. birželio 

21 d. jis, vadovaudamasis 2004 m. Įstatymo 81 straipsnio 1 dalies 1 punktu, už šį automobilį 

pateikė AKC-U tipo supaprastintą deklaraciją, skirtą įforminti įsigijimą Bendrijoje. Tų pačių metų 

birželio 23 d. jis sumokėjo 855 PLN dydžio akcizą. 2004 m. liepos 6 d. laišku M. Brzeziński 

sumokėtą akcizą paprašė grąžinti, kadangi, jo nuomone, akcizas buvo renkamas nepagrįstai. 

Po to, kai akcizą buvo atsisakyta grąžinti, ir ginčas pasiekė teismą, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo 

Teismą dėl preliminaraus nutarimo. 

Pirmuoju klausimu iš esmės buvo klausiama, ar toks akcizas, kuriuo apmokestinami visi 

automobiliai, nepriklausomai nuo jų kilmės, prieš jų įregistravimą atitinkamoje valstybėje narėje, 

gali būti prilyginamas EB sutarties 25 straipsnyje nurodytiems draudžiamiems importo ir eksporto 

muitams ar lygiaverčio poveikio privalomiesiems mokėjimams. 

ETT pažymėjo, kad akcizas, dėl kurio šiuo atveju kyla klausimų, nėra muitas tiesiogine šio žodžio 

prasme. Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad akcizas, įvestas 2004 m. Lenkijoje, buvo taikomas 

ne dėl to, kad kertama šį mokestį įvedusios valstybės narės siena. Akcizu apmokestinami visi 

keleiviniai automobiliai iki jų pirmojo įregistravimo Lenkijoje, o tai užtikrinant numatyti keli 

apmokestinimą sukeliantys įvykiai. Pareiga mokėti šį mokestį, be kita ko, atsiranda parduodant 

automobilį arba minėto įstatyme apibrėžto įgijimo Bendrijos viduje atveju – savininko teisių 

disponuoti keleiviniu automobiliu įgijimo momentu, bet ne vėliau nei automobilį įregistruojant 

nacionalinėje teritorijoje. 

Toks mokestis, pasak ETT, priklauso prekėms taikomų vidaus mokesčių bendrajai sistemai, todėl 

jis turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į EB 90 straipsnį. 

Remdamasis aptartais motyvais, atsakydamas į pirmąjį klausimą, Teisingumo Teismas 

konstatavo, kad toks akcizas, koks Lenkijoje buvo įvestas 2004 m. Įstatymu, kuriuo keleiviniai 

automobiliai apmokestinami ne dėl to, kad jie kerta sieną, nėra nei importo muitas, nei jam 

lygiaverčio poveikio privalomasis mokėjimas EB 25 straipsnio prasme. 

 

Antruoju ir trečiuoju klausimais buvo klausiama, ar EB 90 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad 

jis draudžia 2004 m. Įstatymu įvesto akcizo savybėmis pasižymintį mokestį dėl to, kad juo 

apmokestinami įsigyjami kitų valstybių narių nei jį įvedusioji kilmės nenauji automobiliai, bet 

neapmokestinami šioje valstybėje narėje jau įregistruoti ir dar prieš pirmąjį įregistravimą juo 

apmokestinti nenauji automobiliai, nes toks mokestis gali būti tiesioginis arba netiesioginis kitų 

valstybių narių gaminių apmokestinimas vidaus mokesčiais, didesniais už tuos, kuriais tiesiogiai 

arba netiesiogiai apmokestinami panašūs vietos gaminiai (EB 90 straipsnio pirmosios pastraipos 

prasme), arba kitų valstybių narių gaminių apmokestinimas tokio pobūdžio vidaus mokesčiais, kurie 

suteiktų netiesioginę apsaugą kitiems gaminiams (EB 90 straipsnio antrosios pastraipos prasme).  

 

ETT nurodė, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką EB 90 straipsnio pirmoji 

pastraipa pažeidžiama tada, kai importuotoms prekėms ir panašioms vietos prekėms taikomi 



 8 

mokesčiai apskaičiuojami skirtingu būdu pagal skirtingas taisykles, ir tai, nors ir retais atvejais, 

lemia didesnio mokesčio taikymą importuotai prekei. Pagal minėtą nuostatą kitų valstybių narių 

gaminiams taikomas akcizas negali būti didesnis už taikomą panašiems nacionaliniams gaminiams. 

 

Prašymu priimti preliminarų nutarimą, grindžiamu nacionalinėje rinkoje jau esančiųjų ir kitoje 

valstybėje narėje įsigytų nenaujų automobilių palyginimu, buvo prašoma palyginti dvi panašių 

gaminių kategorijas EB 90 straipsnio pirmosios pastraipos prasme. Siekiant užtikrinti vidaus 

mokesčių neutralumą konkurencijos tarp nenaujų automobilių, jau esančių nacionalinėje rinkoje, ir 

panašių automobilių, importuojamų iš kitos nei Lenkijos Respublika valstybės narės, atžvilgiu, 

reikia palyginti šiems importuotiems automobiliams taikomo akcizo poveikį su nacionalinėje 

rinkoje jau esantiems automobiliams, kurie jau buvo apmokestinti šiuo mokesčiu įregistruojant 

pirmąjį kartą, pritaikyto akcizo likučio poveikiu. 

 

ETT paaiškino, kad taip lyginant, pirma, reikia pažymėti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamas 

akcizas už kiekvieną įregistruoti Lenkijoje skirtą automobilį yra mokamas tik vieną kartą ir už 

naujus, ir už nenaujus automobilius, pagamintus nacionalinėje teritorijoje arba importuotus iš kitų 

valstybių narių. Antra, reikia atskirti dvi automobilių kategorijas, t. y. viena vertus, nenaujų 

automobilių, kurie parduodami per dvejus kalendorinius metus nuo jų pagaminimo datos, jų 

pagaminimo metus skaičiuojant kaip pirmuosius kalendorinius metus, ir, antra vertus, nenaujų 

automobilių, kurie parduodami po šio dvejų metų laikotarpio. 

 

Keleiviniams automobiliams, kurie parduodami nauji arba (per minėtą dviejų metų laikotarpį) 

nenauji, Lenkijoje buvo taikomas to paties tarifo akcizas. Teisingumo Teismas nurodė, kad nenaujų, 

mažiau kaip dvejų metų senumo automobilių atžvilgiu nacionalinis teismas turi patikrinti, ar jiems 

taikomas akcizas iš tikrųjų yra tapataus dydžio, t. y. šio mokesčio, įeinančio į Lenkijoje įregistruotų 

nenaujų automobilių rinkos vertę, likučio suma yra lygi kitos nei Lenkijos Respublika valstybės 

narės kilmės panašiems automobiliams taikomo to paties mokesčio sumai. 

 

Antra vertus, akcizo tarifas, taikomas nenaujiems automobiliams, parduodamiems vėliau nei dveji 

metai po jų pagaminimo, buvo apskaičiuojamas pagal formulę, pagal kurią tarifas didėjo 

atsižvelgiant į automobilio amžių. ETT pažymėjo, kad nacionalinis teismas turi patikrinti, ar toks 

šio tarifo didėjimas taikomas tik kitos nei Lenkijos Respublika valstybės narės kilmės nenaujiems 

automobiliams ir, kita vertus, ar nenaujiems automobiliams, kurie buvo nauji juos įregistruojant 

Lenkijoje, taikomo akcizo, kurio likučio suma įeina į tokio automobilio rinkos vertę, tarifas nekinta. 

