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ĮVADAS 
 

Gerbiamieji, 
 
Pristatome Jums atnaujintą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo leidinio „Administracinė 
jurisprudencija“ numerį. Leidinys 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.  
 
Vyriausiasis administracinis teismas siekdamas, jog visuomenė operatyviau ir dažniau būtų supažindinama 
su šio teismo praktika, nuo šiol kasmet sieks parengti tris leidinio numerius, kuriuose bus pristatomos 
administracinės jurisprudencijos aktualijos.  
 
Nauja yra tai, kad pakito leidinio struktūra. Nuo šiol leidinyje išskiriama atskira dalis „Administracinė 
doktrina“, kurioje pradedami publikuoti moksliniai straipsniai, parašyti aktualiais administracinės teisės ir 
administracinio proceso klausimais. Tokios naujos dalies įtraukimą lėmė siekis viename leidinyje apjungti 
tiek administracinės teisės ir proceso doktriną, tiek administracinių teismų praktiką. Tenka pripažinti, kad 
mūsų šalyje specializuotų, vien administracinei teisei skirtų leidinių nėra. Todėl sieksime, kad leidinys 
„Administracinė jurisprudencija“ taptų svarbiu ir specializuotu viešąja teise besidominčių asmenų 
„pagalbininku“, supažindinančiu su naujausiomis tendencijomis tiek administracinių teismų praktikos, tiek ir 
doktrinos srityje. Taip būtų užtikrinama mokslo bei praktikos vienovė, nes moksliškai argumentuota teismų 
praktika padeda pasiekti aukštesnių asmens teisių apsaugos standartų, ir, atvirkščiai, teismų praktika lėmė ne 
vienos mokslinės teorijos atsiradimą.  
 
Pirmajame šių metų „Administracinės jurisprudencijos“ numeryje supažindiname skaitytoją su šiomis 
mokslinėmis publikacijomis: „Čekijos Respublikos Aukščiausiojo administracinio teismo istorijos 
apybraiža“ (aut. J. Baxa) bei „Narystės Europos Sąjungoje įtaka Lietuvos administracinei justicijai“ (aut. V. 
Valančius).  
 
Šio leidinio dalyje „Administracinių teismų praktika“ rasite aktualius Vyriausiojo administracinio teismo 
sprendimus mokesčių teisinių santykių, nuosavybės teisių atkūrimo, valstybės tarnybos santykių, 
administracinio proceso ir kitose srityse: dėl galimybės mokesčių administratoriui nuginčyti pajamų gavimo 
faktą; dėl įrodinėjimo naštą sudarančių elementų; dėl kontroliuojančio asmens sampratos Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo prasme; dėl žalos, padarytos sužalojant statutiniam valstybės tarnautojui patikėtą turtą 
tarnybos metu, atlyginimui taikytinos teisės. Taip pat paminėtini sprendimai, kuriuose pasisakyta dėl 
reikalavimų asmenims, siekiantiems būti išrinktiems savivaldybių tarybų nariais, dėl draudimo saugoti 
perteklinius asmens duomenis, dėl masinio vertinimo būdu nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės 
patikslinimo ir kt. Šiame leidinyje taip pat publikuojamos ir reikšmingos Vyriausiojo administracinio teismo 
nutartys, susijusios su administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. 
 
Leidinio informacinėje dalyje, kaip jau įprasta, publikuojama Vyriausiojo administracinio teismo Teismų 
praktikos departamento parengta Specialios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo spręsti praktikos 
apžvalga, administracinei justicijai aktualių Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga. Nuo 
šiol periodiškai bus apžvelgiami ir kitų valstybių administracinių teismų sprendimai, jei su panašiomis teisės 
taikymo problemomis susidūrė ar gali susidurti Lietuvos administraciniai teismai. Šiame leidinyje 
apžvelgiamas Prancūzijos Valstybės Tarybos sprendimas, analizavęs problemą, kai Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismas, atsakydamas į nacionalinio teismo pateiktą prejudicinį klausimą, peržengia šio 
klausimo ribas ir pateikia atsakymą į klausimą, kuris nebuvo keliamas. Kitas apžvelgiamas Lenkijos 
Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas įdomus tuo, kad jame analizuotos pereinamojo laikotarpio 
nuostatos, ribojančios laisvą darbuotojų judėjimą tarp senųjų ir naujųjų Europos Sąjungos narių. Tai aktualu 
ir Lietuvai, kaip naujajai Europos Sąjungos valstybei narei.  
 
Tikimės, kad leidinys bus įdomus ir naudingas visiems, besidomintiems administracine jurisprudencija. 
  
Pagarbiai 
 
Teismo pirmininkas    Virgilijus Valančius 
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pusę kiekvienos studijų programos dalies apimties turi dėstyti docentai arba profesoriai, 
kurie skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu“, atitikties 
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1. Nutartys ir sprendimai 
 

1.1.Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo 
 

1.1.1. Dėl Lietuvos Respublikos policijos generalinio komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 5-V-
143 „Dėl policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkto 2 dalies atitikties Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso 224 straipsnio 2 dalies 2 punktui 

 
Administracinė byla Nr. I1-01/2007  

Procesinio sprendimo kategorija 17.1 
 

N U T A R T I S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 
2007 m. vasario 19 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Ričardo Piličiausko, Nijolės Piškinaitės, Arūno Sutkevičiaus, Algirdo Taminsko ir Virgilijaus Valančiaus 
(pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant atsakovo Lietuvos policijos 
generalinio komisaro atstovui Romualdui Gyliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę 
administracinę bylą pagal Kauno apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos policijos 
generalinio komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 5-V-143 „Dėl policijos įstaigų valstybės tarnautojų 
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 
punkto 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 224 straipsnio 2 dalies 2 punktui.   
 

Išplėstinė teisėjų kolegija 
 
n u s t a t ė: 

I. 
 

Kauno apygardos administracinis teismas nagrinėja administracinę bylą (toliau – ir pagrindinė 
byla) pagal pareiškėjo Kaišiadorių rajono policijos komisariato prašymą dėl žalos atlyginimo (atsakovas – 
A.K.).  

Pareiškėjas pagrindinėje byloje Kaišiadorių rajono policijos komisariatas nurodė, kad atsakovas A. 
K., buvęs Kaišiadorių rajono policijos komisariato viešosios policijos Operatyvaus valdymo poskyrio 
vyresnysis postinis, jo prašymu buvo išleistas kasmetinių atostogų už 2005 metus nuo 2005 m. vasario 18 d. 
iki 2005 m. vasario 20 d. imtinai. Užmokestis už kasmetines atostogas jam buvo išmokėtas prieš išeinant 
atostogų. 2005 m. kovo 18 d. įsakymu atsakovas atleistas iš vidaus tarnybos nuo 2005 m. kovo 21 d. 
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (pačiam prašant). 
Atleidžiant pareigūną iš darbo nepasibaigus darbo metams, už kuriuos jam suteiktos kasmetinės atostogos, 
vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 5-V-143 turi būti 
daroma išskaita už neatidirbtas atostogų dienas. Atsakovas jam išmokėtos atostoginių permokos Kaišiadorių 
rajono policijos komisariatui negrąžino.  

Kauno apygardos administracinis teismas 2005 m. gruodžio 5 d. nutartimi nutarė sustabdyti 
pagrindinės bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti 
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 5-V-143 „Dėl policijos įstaigų 
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ 12 punkto 2 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos darbo kodekso 224 straipsnio 2 dalies 2 
punktui.   

Kauno apygardos administracinio teismo prašymas priimtas Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo pirmininko 2006 m. sausio 16 d. nutartimi. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme pradėta 
nagrinėti norminė administracinė byla. Šioje byloje pareiškėjas – Kauno apygardos administracinis teismas, 
atsakovas – Lietuvos policijos generalinis komisaras.  
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II. 
 

Prašymą ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymams pareiškėjas Kauno apygardos 
teismas grindė šiais argumentais: 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 224 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad „išskaitos iš 
darbuotojo darbo užmokesčio padengti jų įsiskolinimą įmonei, organizacijai, kurioje jis dirba, gali būti 
daromos administracijos nurodymu [...] darbuotoją atleidžiant iš darbo nepasibaigus tiems darbo metams, už 
kuriuos jis gavo atostogas, už neatidirbtas atostogų dienas. Išskaita už šias dienas nedaroma, jei darbuotojas 
atleidžiamas iš darbo ne dėl jo kaltės“.  

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 5-V-143 „Dėl policijos 
įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkte nurodoma, kad statutiniams valstybės tarnautojams išskaita daroma, 
jei statutinis valstybės tarnautojas atleidžiamas iš vidaus tarnybos vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 53 
straipsnio 1 dalies 1, 3, 5-8, 14, 17 punktais. Tai leidžia teigti, jog pagal minėtą įsakymą atleidimas iš vidaus 
tarnybos vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 1 punktu (paties prašymu) traktuojamas 
kaip darbuotojo atleidimas iš darbo, esant jo kaltei. Todėl kyla abejonių dėl Lietuvos policijos generalinio 
komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 5-V-143 „Dėl policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 
punkto 2 dalies atitikties darbo įstatymams.  
 

III. 
 

Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti teisme, gautas atsakovo – Lietuvos policijos 
generalinio komisaro – rašytinis atsiliepimas. Atsakovas prašo bylą dėl norminio administracinio akto 
teisėtumo tyrimo nutraukti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais: 

1. Policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo 
užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. vasario 
21 d. įsakymu Nr. 5-V-143, nėra norminis administracinis aktas, nes jis skirtas apibrėžtai subjektų grupei, t.y. 
asmenims, skaičiuojantiems ir mokantiems darbo užmokestį policijos įstaigose (policijos įstaigų vadovams ir 
šių įstaigų buhalteriams). Be to, šis aktas nebuvo nustatyta tvarka paskelbtas Valstybės žiniose, todėl 
negalėjo įgyti norminio teisės akto pobūdžio.  

2. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 224 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata neturėtų būti 
aiškinama siaurinamai tik darbuotojo naudai. Šiuo atveju sąvoka „kaltė“ turėtų būti aiškinama kaip sąvokos 
„valia“ sinonimas, o Lietuvos Respublikos darbo kodekso 224 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata – kaip 
draudžianti daryti išskaitas tuo atveju, kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo nesant jo valios. Asmens 
atleidimas iš darbo jo paties prašymu yra sąlygotas jo teisės laisvai pasirinkti darbą. Tokiu atveju darbdavys 
neturi kitos išeities, tik patenkinti darbuotojo prašymą. Toks atleidimo pagrindas nėra sąlygotas darbdavio 
veiksmų ar jo valios, tai yra darbuotojo valios įgyvendinimo būdas, todėl laikytina, kad tokiu atveju 
darbuotojas atleidžiamas dėl jo paties kaltės, nes ne darbdavys yra kaltas, kad darbo santykiai nutrūksta.  
 

Išplėstinė teisėjų kolegija 
 
k o n s t a t u o j a: 
  

IV. 
 
Dėl ginčijamo Policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo 
užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. vasario 21 
d. įsakymu Nr. 5-V-143, teisinės prigimties 
 

Atsiliepime į Kauno apygardos administracinio teismo prašymą atsakovas kelia abejonę, ar 
ginčijamas Policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo 
užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. vasario 
21 d. įsakymu Nr. 5-V-143, yra norminis administracinis aktas. Kadangi būtent teisės aktų priskyrimas 
norminių teisės aktų grupei administracinių bylų teisenoje lemia jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę 
tvarką ir kartu apibrėžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetenciją tiriant konkretaus 
administracinio akto teisėtumą, išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pasisakys dėl byloje ginčijamo 
administracinio akto teisinės prigimties.  
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Išplėstinė teisėjų kolegija nesutinka su atsiliepime į pareiškėjo prašymą nurodytu atsakovo 
argumentu, jog vienas iš būtinų norminio administracinio akto požymių yra jo viešas paskelbimas įstatymų 
nustatyta tvarka. Reikia sutikti su atsakovo teiginiu, jog nepaskelbtas norminis administracinis aktas neįgyja 
visuotinio privalomumo savybės. Tačiau norminio administracinio akto viešas paskelbimas laikytinas šio 
akto galiojimo sąlyga, o ne požymiu, lemiančiu tam tikro akto priskyrimą ar nepriskyrimą norminių 
administracinių aktų grupei. Tuo atveju, jei tam tikras aktas atitinka norminio administracinio akto požymius, 
jį priėmusiam subjektui tenka pareiga šį aktą paskelbti įstatymų nustatyta tvarka, priešingu atveju toks aktas 
būtų laikomas negaliojančiu, o ne įgytų individualaus administracinio akto pobūdį. Atitinkamai teismas, 
nagrinėjantis tokio akto teisėtumo tyrimo bylą, turėtų pripažinti šį aktą negaliojančiu dėl įstatyme nustatytos 
norminių aktų skelbimo tvarkos nesilaikymo. Taigi, nors ginčijamas Policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 5-V-143 nebuvo viešai paskelbtas 
norminiams aktams paskelbti nustatyta tvarka, nagrinėjant šią bylą svarbu atsakyti į klausimą, ar šis aktas 
atitinka norminio administracinio akto požymius. 

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 
13 dalies nuostatas, norminis administracinis aktas yra viena iš norminių teisės aktų rūšių (greta įstatymų ir 
kitų teisės aktų).  Norminis teisės aktas yra teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais 
požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad 
daugelis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nurodytų 
požymių yra vertinamieji, todėl kiekvienu atveju teismui nustatant, ar aktas, dėl kurio teisėtumo į teismą 
kreipėsi atitinkamas subjektas, gali būti pripažintas norminiu administraciniu aktu, būtina išsiaiškinti akte 
įtvirtintų elgesio taisyklių pobūdį; subjektų ratą, kuriems taikomas aktas; aktą priėmusio subjekto statusą bei 
kitas akto priėmimo aplinkybes (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. kovo 16 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS8 – 78/2006).  

Vienas iš norminio administracinio akto požymių yra jį priėmusio subjekto statusas. Tam, kad tam 
tikras aktas galėtų būti pripažintas norminiu administraciniu aktu, jis turi būti priimtas viešojo 
administravimo subjekto (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. rugsėjo 24 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A2-736/2002). Tačiau ne kiekvienas viešojo administravimo subjekto priimamas 
aktas yra norminis administracinis aktas. Tam, kad viešojo administravimo subjekto priimtas teisės aktas 
būtų pripažintas norminiu, jis turi įtvirtinti privalomas elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais 
neapibūdintų subjektų grupei (ABTĮ 2 str. 13 d.).  

Visuotinis privalomumas – kaip vienas pagrindinių teisės aktų, tarp jų ir norminių administracinių 
aktų požymių – yra sietinas su šį aktą priėmusiam subjektui suteiktais viešojo administravimo įgaliojimais, 
t.y. įgaliojimais praktiškai įgyvendinti vykdomąją valdžią ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas (ABTĮ 
2 str. 4 d.). Būtent tokių įgaliojimų turėjimas išskiria viešojo administravimo subjektus iš kitų asmenų, 
sudarydamas prielaidas jiems savo aktais išreikšti valstybės valią ir nustatyti teisės normas – elgesio 
taisykles, privalomas neapibrėžtam asmenų ratui. Asmenys ar institucijos, kuriems tokie įgaliojimai nėra 
suteikti, teisės normų savo priimamais aktais nustatyti negali.  