 

Jeigu atsakymas būtų teigiamas, reikėtų atmesti Lenkijos Vyriausybės argumentus, pateiktus 

siekiant pateisinti šį skirtingą apmokestinimą (t.y. Lenkijos Vyriausybės nurodytus aplinkos srities 

sumetimus, prielaidą, kad daugeliu atvejų valdžios institucijoms deklaruojama pirkimo kaina yra 

daug mažesnė už iš tikrųjų sumokėtąją, bei aplinkybę, kad įvedus akcizą už kitose valstybėse narėse 

pirktus nenaujus automobilius, šių pirkimų skaičius labai padidėjo). 

 

Iš Teisingumo Teismo praktikos akivaizdu, kad mokesčių sistema gali būti laikoma suderinama su 

EB 90 straipsniu, tik jei nustatyta, kad ji sutvarkyta taip, kad bet kuriuo atveju importuoti gaminiai 

nebūtų apmokestinami daugiau nei nacionaliniai gaminiai, ir kad bet kuriuo atveju jos veikimas 

nėra diskriminuojantis. 

 

Remdamasis anksčiau išdėstytais motyvais, į antrąjį ir trečiąjį klausimus ETT atsakė, jog 

EB 90 straipsnio pirmoji pastraipa turi būti aiškinama kaip draudžianti akcizą, jei jo suma, taikoma 

kitoje nei tokį mokestį įvedusioje valstybėje narėje įsigytiems daugiau kaip dvejų metų senumo 

automobiliams, viršija šio mokesčio, įeinančio į jį įvedusioje valstybėje anksčiau įregistruotų 

panašių automobilių rinkos vertę, likučio sumą. Prašymą priimti preliminarų nutarimą pateikęs 
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teismas turi išnagrinėti, ar taip yra pagrindinėje byloje nagrinėjamų teisės aktų, ir ypač 2004 m. 

Potvarkio 7 straipsnio, atveju. 

 

SOCIALINĖ APSAUGA  

 

2006 m. liepos 11 d. preliminarus nutarimas byloje 

Sonia Chacón Navas prieš Eurest Colectividades SA (C-13/05) 
 

Europos Bendrijų Teisingumo Teismui buvo pateikti klausimai dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Europos 

Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje 

bendruosius pagrindus (toliau – ir Direktyva 2000/78/EB) (OL L 303, 16 p.), kiek tai susiję su 

diskriminacija dėl negalios, ir dėl galimos diskriminacijos dėl ligos. 

 

Preliminaraus nutarimo aktualumas ir svarba 

 

Byloje Sonia Chacón Navas prieš Eurest Colectividades SA (toliau – ir Chacon Navas) Teisingumo 

Teismui iš esmės buvo pateikti du klausimai:  

1) ar Direktyvoje 2000/78/EB nustatyti bendri kovos su diskriminacija dėl negalios pagrindai 

užtikrina apsaugą asmeniui, kurį darbdavys atleido iš darbo tik dėl ligos; 

2) ar liga gali būti laikoma priskirtina prie pagrindų, dėl kurių Direktyva 2000/78/EB uždraudžia bet 

kokią diskriminaciją. 

Preliminariame nutarime, priimtame Chacon Navas byloje, Teisingumo Teismas išaiškino „ligos“ ir 

„negalios“ sąvokas remdamasis Direktyva 2000/78/EB ir nurodė, kokiais atvejais yra draudžiama 

diskriminacija dėl ligos ir negalios. 

 

Teisingumo Teismas, nagrinėdamas Chacon Navas byloje kreipimąsi dėl preliminaraus nutarimo ir 

atsakydamas į nacionalinio teismo pateiktus klausimus, aiškino ne tik konkrečias Direktyvos 

2000/78/EB nuostatas, bet ir šios direktyvos priėmimo tikslus. 

 

Direktyva 2000/78/EB buvo priimta įgyvendinant tikslą – nustatyti kovos su diskriminacija dėl 

religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos užimtumo ir profesinėje srityje 

bendrus pagrindus, siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio principą. Pažymėtina, 

kad diskriminavimas gali pakenkti EB sutarties tikslų įgyvendinimui, ypač siekti pakankamai 

didelio užimtumo ir socialinės apsaugos lygio, gerinti gyvenimo lygį ir gyvenimo kokybę, siekti 

ekonominės ir socialinės sanglaudos bei vienybės, ir laisvo asmenų judėjimo. 

 

Atkreiptinas dėmesys, jog 2006 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 

907 „Dėl nacionalinės antidiskriminacinės 2006-2008 metų programos patvirtinimo“ nurodoma, 

kad Lietuvos Respublikos teisės aktai iš esmės atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas dėl 

nediskriminavimo. Taigi ir Lietuvoje yra sudarytos teisinės lygybės ir apsaugos nuo nelygybės bei 

diskriminacijos sąlygos.  

 

Pažymėtina, jog bylų, susijusių su Direktyvos 2000/78/EB taikymu, gausėja, o vienoje iš bylų,   

ETT nagrinėjamoje byloje Coleman prieš Attridge Law ir Stewe Law (C-303/06), Lietuva taip pat 

yra pateikusi savo poziciją.  Minėtoje byloje sprendžiamas klausimas, ar Direktyva 2000/78/EB 

suteikia apsaugą nuo tiesioginio diskriminavimo ir priekabiavimo tik patiems direktyvoje 

nurodytiems asmenis (šioje byloje – neįgaliems asmenims), ar taip pat ir darbuotojams, kurie nors 

                                                 
 http://www.infolex.lt/portal/start.asp?Tema=1&str=17045  

http://www.infolex.lt/portal/start.asp?Tema=1&str=17045
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patys ir nėra neįgalūs, bet kuriems dėl jų ryšio su neįgaliu asmeniu sudaromos nepalankesnės 

sąlygos ir jie patiria priekabiavimą. Byloje keliami principiniai Direktyvos aiškinimo klausimai, 

šios bylos baigtis turės tiesioginės ir lemiamos įtakos neįgalių asmenų padėčiai visoje Europos 

Sąjungoje. 

 

Kitose Teisingumo Teismo nagrinėtose bylose buvo sprendžiami klausimai, susiję su diskriminacija 

dėl amžiaus. Pavyzdžiui 2005 lapkričio 22 d. preliminariame nutarime byloje Werner Mangold 

prieš Rüdiger Helm Teisingumo Teismas nurodė, kad nacionalinis teismas privalo visiškai užtikrinti 

bendro nediskriminacijos principo dėl amžiaus taikymą, netaikydamas nei vieno prieštaraujančio 

Direktyvai 2000/78/EB nacionalinės teisės akto, nors Direktyvos 2000/78/EB perkėlimo į 

nacionalinę teisę terminas nėra pasibaigęs. Pažymėtina, jog taip pat yra bylų, kuriose sprendžiamas 

netinkamas Direktyvos 2000/78/EB nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę klausimas, pavyzdžiui 

byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Didžiąją Liuksemburgo Hercogystę (C-70/05) ir byloje 

Europos Bendrijų Komisija prieš Suomijos Respubliką (C-99/05). 