Kita vertus, viešojo administravimo subjektai gali veikti ir veikia ne tik tiesiogiai realizuodami 
jiems suteiktas viešojo administravimo funkcijas, bet ir vykdydami kitą veiklą, pavyzdžiui, veikdami kaip 
ūkio subjektai ūkinės komercinės veiklos srityje, darbo ar tarnybos teisės subjektai darbo ar tarnybos teisinių 
santykių srityje ir pan. Šiuo atveju viešojo administravimo subjektų veikla yra reglamentuojama atitinkamų 
teisės šakų normomis. Viešojo administravimo subjektų aktai, priimti vykdant tokio pobūdžio veiklą, gali 
būti privalomi asmenims, kuriems jie skiriami, dėl priežasčių, numatytų tų teisės šakų normomis, pavyzdžiui, 
būtinybės laikytis tarp šalių sudarytos sutarties nuostatų arba darbuotojo pareigos paklusti darbovietėje 
nustatytai darbo tvarkai, tačiau jie neturi teisės aktui būdingo visuotinio privalomumo požymio, kylančio iš 
viešojo administravimo subjektų įgaliojimų savo aktais išreikšti valstybės valią ir nustatyti privalomas 
elgesio taisykles, taikytinas visiems atitinkamo visuomeninio santykio dalyviams.  

Taigi sprendžiant, ar tam tikras aktas gali būti pripažintas norminiu teisės aktu, reikia nustatyti ne 
tik tai, ar šis aktas yra priimtas viešojo administravimo subjekto, bet ir tai, ar šis aktas priimtas būtent 
įgyvendinant viešojo administravimo įgaliojimus, t.y. jį priėmusiam subjektui tiesiogiai realizuojant 
valstybės valią ir nustatant elgesio taisykles, visuotinai privalomas tam tikrų visuomeninių santykių 
dalyviams.  

Administravimo subjektai gali atlikti ne tik viešojo, bet ir vidaus administravimo funkcijas (ABTĮ 
2 str. 3 d.) Pagal ABTĮ nuostatas vidaus administravimas – tai administravimo veikla, kuria užtikrinamas 
valstybės ar vietos savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos funkcionavimas 
(struktūros  tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių–finansinių išteklių tvarkymas ir valdymas), 
kad ji galėtų tinkamai  vykdyti priskirtus viešojo administravimo ar kitos valstybinės veiklos uždavinius. Iš 
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šio apibrėžimo akivaizdu, kad vidaus administravimas, kitaip nei viešasis administravimas, visada yra 
nukreiptas į vidinį viešojo administravimo subjekto veiklos organizavimą, todėl aktai, priimami vidaus 
administravimo metu, visada yra adresuojami subjektams, tam tikrais sisteminiais, struktūriniais ir (ar) 
organizaciniais ryšiais susijusiems su šį aktą priėmusiu subjektu. Atitinkamai vidaus administravimo aktų 
privalomumą asmenims, kuriems jie adresuojami, lemia ne šiuose aktuose įtvirtinta valstybės valia, išreikšta 
per viešojo administravimo subjektams suteikiamus įgaliojimus, o šių asmenų organizacinis ir (ar) 
struktūrinis pavaldumas jį priėmusiam subjektui bei būtinybė paklusti atitinkamos institucijos, įstaigos, 
tarnybos ar organizacijos vidaus darbo tvarkai. Tokie aktai gali atitikti kai kuriuos norminių administracinių 
aktų požymius (pagal juos priėmusį subjektą, asmenų, kuriems skiriamas aktas, ratą ir pan.), tačiau, skirtingai 
nei norminiams administraciniams aktams, vidaus administravimo aktams nėra būdingas visuotinio 
privalomumo požymis, kylantis iš viešojo administravimo subjektų įgaliojimų savo aktais išreikšti valstybės 
valią ir nustatyti visiems asmenims (nepriklausomai nuo jų tarnybinio pavaldumo ar kitų aplinkybių) 
privalomas elgesio taisykles. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad vidaus administravimo aktai nelaikytini 
norminiais administraciniais aktais Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo prasme.  

Pareiškėjui keliantis abejonių Policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio 
komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 5-V-143, nustato darbo užmokesčio mokėjimo tvarką policijos 
įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (b.l. 7) ir yra skirtas 
asmenims, skaičiuojantiems bei mokantiems darbo užmokestį policijos įstaigose. Nors šis aktas atitinka kai 
kuriuos norminio administracinio akto požymius (tai daugkartinio taikymo aktas, nustatantis elgesio 
taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei), pagal jį priėmusį subjektą, akto 
pobūdį bei reglamentuojamus santykius šis aktas yra vidaus administravimo aktas Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo prasme. Pagal savo turinį Policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašas yra skirtas ne sukurti 
naujas teisės normas, o techniškai įgyvendinti atitinkamus santykius reglamentuojančias darbo ir tarnybos 
įstatymų nuostatas (t.y. nustatyti konkrečias darbo užmokesčio mokėjimo datas, avanso dydį ir pan.) ir gali 
būti vertinamas kaip tam tikra tarnybinė instrukcija darbo užmokestį apskaičiuojantiems ir mokantiems 
policijos įstaigų tarnautojams, netiesiogiai liečiantis ir kitus policijos įstaigų valstybės tarnautojus bei 
darbuotojus, kuriems pagal šį aprašą mokamas darbo užmokestis. Visi subjektai, kuriems skiriamas Policijos 
įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo 
tvarkos aprašas, yra darbo ar tarnybos santykiais susiję su policijos įstaigomis, sudarančiomis vieningą 
Lietuvos policijos sistemą, kuriai vadovauja ginčijamą aktą priėmęs Lietuvos policijos generalinis komisaras 
(Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 11-14 str.). Todėl, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus 
motyvus, išplėstinė teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atsakovo argumentą, kad nurodytas Policijos įstaigų 
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos 
aprašas nėra norminis administracinis aktas.  

Konstatavus, kad byloje ginčijamas aktas neatitinka norminio administracinio akto požymių, 
darytina išvada, kad šio akto nuostatų teisėtumo tyrimas norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo 
tvarka nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, todėl byla pagal Kauno apygardos 
administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. vasario 21 d. 
įsakymo Nr. 5-V-143 „Dėl policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkto 2 dalis neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso 224 straipsnio 2 dalies 2 punktui nutrauktina  (ABTĮ 101 str. 1 p.). 
 

V. 
 
Dėl Policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio 
mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymu 
Nr. 5-V-143, atitikties Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatoms  
 

Nustačius, kad pareiškėjo ginčijamas Policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio 
komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 5-V-143, nėra norminis administracinis aktas, išplėstinė teisėjų 
kolegija nepasisakys dėl pareiškėjo prašyme ir atsakovo atsiliepime į jį nurodytų argumentų, susijusių su šio 
akto nuostatų atitiktimi Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimams.  

Pažymėtina, kad ginčijamo akto teisėtumo tyrimo bylos nutraukimas dėl to, jog šis aktas neatitinka 
norminio administracinio akto požymių, neturi įtakos individualią bylą nagrinėjančio teismo pareigai 
savarankiškai įvertinti šio akto atitikimą įstatymų reikalavimams ir nuspręsti, ar taikyti jį byloje. Lietuvos 
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Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios norminių administracinių 
aktų teisėtumo tyrimo procesinę tvarką, yra specialiosios normos, numatančios išimtis iš bendrų 
administracinių bylų teisenos taisyklių. Nustačius, kad administracinis aktas, kurio teisėtumą prašoma ištirti 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo II skyriaus II dalies 16 skirsnio nustatyta tvarka, 
neatitinka norminio administracinio akto požymių, konstatuojama, jog nėra pagrindo šio akto teisėtumo 
tyrimui taikyti specialias tik norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimui taikytinas procesines taisykles. 
Tokiu atveju ginčijamo administracinio akto teisėtumas turi būti tikrinamas pagal bendrąsias administracinių 
bylų teisenos taisykles, pagal kurias administracinių aktų, nepriskirtų norminiams administraciniams aktams, 
teisėtumo vertinimas priklauso individualią administracinę bylą nagrinėjančio administracinio teismo 
kompetencijai (ABTĮ 18, 19, 20 str.).  

 
               Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnio 1 
dalimi, 101 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija 
 
n u t a r i a: 
 

Administracinę bylą pagal Kauno apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos 
policijos generalinio komisaro 2005 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 5-V-143 „Dėl policijos įstaigų valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 12 punkto 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 224 straipsnio 2 dalies 2 
punktui nutraukti. 
               Nutartis galutinė ir neskundžiama.  
 
 
1.1.2. Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymo 

Nr. 212 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“ atitikties 
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo 
ir įsigaliojimo tvarkos“ 2, 8 ir 10 straipsniams 

 
Administracinė byla Nr. I6-03/2007  

Procesinio sprendimo kategorija 17.1 
 
 

N U T A R T I S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 
2007 m. vasario 19 d. 

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

Piškinaitės, Algirdo Taminsko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), 
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario 
Rimanto Remeikos atstovui advokatui Ramūnui Petrėčiui, atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos atstovei Emai Būtėnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą 
pagal Lietuvos Respublikos Seimo nario Rimanto Remeikos pareiškimą ištirti, ar Lietuvos 
Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 212 „Dėl 
Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“ neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir 
įsigaliojimo tvarkos“ 2 straipsniui, 8 straipsniui, 10 straipsniui. 
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Teisėjų kolegija 
 

n u s t a t ė : 
I. 

 
Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimantas Remeika 2005 m. gruodžio 21 d. kreipėsi į Lietuvos 

vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos 
ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 212 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo 
schemos paskelbimo“ (toliau – ir 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 212) neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo 
tvarkos“ (toliau – ir Įstatymas) 2 straipsniui, 8 straipsniui, 10 straipsniui. Pareiškėjas nurodo, kad 1991 m. 
balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių 
nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato 
įsteigimo“ (Žin., 1991, Nr. 13-332) įsteigė Trakų istorinį nacionalinį parką. 1992 m. balandžio 22 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 283 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos, taip pat Aukštaitijos 
nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko laikinųjų nuostatų ir Viešvilės valstybinio rezervato 
nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 19-562) buvo patvirtinti Trakų istorinio nacionalinio parko laikinieji 
nuostatai, kurių 3 straipsnio 2 dalyje pažymima, kad Trakų istorinio nacionalinio parko teritorija tvarkoma 
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą šio parko planavimo schemą. 1993 m. lapkričio 9 d. 
Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Saugomų teritorijų įstatymą (Žin., 1993, Nr. 63-1188), kurio 1 
straipsnyje pažymima, kad šio įstatymo tikslas – reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su 
saugomomis teritorijomis. Šio įstatymo 24 straipsnyje pažymima, kad valstybinių parkų teritorijose 
išskiriamos išsaugančios (rezervatai ir draustiniai), apsaugos, rekreacinės, ūkinės zonos ir saugomi 
kraštovaizdžio objektai. Šios ir galimos kitos zonos nustatomos parkų teritorinio planavimo dokumentuose, 
kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

Abejones ginčijamo norminio administracinio akto teisėtumu pareiškėjas grindžia šiais 
argumentais: 

1. 1993 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 912 „Dėl Trakų 
istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“ (toliau – ir 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimas 
Nr. 912) (Žin., 1993, Nr. 68-1287), kuriuo nutarė patvirtinti Paminklotvarkos departamento prie Statybos ir 
urbanistikos ministerijos pateiktą Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą (parko teritorijos su 
funkcinėmis zonomis planą ir aiškinamąjį raštą). Lietuvos Respublikos Vyriausybė „Valstybės žiniose“ 
nepaskelbė nei parko teritorijos su funkcinėmis zonomis plano, nei aiškinamojo rašto (Žin., 1993, Nr. 68-
1287). Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimo internetinėje svetainėje 
www.lrs.lt su tuo metu priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu yra pateikiama „Trakų istorinio 
nacionalinio parko planavimo schema“, t. y. 1993 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Statybos ir 
urbanistikos ministro įsakymu Nr. 212 paskelbtas Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos 
aiškinamasis raštas. 

2. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 95 straipsnį Vyriausybė valstybės valdymo reikalus 
sprendžia posėdžiuose, visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybės nutarimus 
pasirašo Ministras Pirmininkas ir tos srities ministras. Iš aukščiau paminėtų įstatymų ir poįstatyminių aktų 
darytina išvada, kad Vyriausybė, 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 patvirtindama Trakų istorinio 
nacionalinio parko planavimo schemą ir nustatydama rekreacines, ūkines ir kitas zonas, kraštovaizdžio 
objektus Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje pagal suteiktus Saugomų teritorijų įstatymo 24 
straipsnyje įgalinimus, taip sureguliuodama visuomeninius santykius šioje teritorijoje – sprendė valstybės 
valdymo reikalą. 

3. 2001 m. lapkričio 29 d. nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išaiškino, kad 
Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas. Vienas iš šio principo elementų yra tas, kad teisės aktų 
galia nukreipta į ateitį. Konstitucinis Teismas 1994 m. kovo 1 d. nutarime konstatavo, kad „įstatymo ar kito 
teisės akto galia nukreipiama į ateitį. Negalima iš asmens reikalauti laikytis taisyklių, kurių jo veiklos metu 
nebuvo ir todėl jis negalėjo žinoti būsimų reikalavimų“. Teisinės valstybės principo esminis elementas taip 
pat yra tas, kad galioja tik paskelbti teisės aktai. Teisė negali būti nevieša. Konstituciniai reikalavimai, kad 
galiotų tik paskelbti teisės aktai ir kad jie galiotų į ateitį – svarbi teisinio tikrumo prielaida. Pagal Konstituciją 
Vyriausybė, spręsdama valstybės valdymo reikalus, visada turi priimti nutarimus, ir jie turi būti paskelbti 
nepriklausomai nuo to, ar Vyriausybės priimami teisės aktai yra norminiai, ar individualūs, taip pat 
nepriklausomai nuo to, kokiam subjektui ar subjektų ratui jie yra skirti. 

4. Vadovaujantis Įstatymo (Žin., 1993, Nr. 12-926 redakcija) 2 straipsnio 3 dalimi, pareigą 
paskelbti „Valstybės žiniose“ ginčijamą Vyriausybės nutarimą turėjo jį pasirašę pareigūnai, t. y. Ministras 



Nutartys ir sprendimai                      Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo 

 

 20 

Pirmininkas Adolfas Šleževičius ir Pramonės ir prekybos ministras, l. e. Statybos ir urbanistikos ministro 
pareigas Juozas Klimašauskas. Tačiau „Valstybės žiniose“ (Žin., 1993, Nr. 68-1287) pačio dokumento – 
Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (parko teritorijos su funkcinėmis zonomis plano ir 
aiškinamojo rašto) – nepaskelbė.  

1993 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos ministras Algirdas Vapšys 
įsakymu Nr. 212 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“ (Žin., 1994, Nr. 
10-162) paskelbė aukščiau minimą teisės aktą „Valstybės žiniose“. Tačiau buvo paskelbtas tik Trakų 
istorinio nacionalinio parko planavimo schemos aiškinamasis raštas, o įsakyme buvo nurodyta, kad „Planas 
neskelbiamas. Su juo galima susipažinti Statybos ir urbanistikos ministerijoje, Trakų rajono valdyboje, Trakų 
istoriniame nacionaliniame parke“. 

5. 1999 m. liepos 9 d. nutarime Konstitucinis Teismas išaiškino, kad „visos norminio teisės akto 
dalys (taip pat priedėliai) sudaro vieną visumą, tarpusavyje yra neatskiriamai susijusios ir turi vienodą teisinę 
galią. Priedėlių atskirti nuo teisės akto negalima, nes keičiant juose konkrečiai išdėstytą turinį, keičiasi ir viso 
norminio teisės akto turinys“. 

Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą sudaro ne tik aiškinamasis raštas, bet ir 
teritorijos su funkcinėmis zonomis planas (grafinė dalis), kuri nėra paskelbta „Valstybės žiniose“. Lietuvos 
Respublikos Statybos ir urbanistikos ministras 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 212 „Dėl Trakų istorinio 
nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“ nusprendė paskelbti 1993 m. gruodžio 6 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 912 ir jį paskelbė „Valstybės žiniose“, tačiau, pasak pareiškėjo, 
minėtas įsakymas prieštarauja Įstatymo 2 straipsnio 3 daliai, nes Vyriausybės nutarimą paskelbė neįgaliotas 
šį veiksmą atlikti asmuo.  

 
II. 

 
Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į Lietuvos Respublikos Seimo 

nario pareiškimą nurodė, kad ginčijamas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. 
gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 212 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“ 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 2 straipsniui, 8 straipsniui, 10 straipsniui. Savo poziciją atsakovas grindžia 
šiais argumentais: 

1. Trakų istorinis nacionalinis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 1991 
m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244. 1993 m. lapkričio 24 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos saugomų 
teritorijų įstatymui (Žin., 1993, Nr. 63-1188), Trakų istorinis nacionalinis parkas turėjo būti tvarkomas ir 
veikla jame vykdoma laikantis šio įstatymo nuostatų. Minėto įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog 
saugomos teritorijos tvarkomos pagal įstatymus ir teritorinio planavimo dokumentus, patvirtintus Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

Įstatymų leidėjas šiuo atveju išskyrė dvi rūšis dokumentų, pagal kuriuos tvarkomos saugomos 
teritorijos, t. y. įstatymus, kurie suprantami plačiąja prasme bei apima ir kitus teisės aktus, ir teritorijų 
planavimo dokumentus, kurių rengimą, tvirtinimą, galiojimą nustato teritorijų planavimą reglamentuojantys 
teisės aktai. Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimui ir įsigaliojimui reikalavimus nustatė Lietuvos Respublikos 
įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“. 
Vadovaujantis minėto Įstatymo nuostatomis, „Valstybės žiniose“ paskelbtas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 912, t. y. sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento – 
Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos – patvirtinimo.  

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 912 buvo parengtas ir 
patvirtintas iki Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įsigaliojimo pagal tuo metu galiojusių 
teisės aktų reikalavimus, o būtent, pagal 1993 m. kovo 12 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 161 „Dėl Lietuvos 
Respublikos teritorinio planavimo“ (Žin., 1993, Nr. 10-251) patvirtintus Lietuvos Respublikos teritorinio 
planavimo laikinuosius nuostatus (toliau – ir Nuostatai). Pagal Nuostatų 5.2.2. punktą teritorijų planavimo 
dokumentams buvo priskirti specialios paskirties teritorijų (Žemės, miškų ir vandens ūkio rekreacinių, 
saugomų ir kitų) bei infrastruktūros sistemų planai. Pagal Nuostatų 8 punktą tokie dokumentai yra privalomi 
visoms Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims. Pagal 
Nuostatų 19, 22 ir kitų punktų reikalavimus visuomenė į teritorijų planavimo procesą būdavo įtraukiama 
pirminiame etape, t. y. paskelbiant visuomenei apie projektavimo darbų tikslus, pradžią bei pabaigą, 
suteikiant teisę reikšti pretenzijas ir pan. Visuomenė taip pat buvo supažindinama su jau parengtais teritorijų 
planavimo dokumentais. 

3. Analizuojant Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 912 priėmimo metu galiojusių 
teisės aktų nuostatas darytina išvada, kad atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentų specifiškumą ir jų 
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paskelbimo technines galimybes, buvo numatyta atskira teritorijų planavimo dokumentų skelbimo ir 
įsigaliojimo tvarka. Analogiškas teisinis reguliavimas įtvirtintas šiuo metu galiojančiame Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatyme. Pagal minėto įstatymo 11 straipsnio 10 dalį patvirtintas valstybės 
apskrities bendrasis (generalinis) planas įsigalioja kitą dieną po to, kai „Valstybės žiniose“ paskelbiamas jį 
tvirtinančios institucijos sprendimas dėl bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo, jeigu pačiame sprendime 
nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalį patvirtintas 
specialusis planas įsigalioja kitą dieną po to, kai Seimas, Vyriausybė, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų ir 
kitų valstybės institucijų sprendimas dėl specialaus plano patvirtinimo paskelbiamas „Valstybės žiniose“, 
aukštesnių administracinių vienetų valdymo institucijų, savivaldybių sprendimas dėl specialiojo plano 
patvirtinimo paskelbiamas vietinėje spaudoje, jei pačiuose sprendimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo 
data. Įstatymų leidėjas, Teritorijų planavimo įstatyme nustatydamas teritorijų planavimo dokumentų 
skelbimo ir įsigaliojimo tvarką, reikalauja paskelbti tik teritorijų planavimo dokumentą patvirtinusį teisės 
aktą (įsakymą, nutarimą). Pagal Teritorijų planavimo įstatyme nustatytą teritorijų planavimo dokumentų 
skelbimo ir įsigaliojimo tvarką pats patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas nėra skelbiamas „Valstybės 
žiniose“. 

4. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. spalio 29 d. nutarime pažymėta, kad 
„Konstitucija expressis verbis nenustato teisės aktų oficialaus paskelbimo šaltinių ar visų galimų paskelbimo 
būdų. Tai nustatyti turi įstatymų leidėjas. Reguliuodamas šiuos santykius, įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į 
teisės aktų įvairovę ir jų turinį, gali nustatyti diferencijuotą teisinį reguliavimą“. Nustatant tokį reguliavimą, 
įstatymų leidėjas visais atvejais turi užtikrinti Konstitucijoje įtvirtintus teisės aktų paskelbimo oficialumo, 
viešumo reikalavimus. Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo atveju šio 
teritorijų planavimo dokumento paskelbimo oficialumo, viešumo reikalavimai buvo įgyvendinti vykdant 
Nuostatų 19, 22 ir kituose punktuose nustatytus reikalavimus, susijusius su visuomenės informavimu ir 
dalyvavimu teritorijų planavimo procese. Šių reikalavimų įgyvendinimą patvirtina faktai, kad Lietuvos 
Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 212 visuomenė 
informuota apie Vyriausybės priimtą sprendimą patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ir jame nurodoma, 
kur galima susipažinti su minėtu dokumentu, taip pat faktas, kad Trakų istorinio nacionalinio parko 
planavimo schema buvo pateikta suinteresuotoms valstybės institucijoms. Trakų istorinio nacionalinio parko 
planavimo schema buvo paskelbta ir patvirtinta laikantis viešumo, oficialumo ir kitų specialiųjų teritorijų 
planavimo dokumentų skelbimui ir įsigaliojimui nustatytų reikalavimų. 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimą Nr. 912, kuriuo patvirtinta 
Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, vadovaudamiesi Konstitucijos 95 straipsnio 2 dalimi  
pasirašė įgalioti pareigūnai, t. y. Ministras Pirmininkas ir Statybos ir urbanistikos ministro pareigas laikinai 
einantis Pramonės ir prekybos ministras. Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad priimtus teisės aktus 
skelbia juos pasirašę pareigūnai. Šis reikalavimas siejamas su asmens pareigomis, o ne pačiu asmeniu. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 912, vadovaujantis Įstatymo 2 ir 8 
straipsnio nustatyta tvarka, buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“. Tokiu būdu buvo paskelbtas sprendimas dėl 
teritorijų planavimo dokumento – Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos – patvirtinimo. 
Veikla Trakų istoriniame nacionaliniame parke vykdoma ir parkas tvarkomas vadovaujantis įstatymais bei 
vadovaujantis minėtu Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912. 

6. Pagal Nuostatų reikalavimus, siekiant pakartotinai informuoti visuomenę apie jau patvirtintą ir 
galiojantį teritorinio planavimo dokumentą, vadovaujantis Įstatymo 3 straipsnio nuostatomis, taip pat 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 154 „Dėl Lietuvos 
Respublikos ministerijų pagrindinių funkcijų“ Statybos ir urbanistikos ministerijai nustatytas funkcijas, 1993 
m. gruodžio 20 d. priimtas įsakymas Nr. 212, kuriame nebuvo nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos 
netekusiomis galios teisės normos. Jis buvo priimtas siekiant užtikrinti teritorinio dokumentų viešumo ir 
oficialaus paskelbimo reikalavimą bei informuoti visuomenę apie teritorinio planavimo pabaigą, ir apie tai, 
kur galima susipažinti su patvirtintu teritorinio planavimo dokumentu.  

7. Statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 212 „Dėl Trakų 
istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“ teisės normų nenustato, nekeičia ir nepripažįsta 
netekusiomis galios, pagrindinė jo paskirtis – informuoti visuomenę. Trakų istorinis nacionalinis parkas 
tvarkomas ir veikla jame vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. 
nutarimu Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“. Todėl Statybos 
ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 212 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko 
planavimo schemos paskelbimo“ nėra norminio pobūdžio teisės aktas ir pagal Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio nuostatas jo teisėtumo nagrinėjimas nepriskirtinas 
administracinių teismų kompetencijai. 
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Teisėjų kolegija  
 

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

 
Teisės doktrinoje pripažįstama, kad norminiai teisės aktai – tai rašytine forma išreikšti teisėkūros 

subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai), kuriuose yra teisės normų. Juose įtvirtinami bendro 
pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti 
taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti neapibrėžtam asmenų ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų 
rūšiniais požymiais. Jie visada abstraktūs ir apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius 
santykius, toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje. 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad norminis teisės aktas yra 
įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais 
neapibūdintų subjektų grupei. Panašiai norminis administracinis aktas apibrėžiamas Viešojo administravimo 
įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje: norminis administracinis aktas – teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, 
skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei. Teisės aktų priskyrimas prie norminių teisės aktų grupės 
apibūdina jų taikymo apimtį ir privalomumą (norminiai teisės aktai turi visuotinio privalomumo pobūdį), o 
administracinių bylų teisenoje – jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką, pasireiškiančią tuo, jog yra 
ribojamas subjektų, galinčių tiesiogiai kreiptis į teismą dėl norminių aktų teisėtumo, ratas, skirtinga 
kreipimosi į teismą dėl akto neteisėtumo tvarka, skiriasi akto panaikinimo teisinės pasekmės ir pan. 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 20 str. 1 d. 3 p., 92, 110, 111, 112, 116 str.). 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi Lietuvos Respublikos 
statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 212 „Dėl Trakų istorinio 
nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“ prigimtį, konstatuoja, kad šis įsakymas neatitinka 
norminio administracinio akto požymių.  

Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos ministras 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 212 
„Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“ įsakė „Paskelbti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko 
planavimo schemos patvirtinimo“ patvirtintą Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą (parko 
teritorijos su funkcinėmis zonomis planą ir aiškinamąjį raštą)“. Kadangi šiuo Įsakymu buvo paskelbtas tik 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio 
parko planavimo schemos patvirtinimo“ patvirtintos Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos 
dalis – aiškinamasis raštas, todėl Įsakyme nurodyta, kad „Planas neskelbiamas. Su juo galima susipažinti 
Statybos ir urbanistikos ministerijoje, Trakų rajono valdyboje, Trakų nacionalinio parko direkcijoje“. Šiuo 
Įsakymu nėra nustatytos jokios elgesio taisyklės, skirtos individualiais požymiais neapibūdintų subjektų 
grupei. Juo tik sudaroma galimybė susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. 
nutarimu Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“ patvirtinta Trakų 
istorinio nacionalinio parko planavimo schema, – dalį šio Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto 
norminio teisės akto (aiškinamąjį raštą) paskelbiant „Valstybės žiniose“, ir nurodant valstybės ir savivaldybės 
institucijas bei įstaigas, kuriose galima susipažinti su kita šio Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto 
norminio teisės akto dalimi (parko teritorijos su funkcinėmis zonomis planu). Tai suponuoja išvadą, kad 
Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 212 „Dėl 
Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“ neatitinka norminių teisės aktų požymių 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 13 d.), todėl šio Įsakymo teisėtumo tyrimas norminio 
administracinio akto teisėtumo tyrimo tvarka nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Todėl byla 
dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 212 „Dėl 
Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“ teisėtumo nutrauktina (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p.). 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 
punktu 102 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija 
 
n u t a r i a : 

 
Administracinę bylą pagal Lietuvos Respublikos Seimo nario Rimanto Remeikos pareiškimą ištirti, 

ar Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 212 „Dėl 
Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
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įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 2 
straipsniui, 8 straipsniui, 10 straipsniui nutraukti. 

Nutartis neskundžiama.  
 
 
1.1.3. Dėl Lietuvos valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu 

Nr. 03-43 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 
patvirtinimo“ patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo 
metodikos 98 punkto atitikties Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 daliai 
ir konstituciniam teisinės valstybės principui 

 
Administracinė byla Nr. I6-05/2007  

Procesinio sprendimo kategorija 17.1 
 

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

 
2007 m. vasario 19 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Stasio Gudyno, Romano Klišausko, Birutės Janavičiūtės, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir 
Algirdo Taminsko (pranešėjas), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos 
Respublikos Seimo nario Egidijaus Klumbio atstovui Kęstučiui Griniui, atsakovo Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos atstovams Ingai Černiuk ir Algiui Biekšai, viešame teismo posėdyje 
išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Egidijaus Klumbio 
prašymą ištirti, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-
43 patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 98 punktas 
(2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. O3-13 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 2 straipsnio 2 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui. 
 

Išplėstinė teisėjų kolegija 
 
n u s t a t ė : 
 

I. 
 

Lietuvos Respublikos Seimo narys Egidijus Klumbys kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį 
teismą su prašymu ištirti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 2003 m. 
liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų 
nustatymo metodikos (Žin., 2003, Nr.74-3471, 2005, Nr. 43-1405, Nr. 47-1579, 2006, Nr. 32-1171) 98 
punkto redakcijos atitiktį Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 daliai.  