 

Neoficiali preliminaraus nutarimo apžvalga 

 

Ispanijos teismas kreipėsi į ETT dėl Direktyvos 2000/78/EB išaiškinimo, nagrinėdamas ginčą tarp 

privataus asmens ir bendrovės dėl atleidimo iš darbo, asmeniui laikinai nedirbant dėl ligos. 

 

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyva 2000/78/EB „negalios“ sąvokos neapibrėžia, taip pat 

nenurodo valstybių narių teisės dėl šios sąvokos apibrėžimo. 

 

Tiek iš vienodo Bendrijos teisės taikymo, tiek iš lygybės principo reikalavimų, Teisingumo Teismo 

nuomone, išplaukia, kad Bendrijos teisės nuostatos, kurios dėl prasmės bei apimties nustatymo 

aiškiai nenukreipia į valstybių narių teisę, sąvokos visoje Bendrijoje paprastai turi būti aiškinamos 

autonomiškai ir vienodai, atsižvelgiant į nuostatos kontekstą ir nagrinėjamo teisės akto siekiamą 

tikslą. 

 

Teisingumo Teismas priminė, kad Direktyva 2000/78/EB buvo priimta siekiant kovoti su tam 

tikromis diskriminacijos rūšimis, kiek tai susiję su užimtumu ir profesine sritimi, todėl minėtame 

kontekste „negalios“ sąvoka turi būti suprantama kaip apimanti apribojimą, kurį lemia, be kita ko, 

fiziniai, protiniai arba psichiniai sutrikimai, ir kuris apsunkina atitinkamo asmens dalyvavimą 

profesiniame gyvenime. 

 

Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį, kad „negalios“ sąvoka Direktyvos 2000/78/EB 1 straipsnyje 

Bendrijos teisės aktų leidėjo buvo sąmoningai pasirinkta, norint ją atskirti nuo „ligos“ sąvokos. 

Todėl negalima šių dviejų sąvokų paprasčiausiai sutapatinti. 

 

Nepažeidžiant įsipareigojimo tinkamai pasirūpinti neįgaliaisiais, Direktyvoje 2000/78/EB 

nereikalaujama įdarbinti, paaukštinti, palikti darbo vietoje asmenį, kuris yra nekompetentingas, 

nesugeba ir negali vykdyti būtiniausių konkrečių pareigų funkcijų. 

 

Teisingumo Teismas padarė išvadą, jog EB sutarties 13 ir 137 straipsniuose, aiškinamuose kartu su 

136 straipsniu, nustatomos tik Bendrijos kompetencijos. Kita vertus, EB sutarties 13 straipsnis 

skirtas tik diskriminacijai dėl negalios ir neapima diskriminacijos dėl ligos, todėl pats negali būti 

Tarybos priemonių, skirtų kovoti su tokia diskriminacija, teisinis pagrindas. 

 

Remdamasis nurodytais motyvais, Teisingumo Teismas konstatavo: 
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Asmeniui, kuris buvo atleistas iš darbo tik dėl ligos, 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos 

direktyva 2000/78/EB, nustatančia vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius 

pagrindus, nustatyti bendri kovos su diskriminacija dėl negalios pagrindai yra netaikomi. 

 

Atleidimas iš darbo dėl negalios, kuris, atsižvelgiant į įsipareigojimą tinkamai pasirūpinti 

neįgaliaisiais, nepateisinamas tuo, kad asmuo yra nekompetentingas, nesugeba ir negali vykdyti 

būtiniausių konkrečių pareigų, prieštarauja Direktyvos 2000/78/EB 2 straipsnio 1 dalyje ir 3 

straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtintam diskriminacijos dėl negalios draudimui atleidžiant iš darbo. 

 

Liga negali būti laikoma pagrindu, priskirtinu prie pagrindų, dėl kurių Direktyva 2000/78/EB 

uždraudžia bet kokią diskriminaciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIALIOSIOS TEISĖJŲ KOLEGIJOS NUTARČIŲ DĖL TEISMINGUMO APŽVALGA 

(2006 metų liepos - gruodžio mėn.) 

 

1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose 

 

1.1 Dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo 

 

Pareiškėjas, akcinė bendrovė „Geonafta“, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį 

teismą, prašydama panaikinti Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sprendimą 

bei pasiūlymą Lietuvos Respublikos Vyriausybei pripaţinti UAB ,,LL investicijos“ 

Angliavandenilių išteklių naudojimo Rietavo ir Raseinių plotuose konkurso laimėtoju, o konkurso 

laimėtoju nustatyti akcinę bendrovę „Geonafta“.  

Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, 

prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 

m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 299 patvirtintų Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų 

30 punkte numatyta, kad Komisijos sprendimas ir pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

pripaţinti konkurso laimėtoją įforminami protokolu. Tų pačių nuostatų 36 punktas numato, kad 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą dėl leidimo išdavimo, Aplinkos ministerija ne 

vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų sudaro su konkurso laimėtoju angliavandenilių išteklių 

naudojimo sutartį, išduoda jam nustatytos formos leidimą ir jį įregistruoja. Vilniaus apygardos 

administracinis teismas klausė, ar iš Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų nebuvo 

galima spręsti, jog komisijos sprendimas ir pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei pripaţinti 

konkurso laimėtoją yra tik angliavandenilių išteklių naudojimo sutarties sudarymo procedūros dalis, 

o sudarius angliavandenilių išteklių naudojimo sutartį, sukuriami civiliniai teisiniai santykiai.  

Specialioji teisėjų kolegija nustatė, jog keliamo ginčo esmė – angliavandenilių išteklių 

naudojimo konkurso rezultatų panaikinimas bei siekimas gauti leidimą naudoti angliavandenilių 

išteklius. Kolegija paţymėjo, kad iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. 

nutarimu Nr. 299 patvirtintų Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų matyti, jog 

angliavandenilių išteklių naudojimo konkursas yra sudėtinė leidimo išdavimo naudoti 

angliavandenilių išteklius proceso dalis (3 punktas). Konkurso komisijai išrinkus laimėtoją, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikiamas siūlymas išduoti jam leidimą, kurio sąlygos 

nurodomos su juo sudaromoje angliavandenilių išteklių naudojimo sutartyje. Nuostatų 36 punktas 

numato, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą dėl leidimo išdavimo, Aplinkos 

ministerija ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų sudaro su konkurso laimėtoju angliavandenilių 

išteklių naudojimo sutartį, išduoda jam nustatytos formos leidimą ir jį įregistruoja. Specialioji 

kolegija nurodė, jog pareiškėjas skundo reikalavimus grindė tuo, kad viešojo administravimo 

subjektai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 299 

patvirtintus Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatus yra pavesta organizuoti 

angliavandenilių išteklių naudojimo konkursą, paţeidė konkurso nuostatuose numatytą procedūrą. 

Kolegija konstatavo kad byloje buvo keliamas klausimas dėl viešojo administravimo subjektų 

veiksmų susiklosčiusiomis aplinkybėmis teisėtumo ir pagrįstumo.  

 Specialioji teismingumo kolegija nustatė, kad byla teisminga administraciniam teismui. 

(2005 m. gruodžio 19 d. nutartis) 

 

*** 

 

Pareiškėjas M. K. kreipėsi į apylinkės teismą, prašydamas panaikinti Panevėţio miesto 

vyriausiojo policijos komisariato Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjo oficialų 

perspėjimą, pareikštą vadovaujantis Organizuoto nusikalstamumo uţkardymo įstatymo nuostatomis. 

Pareiškėjas nurodė, kad toks perspėjimas jam buvo pareikštas be pagrindo, jis nėra buvęs baustas 



administracine tvarka ar patrauktas baudţiamojon atsakomybėn, o minėtas perspėjimas jam uţkerta 

kelią plėtoti savo verslą. Panevėţio miesto apylinkės teismas nutartimi nutarė perduoti skundą 

nagrinėti apygardos administraciniam teismui, o Panevėţio apygardos administracinis teismas 

kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti ginčo rūšinio teismingumo klausimą.  

Specialioji teisėjų kolegija paţymėjo, kad Organizuoto nusikalstamumo uţkardymo 

įstatymo 5 straipsnyje nurodoma, kad oficialus perspėjimas – tai įgalioto policijos pareigūno 

rašytinis reikalavimas asmeniui būtinai laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, 

nevarţyti kitų ţmonių teisių ir laisvių, nedaryti teisės paţeidimų, ir supaţindinimas su galimomis 

teisinėmis pasekmėmis. Oficialus perspėjimas, skiriamas pagal minėtą įstatymą, yra prevencinė 

poveikio priemonė, kurios tikslas – ginti ir apsaugoti visuomenės bei valstybės saugumą, viešąją 

tvarką, asmenų teises ir laisves.  Minėta prevencinė priemonė įgyvendinama ne pagal baudţiamojo 

proceso taisykles, o pagal specialų įstatymą. 

Sprendimą pareikšti oficialų perspėjimą priima įgaliotas policijos pareigūnas, 

įgyvendindamas jam įstatymu suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldiems 

asmenims. Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad kilęs ginčas dėl pareikšto oficialaus 

perspėjimo pagal Organizuoto nusikalstamumo uţkardymo įstatymą yra susijęs su valstybinio 

administravimo subjekto sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.  

Specialioji teismingumo kolegija nutarė, kad byla teisminga administraciniam teismui. 

(2005 m. lapkričio 29  d. nutartis) 

 

1.2 Dėl viešojo administravimo subjektų veiksmais (neveikimu) padarytos žalos (nuostolių) 

atlyginimo 

 

Pareiškėjas V.M. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo pataisos namų 

padarytos turtinės ir neturtinės ţalos atlyginimą. Jis nurodė, kad atlikdamas bausmę 2002 metų 

liepos mėnesį susiţalojo. Pareiškėjo teigimu, pataisos namų gydytojai jo negydė, o skyrė tik 

nuskausminamuosius vaistus, kurie jokio poveikio neturėjo. Jis kentė stiprius skausmus, ir dėl 

išsivysčiusių komplikacijų galiausiai tapo I-os grupės invalidu. Pareiškėjo teigimu, gydytoja 

nenumatė atlikti rentgenogramų, taip neuţkirto kelio ligos progresavimui ir tik Laisvės atėmimo 

vietų ligoninėje, anot jo, buvo nustatyta tikroji diagnozė.  

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas pareiškėjo apeliacinį skundą, 

nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos pagal pareiškėjo V. M. 

skundą atsakovui pataisos namams dėl neturtinės ţalos, patirtos netinkamais gydytojo veiksmais ir 

neveikimu, atlyginimo, rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nustatė, kad pareiškėjas pirminiame 

ieškinyje pateikė reikalavimus atsakovui dėl neturtinės ţalos atlyginimo, o ţala, pareiškėjo 

nuomone, atsirado dėl atsakovo darbuotojos – gydytojos neteisingos anamnezės nustatymo, 

netinkamo gydymo, dėl kurio jis, gulėdamas stacionare, kentė labai didelius skausmus, o vėliau dėl 

to išsivystė komplikacijos. Teismas nurodė, kad Bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio 2 dalyje 

numatyta, kad pataisos įstaigose ir areštinėse steigiamos asmens sveikatos prieţiūros įstaigos arba 

tarnybos. Šių įstaigų bei tarnybų struktūrą, etatų skaičių ir veiklos tvarką nustato Sveikatos 

apsaugos ministerija ir Teisingumo ministerija. Sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 4 

punkte nuteistiems asmenims laiduojama (nemokama) sveikatos prieţiūra, o jiems suteiktos 

paslaugos apmokamos iš sveikatos draudimo fondo, valstybės ar savivaldybės biudţetų. Teismas 

nustatė, kad Alytaus pataisos namuose dirbanti gydytoja buvo statutinė karjeros valstybės 

tarnautoja, tačiau, nustatydama anamnezę, skirdama gydymą ir gydydama pareiškėją, ji veikė kaip 

gydytoja pagal gydytojo profesijai keliamus maksimalių pastangų ir kitus standartus, o ne kaip 

viešojo administravimo subjekto darbuotoja, atlikusi viešojo administravimo veiksmus. Todėl 

teismui kilo abejonių, ar ši byla gali būti nagrinėjama administraciniame teisme. Be to, teismas 

paţymėjo, kad gydytojų profesinės civilinės atsakomybės sąlygos numatytos pagrindiniame 

civilinės teisės šaltinyje bei kituose gydytojo profesinę veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. 



Teismo nuomone, gydytojo profesinė veikla, tai yra ţmonių gydymas, neturėtų būti laikoma 

viešuoju administravimu.  

Specialioji teisėjų kolegija paţymėjo, kad ginčai, kylantys iš bausmės atlikimo institucijos 

veiklos, kurie susiję su tokios institucijos administravimo veikla, teismingi administraciniam 

teismui. Laisvės atėmimo bausmės atlikimo įstaigos veikla, organizuojant bausmę atliekančių 

asmenų medicininę prieţiūrą, savo pobūdţiu vertintina kaip administravimo veikla, nes ji atliekama 

specialių bausmių vykdymo ir administracinės teisės normų nustatyta tvarka asmenų,  kurių laisvė 

suvarţyta ir kurie negali laisvai pasirinkti asmens sveikatos prieţiūros paslaugų teikėjo, atţvilgiu. 

Todėl ginčai, kylantys dėl ţalos, padarytos šioje valstybės institucijų veiklos srityje, atlyginimo 

nagrinėtini administraciniame teisme.  

Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pareiškėjo reikalavimai yra administracinio 

teisinio pobūdţio, todėl nagrinėtini administraciniame teisme. (2006 m. gruodžio 19 d. nutartis) 

 

1.3 Dėl teritorijų planavimo 

  

Pareiškėjai kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Kauno 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą „Dėl ţemės sklypo (duomenys 

neskelbtini) g. 10 detaliojo plano patvirtinimo“.  

Pareiškėjai nurodė, kad yra butų gyvenamajame name (duomenys neskelbtini) g. 8A, 

Kaune, savininkai. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu patvirtino apie 1 

201 kv. m. ţemės sklypo prie pastatų (duomenys neskelbtini) g. 10, Kaune, detalųjį planą, kuriuo 

numatyta ţemės sklypo paskirtis – kitos paskirties ţemė, naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija, 

naudojimo pobūdis – maţaaukščių statinių gyvenamoji teritorija, numatytas apie 369 kv. m. kelio 

įvaţiuoti į sklypus (duomenys neskelbtini) g. 8, 8A, 8B, 10 A servitutas.  