Teismui pateiktame prašyme pareiškėjas nurodo, kad Komisija 2003 m. liepos 8 d. priėmė 
nutarimą Nr. O3-43 „Dėl Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.74-3471, 2005, Nr.43-1405, Nr. 47-1579, 2006, Nr. 32-1171). Lietuvos 
Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ir Šilumos ūkio įstatymas) 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 
„bazinė šilumos kaina – ilgalaikė šilumos gamybos ir (ar) šilumos perdavimo kaina, apskaičiuota pagal 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo 
metodikas, komisijos nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui ir taikoma kasmet perskaičiuojant 
šilumos gamybos ir (ar) šilumos perdavimo kainas“. Komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 
patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos (toliau – ir 
Metodika) 98 punkto redakcija iki priimant 2006 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. O3-13 nustatė, kad „Bazinė 
šilumos kaina nustatoma ne trumpesniam kaip trejų ir ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui ir 
perskaičiuojama kasmet, atsižvelgiant į konkrečiam tiekėjui nustatytus veiklos efektyvumo didinimo 
rodiklių, kapitalo aptarnavimo sąnaudų, materialinių sąnaudų, darbo jėgos sąnaudų, kuro ir elektros energijos 
sąnaudų, skaičiuotino šilumos kiekio bei perkamų paslaugų, tiesiogiai nepriklausančių nuo tiekėjo veiklos, 
rodiklių visumą, taikomą kasmetiniam kainų perskaičiavimui“. Pareiškėjo teigimu, galiojusi redakcija atitiko 
Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalį. Tačiau Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
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2006 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. O3-13 Metodikos 98 punktą išdėstė nauja redakcija: „Šilumos kaina 
nustatoma vieneriems metams ir perskaičiuojama kasmet, atsižvelgiant į konkrečiam tiekėjui nustatytą 
veiklos efektyvumo didinimo koeficientą, vartotojų kainų indeksą, kuro kainų, realizuotos šilumos kiekio bei 
kitų faktorių pokyčius. Jeigu rinkoje pasikeitė kuro kainos, naudotos paskutiniame perskaičiavime arba kiti 
objektyvūs faktoriai, dėl kurių įtakos šilumos bendrosios metinės sąnaudos didės arba mažės daugiau nei 5 
proc., šilumos kainos perskaičiuojamos nelaukiant 12 mėnesių periodo pabaigos. Paankstinus perskaičiavimo 
terminą, atitinkamu laikotarpiu pailginamas tolesnis periodas. Dėl to bazinės šilumos kainos galiojimo 
laikotarpis nesikeičia“. Pareiškėjo teigimu, tokia redakcija iš esmės prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 2 
straipsnio 2 daliai, nes Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis nustato, kad šilumos kainos 
perskaičiuojamos „kasmet“, t. y. vieną kartą per metus. Tokią nuomonę Ūkio ministerija išdėstė savo 2006 
m. vasario 2 d. rašte Nr. (28.3-52)-3-647, kuriame teigiama, kad „kasmet“ suprantamas, kaip žodžiai „vieną 
kartą per metus“. Tokią nuomonę Teisingumo ministerija išdėstė savo 2006 m. vasario 14 d. rašte Nr. (1.12)-
712-1138, kuriame teigiama, kad „kasmet perskaičiuojant“ reiškia, kad gamybos ir (ar) šilumos perdavimo 
kainos gali būti perskaičiuojamos tik vieną kartą kiekvienais metais, neatsižvelgiant į tai, kiek kartų per 
metus keičiasi šilumos gamybos savikaina“. Todėl, pareiškėjo teigimu, Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija 2006 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. O3-13 nustatė, kad „Jeigu rinkoje pasikeitė kuro kainos, 
naudotos paskutiniame perskaičiavime arba kiti objektyvūs faktoriai, dėl kurių įtakos šilumos bendrosios 
metinės sąnaudos didės arba mažės daugiau nei 5 proc., šilumos kainos perskaičiuojamos nelaukiant 12 
mėnesių periodo pabaigos“, ir tokiu būdu įteisino, kad kainos gali būti perskaičiuojamos daugiau kaip vieną 
kartą per 12 mėnesių, o tai neatitinka Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nuostatų. 

Atsižvelgdamas į paminėtą, pareiškėjas prašo teismo pripažinti, kad Komisijos 2003 m. liepos 8 d. 
nutarimu Nr. O3-43 patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo 
metodikos (Žin., 2003, Nr. 74-3471, 2005, Nr. 43-1405, Nr. 47-1579, 2006, Nr.32-1171) 98 punkto redakcija 
prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 daliai, bei 
panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. kovo 16 nutarime Nr. O3 -13 
įteisintą 98 punkto redakciją. 

 
II. 

 
Atsiliepimu į pareiškėjo prašymą Komisija prašo prašymą atmesti. Mano, kad prašyme dėstomi 

teiginiai yra neargumentuoti, nepagrįsti, nepateikti įrodymai, pagrindžiantys minimas aplinkybes, todėl 
atmestini dėl žemiau išdėstytų motyvų. Be to, Komisijos nuomone, pareiškėjas nepateikė argumentų, 
pagrindžiančių abejonę dėl Komisijos patvirtintos Metodikos 98 punkto neatitikimo Šilumos ūkio įstatymo 
nuostatoms bei konstituciniam teisinės valstybės principui, todėl ši abejonė laikytina nepagrįsta.  
Savo poziciją atsakovas grindžia šiais argumentais: 

1. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalį bazinė kaina nustatoma ne trumpesniam kaip 3 metų 
laikotarpiui ir taikoma kasmet perskaičiuojant šilumos gamybos ir (ar) perdavimo kainas. Nustačius 
gamybos, perdavimo ir pardavimo bazines kainas, pagal Komisijos patvirtintą Centralizuotai 
tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodiką, šilumos kainos turi būti kasmet 
perskaičiuojamos. Kasmetinis kainų perskaičiavimas atliekamas įvertinus tam tikrus egzistuojančius 
ir nuo šilumos tiekimo įmonių nepriklausančius veiksnius. Ši įstatymo nuostata yra detalizuota 
Metodikoje. Jos 98 punktas taip pat numato, kad „šilumos kaina nustatoma vieneriems metams ir 
perskaičiuojama kasmet, atsižvelgiant į konkrečiam tiekėjui nustatytą veiklos efektyvumo didinimo 
koeficientą, vartotojų kainų indeksą, kuro kainų, realizuotos šilumos kiekio bei kitų faktorių 
pokyčius. Jeigu rinkoje pasikeitė kuro kainos, naudotos paskutiniame perskaičiavime arba kiti 
objektyvūs faktoriai, dėl kurių įtakos šilumos bendrosios metinės sąnaudos didės arba mažės daugiau 
nei 5 proc., šilumos kainos perskaičiuojamos nelaukiant 12 mėnesių periodo pabaigos. Paankstinus 
perskaičiavimo terminą, atitinkamu laikotarpiu pailginamas tolesnis periodas. Dėl to bazinės šilumos 
kainos galiojimo laikotarpis nesikeičia“. 

2. Komisijos patvirtintos Metodikos 98 punktas buvo keistas 2006 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. O3-13 
„Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-43 
„Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 
dalinio pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 32-1171), siekiant išvengti staigių kainų pokyčių, susidariusių dėl 
kuro kainų šuolių. Visuotinai žinoma, kad būtinąsias šilumos tiekėjo sąnaudas apmoka šilumos 
vartotojas, todėl, jeigu rinkoje pasikeitė kuro kainos, naudotos paskutiniame perskaičiavime, arba kiti 
objektyvūs faktoriai, dėl kurių įtakos šilumos bendrosios metinės sąnaudos didės arba mažės daugiau 
nei 5 procentus, šilumos kainos perskaičiuojamos nelaukiant 12 mėnesių periodo pabaigos. 
Komisijos nuomone, šilumos vartotojai apmoka šilumos tiekėjo būtinas sąnaudas tada, kai šilumos 
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energija yra vartojama, o sprendimo dėl kainų pokyčio priėmimo atidėjimas iššauktų dar didesnį 
kainų šuolį ateityje. Laiku neapmokėjus susidariusių šilumos tiekėjo būtinųjų sąnaudų, būtų tikrai 
pažeistos šilumos vartotojų teisės, tai yra būsimi šilumos vartotojai privalėtų apmokėti už dar 
neapmokėtas tiekėjo patirtas šilumos būtinąsias sąnaudas.  

3. Metodikos 98 punktas įtvirtina bendrąją Šilumos ūkio įstatymo nuostatą, jog kainos 
perskaičiuojamos tik vieną kartą per metus, tuo pačiu suteikiant teisę šilumos tiekimo įmonei pačiai 
nuspręsti, kada, tai yra kurį mėnesį, ji gali pateikti Komisijai visus duomenis, reikalingus atlikti 
kainų perskaičiavimą. Be to, daugelyje Europos šalių dėl kuro kainų pasikeitimo šilumos kainos 
perskaičiuojamos kas ketvirtį. 

Remdamasi paminėtais argumentais Komisija mano, kad priimdama 2006 m. kovo 13 d. nutarimą 
Nr. O3-13 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-43 
„Dėl Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ dalinio 
pakeitimo“ nepažeidė įstatymų ir kitų teisės aktų, neviršijo savo kompetencijos, taip pat minėtas nutarimo 
punktas neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių Komisija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus 
įgaliojimus. Skundžiamas nutarimo 98 punktas yra teisėtas ir pagrįstas, o pareiškėjo skunde nurodyti 
argumentai neleidžia daryti priešingos išvados. 

Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį, kad tas pats pareiškėjas 2006 m. sausio 17 d. kreipėsi su 
prašymu į teismą ištirti tuo metu galiojusios Metodikos 98 ir 100 punktų redakcijos atitikimą Šilumos ūkio 
įstatymo 2 straipsnio 2 daliai ir 30 straipsnio 4 daliai. Komisija 2006 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. O3-13 iš 
dalies pakeitė anksčiau galiojusią Metodikos 98 punkto redakciją, o 2005 m. kovo 29 d. nutarimą Nr. O3-10 
„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 
patvirtintos centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos dalinio 
pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 43-1405) ir 2005 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. O3-14 „Dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 patvirtintos Centralizuotai tiekiamos 
šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 47-1579) pripažino 
netekusiais galios. Todėl, atsižvelgdamas į paminėtą, atsakovas mano, kad, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsniu, minėtus to paties Pareiškėjo 2006 m. 
sausio 17 d. ir 2006 m. kovo 27 d. prašymus teismo nutartimi yra tikslinga sujungti į vieną bylą. 

 
Išplėstinė teisėjų kolegija 

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

III. 
 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. O3-13 „Dėl 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-43 „Dėl 
centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ dalinio 
pakeitimo iš dalies buvo pakeistas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. 
nutarimo Nr. O3-43 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 
patvirtinimo“ VIII skyrius, jo 98 punktą išdėstant taip: „Šilumos kaina nustatoma vieneriems metams ir 
perskaičiuojama kasmet, atsižvelgiant į konkrečiam tiekėjui nustatytą veiklos efektyvumo didinimo 
koeficientą, vartotojų kainų indeksą, kuro kainų, realizuotos šilumos kiekio bei kitų faktorių pokyčius. Jeigu 
rinkoje pasikeitė kuro kainos, naudotos paskutiniame perskaičiavime arba kiti objektyvūs faktoriai, dėl kurių 
įtakos šilumos bendrosios metinės sąnaudos didės arba mažės daugiau nei 5 proc., šilumos kainos 
perskaičiuojamos nelaukiant 12 mėnesių periodo pabaigos. Paankstinus perskaičiavimo terminą, atitinkamu 
laikotarpiu pailginamas tolesnis periodas. Dėl to bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpis nesikeičia“. 

Pareiškėjas abejoja, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. 
nutarimu Nr. O3-43 (2006 m. kovo 16 d. redakcija) patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto 
vandens kainų nustatymo metodikos 98 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 
straipsnio 2 daliai, kadangi, kaip teigia pareiškėjas, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 
2 dalis nustato, kad šilumos kainos perskaičiuojamos „kasmet“, t. y. vieną kartą per metus. Iš pareiškėjo 
argumentų matyti, kad jis metus supranta kaip eilės tvarka einančius 12 mėnesių. 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis nustato, kad „Bazinė šilumos kaina – 
ilgalaikė šilumos gamybos ir (ar) šilumos perdavimo kaina, apskaičiuota pagal Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos patvirtintas šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikas, komisijos 
nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui ir taikoma kasmet perskaičiuojant šilumos gamybos ir (ar) 
šilumos perdavimo kainas“.  
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Įvertinus visa tai matyti, kad pareiškėjas abejoja ne viso Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 (2006 m. kovo 16 d. redakcija) patvirtintos Centralizuotai 
tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 98 punkto atitikimu Lietuvos Respublikos 
šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 daliai. Jis abejoja, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 (2006 m. kovo 16 d. redakcija) patvirtintos Centralizuotai 
tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 98 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad 
„Jeigu rinkoje pasikeitė kuro kainos, naudotos paskutiniame perskaičiavime arba kiti objektyvūs faktoriai, 
dėl kurių įtakos šilumos bendrosios metinės sąnaudos didės arba mažės daugiau nei 5 proc., šilumos kainos 
perskaičiuojamos nelaukiant 12 mėnesių periodo pabaigos. Paankstinus perskaičiavimo terminą, atitinkamu 
laikotarpiu pailginamas tolesnis periodas. Dėl to bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpis nesikeičia”, 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 daliai. Todėl teismas nagrinės 
pareiškėjo prašymą šia apimtimi. 

Vertinant pareiškėjo prašymą pirmiausiai būtina išsiaiškinti sąvokos „kasmet“ prasmę. Tai ypač 
reikšminga teisingam Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 
O3-43 (2006 m. kovo 16 d. redakcija) patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų 
nustatymo metodikos 98 punkto struktūriniam aiškinimui. Nustačius, kad sąvoka „kasmet“ turi būti 
suprantama kaip kas 12 mėnesių, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. 
nutarimu Nr. O3-43 (2006 m. kovo 16 d. redakcija) patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto 
vandens kainų nustatymo metodikos 98 punkto nuostata „jeigu rinkoje pasikeitė kuro kainos, naudotos 
paskutiniame perskaičiavime arba kiti objektyvūs faktoriai, dėl kurių įtakos šilumos bendrosios metinės 
sąnaudos didės arba mažės daugiau nei 5 proc., šilumos kainos perskaičiuojamos nelaukiant 12 mėnesių 
periodo pabaigos“, vertintina kaip išimtis iš taip pat šiame punkte įtvirtintos taisyklės, kad „šilumos kaina 
nustatoma vieneriems metams ir perskaičiuojama kasmet, atsižvelgiant į konkrečiam tiekėjui nustatytą 
veiklos efektyvumo didinimo koeficientą, vartotojų kainų indeksą, kuro kainų, realizuotos šilumos kiekio bei 
kitų faktorių pokyčius“. Nustačius, kad sąvoka „kasmet“ turi būti suprantama kaip kiekvienais kalendoriniais 
metais, t.y. vieną kartą per kalendorinius metus, bet ne būtinai kas 12 mėnesių, Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 (2006 m. kovo 16 d. redakcija) 
patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 98 punkto 
nuostata „jeigu rinkoje pasikeitė kuro kainos, naudotos paskutiniame perskaičiavime arba kiti objektyvūs 
faktoriai, dėl kurių įtakos šilumos bendrosios metinės sąnaudos didės arba mažės daugiau nei 5 proc., 
šilumos kainos perskaičiuojamos nelaukiant 12 mėnesių periodo pabaigos“, aiškintina sistemiškai siejant ją 
su taip pat šiame punkte įtvirtinta nuostata, kad „šilumos kaina nustatoma vieneriems metams ir 
perskaičiuojama kasmet, atsižvelgiant į konkrečiam tiekėjui nustatytą veiklos efektyvumo didinimo 
koeficientą, vartotojų kainų indeksą, kuro kainų, realizuotos šilumos kiekio bei kitų faktorių pokyčius“. 

Dabartinės lietuvių kalbos žodyne žodis „kasmet“ aiškinamas kaip „kas metai“,“ kiekvienais 
metais“. Norminiuose teisės aktuose esančių sąvokų negalima aiškinti vien pažodžiui, vien taikant lingvistinį 
(verbalinį) metodą. Jas aiškinant turėtų būti taikomi įvairūs teisės aiškinimo metodai: sisteminis, bendrųjų 
teisės principų, loginis, teleologinis, įstatymų leidėjo ketinimų, precedentų, istorinis, lyginamasis ir kt. 
Aiškinant šią sąvoką svarbu įvertinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo tikslus, o taip pat 
sisteminio, lyginamojo, loginio metodų pagalba palyginti ir įvertinti aiškinamą sąvoką su kitomis šiame 
įstatyme bei su juo susijusiuose kituose norminiuose teisės aktuose naudojamomis šilumos kainų galiojimo 
laikotarpius reglamentuojančiomis sąvokomis. 