Pareiškėjų vertinimu, ginčijamas įsakymas neteisėtas, nes planas iš (duomenys neskelbtini) 

g. 8A valdos techninės apskaitos bylos patvirtina, jog į ţemės sklypo (duomenys neskelbtini) g. 10, 

Kaune, ribas, nustatytas detaliuoju planu, patenka ir dalis jų, pareiškėjų, naudojamos teritorijos. 

Pareiškėjai nurodė, kad detaliuoju planu nustatytos ribos trukdys normaliai eksploatuoti jiems 

priklausantį statinį. Pareiškėjų teigimu, rengiant detalųjį planą buvo paţeista nustatyta procedūra, 

nes detalusis planas nebuvo rengiamas pagal visus įstatyme numatytus etapus, buvo paţeista viešojo 

svarstymo procedūra, rengiant detalųjį planą, neįvertinamos gretimybės – ţemės sklypai ir kitos 

besiribojančios teritorijos.  

 Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, 

prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą.  

 Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad šios kolegijos praktikoje ne kartą buvo paţymėta, 

kad administravimo subjektų veikla planuojant teritoriją yra viešosios teisės normomis 

reglamentuojama veikla ir šių subjektų priimti sprendimai dėl teritorijų planavimo laikytini 

administraciniais. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai vieninteliu reiškiamu reikalavimu prašė 

panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtintas 

ţemės sklypo (duomenys neskelbtini) g. 10, Kaune, detalusis planas. Viešojo administravimo 

subjekto priimtas aktas patvirtinti detalųjį planą, t. y. jame numatytus konkrečius teritorijos 

suplanavimo sprendinius, yra administracinis aktas, todėl ginčas dėl tokio akto panaikinimo yra 

administracinis ginčas.  

Pagrindo kitaip vertinti keliamo ginčo esmės nesuteikia ir skunde nurodomi reikalavimą 

grindţiantys argumentai. Pareiškėjai patikslintame skunde nurodė, kad ginčijamas įsakymas 

paţeidţia Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnį, 26 straipsnio 3 dalį, Detaliųjų planų taisykles, 

t. y. administracinės teisės normas, reglamentuojančias teritorijų planavimą. Kolegija nurodė, kad iš 

patikslinto skundo turinio nebuvo galima spręsti apie tai, kad nagrinėjamo ginčo išsprendimas būtų 

siejamas su kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Keliamo ginčo esmė yra viešojo 



administravimo subjekto akto, priimto vykdant viešąjį administravimą, teisėtumo patikrinimas. 

Jokie civilinio pobūdţio reikalavimai nebuvo keliami.   

Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad tarp pareiškėjo ir atsakovo kilęs ginčas yra 

administracinio teisinio pobūdţio, todėl byla teisminga administraciniam teismui. (2006 m. spalio 24 

d. nutartis) 

 

1.4 Dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir su juo susijusių klausimų sprendimo 

 
Pareiškėjas V. Ţ. kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas panaikinti Palangos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą „Dėl valstybės garantijos, išduotos nuomininkui 

V. Ţ. , gyvenančiam Vytauto g. (duomenys neskelbiami), patikslinimo“ ir įpareigoti atsakovą teisės 

aktų nustatyta tvarka patikslinti jo nuomojamų patalpų rinkos vertę – 175 000 Lt verte. Pareiškėjas 

skunde nurodė, kad Palangos miesto savivaldybės administracija įsakymu, vadovaudamasi Piliečių 

nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 20 straipsnio l dalimi, išdavė jam 

valstybės garantiją, kad jam bus suteiktos kitos, didesnės vertės gyvenamosios patalpos, kurių dalis, 

atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, bus neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį jis 

privalės išsipirkti rinkos kaina Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais. Palangos miesto 

savivaldybės administracijos direktorius skundţiamo įsakymo l punktu patikslino pareiškėjo 

nuomojamų patalpų rinkos vertę ir nustatė, kad ji yra 114 000 Lt. Pareiškėjas mano, kad patikslinta 

nuomojamo buto rinkos vertė yra neteisinga ir per maţa, nes neatitinka realios buto rinkos vertės, 

kuri pagal privačios nekilnojamojo turto agentūros turto vertinimo paţymą, atsiţvelgiant į 

vertinamo objekto tikslinę paskirtį, aplinkos būklę, privaţiavimo galimybes, inţinerinę 

infrastruktūrą, tūrinius planinius sprendinius, pastato ir buto stovį, parkavimosi galimybes, bendrą 

rinkos konjunktūrą ir rinkoje vyraujančias pirkimo-pardavimo kainas, galėtų svyruoti nuo 175 000 

Lt iki 195 000 Lt.  

Klaipėdos apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, 

prašydamas išspręsti ginčo rūšinio teismingumo klausimą.  

Specialioji teisėjų kolegija paţymėjo, kad valstybės (savivaldybės) institucijų veikla, 

susijusi su nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu ir nacionalizuoto turto 

grąţinimu, yra viešojo administravimo sritis, ji vykdoma pagal specialiuose įstatymuose ir teisės 

aktuose nurodytas taisykles. Specialioji kolegija nurodė, kad Valstybės garantijų sugrąţintų natūra 

gyvenamųjų namų, jų dalių, butų nuomininkams ir savininkams išdavimo bei įvykdymo tvarka yra 

sudedamoji nuosavybės teisių atkūrimo proceso dalis, kurią reglamentuoja Piliečių nuosavybės 

teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas; Kompensacijų uţ valstybės išperkamą 

nekilnojamąjį turtą dydţio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir 

lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, 

įstatymas; Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 793 patvirtinta Valstybės garantijų 

gyvenamųjų namų, jų dalių, butų nuomininkams ir savininkams vykdymo eiliškumo, apskaitos ir 

kontrolės tvarka bei kiti poįstatyminiai teisės aktai. Juose, be kita ko, numatytos ir taisyklės, 

reglamentuojančios savivaldybės institucijų veiklą, išduodant valstybės garantiją nuomininkams, 

gyvenantiems savininkams natūra grąţinamuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose, 

taip pat nustatant tokios garantijos rūšį ir dydį ar atliekant kitas su tuo susijusias funkcijas. Kolegija 

paţymėjo, jog ši veikla taip pat laikytina sudedamąja nuosavybės teisių atkūrimo proceso dalimi. 

Tokia veikla yra valdingo pobūdţio, savivaldybės institucijos atitinkamais klausimais priima 

administracinius sprendimus. Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad iš to galima spręsti, jog 

savivaldybės institucijų veikla, nustatant nuomininkams, gyvenantiems savininkams natūra 

grąţinamuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose, kompensuojamąją nuomojamų 

patalpų rinkos vertę laikytina viešojo administravimo veikla, reglamentuojama administracinės 

teisės normų. 



Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas kelia ginčą dėl jo 

nuomojamų gyvenamųjų patalpų, grąţintų savininkui, rinkos vertės nustatymo, nuo ko priklauso 

valstybės išduotos garantijos dydis. Tačiau neţiūrint to, kad ginčas susijęs su turto vertės 

nustatymu, o tai yra turtinio pobūdţio klausimas, kolegijos manymu, išdėstyti argumentai įgalina 

konstatuoti, kad toks ginčas vis dėlto laikytinas kylančiu iš administracinių teisinių santykių. 

Atsiţvelgdama į tai, kad šioje byloje savarankiškų civilinio pobūdţio reikalavimų pareiškėjas 

nekelia, specialioji teisėjų kolegija nusprendė, jog byla nagrinėtina administraciniame teisme. 

Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog byla teisminga administraciniam teismui. (2005 m. 

lapkričio 21  d. nutartis )    

 

1.5 Dėl rinkliavų mokėjimo teisinių santykių 

 

Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto rinkliavų ir 5 procentus metinių palūkanų. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas 

valdo šešis laivus, kurie naudojasi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu. Uţ naudojimąsi uostu pagal 

Civilinio kodekso 6.2 straipsnį, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą ir šį įstatymą 

įgyvendinančius poįstatyminius teisės aktus, atsakovas privalo mokėti rinkliavas, tačiau šios savo 

prievolės jis nevykdo, dėl ko susidarė rinkliavų įsiskolinimas. Pareiškėjo manymu, jam iš atsakovo 

turi būti priteista susidariusi įsiskolinimo suma bei palūkanos dėl atsakovo prievolės sumokėti uosto 

rinkliavas įvykdymo termino praleidimo (Civilinio kodekso 6.210 str.).  

Klaipėdos apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, 

prašydamas išspręsti šios bylos rūšinio teismingumo klausimą.  

Specialioji teisėjų kolegija paţymėjo, kad pareiškėjas – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcija – yra viešojo administravimo subjektas (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 3 str., 4 

str. 1 d., 10 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1, 4 d.). Be to, teisės aktai nustato, 

kad uţ naudojimąsi uostu laivų valdytojai privalo mokėti uosto rinkliavas; kad uosto rinkliavų rūšis, 

jų maksimalius dydţius, rinkliavų taikymo principus nustato Vyriausybė; kad uosto rinkliavų 

taikymo taisykles tvirtina susisiekimo ministras (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 34 str.). 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšys, jų maksimalūs dydţiai ir taikymo principai yra 

nustatyti Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 226, o Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

rinkliavų taikymo taisyklės – susisiekimo ministro 2002 m. birţelio 26 d. įsakymu Nr. 3-322. 

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad viena iš pareiškėjui teisės aktais pavestų funkcijų yra rinkti 

uosto rinkliavas, o uosto lėšų, kuriomis inter alia yra ir uosto rinkliavos, naudojimas, taip pat yra 

imperatyviai reglamentuojamas teisės aktų nuostatomis (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 

32 str. 1 d. 1 p., 33 str.).  

Vadovaudamasi minėtais argumentais, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad 

pareiškėjas –  valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūsų uosto direkcija (viešojo administravimo 

subjektas) – rinkdamas teisės aktais nustatytas uosto rinkliavas, t. y. vykdydamas vieną iš teisės 

aktais jam pavestų funkcijų, veikia viešojo administravimo srityje. Ginčai dėl nustatytų uosto 

rinkliavų priteisimo, kylantys tarp valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir 

laivų valdytojo, pagal teisės aktus privalančio mokėti nustatytas uosto rinkliavas, yra 

administracinės teisinės, bet ne civilinės teisinės prigimties ir nagrinėtini ne bendrosios 

kompetencijos, bet administraciniame teisme. Reikalavimai dėl palūkanų priteisimo keliami iš uosto 

rinkliavų mokėjimo teisinių santykių, todėl taip pat nagrinėtini administraciniame teisme. 

Specialioji kolegija konstatavo, kad ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme. (2006 m. 

liepos 20  d. nutartis) 
  

 

 

 



2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose 

 

2.1 Dėl sutartinių teisinių santykių 

 

 

Valstybės įmonė „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ prašymu kreipėsi į Klaipėdos 

apygardos administracinį teismą, prašydama iš atsakovo uţdarosios akcinės bendrovės „Jūrų veţėjų 

agentūra“ priteisti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų bei delspinigių uţ pavėluotą rinkliavų 

mokėjimą. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „Jūrų veţėjų agentūra“ sudarė sutartį dėl atsiskaitymų uţ 

uosto rinkliavas. Šia sutartimi VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ įsipareigojo uţ 

kiekvienam UAB „Jūrų veţėjų agentūra“ agentuojamam laivui suteiktas paslaugas apskaičiuoti 

uosto rinkliavų ir apmokėjimo uţ locmano patarnavimus sumą, o UAB „Jūrų veţėjų agentūra“ 

įsipareigojo, gavusi sąskaitą, joje nurodytą pinigų sumą pervesti į VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcija“ sąskaitą. Pareiškėjas teigė, kad atsakovui buvo pateikta PVM sąskaita faktūra dėl 

uosto rinkliavų apmokėjimo. Atsakovas uosto direkcijai pervedė dalį sumos, tačiau per sutartyje 

nustatytą terminą likusios dalies nesumokėjo.  

Klaipėdos apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, 

prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.  

 Specialioji teisėjų kolegija paţymėjo, kad iš pareiškėjo, VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcija“, prašymo turinio ir prie prašymo pridėtų dokumentų buvo matyti, kad keliamas 

ginčas dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų – laivo, navigacinės, krantinės, sanitarinės – 

bei atlyginimo uţ locmano patarnavimus, o taip pat delspinigių priteisimo iš laivo agentavimo 

paslaugas teikiančios bendrovės (atsakovo). Kolegija nurodė, kad specialiosios teismingumo 

kolegijos praktikoje ginčai dėl nustatytų uosto rinkliavų priteisimo, kylantys tarp VĮ „Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto direkcija“ ir laivų valdytojo, pagal teisės aktus privalančio mokėti nustatytas 

uosto rinkliavas, vertinami kaip administracinės teisinės prigimties, bet ne kaip civilinės teisinės 

prigimties, ginčai. Tokia išvada grindţiama tuo, kad VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ 

pagal jos funkcijas, nustatytas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme, yra viešojo 

administravimo subjektas, ir jos veikla renkant teisės aktais nustatytas uosto rinkliavas yra viešojo 

administravimo sritis.  

Vis dėlto specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamu atveju keliamas ginčas 

savo teisine prigimtimi skyrėsi nuo minėtų ginčų. Pareiškėjo reikalavimai atsakovui nebuvo 

administracinio teisinio pobūdţio, t. y. nekilo iš įstatymu pagrįsto atsakovo pavaldumo pareiškėjui. 