Iš „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ esančių Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimų, kuriais atskiriems šilumos tiekėjams nustatomos bazinės centralizuotai 
tiekiamos šilumos kainos, matyti, kad atskiriems šilumos tiekėjams penkeriems metams nustatomos bazinės 
centralizuotai tiekiamos šilumos kainos skaičiuojamos iki mėnesio, kuris bus po penkerių metų, skaičiuojant 
nuo nutarimo priėmimo mėnesio (pvz., Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. vasario 
17 d. nutarimu Nr. O3-22 UAB „Vilniaus energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos buvo nustatytos 
iki 2009 m. vasario 28 d., 2006 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-52 UAB „Anykščių šiluma“ – iki 2009 m. 
rugpjūčio 1 d., 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-93 AB „Rokiškio komunalininkas“ – iki 2009 m. 
gruodžio 31 d., 2005 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. O3-34 UAB „Litekso“ filialui „Druskininkų šiluma“ – iki 
2010 m. birželio 30 d., 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-94 UAB „Plungės šilumos tinklai“ – iki 
2011 m. gruodžio 31 d.). Iš to darytina išvada, kad ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
pripažįsta, jog sąvoka „kasmet“ reiškia kas dvylika mėnesių. Bandant aiškinti priešingai, t. y., kad sąvoka 
„kasmet“ turi būti suprantama kaip kiekvienais kalendoriniais metais, t. y. vieną kartą per kalendorinius 
metus, bet ne būtinai kas 12 mėnesių, reikėtų pripažinti, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 (2006 m. kovo 16 d. redakcija) patvirtintos Centralizuotai 
tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 98 punkto nuostatos ta apimtimi, kuria 
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nustatyta, kad „Jeigu rinkoje pasikeitė kuro kainos, naudotos paskutiniame perskaičiavime arba kiti 
objektyvūs faktoriai, dėl kurių įtakos šilumos bendrosios metinės sąnaudos didės arba mažės daugiau nei 5 
proc., šilumos kainos perskaičiuojamos nelaukiant 12 mėnesių periodo pabaigos. Paankstinus perskaičiavimo 
terminą, atitinkamu laikotarpiu pailginamas tolesnis periodas. Dėl to bazinės šilumos kainos galiojimo 
laikotarpis nesikeičia” yra apskritai perteklinės. Todėl toks normos aiškinimas, kaip prieštaraujantis 
paprasčiausiam loginiam teisės aiškinimo metodui, negalimas. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 (2006 
m. kovo 16 d. redakcija) patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo 
metodikos 98 punkte nustačiusi, kad šilumos kaina nustatoma vieneriems metams ir perskaičiuojama kasmet, 
atsižvelgiant į konkrečiam tiekėjui nustatytą veiklos efektyvumo didinimo koeficientą, vartotojų kainų 
indeksą, kuro kainų, realizuotos šilumos kiekio bei kitų faktorių pokyčius, šio punkto kita nuostata jau 
įtvirtina išimtį iš šios bendrosios taisyklės, t. y. numato galimybę, rinkoje pasikeitus kuro kainai, naudotai 
paskutiniame perskaičiavime arba kitiems objektyviems faktoriams, dėl kurių įtakos šilumos bendrosios 
metinės sąnaudos didės arba mažės daugiau nei 5 proc., šilumos kainas perskaičiuoti nelaukiant 12 mėnesių 
periodo pabaigos. Taip pat numatoma, kad paankstinus perskaičiavimo terminą, atitinkamu laikotarpiu 
pailginamas tolesnis periodas, dėl to bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpis nesikeičia“. Įvertinus tai, 
kad, kaip jau buvo nurodyta, sąvoka „kasmet“ reiškia kas dvylika mėnesių, konstatuotina, kad šia išimtimi 
atsakovas paneigia savo 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 (2006 m. kovo 16 d. redakcija) patvirtintos 
Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 98 punkto nuostatą, kad 
„šilumos kaina nustatoma vieneriems metams ir perskaičiuojama kasmet, atsižvelgiant į konkrečiam tiekėjui 
nustatytą veiklos efektyvumo didinimo koeficientą, vartotojų kainų indeksą, kuro kainų, realizuotos šilumos 
kiekio bei kitų faktorių pokyčius“, o tuo pačiu nustato Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 
straipsnio 2 daliai prieštaraujantį teisinį reguliavimą. 

Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 dalį, Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija kiekvienam šilumos tiekėjui, kuris realizuoja ne mažiau kaip 5 GWh per 
metus, nustato bazines šilumos ir (ar) karšto vandens kainas ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui, kurios 
skelbiamos „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Būtent ši kaina, pagal Lietuvos Respublikos 
šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, ir taikoma kasmet perskaičiuojant šilumos gamybos ir (ar) šilumos 
perdavimo kainas. Kadangi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje, 
reglamentuojančioje šio įstatymo tikslus, vienas iš nustatytų tikslų yra ginti šilumos vartotojų teises ir 
teisėtus interesus, vadinasi, šilumos vartotojai turi teisę, o taip pat teisėtą interesą reikalauti, kad šilumos 
gamybos ir (ar) šilumos perdavimo kainos būtų perskaičiuojamos vieną kartą per metus, t.y. reikalauti, kad 
perskaičiavus šias kainas, jos nebus perskaičiuojamos anksčiau ar vėliau nei po dvylikos mėnesių. Tik 
griežtai laikantis įstatymuose nustatyto teisinio reguliavimo gali būti užtikrinti teisėtų lūkesčių apsaugos, 
teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principai. Kaip yra nurodęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
(2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas), teisinio saugumo principas – vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto 
teisinės valstybės principo elementų, reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir 
stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus 
lūkesčius. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas 
asmens pasitikėjimas valstybe ir teise. Valstybė privalo vykdyti savo įsipareigojimus asmeniui. Teisės akto 
(jo dalies) neatitiktis kuriam nors konstitucinio teisinės valstybės principo – universalaus konstitucinio 
principo, kuriame yra integruojamos įvairios Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės, 
diktuojamam imperatyvui (konstitucinio teisinės valstybės principo elementui) reiškia, kad yra pažeistas ir 
konstitucinis teisinės valstybės principas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (2005 m. rugsėjo 20 
d. sprendimas) taip pat yra pažymėjęs, 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 draudžiama žemesnės galios teisės 
aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, 
taip pat, kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų 
su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose. 

Įvertinus visus aukščiau nurodytus argumentus, konstatuotina, kad Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 (2006 m. kovo 16 d. redakcija) patvirtintos 
Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos 98 punkto nuostatos ta 
apimtimi, kuria nustatyta, kad „Jeigu rinkoje pasikeitė kuro kainos, naudotos paskutiniame perskaičiavime 
arba kiti objektyvūs faktoriai, dėl kurių įtakos šilumos bendrosios metinės sąnaudos didės arba mažės 
daugiau nei 5 proc., šilumos kainos perskaičiuojamos nelaukiant 12 mėnesių periodo pabaigos. Paankstinus 
perskaičiavimo terminą, atitinkamu laikotarpiu pailginamas tolesnis periodas. Dėl to bazinės šilumos kainos 
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galiojimo laikotarpis nesikeičia“, prieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 
daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui. 

Atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodyti argumentai, kad galimybė šilumos kainas 
perskaičiuoti nelaukiant 12 mėnesių periodo pabaigos numatyta siekiant išvengti staigių kainų pokyčių, 
susidariusių dėl kuro kainų šuolių, kad daugelyje Europos šalių dėl kuro kainų pasikeitimo šilumos kainos 
perskaičiuojamos kas ketvirtį, neturi reikšmės šios bylos išsprendimui, kadangi teismas nevertina ginčijamo 
administracinio akto politinio ir ekonominio tikslingumo požiūriu (ABTĮ 3 str. 2 d.). 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 

dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija  
 

n u s p r e n d ž i a : 
 

Pripažinti, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. liepos 8 d. nutarimu 
Nr. O3-43 (2006 m. kovo 16 d. redakcija) patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens 
kainų nustatymo metodikos 98 punkto nuostatos ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „Jeigu rinkoje pasikeitė 
kuro kainos, naudotos paskutiniame perskaičiavime arba kiti objektyvūs faktoriai, dėl kurių įtakos šilumos 
bendrosios metinės sąnaudos didės arba mažės daugiau nei 5 proc., šilumos kainos perskaičiuojamos 
nelaukiant 12 mėnesių periodo pabaigos. Paankstinus perskaičiavimo terminą, atitinkamu laikotarpiu 
pailginamas tolesnis periodas. Dėl to bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpis nesikeičia“, prieštarauja 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės 
principui. 

Sprendimas neskundžiamas. 
Sprendimas skelbiamas „Valstybės žiniose“. 

 
 
1.1.4. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-282 „Dėl 

Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtintų Pajūrio regioninio parko 
tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 19 punkto nuostatos „gyvenamieji 
namai statomi (perstatomi, rekonstruojami) esamose gyvenvietėse ir tvarkymo plane 
nurodytose vietose“ atitikties Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 
dalies 8 punktui 

 
Administracinė byla Nr. I3-07/2007  

Procesinio sprendimo kategorija 17.1 
 

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

 
2007 m. vasario 23 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus 
Baranovo, Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) 
ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, proceso dalyviams ir jų atstovams 
nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos 
apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 
2 d. įsakymu Nr.D1-282 patvirtintų Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindinių 
teiginių 19 punkto nuostata „gyvenamieji namai statomi (perstatomi, rekonstruojami) esamose gyvenvietėse 
ir tvarkymo plane nurodytuose vietose“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 
straipsnio 2 dalies 8 punktui. 

 
 
Išplėstinė teisėjų kolegija 

 
n u s t a t ė: 
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I. 
 

Pareiškėja A. T. skundu kreipėsi į administracinį teismą, prašydama panaikinti Klaipėdos rajono 
administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. (5.1.22)-A5-100, kuriuo atsisakyta parinkti 
ūkininko sodybos vietą, ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 21 d. 
įsakymu Nr. AV-71 „Dėl ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimo komisijos sudarymo, komisijos nuostatų 
patvirtinimo“ ir 2005 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. AV-706 „Dėl 2005-01-21 įsakymo Nr. AV-71 „Dėl 
ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimo komisijos sudarymo, komisijos nuostatų, patvirtinimo“ dalinio 
pakeitimo“, komisijos pirmininko ir pajūrio regioninio parko atstovo atsisakymus parinkti ūkininko sodybos 
vietą, bei įpareigoti atsakovus nustatyta tvarka parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Pareiškėja nurodė, kad 
2006 m. sausio 6 d. kreipėsi į Klaipėdos rajono architektūros ir urbanistikos skyrių, prašydama parinkti 
ūkininko sodybos vietą kaimo turizmo sodybos, gyvenamojo namo, vasaros svečių namo, pirties, jaujos, 
klojimo ir pagalbinių ūkio statinių statybai Karklės kaime, Kretingalės seniūnijoje. Prie prašymo pateiktoje 
istorinėje pažymoje yra nurodyta, kad sklype yra buvusios dvi stambių ūkininkų sodybos, turėjusios po 4-5 
namus, yra išlikusios buvusių sodybviečių liekanos: stambūs pamatiniai akmenys, vaismedžiai ir kt. 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2006 m. sausio 13 d. raštu Nr. (5.1.22)-A5-100 informavo, kad 
ūkininko ūkio vietos parinkti negali, nes Aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-282 
patvirtintame Pajūrio regioninio parko tvarkymo plane nenumatyta užstatymo galimybė. Be to, vadovaujantis 
Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir 13 straipsnio 2 dalies 4 punktu, gamtiniuose ir 
kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, 
išskyrus pastatus, esančius esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų 
arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, 
nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose. Pareiškėja 
nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas analogišką ginčą (administracinė 
byla Nr. A14- 682-05), 2005 m. birželio 10 d. nutartyje konstatavo, kad įstatyminis draudimas statyti naujus 
gyvenamuosius namus neapima draudimo atstatyti buvusių sodybų, kurių egzistavimo faktas yra patvirtintas 
įstatymu nustatytu būdu; tokį nurodyto įstatymo normų aiškinimą patvirtina ir Pajūrio regioninio parko 
apsaugos reglamento nuostatos (Aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 425); šiame 
Reglamente yra vartojamos „naujos sodybos“ ir „buvusios sodybos“ (sodybos, kurios buvimo faktas įrodytas 
istoriniais-archyviniais dokumentais ar teismo sprendimu) sąvokos ir nustatytas skirtingas teisinis režimas šių 
objektų statybai. 

II. 
 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. balandžio 10 d. nutartimi nutarė kreiptis į 
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 
m. birželio 2 įsakymu Nr. Dl-282 patvirtintų Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto 
pagrindinių teiginių 19 punkto nuostata „Gyvenamieji namai statomi (pastatomi, rekonstruojami) esamuose 
gyvenvietėse ir tvarkymo plane nurodytose vietose“ atitinka Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų 
įstatymo (2001 m. gruodžio 4 d. įstatymas Nr. IX-628) 9 straipsnio 8 punkto nuostatą, jog įstatyminis 
draudimas statyti naujus gyvenamuosius namus neapima draudimo atstatyti buvusių sodybų, kurių 
egzistavimo faktas yra patvirtintas įstatymo nustatytu būdu. 

Teismas nurodė, kad veiklos valstybiniuose parkuose ypatumus reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (1993 m. lapkričio 9 d. įstatymas Nr. I-301) 13 straipsnis, kurio 2 
dalyje išvardintos draudžiamos parko teritorijoje veiklos rūšys, tarp jų – „statyti naujus gyvenamuosius 
namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus“. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (2001 m. gruodžio 
4 d. įstatymo Nr. IX-628 redakcija) 13 straipsnio 2 dalies 4 pastraipoje nurodyta, kad valstybiniuose parkuose 
draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose ir bendrojo planavimo dokumentuose 
nenustatytose vietose. Teismas pažymėjo, kad tai yra numatyta ir Aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. 
įsakymu Nr. 425 patvirtinto Pajūrio regioninio parko apsaugos reglamento 31 punkte, kuriame sakoma, kad 
„naujos sodybos, įskaitant ir ūkininko ūkio sodybas, projektuojamos ir statomos tik regioninio parko 
tvarkymo plane (planavimo schemoje) ir bendrojo planavimo dokumentuose nurodytose teritorijose“, o to 
paties Reglamento 28.1. punkte nurodyta, kad Pajūrio regioniniame parke siekiama „išsaugoti neužstatytas 
erdves – Girulių – Kalotės miško masyvą bei Karklės – Nemirsetos natūralių pievų, pelkių ir miškų ruožą 1-
2,5 km atstumu palei pajūrį“. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjos A. T. nurodytas žemės sklypas (Girkalių 
k.v. kadastrinis Nr. 5528/0004:121) patenka į šią teritoriją. 

Teismas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (2001 m. 
gruodžio 4 d. įstatymo Nr. IX-628 redakcija) 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta, kad gamtiniuose ir 
kompleksiniuose draustiniuose draudžiama „statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, 
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išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai 
sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, 
nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus 
ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių 
šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos“. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 7 
dalyje yra nurodyta, kad „atsižvelgiant į draustiniuose saugomų kompleksų ir objektų (vertybių) ypatumus, 
draustinių nuostatai, apsaugos reglamentai, kiti šio Įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklą saugomose 
teritorijose reglamentuojantys dokumentai, taip pat draustinių tvarkymo planai ir projektai gali papildomai 
riboti kraštovaizdžio tvarkymą, gamtos išteklių naudojimą, statinių statybą, teritorijos lankymą ir kita“.  

Taip pat teismas pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. birželio 10 
nutartyje (administracinėje byloje Nr. A14-682/2005) konstatavo, jog „įvertinusi Saugomų teritorijų įstatymo 
bei poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių veiklą Pajūrio regioniniame parke, nuostatas, teisėjų 
kolegija daro išvadą, kad įstatyminis draudimas statyti naujus gyvenamuosius namus neapima draudimo 
atstatyti buvusių sodybų, kurių egzistavimo faktas yra patvirtintas įstatymo nustatytu būdu. Saugomų 
teritorijų įstatymo 9 straipsnio 8 punkte yra nustatytas iš esmės analogiškas nurodytai 13 straipsnio 2 dalies 5 
punkto taisyklei draudimas, taikomas veiklai draustiniuose: draudžiama „statyti su draustinio steigimo 
tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių 
ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį 
faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo 
dokumentuose“. Draustinis yra itin griežto (konservacinio) apsaugos režimo saugoma teritorija, ji gali būti 
sudėtine valstybinio parko dalimi (kaip ginčo atveju), iš šių aplinkybių išplaukia išvada, kad įstatymų leidėjas 
negalėjo nustatyti švelnesnio veiklos režimo draustinyje negu valstybiniame parke, tai yra, nelogiškas būtų 
toks teisinis reglamentavimas, pagal kurį draustinyje būtų leidžiama atstatyti buvusias sodybas, o visoje 
parko teritorijoje tokia veikla būtų draudžiama. Tokį nurodytų įstatymo normų aiškinimą patvirtina ir Pajūrio 
regioninio parko apsaugos reglamento nuostatos (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 
10 d. įsakymas Nr. 425). Šiame reglamente yra vartojamos „naujos sodybos“ ir „buvusios sodybos“ 
(sodybos, kurios buvimo faktas įrodytas istoriniais-archyviniais dokumentais ar teismo sprendimu) sąvokos ir 
nustatytas skirtingas teisinis režimas šių objektų statybai. 

 
III. 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2006 m. gegužės 26 d. nutartimi nutarta 

priimti Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.D1-282 patvirtintų Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano 
aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 19 punkto nuostata „gyvenamieji namai statomi (perstatomi, 
rekonstruojami) esamose gyvenvietėse ir tvarkymo plane nurodytuose vietose“ neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktui. Nutartyje nurodyta, kad Klaipėdos 
apygardos administracinis teismas prašo ištirti ginčijamos nuostatos atitiktį ne tiesioginei Lietuvos 
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatai, o Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo atliktam šios nuostatos aiškinimui (Administracinė byla Nr. A14-628-2005). Tačiau 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencijai priskirtas norminių aktų teisėtumo tyrimas 
neapima teisės aktų teisėtumo vertinimo jų atitikties ne konkrečioms aukštesnės galios teisės akto 
nuostatoms, bet tų nuostatų interpretavimui, atliktam teismo individualioje byloje. 
 

IV. 
 

Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime nurodo, kad Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.D1-282 patvirtintų Pajūrio regioninio parko 
tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 19 punktas neįtvirtina draudimo statyti pastatų 
buvusiose sodybose ir neprieštarauja minėtoms Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 
nuostatoms bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai. Atsakovas paaiškina, kad pagal 
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktą, valstybiniuose parkuose 
draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo 
planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. Minėtojo straipsnio 5 punktas draudžia valstybiniuose 
parkuose statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, 
kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės 
briaunos, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę, ir sodinti želdinius, užstojančius 
istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. 
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birželio 2 d. įsakymu Nr. D l-282 patvirtintų Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto 
pagrindinių teiginių 19 punktas numato, kad „gyvenamieji namai statomi (perstatomi, rekonstruojami) 
esamose gyvenvietėse ir tvarkymo plane nurodytose vietose. Naujų sodybų kūrimas galimas formuojant 
vienkiemius buvusių sodybų vietose bei tvarkymo plane pažymėtose vietose“. Tokiu būdu, Pajūrio regioninio 
parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 19 punktas neįtvirtina draudimo statyti pastatų 
buvusiose sodybose ir neprieštarauja minėtoms Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 
nuostatoms. Atsakovas pažymi, kad nagrinėjamuoju atveju pareiškėjos A. T. sklypas yra Pajūrio regioninio 
parko teritorijoje ir patenka į kraštovaizdžio draustinį. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų 
įstatymo 9 straipsnio 7 dalį, valstybiniams ir savivaldybių draustiniams, taip pat valstybiniuose parkuose ir 
biosferos stebėsenos (monitorinio) teritorijose esantiems draustiniams taikomas šiame straipsnyje nustatytas 
veiklos reglamentavimas. Atsižvelgiant į draustiniuose saugomų kompleksų ir objektų (vertybių) ypatumus, 
draustinių nuostatai, apsaugos reglamentai, kiti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklą saugomose 
teritorijose reglamentuojantys dokumentai, taip pat draustinių tvarkymo planai ir projektai gali papildomai 
riboti kraštovaizdžio tvarkymą, gamtos išteklių naudojimą, statinių statybą, teritorijos lankymą ir kita. 

 
Išplėstinė teisėjų kolegija 

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

V. 
 

Saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje (čia ir toliau – 2001 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. 
IX-628 redakcija) numatyta, kad saugomų teritorijų sistemą sudaro šios saugomų teritorijų kategorijos: 1) 
konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos. Šiai kategorijai priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: 
rezervatai, draustiniai ir paveldo objektai; 2) atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos. Šiai kategorijai 
priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: atkuriamieji sklypai, genetiniai sklypai; 3) ekologinės apsaugos 
prioriteto teritorijos. Šiai kategorijai priskiriamos ekologinės apsaugos zonos; 4) kompleksinės saugomos 
teritorijos. Šiai kategorijai priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: valstybiniai parkai – nacionaliniai ir 
regioniniai parkai, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos – biosferos rezervatai ir biosferos poligonai. 
Iš šių teisės normų matyti, kad draustiniai ir regioniniai parkai yra skirtingos saugomų teritorijų sistemos 
dalys, priklauso skirtingoms saugomų teritorijų kategorijoms. 

Sutinkamai su Saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 straipsnio 8, 20 
dalimis, draustiniai yra saugomos teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba tipiški gamtinio ir (ar) kultūrinio 
kraštovaizdžio kompleksai bei objektai ir biologinė įvairovė; teritorijos, kurios įsteigtos išsaugoti moksliniu 
bei pažintiniu požiūriu vertingas gamtos ir (ar) kultūros vietoves, jose esančius gamtos ir kultūros paveldo 
teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei genetinį fondą; šiose 
teritorijose esančių vertybių išsaugojimas užtikrinamas nenutraukiant jose ūkinės veiklos. Sutinkamai su 
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 2 straipsnio 19, 43 dalimis 
regioniniai parkai – gamtiniu ir (ar) kultūriniu vientisumu pasižyminčios teritorijos, kuriose pagal bendrą 
apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą sujungiamos įvairių apsaugos krypčių prioriteto, taip pat 
rekreacinės ir ūkinės zonos; tai didelio ploto saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu 
požiūriais sudėtingose, ypač vertingose teritorijose, kurių apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos 
funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu. Iš šių teisės normų seka, kad tiek draustiniai, tiek 
regioniniai parkai yra iš esmės skirtingos saugomos teritorijos, jose įstatymų leidėjas siekia skirtingų 
apsaugos tikslų. Tai suponuoja veiklos draustiniuose ir regioniniuose parkuose reglamentavimo 
skirtingumus.  

Iš Saugomų teritorijų įstatymo struktūros seka, kad įstatymų leidėjas atsižvelgdamas į saugomų 
teritorijų kategorijų skirtingumus, veiklą jose reglamentavo skirtinguose įstatymo skirsniuose – šio įstatymo 
trečiajame skirsnyje yra nustatyti  konservacinės apsaugos prioriteto teritorijų steigimo tikslai, veiklos jose 
taisyklės, o šio įstatymo ketvirtajame skirsnyje yra nustatyti kompleksinių saugomų teritorijų  steigimo 
tikslai, veiklos jose taisyklės. Teismas, sistemiškai vertindamas šiuos skirsnius, daro išvadą, kad draustinių ir 
regioninių parkų teisiniai režimai yra skirtingi.   

Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, kad gamtiniuose ir 
kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, 
išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai 
sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, 
nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus 
ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių 
šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos. Taigi įstatymų leidėjas šioje teisės normoje suformulavo bendrojo 
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pobūdžio draudimą gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose statyti su draustinio steigimo tikslais 
nesusijusius statinius ir numatė išimtis iš šios taisyklės: pirma, šis draudimas nėra taikomas pastatams 
esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra 
pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), antra, draudimas nėra taikomas, kai 
statoma vietose, nustatytose draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo 
dokumentuose. 

Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į draustiniuose 
saugomų kompleksų ir objektų (vertybių) ypatumus, draustinių nuostatai, apsaugos reglamentai, kiti šio 
įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys dokumentai, taip pat 
draustinių tvarkymo planai ir projektai gali papildomai riboti kraštovaizdžio tvarkymą, gamtos išteklių 
naudojimą, statinių statybą, teritorijos lankymą ir kita. Iš šios teisės normos bei Saugomų teritorijų įstatymo 5 
straipsnio seka, kad Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytas bendrojo pobūdžio 
draudimas gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius 
statinius gali būti papildomai apribotas apsaugos reglamentuose, saugomų teritorijų nuostatuose, saugomų 
teritorijų planavimo dokumentuose, saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniuose 
ir (ar) individualiuose apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniuose architektūriniuose reglamentuose, 
įskaitant laikinus reglamentus; apsaugos sutartyse, draustinių tvarkymo planuose ir projektuose. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-282  „Dėl Pajūrio 
regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtintų Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano 
aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 19 punkte nustatyta, kad gyvenamieji namai statomi (perstatomi, 
rekonstruojami) esamose gyvenvietėse ir tvarkymo plane nurodytose vietose; naujų sodybų kūrimas galimas 
formuojant vienkiemius buvusių sodybų vietose bei tvarkymo plane pažymėtose vietose. Šiose teisės 
normose inter alia yra nustatyta, kad gyvenamieji namai statomi (perstatomi, rekonstruojami), naujų sodybų 
kūrimas galimas tik tvarkymo plane nurodytose vietose. Paminėtu įsakymu yra patvirtintas regioninio parko 
tvarkymo planas, iš Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 3 punkto 
seka, kad Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas nustato teritorijos naudojimo pobūdį ir apsaugos 
reglamentą. Taigi  Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindiniai teiginiai yra 
dokumentas, numatytas Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje ir galintis nustatyti draustiniams, 
patenkantiems į regioninio parko teritoriją, papildomus apribojimus. Todėl teismas daro išvadą, kad Pajūrio 
regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 19 punkto nuostata, kad 
„gyvenamieji namai statomi (perstatomi, rekonstruojami) esamose gyvenvietėse ir tvarkymo plane 
nurodytose vietose“ neprieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktui. 

Be to, teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymu 
Nr. D1-282  „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ yra nustatytas regioninio parko, o 
ne draustinio teisinis režimas. Akivaizdu, kad tais atvejais, kai į regioninio parko teritoriją patenka draustinio 
teritorija, šiam draustiniui yra taikomos ne tik draustinio, bet ir regioninio parko režimą nustatančios 
nuostatos. Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnyje inter alia yra reglamentuojama veikla regioniniuose 
parkuose. Šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punkte yra numatyta, kad regioniniuose parkuose draudžiama 
statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo 
dokumentuose nenustatytose vietose. Akivaizdu, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. 
birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-282  „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtintų 
Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 19 punkto nuostata, kad 
„gyvenamieji namai statomi (perstatomi, rekonstruojami) esamose gyvenvietėse ir tvarkymo plane 
nurodytose vietose“ atitinka Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktą.  

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 

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

n u s p r e n d ž i a: 
 

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-282  
„Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtintų Pajūrio regioninio parko tvarkymo 
plano aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 19 punkto nuostata, kad „gyvenamieji namai statomi 
(perstatomi, rekonstruojami) esamose gyvenvietėse ir tvarkymo plane nurodytose vietose“ neprieštarauja 
Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktui. 

Sprendimas neskundžiamas.  
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1.1.5. 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 3 ir 4 punktų 
atitikties Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalims 

 
Administracinė byla Nr. I17-08/2007 

Procesinio sprendimo kategorija 17.1 
 

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

 
2007 m. kovo 5 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė), Arūno Sutkevičiaus 
(pranešėjas) ir Algirdo Taminsko, sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui 
Kęstučiui Griniui, atsakovo atstovams Ingai Černiuk, Danui Janulioniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo 
administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Egidijaus Klumbio prašymą ištirti, ar 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 03-15 patvirtintos 
Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 3 ir 4 punktai neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalims. 

 
Išplėstinė teisėjų kolegija 

 
n u s t a t ė : 
 

I. 
 

Lietuvos Respublikos Seimo narys Egidijus Klumbys 2006 m. birželio 7 d. pareiškimu (b. l. 1-3) 
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2005 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 03-15 patvirtintos Gamtinių dujų kainų viršutinių 
ribų skaičiavimo metodikos 3 ir 4 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 
straipsnio 2 ir 3 dalims; pripažinti, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. 
balandžio 12 d. nutarimu Nr. 03-15 patvirtintos Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 3 
ir 4 punktų redakcijos neatitinka Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 
panaikinti minėtų straipsnių redakcijas, kaip prieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams.  

Abejones ginčijamo norminio administracinio akto teisėtumu pareiškėjas grindžia šiais 
argumentais: 

1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – ir atsakovas, Komisija), vykdydama 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 2 punkte jai pavestą kompetencijos 
funkciją,  privalėjo vadovautis Lietuvos Respublikos kainų įstatymo 2 straipsniu ir 3 straipsniu, Lietuvos 
Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsniu, kuris nustato, kad kainos reguliuojamos nustatant jų 
viršutines ribas. Reguliavimo principai nustatomi energetikos sektorių įstatymuose ir Lietuvos Respublikos 
gamtinių dujų įstatymo  14 straipsnio (Kainų reguliavimas) 2, 3 dalyse.  

2. Komisija, priimdama 2005 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. 03-15 „Gamtinių dujų kainų 
viršutinių ribų skaičiavimo metodika“, privalėjo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. Konstitucijoje 
įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja ir teisės aktų hierarchiją, inter alia tai, kad poįstatyminiai 
teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai; jog poįstatyminiai 
teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais; kad poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų 
taikymo aktas nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo.  

2.1. Komisijos 2005 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 03-15 yra poįstatyminis teisės aktas, jis 
negali prieštarauti įstatymui, keisti įstatymo normų turinio, jame negali būti tokių teisės normų, kurios 
konkuruotų su įstatymo normomis. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad poįstatyminiuose aktuose, 
nustatančiuose mokesčių įstatymų įgyvendinimo tvarką, negali būti teisės normų, nustatančių kitokį negu 
įstatymo nustatytasis teisinį reguliavimą ir konkuruojančių su įstatymo normomis (Konstitucinio Teismo 
2003 m. lapkričio 17 d. nutarimas). Lietuvos Respublikos įstatymai Komisijai nesuteikė teisės koreguoti 
viršutinių dujų kainų ribų (kas pusmetį ar kasmet), todėl toks Komisijos veiksmas, keičiantis Lietuvos 
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Respublikos dujų įstatymo turinį ir jo normas, grubiai pažeidžia Konstitucijoje įtvirtintą teisinės valstybės 
principą. 

2.2. Komisija, priimdama 2005 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. 03-15 „Gamtinių dujų kainų 
viršutinių ribų skaičiavimo metodika”, privalėjo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kurie 
nesuteikia Komisijai teisės viršutinę dujų perdavimo ir paskirstymo kainų ribą kasmet koreguoti – 
priklausomai nuo infliacijos, Komisijos nustatytų efektyvumo koeficientų, dujų suvartojimo apimčių 
pasikeitimo bei kitų nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių kaitos. 

2.3. Lietuvos Respublikos įstatymai nesuteikia Komisijai teisės gamtinių dujų kainų 
reguliuojamiesiems vartotojams viršutinę ribą perskaičiuoti kas pusę metų, priklausomai nuo iš užsienio šalių 
perkamų dujų kainų pasikeitimo, o kartą per metus – ir dėl perdavimo bei paskirstymo kainų viršutinės ribos 
korekcijos. Toks dujų kainų viršutinių ribų kasmetinis koregavimas neatitinka Lietuvos Respublikos 
gamtinių dujų 14 straipsnio (Kainų reguliavimas) 2 ir 3 dalių redakcijos. 
 