Atsakovas nebuvo laivo valdytojas, kuris pagal norminius teisės aktus privalėjo mokėti uosto 

rinkliavas. Pareiškėjas – laivo agentavimo paslaugas teikiantis asmuo. Pagal Prekybinės laivybos 

įstatymo 40
1
 straipsnio 3 punktą, laivų agentavimas apima ir uosto rinkliavų, ir kitų mokesčių bei 

rinkliavų surinkimą ir mokėjimą. Uosto direkcijos ir atsakovo (laivo agentavimo paslaugas 

teikiančios bendrovės) tarpusavio santykiai, atsiskaitant uţ uosto rinkliavas ir apmokėjimus uţ 

locmano patarnavimus, reglamentuojami civilinio teisinio pobūdţio susitarimu, kuriuo atsakovas 

įsipareigojo jame numatytais terminais ir sąlygomis atsiskaityti uţ kiekvienam agentuojamam laivui 

suteiktas paslaugas (rinkliavas ir locmano patarnavimus) pagal pateiktą sąskaitą, ir kuriame 

numatytas prievolės laiku apmokėti pateiktą sąskaitą įvykdymo uţtikrinimas – delspinigiai. Nors 

susisiekimo ministro 2002 m. balandţio 19 d. įsakymo Nr. 3-168 „Dėl įmonių, teikiančių laivų 

agentavimo paslaugas, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ 21 punktas nustato, kad įmonė, 

pageidaujanti teikti laivų agentavimo paslaugas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, privalo su VĮ 

„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ sudaryti sutartį dėl uosto rinkliavų mokėjimo tvarkos, 

tai nekeičia tokios sutarties vertinimo kaip civilinio teisinio pobūdţio susitarimo (Civilinio kodekso 

6.156 str.). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė priteisti iš laivo agentavimo paslaugą atlikusios 

bendrovės (atsakovo) laiku neapmokėtą PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą uosto rinkliavų ir 

apmokėjimo uţ locmano patarnavimus sumos dalį bei delspinigius uţ delsimą atsiskaityti. Atsakovo 



prievolę sumokėti šias sumas pareiškėjas kildino iš tarpusavio susitarimo. Specialioji teisėjų 

kolegija padarė išvadą, kad keliamas ginčas pagal savo teisinę prigimtį yra ginčas dėl sutartinės 

prievolės netinkamo vykdymo ir nelaikytinas ginču dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, 

rinkliavų sumokėjimo.  

Specialioji teisėjų kolegija nustatė, kad byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. 

(2006 m. rugpjūčio 30 d. nutartis) 

 

*** 

 
Pareiškėjas SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 

UAB ,,Verslo kraštas“ nesumokėtą rinkliavą bei netesybas (delspinigius). Nurodė, kad pareiškėjas 

ir atsakovas buvo sudarę Transporto priemonių stovėjimo vietų rezervavimo sutartį, pagal kurią SĮ 

,,Susisiekimo paslaugos“ buvo įsipareigojusi laikinai suteikti teisę atsakovui naudotis 22 metrų ilgio 

gatvės dalimi, esančia Vasario 16-osios gatvėje, Vilniuje, skirta 5 rezervuotų transporto priemonių 

stovėjimo vietų įrengimui ir eksploatavimui, o atsakovas – uţ vieną rezervuotą stovėjimo vietą per 

vieną kalendorinį mėnesį mokėti 125 Lt. Minėta sutartis atsakovo prašymu, praėjus metams nuo jos 

sudarymo, buvo nutraukta, tačiau atsakovas liko skolingas pareiškėjui bei, anot pareiškėjo, privalėjo 

sumokėti 0,03 proc. netesybas (delspinigius) nuo laiku nesumokėtos sumos uţ kiekvieną uţdelstą 

dieną.  

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją 

teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Nurodė, kad iš skundo 

turinio bei prie skundo pridėtos medţiagos matyti, kad keliamas ginčas dėl vietinės rinkliavos uţ 

naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis, tačiau nagrinėjamu atveju buvo 

pagrindas manyti, kad pareiškėjas reikalavimą priteisti rinkliavą bei delspinigius kildino iš tarp 

pareiškėjo ir atsakovo sudarytos sutarties, t.y., kad ginčas kyla iš sutartinių teisinių santykių ir yra 

civilinės teisinės, o ne administracinės teisinės prigimties.  

Specialioji teisėjų kolegija paţymėjo, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl nesumokėtos 

rinkliavos uţ naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis, taip pat dėl 

delspinigių priteisimo. Atsiţvelgiant į tai, jog pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies, 11 

straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas, vietinės rinkliavos nustatymas ir mokėjimas – viešosios 

teisės reglamentavimo sritis, ginčai dėl  rinkliavų sumokėjimo, grąţinimo ar išieškojimo 

nagrinėjami administraciniuose teismuose (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 4 p.). 

Tačiau kolegija nurodė, kad šiuo konkrečiu atveju yra susidariusi situacija, kad pareiškėjas savo 

reikalavimą sumokėti vietinę rinkliavą bei delspinigius kildina iš su atsakovu UAB ,,Verslo kraštas“ 

sudarytos sutarties, teigdamas, kad šis pagal sutartį liko skolingas, taip pat privalo sumokėti 

sutartyje nustatytas netesybas, todėl darytina išvada, kad keliamas ginčas pagal savo teisinę prigimtį 

yra ginčas dėl sutartinės prievolės netinkamo vykdymo. Sutartinius santykius reguliuoja civilinės 

teisės normos (CK 6 knyga).  

Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, kad ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos 

teisme. (2006 m. spalio 25 d. nutartis) 
 

2.2 Dėl turtinių teisinių santykių 

 

Pareiškėjas skundu prašė įpareigoti Kėdainių rajono savivaldybės administraciją perkelti elektros 

linijos atramą, esančią tarp jo ir G.J. ţemės sklypų, į buvusią vietą, priteisiant iš Kėdainių rajono 

savivaldybės ir Kėdainių rajono ţemėtvarkos skyriaus šių institucijų veiksmais padarytą materialinę ir 

moralinę ţalą. Pareiškėjas nurodė, kad turi neįteisintą sklypą, ant kurio ribos neteisėtai perkelta elektros 

oro linijos atrama. Panevėţio apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, 

prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, jog pareiškėjas prašo priteisti 

viešojo administravimo subjektų veiksmais padarytą ţalą ir įpareigoti viešojo administravimo subjektą 



atlikti veiksmus – perkelti elektros linijos atramą. Nustatyta, jog elektros linijos atrama, kurią  prašoma 

įpareigoti perkelti į kitą vietą, nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybės tarybai. Teismo 

konstatavimu, jos perkėlimas susijęs ne su Kėdainių rajono savivaldybės viešojo administravimo 

funkcijomis, o jos, kaip turto savininkės, funkcijomis, ginčo teisiniuose santykiuose savivaldybė 

dalyvauja ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip ūkinis subjektas; ginčas kyla iš civilinių 

teisinių santykių.  

Specialioji teisėjų kolegija paţymėjo, kad pagal bylos duomenis elektros linijos atrama, kurią  

prašoma įpareigoti perkelti į kitą vietą, nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei (pagal 

Statybos įstatymo 2 str. 2 d. pateiktą statinio apibrėţimą, ši atrama yra statinys, o statiniai yra 

nekilnojamieji daiktai, registruojami nekilnojamojo turto registre). Kėdainių rajono savivaldybės veikla, 

perkeliant elektros linijos atramą į kitą vietą, priskirtina prie veiklos civilinių teisinių santykių srityje, 

valdant jai priklausantį turtą. Kolegija nurodė, kad pareiškėjo reikalavimai byloje grindţiami jo, kaip 

ţemės sklypo valdytojo, teisėmis, todėl pareiškėjo reikalavimai įpareigoti Kėdainių rajono savivaldybės 

administraciją perkelti elektros linijos atramą, priteisiant atramos perkėlimu padarytą materialinę ir 

moralinę ţalą, kyla iš civilinių teisinių santykių. 
Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, kad byla turi būti nagrinėjama bendrosios 

kompetencijos teisme. (2006 m. spalio 23 d. nutartis)   