II. 
 

Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo prašymą (b. l. 26-29) prašė atmesti pareiškėjo prašymą kaip 
nepagrįstą. Nurodė, kad ginčijamo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandžio 
12 d. nutarimo Nr. 03-15 nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir kitų teisės 
aktų nuostatoms. Savo poziciją atsakovas grindžia šiais argumentais: 

1. Dėl Komisijos įgaliojimų 
1.1. Komisija yra valstybės įstaiga ir savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos 
tarptautinėmis sutartimis, kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės 
nutarimais, kitais teisės aktais bei Komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 
m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747. 

1.2. Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 3 straipsnio l dalyje nustatyta, kad viešasis 
administravimas – įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir savivaldos institucijų, kitų 
įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems teisės aktams, vietos savivaldos 
institucijų sprendimams įgyvendinti, numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti. To paties straipsnio 
4 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai yra institucijos, įstaigos, tarnybos, valstybės tarnautojai 
(pareigūnai), turintys įstatymų suteiktas viešojo administravimo teises ir praktiškai įgyvendinantys 
vykdomąją valdžią ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas. 

1.3. Komisija, būdama centrinis valstybinis administravimo subjektas ir vadovaudamasi VAĮ, 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 ir 17 straipsniais bei Lietuvos Respublikos gamtinių dujų 
įstatymo 14 straipsniu, vykdo įstatymų priskirtas funkcijas ir pagal savo kompetenciją atlieka atitinkamus 
veiksmus gamtinių dujų sektoriuje. Komisijos nuostatų 5 punktas numato pagrindinius Komisijos tikslus ir 
uždavinius – prižiūrėti elektros energijos, gamtinių dujų, šilumos ir vandens ūkio rinkas įstatymų nustatyta 
tvarka. Komisijos nuostatų 6 punktas nustato Komisijos funkcijas: tvirtinti valstybės reguliuojamų kainų 
nustatymo metodikas; nustatyti valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas ir kt. 

2. Dėl gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos nuostatų teisėtumo 
2.1. Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio l dalies, 17 

straipsnio 5 dalies, Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio reikalavimus ir vadovaudamasi 
Komisijai suteikta kompetencija, 2005 m. balandžio 12 d. priėmė nutarimą Nr. 03-15 ,,Dėl gamtinių dujų 
kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“. 

2.2. Vykdant Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies reikalavimus, 
Metodikos 3 bei 4 dalyse nustatytos viršutinių kainų ribų koregavimo nuostatos. 

2.3. Ilgalaikiam periodui nustatytos viršutinių kainų ribos (ar bazinės kainos) analogiškai 
koreguojamos ir kitose energetikos šakose – elektros energetikos bei centralizuotos šilumos sektoriuose.  

2.4. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas XP - 
69 (3), kuris parengtas siekiant perkelti į nacionalinę teisę 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/55/EB „Dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 
98/30/EB“ (toliau – ir Direktyva) nuostatas, nustato tokius pat kainų reguliavimo principus. Šio projekto 23 
straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad „reguliuojamų kainų viršutinės ribos Komisijos sprendimu gali būti 
koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, mokesčiams, dujų transportavimo kiekiui, teisės aktų 
reikalavimams ar dujų įmonėms viršijus nustatytus rodiklius, tačiau ne dažniau kaip kartą per metus“. 

2.5. Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalys nustato, kad viršutines reguliuojamų dujų 
kainų ribas trejų metų laikotarpiui nustato Komisija. Tačiau šio įstatymo 4 bei 5 dalyse teigiama, kad dujų 
įmonės, kasmet ar kas pusmetį nustatydamos konkrečias reguliuojamas dujų kainas, neturi viršyti „nustatytų 
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didžiausių kainų“. Komisijos nuomone, „nustatytos didžiausios kainos“ ir yra pakoreguotos viršutinės ribos. 
Priešingu atveju, dujų įmonės susidurtų su diskriminuojančiu reguliavimu, nes nuo įmonės veiklos 
nepriklausantys veiksniai – tokie kaip infliacija, nauji mokesčiai– gali labai padidinti įmonių veiklos išlaidas. 
Nekoreguojant viršutinių kainų ribų, dujų įmonės turėtų galimybę nusistatyti kainas tik viena kryptimi – 
mažesne už viršutines kainų ribas, kuriose minėtų veiksnių pasikeitimas neatsispindi. O esant priešingam šių 
veiksnių poveikiui – vartotojai būtų priversti mokėti nepagrįstai dideles kainas. 

2.6. Sistemiškai vertinant energetikos šakas reguliuojančių teisės aktų nuostatas, darytina išvada, 
kad kainų skaičiavimo aspektu įstatymų leidėjas siekė nustatyti tokį pat teisinį reguliavimą visoms 
energetikos šakoms – elektrai, šilumai ir dujoms. Tačiau nepakankamai aiškiai apibrėžtos sąvokos leido 
pareiškėjui daryti klaidingą prielaidą, kad nustatydamas gamtinių dujų srities normas įstatymų leidėjas siekė 
nustatyti iš esmės kitokį (diskriminacinį dujų įmonių atžvilgiu) reguliavimą. Pareiškėjas, skųsdamas 
Komisijos Metodikos nuostatas, neįvertino jos santykio su Direktyvos, Lietuvos Respublikos energetikos ir 
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymų nuostatomis. 

3. Dėl administracinės diskrecijos teisės įgyvendinimo 
3.1. Pagal Konstitucijos 5 straipsnį, valdžios galias riboja Konstitucija, valdžios įstaigos tarnauja 

žmonėms. Šios nuostatos – tai valstybės valdžios institucijų organizacijos ir funkcionavimo pagrindas. 
Kiekvienai valstybės valdžios institucijai suteikiama jos paskirtį atitinkanti kompetencija, kurios konkretus 
turinys priklauso nuo valstybės valdymo formos, institucijos vietos tarp kitų valstybės valdžios institucijų, 
jos įgaliojimų santykio su kitų institucijų įgaliojimais. Komisija taip pat užima tam tikrą vietą valstybės 
valdžios sistemoje ir vykdo jai pavestas funkcijas. Komisijos, kaip viešojo valdymo subjekto, pagrindinė 
paskirtis – įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimas energetikos ir kitose, įstatymų nustatytose, srityse. Be 
to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal administracinės teisės reguliuojamų santykių specifiką yra 
atitinkamas reguliavimo metodas. Tai administracinis teisinis metodas, kurio esmę sudaro tai, kad 
reguliuojamo santykio šalys nėra viena kitai lygios, jų tarpusavio teisinė padėtis paprastai išreiškiama 
valdžios ir pavaldumo kategorijomis. Tai reiškia, kad viena santykio šalis (šiuo atveju – ir Komisija) turi 
valdingus įgaliojimus spręsti tam tikrus klausimus bei priimti teisiškai privalomus sprendimus netgi dėl 
tiesiogiai nepavaldžių subjektų. 

3.2. Komisija, priimdama atitinkamus sprendimus pagal jai priskirtą kompetenciją, savo veikloje 
vadovaujasi VAĮ 4 straipsnyje reglamentuotais viešojo administravimo principais: įstatymo viršenybės 
(Komisijos kompetencija yra nustatyta įstatymo, o jos veikla atitinka įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus); 
objektyvumo (Komisijos sprendimu priėmimas ir kiti veiksmai yra nešališki, objektyvūs); proporcionalumo 
(Komisijos sprendimai yra proporcingi administravimo tikslui); nepiktnaudžiavimo valdžia (Komisija 
nevykdo tokios veiklos, kuriai ji neturi suteiktų įgaliojimų bei nepriima sprendimų pagal savo kompetenciją 
siekiant tikslų, kurie įstatyme nenumatyti) ir tarnybinio bendradarbiavimo (Komisija, rengdama 
administracinius aktus, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, teikia ir gauna reikalingą informacinę bei 
kitokią pagalbą). 

3.3. Visoms viešojo administravimo institucijoms yra suteikta diskrecijos teisė. Viešojo 
administravimo institucija, įgyvendindama diskrecijos teisę, realizuodama jai suteiktus valdingus įgaliojimus, 
privalo laikytis tam tikrų administracinius aktus liečiančių principų, tarp kurių – diskrecijos įgyvendinimas, 
laikantis tų tikslų, kuriems pasiekti buvo suteikti atitinkami įgalinimai. Esminis diskrecijos pranašumas 
siejamas su tuo, kad taisyklės turi trūkumų ir ne visada funkcionuoja tinkamai. Taisykles kuriančiam 
subjektui ne visuomet pavyksta sėkmingai numatyti visas problemas, kurias turės spręsti taisyklės. Diskrecija 
gali užpildyti teisės spragas. Diskrecija leidžia atsižvelgti į visas turinčias reikšmės specifines aplinkybes, o 
tai nėra įmanoma kuriant bendro pobūdžio taisykles. Diskrecija lemia geresnius sprendimus, nes iš esmės ji 
yra priemonė, griaunanti biurokratinį mąstymo būdą. 

4. Patenkinus pareiškėjo reikalavimus, galimos ekonomines pasekmės. Pavyzdžiui, nepakoregavus 
didžiausios Lietuvos gamtinių dujų tiekimo įmonės akcinės bendrovės ,,Lietuvos dujos” viršutinių kainų ribų 
(jos galioja nuo 2005 m. liepos l d.) per metus įmonė patirtų apie 130 mln. Lt nuostolių (dėl dujų importo 
kainų augimo). 

 
Išplėstinė teisėjų kolegija  
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III. 
 

Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. spalio 10 d. priėmė Gamtinių dujų įstatymą Nr. VIII-1973, 
kurio paskirtis – nustatyti bendruosius gamtinių dujų sektoriaus organizavimo principus ir gamtinių dujų 
įmonių veiklą bei santykius su vartotojais. Šiame įstatyme įtvirtintos nuostatos ir dėl dujų sektoriuje 
reguliuojamų kainų, viršutinių dujų perdavimo, paskirstymo ir laikymo kainų nustatymo laikotarpio. 
Detalesnė dujų kainų viršutinių ribų nustatymo tvarka minimame teisės akte nebuvo įtvirtinta. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2005 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. O3-15 
patvirtino Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodiką, parengtą vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais ir taikoma nustatant 
gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo kainų ir dujų kainų reguliuojamiems vartotojams viršutines ribas. 

Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnyje (2003 m. vasario 19 d. redakcija) numatyta: 
„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 didžiausių kainų, 
kiekvienais metais nustato dujų įmonės. 
  5. Reguliuojamiesiems vartotojams dujų kainas, neviršijančias didžiausių 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 pripažintos 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“. 
 Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos (redakcija galiojanti nuo jos 
paskelbimo iki prašymo nagrinėjimo) 2-4 punktuose nurodyta: 

„2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato viršutines dujų perdavimo, 
paskirstymo kainų ribas ir viršutinę dujų kainų ribą reguliuojamiesiems vartotojams trejų metų laikotarpiui. 
Dujų įmonės nustato konkrečias perdavimo, paskirstymo kainas ir dujų kainas reguliuojamiesiems 
vartotojams, neviršijančias Komisijos nustatytų viršutinių ribų. 
 3. Viršutinė dujų perdavimo ir paskirstymo kainų riba kasmet koreguojama priklausomai nuo 
infliacijos, Komisijos nustatytų efektyvumo koeficientų, dujų suvartojimo apimčių pasikeitimo bei kitų, nuo 
įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių kaitos. 
 4. Gamtinių dujų kainų reguliuojamiesiems vartotojams viršutinė riba perskaičiuojama kas pusę 
metų priklausomai nuo iš  užsienio šalių perkamų dujų kainų pasikeitimo, o kartą per metus – ir dėl 
perdavimo bei paskirstymo kainų viršutinės ribos korekcijos“. 
 Pagal pareiškėjo E. Klumbio prašymą ištirti, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2005 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. O3-15 patvirtintos Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų 
skaičiavimo metodikos 3 ir 4 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 
straipsnio 2 ir 3 dalims, būtina atsižvelgti į bendrąją energetikos politiką, strategiją, tvarkymo ir priežiūros 
principus, Gamtinių dujų įstatymo tikslą, dujų sektoriuje reguliuojamas kainas, aiškinti sąvokas vartojamas, 
reglamentuojant dujų kainų reguliavimą. 
 Bendruosius energetikos politikos, strategijos, tvarkymo, priežiūros principus nusako Lietuvos 
Respublikos energetikos įstatymas, tačiau atskirų energetikos sektorių veiklos ir energetikos įmonių bei 
vartotojų santykių ypatumus nustato kiti įstatymai. Įvairios energetikos ūkio dalys priklauso bendrai 
energetikos sistemai, bet dėl savo specifikos jas reguliuoja skirtingi teisės aktai, kurie taikomi 
visuomeniniams santykiams, apibrėžiamiems pastaraisiais teisės aktais. Antai Elektros energijos įstatymas ir 
jį lydintys poįstatyminiai teisės aktai, inter alia liečiantys kainodaros principus, netaikomi energetikos 
sektoriuje pagrįstame energijos gavimu, naudojant importuojamus gamtinių dujų išteklius arba išgaunamas 
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dujas. Todėl sprendžiant pareikštą prašymą analizuotini tie teisės aktai, kurie apibrėžia gamtinių dujų rinką, 
kainų, trečiųjų šalių naudojimosi dujotiekiais reguliavimo principus. Draudimo tuos pačius teisės aktus, 
neatsižvelgiant į specifiką, taikyti skirtingiems bendro energetikos ūkio dalims poziciją jau pirmiau yra 
suformavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. spalio 19 d. nutartyje. „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. 
balandžio 12 d. nutarimu Nr. O3-15 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, pagrindžia 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“ (Administracinė byla Nr. I1-05/2006). 
 Prieš priimant Gamtinių dujų įstatymą buvo numatyta, kad jo tikslas – nustatyti gamtinių dujų 
rinkos, kainų principus, kuriais būtų siekiama užtikrinti saugų ir efektyvų vartotojų aprūpinimą dujomis, 
garantuoti nediskriminacines vartotojų naudojimosi dujotiekiais sąlygas, siaurinti monopolines dujų įmonių 
veiklos sritis, didinti jų veiklos skaidrumą. Gamtinių dujų įstatymu apsispręsta prioritetą teikti vartotojams, o 
įmonių veiklą nukreipti jų poreikių tenkinimui, gamtinių dujų įmonėms nustatant tam tikrus įpareigojimus. 
Įpareigojimais siekiama užtikrinti saugų, patikimą, neviršijant nustatytos kainos, dujų tiekimą. Taigi jau iš 
Gamtinių dujų įstatymo projekto Aiškinamojo rašto (2000 m. liepos 19 d. P-2779) matyti, kad vienas iš 
Gamtinių dujų įstatymo prioritetinių tikslų – vartotojų interesų gynimas, siekis užtikrinti perkamų dujų 
kainos nekintamumą per apibrėžtą laiko tarpą. 
 Gamtinių dujų įstatymo projekte numatyti tikslai iš esmės ir buvo įtvirtinti priėmus Gamtinių dujų 
įstatymą, kurio 1 straipsnyje pasisakyta, kad šis įstatymas nustato bendruosius gamtinių dujų sektoriaus 
organizavimo  principus ir gamtinių dujų įmonių veiklą bei santykius  su vartotojais (tiekiant, paskirstant, 
perduodant ir laikant gamtines dujas). Vartotojų interesų gynimas apspręstas Gamtinių dujų įstatymo 14 
straipsnyje, kurio 2 dalies ir 3 dalies nuostatose išdėstytas imperatyvas – Komisijos nustatytas dujų 
perdavimo, paskirstymo ir laikymo kainų, dujų kainų reguliuojamiems vartotojams viršutines ribas nekeisti 
trejus metus. Nurodytų normų kontekste vartojama sąvoka „viršutinė dujų kainų riba“ reiškia, kad dujų 
įmonės turi teisę pardavinėti dujas kainomis neviršijančiomis viršutinės dujų kainų ribos, nustatytos trejų 
metų laikotarpiui. Įstatymų leidėjas neišskyrė išimčių dėl viršutinės dujų kainos ribos keitimo esant tam 
tikroms aplinkybėms. Šios ribos nekintamumas apibrėžtu laiko tarpu iš esmės suprantamas ir pripažįstamas 
atsakovo, nors teismo posėdžio metu teigta priešingai. Tokį teiginį suformuoja Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos siūlymas Seimo Ekonomikos komitetui dėl Gamtinių dujų įstatymo projekto 
pataisų. Siūlyme dėstoma, jog reikėtų keisti visą 14 straipsnį. Manoma, kad 14 straipsnio 2 punktas turėtų 
būti toks: „Viršutines perdavimo, paskirstymo ir laikymo gamtinių dujų kainų ribas 3–5 metų laikotarpiui 
nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“. 14 straipsnio 3 punkto redakcija turėtų būti 
tokia: „ Viršutines kainų ribas reguliuojamiems vartotojams 3–5 metų laikotarpiui nustato Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija“, o 14 straipsnio 5 punktas turėtų būti išdėstomas taip: „Konkrečias gamtinių 
dujų bei jų tiekimo paslaugų kainas, neviršijančias viršutinės kainų ribos kiekvienais metais nustato 
paslaugos tiekėjas. <...>. Komisija turi teisę vienašališkai nustatyti šio straipsnio 2 ir 3 punkte nurodytas 
kainas“ (2000 m. rugsėjo 29 d. Ekonomikos komiteto išvada Gamtinių dujų įstatymo projektui Nr. P-
2779(2)). 
 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Ekonomikos komitetui, rengiant Gamtinių dujų 
įstatymą, dar kartą pakartojo savo pastabas ir pažymėjo, kad jei reguliuojama kainų viršutinė riba, tai ji turi 
būti nustatoma ilgesniam (3–5) metų laikotarpiui ir neperžiūrima kasmet. Konkreti kaina gali būti 
koreguojama kasmet ar kas pusmetį, priklausomai nuo metodikoje numatytų veiksnių: dujų pirkimo kainos, 
infliacijos, lito keitimo santykio ir kt., todėl 14 straipsnio 4 dalis turėtų būti išdėstyta taip: ,,Konkrečias 
gamtinių dujų bei jų tiekimo ir laikymo paslaugų kainas, neviršijančias viršutinės kainų ribos, kiekvienais 
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metais (kas pusmetį?) nustato paslaugos tiekėjas“ (2000 m. rugsėjo 29 d. Ekonomikos komiteto išvada 
Gamtinių dujų įstatymo projektui Nr. P-2779(2)). 