 

2.3 Dėl registrų veiklos teisinių santykių 

 

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti 

valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo sprendimą, panaikinti valstybės įmonės Registrų 

centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą bei įpareigoti Valstybės 

įmonę Registrų centrą išregistruoti iš nekilnojamojo turto registro pašiūrę (stoginę), esančią 

Anykščių g., Kaune. Pareiškėjas nurodė, kad minėta pašiūrė yra pastatyta savavališkai, neturint 

nustatyta tvarka suderintos ir patvirtintos statybos techninės dokumentacijos. Be to, ji pastatyta uţ 

trečiųjų suinteresuotųjų asmenų namų valdos ribų esančiame valstybinės ţemės sklype, dėl ko 

vienas iš pašiūrės bendrasavininkių reiškia nepagrįstas pretenzijas į valstybinę ţemę. Pareiškėjas 

nurodė, kad minėta pašiūrė neteisėtai buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjas 

kreipėsi į atsakovus dėl pašiūrės išregistravimo, tačiau atsakovai atsisakė tai padaryti.   

Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas 

išspręsti šios bylos rūšinio teismingumo klausimą.  

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo prasmę 

administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra ne 

vien tik vieno iš ginčijamo teisinio santykio subjekto ypatumai (pvz., tai yra viešojo administravimo 

subjektas), bet ir teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis. Kolegija paţymėjo, kad 

administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas 

nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Bendrosios kompetencijos 

teismų kompetencija, būdama platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti ir tuos atvejus, kai ginčas nėra 

grynai administracinio pobūdţio. Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad iš aptariamosios bylos 

duomenų buvo matyti, jog keliamas ginčas susijęs tiek su administraciniais teisiniais, tiek ir su 

civiliniais teisiniais santykiais. Nagrinėjant šį ginčą turės būti sprendţiama ne tik dėl atsakovų 

veiksmų, atliktų viešojo administravimo srityje, teisėtumo, bet ir dėl civilinių teisių bei pareigų, t. y. 

dėl trečiųjų suinteresuotųjų asmenų nuosavybės teisių į ginčo statinį.  

Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, jog keliamas ginčas, susijęs tiek su administraciniais 

teisiniais, tiek ir su civiliniais teisiniais santykiais, yra nagrinėtinas ne administraciniame, bet 

bendrosios kompetencijos teisme. (2006 m. spalio 17  d. nutartis )    

 

 

 



2.4 Dėl šeimos teisinių santykių 

 

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas 

įpareigoti atsakovą viešąją įstaigą Kauno Šilainių polikliniką jam išduoti jo vaiko raidos paţymą. 

Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas 

išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. 

Specialioji teisėjų kolegija paţymėjo, kad sprendţiant bylos rūšinio teismingumo klausimą, 

svarbu išsiaiškinti, iš kokių teisinių santykių – civilinių ar administracinių – suinteresuotas asmuo 

kelia savo reikalavimus. Kolegija konstatavo, kad iš pareiškėjo skundo turinio buvo matyti, jog 

pareiškėjas skundţia atsakovo atsisakymą suteikti informaciją apie jo vaiką. Kolegija nurodė, kad 

pareiškėjas į atsakovą kreipėsi vadovaudamasis CK 3.170 straipsnio 5 dalimi. Ši teisės norma 

nustato tėvo ar motinos, gyvenančių su vaiku skyrium, teisę gauti informaciją apie vaiką iš visų 

auklėjimo, mokymo, gydymo, vaiko teisių apsaugos ir kitų įstaigų bei institucijų, kurios susiję su jo 

vaiku. CK 3.170 straipsnio 6 dalis numato, jog įstaigų, organizacijų ar kitokių institucijų ir fizinių 

asmenų atsisakymas tėvams suteikti informaciją apie jų vaikus gali būti skundţiamas teismui.  

Specialioji teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas iš esmės siekė įgyvendinti įstatymo 

suteiktą gyvenančio su vaiku skyrium tėvo teisę gauti informaciją apie vaiką iš gydymo įstaigos. 

Pareiškėjas reikalavimą kelia iš šeimos santykių, kurie yra civilinės teisės reglamentavimo dalykas 

(CK 3 knyga), o minėto pobūdţio ginčai nagrinėjami CPK nustatyta tvarka (CPK 1 str. 1 d., 22 str. 

1 d.).  

Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog pareiškėjo reikalavimas iš esmės kyla iš 

civilinių teisinių santykių, todėl ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismams. (2006 m. 

lapkričio 8 d. nutartis)   

 

2.5 Dėl paslaugų teikimo teisinių santykių 

 

Pareiškėja N. D. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama 

panaikinti Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimą ir įpareigoti atsakovą 

vykdyti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir ţalos sveikatai atlyginimo įstatymo 6 straipsnio 

nuostatas, ir pateikti reikalaujamą informaciją apie pareiškėjos gydymą pagal pareiškėjos pateiktą 

prašymą.  

Kauno apygardos administracinis teismas nustatė, jog ginčas kilo dėl to, kad VšĮ Kauno 

medicinos universiteto klinikos nepateikė pareiškėjai informacijos apie jai diagnozuotas ligas, 

gydţiusius asmenis, gydymo reikalingumą ir apimtį, eigą, pasekmes ir t. t. Taip pat pareiškėja 

nesutiko su Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimu, kuriame buvo pripaţinta, 

kad atsakovo informacijos pateikimas gali iš esmės pakenkti pareiškėjos sveikatai. Pareiškėja 

tvirtino, kad ji yra psichiškai sveika, iš dalies darbinga, gydėsi psichiatrijos klinikoje, tačiau nuo 

širdies ritmo sutrikimo ir nuo padidėjusio kraujospūdţio, todėl toks komisijos sprendimas, 

pareiškėjos nuomone, yra tendencingas.  

Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, 

prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. 

 Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad byloje pareiškėjos reikalavimas iš esmės kilęs dėl 

sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo, t. y. informacijos pacientei apie jos sveikatos būklę 

nesuteikimo. Kolegija paţymėjo, kad paslaugų teikimas yra civilinės teisės reguliavimo dalykas ir 

negali būti laikomas nei viešuoju, nei vidaus administravimu, todėl ginčai, kylantys tarp paciento ir 

asmens sveikatos prieţiūros įstaigos dėl sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo ar neteikimo, būdami 

civilinio teisinio pobūdţio, yra teismingi bendrosios kompetencijos teismui. Specialioji teisėjų 

kolegija taip pat nurodė, kad Kauno apygardos administracinis teismas buvo teisingai paţymėjęs, 

jog viešoji įstaiga pati savaime nėra viešojo administravimo subjektas. Viešojo administravimo 

subjektu ji gali būti pripaţinta tik tada, jeigu įstatymų nustatyta tvarka jai būtų suteikti viešojo 



administravimo įgaliojimai, o kilęs ginčas būtų viešojo administravimo srityje. Antra vertus, 

nagrinėjamoje byloje buvo skundţiami veiksmai, susiję su paslaugų teikimu, todėl tai negalėjo būti 

laikoma viešuoju administravimu.  

Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčas kilo iš civilinių teisinių santykių, todėl 

jis nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. (2006 m. spalio 9 d. nutartis)   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