Taigi šalys, dalyvavusios Gamtinių dujų įstatymo rengime, expressis verbis suprato, jog viršutinė 
dujų kainos riba bus nekintama nustatytu laiko tarpu. Atsakovo dėstoma pozicija, kad 14 straipsnio 4 dalyje 
ir to paties straipsnio 5 dalyje vartojama sąvoka „didžiausia kaina“ yra išvestinė iš „viršutinės kainos“ ir gali 
būti koreguojama kaip numatyta Metodikos 3 bei 4 punktuose, nėra pakankamai pagrįsta vien dėl aukščiau 
išdėstytų motyvų, t. y. įstatymų leidėjo – aukščiausios tautos atstovaujamos institucijos siektų tikslų – 
apsaugoti vartotojų interesus ir teisėtus jų lūkesčius, gamtinių dujų rinką padaryti skaidresnę. Pastarieji tikslai 
patvirtinti ir siūlant Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio papildymą. Aiškinamajame rašte dėl Lietuvos 
Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projekto 1 straipsnio „Įstatymo 
projekto tikslas“ pažymėta: ,,užtikrinti vartotojų interesų apsaugą bei stabilų gamtinių dujų tiekimą, apriboti 
galimybes piktnaudžiavimui dujų tiekimo įmonėms, užimančioms dominuojančią ar monopolinę padėtį dujų 
tiekime“(Aiškinamasis raštas Nr. IXP-2574 2003 m. gegužės 20 d.). Priešingu atveju būtų nepaisoma 
konstitucinės justicijos bylose akcentuojamo teisinės valstybės principo. Konstitucinis Teismas yra ne kartą 
pažymėjęs, kad „neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra  teisėtų lūkesčių  apsauga, teisinis 
tikrumas ir  teisinis saugumas. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, 
nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise“ (Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25  d. 
nutarimas). 
 Kitas argumentas, paneigiantis atsakovo poziciją dėl „didžiausios kainos“ išvestinumo iš 
„viršutinės kainos“, yra lingvistinis teisės akto aiškinimas. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas žodį 
„viršutinis“ apibrėžia kaip viršuje esantį, o tai reiškia, kad nors daiktas ir yra didelis („didelis“ – žymus savo 
apimtimi, dydžiu (aukščiu, ilgiu, pločiu), bet jis niekaip negali nustelbti ar užgožti to, kas yra viršuje. Iš 
esmės tai skirtingos sąvokos, ką pripažįsta ir ginčo šalys, ir tos sąvokos vartotinos ne tame pačiame 
socialinės kalbos kontekste, todėl logine bei lingvistine prasme būtų ydinga teigti, jog kaina gali būti 
didžiausia ir pripažįstama išvestine sąvoka iš definicijos „viršutinė riba“. Juridinės technikos prasme 
aptariamų sąvokų vartojimas Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnyje iškraipo šios teisės normos esmę ir 
tikslus, todėl traktuotina, jog viršutinė riba niekada negali būti viršijama maksimalios ribos ir turi išlikti tokį 
laiko tarpą, kokį nustato norminio teisės akto leidėjas.  
 Svarstant pareiškėjo prašymą būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad į Metodikos 2 punktą yra 
perkeltos Gamtinių dujų įstatymo 2 ir 3 dalys: „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  nustato 
viršutines dujų perdavimo, paskirstymo kainų ribas ir viršutinę dujų kainų ribą reguliuojamiesiems 
vartotojams trejų metų laikotarpiui. Dujų įmonės nustato konkrečias perdavimo,  paskirstymo kainas ir dujų 
kainas reguliuojamiesiems vartotojams, neviršijančias Komisijos nustatytų viršutinių ribų“. Metodikos 3 ir 4 
punktuose įtvirtinus nuostatą, jog „viršutinė dujų perdavimo ir paskirstymo kainų riba kasmet koreguojama 
priklausomai nuo infliacijos, Komisijos nustatytų efektyvumo koeficientų, dujų suvartojimo apimčių 
pasikeitimo bei kitų, nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių kaitos“ ir „gamtinių dujų kainų 
reguliuojamiesiems vartotojams viršutinė riba  perskaičiuojama kas pusę metų priklausomai nuo iš užsienio 
šalių perkamų dujų kainų pasikeitimo, o kartą per metus – ir dėl perdavimo bei paskirstymo kainų viršutinės 
ribos korekcijos“ paneigia imperatyvą dėl viršutinės dujų kainos ribos, nustatytos tiek toje pačioje 
Metodikoje, tiek Gamtinių dujų įstatyme. Poįstatyminiuose teisės aktuose, o šiuo atveju Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. O3-15 patvirtintos Gamtinių dujų 
kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 3 ir 4 punktuose, negali būti nustatytas kitoks teisinis 
reguliavimas negu įstatymuose, nagrinėjamu atveju – Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnyje. 
 Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 03-15 patvirtintos Gamtinių 
dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 3 ir 4 punktai prieštarauja Lietuvos Respublikos gamtinių 
dujų įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalims (2003 m. vasario 19 d. įstatymo redakcija). 
 

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

 
n u s p r e n d ž i a: 
 

Pripažinti, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandžio 12 d. 
nutarimu Nr. O3-15 patvirtintos Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 3 ir 4 punktai 
prieštarauja Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalims. 

Laikyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 
O3-15 patvirtintus Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 3 ir 4 punktus panaikintais. 



Nutartys ir sprendimai                      Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo 

 

 39 

Sprendimas neskundžiamas.  
 
 
1.1.6. Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 8 d. 

įsakymu Nr. 2-208 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų 
atestacijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų 20 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad tuo 
atveju, jei tiesioginis vadovas pareigūno tarnybinę veiklą įvertina gerai, atestacijos lapas 
pateikiamas Atestacijos komisijos pirmininkui tvirtinti, o Atestacijos komisijos pirmininkui 
nesutikus su vertinimu, pareigūno veiklą vertina Atestacijos komisija, taip pat Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų 22 punkto ta 
apimtimi, kuria nustatyta, kad tuo atveju, jei pareigūnų veiklą vertina Atestacijos komisijos 
pirmininkas, nepriklausomai nuo vertinimo, atestacijos lapai pateikiami Atestacijos komisijai, 
kuri šiuos pareigūnus vertina komisijos posėdyje, neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 10 straipsnio 3 daliai. 

 
Administracinė byla Nr. I17-09/2007 

Procesinio sprendimo kategorija 17.1 
 

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

 
2007 m. kovo 7 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus 
Baranovo, Birutės Janavičiūtės, Arūno Sutkevičiaus, Vaidos Urmonaitės ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos 
pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei, dalyvaujant atsakovo atstovui Audriui 
Bereišiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2006 m. birželio 5 d. prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 
tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 2-208 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų 
tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų 
tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų 20 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad tuo atveju, jei 
tiesioginis vadovas pareigūno tarnybinę veiklą įvertina gerai, atestacijos lapas pateikiamas Atestacijos 
komisijos pirmininkui tvirtinti, o Atestacijos komisijos pirmininkui nesutikus su vertinimu, pareigūno veiklą 
vertina Atestacijos komisija, taip pat Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos 
nuostatų 22 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad tuo atveju, jei pareigūnų veiklą vertina Atestacijos 
komisijos pirmininkas, nepriklausomai nuo vertinimo, atestacijos lapai pateikiami Atestacijos komisijai, kuri 
šiuos pareigūnus vertina komisijos posėdyje, neprieštarauja Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, patvirtinto 
2003 m. balandžio 1 d. įstatymu Nr. IX-1409, 10 straipsnio 3 daliai. 
 

Teisėjų kolegija  
 
n u s t  a t  ė :  

I. 
 

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą (toliau – ir pagrindinė 
byla) pagal pareiškėjo G. Č. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – ir 
Tarnyba, STT) dėl įsakymo panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo. 

Remdamasis bylos nagrinėjimo metu pareiškėjo G. Č. pareikštu prašymu ir sutikdamas su jame 
išdėstytais motyvais, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. birželio 5 d. nutarė sustabdyti 
pagrindinę administracinę bylą ir prašyti Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ištirti, ar Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 8 įsakymu Nr. 2-208 patvirtintų 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 20 
punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad tuo atveju, jei tiesioginis vadovas pareigūno tarnybinę veiklą 
įvertina gerai, Atestacijos lapas pateikiamas Atestacijos komisijos pirmininkui tvirtinti, o Atestacijos 
komisijos pirmininkui nesutikus su vertinimu, pareigūno veiklą vertina Atestacijos komisija, taip pat 22 



Nutartys ir sprendimai                      Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo 

 

 40 

punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad tuo atveju, jei pareigūno tarnybinę veiklą vertina Atestacijos 
komisijos pirmininkas, nepriklausomai nuo įvertinimo, Atestacijos lapai pateikiami Atestacijos komisijai, 
kuri šiuos pareigūnus vertina komisijos posėdyje, neprieštarauja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 
tarnybos statuto (toliau – ir Statutas) 10 straipsnio 3 daliai. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas savo prašymą ištirti norminio administracinio akto 
teisėtumą grindžia šiais argumentais: 

1. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestaciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 10 straipsnis, kurio 3 dalis nustato, kad tarnybos pareigūnų tarnybinę 
veiklą per kalendorinius metus vertina tiesioginis tarnybos pareigūno vadovas. Kiekvienų kalendorinių metų 
pabaigoje tiesioginis tarnybos pareigūno vadovas arba tarnybos pareigūną į pareigas priimantis asmuo ar jo 
įgaliotas asmuo tarnybos pareigūno tarnybinę veiklą įvertina labai gerai, gerai arba nepatenkinamai. Jei 
tarnybos pareigūno tarnybinė veikla įvertinama labai gerai arba nepatenkinamai, tarnybos pareigūną vertina 
atestacijos komisija dėl jo tolesnės veiklos. Tuo tarpu Nuostatų 20 punktas numato, kad jeigu tiesioginis 
vadovas įvertina pareigūno veiklą gerai ir atestuojamasis su šiuo vertinimu sutinka, Atestacijos lapas 
pateikiamas Atestacijos komisijos pirmininkui tvirtinti. Jeigu Atestacijos komisijos pirmininkas su vertinimu 
nesutinka, jis nurodo nesutikimo motyvus, kitokį vertinimą, siūlymą ir pateikia Atestacijos lapą Atestacijos 
komisijai. Nuostatų 22 punktas numato, kad pareigūnų, kurių tarnybinę veiklą vertina Atestacijos komisijos 
pirmininkas, Atestacijos lapai pateikiami Atestacijos komisijai. Atestacijos komisija šiuos pareigūnus vertina 
komisijos posėdyje. 

Statuto 10 straipsnio 3 dalis nenumato galimybės, kad tiesioginiam vadovui įvertinus pareigūno 
veiklą gerai, ji dar būtų vertinama Atestacijos komisijos pirmininko, o tuo atveju, jei tiesioginis pareigūno 
vadovas kartu yra ir Atestacijos komisijos pirmininkas – kad pareigūno veikla papildomai būtų vertinama 
Atestacinėje komisijoje. Statuto 10 straipsnio 3 dalis numato galimybę ir būtinumą pareigūno veiklą vertinti 
Atestacijos komisijoje tik tada, kai jo veiklą tiesioginis vadovas įvertina labai gerai arba nepatenkinamai. 

2. Statute įtvirtintas pareigūnų atestavimo reglamentavimas savo esme yra analogiškas valstybės 
tarnautojų vertinimui, įtvirtintam Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnyje, kurio 2 
dalyje nustatyta, jog valstybės tarnautoją vertina vertinimo komisija, jeigu valstybės tarnautojo tarnybinė 
veikla tiesioginio vadovo yra įvertinta labai gerai arba nepatenkinamai. Vertinimo tvarką detalizuojančių 
Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklių (toliau – ir 
Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17d. nutarimu Nr. 909 (2005 m. 
balandžio 4 d. nutarimo Nr. 358 redakcija), 9 punkte taip pat numatyta, kad vertinimo komisijai perduodama 
valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos išvada, jeigu valstybės tarnautojo veiklą tiesioginis vadovas įvertina 
labai gerai arba nepatenkinamai. Šiose Taisyklėse nenumatyta, kad tiesioginio vadovo gerai įvertinto 
valstybės tarnautojo veiklą galėtų vertinti vertinimo komisija. 

 
II. 

 
Atsakovas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atsiliepime į Vilniaus apygardos 

administracinio teismo prašymą nesutinka su teiginiais, kad skundžiamų Nuostatų 20 ir 22 punktai 
prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Savo poziciją atsakovas grindžia šiais argumentais: 

1. Nuostatų 2 punkte yra nustatyta, kad STT pareigūnų atestacija vyksta dviem etapais: pirmiausia 
atestuojamąjį pareigūną vertina tiesioginis vadovas, o per antrąjį atestacijos tarpsnį pareigūną vertina STT 
direktoriaus įsakymu dvejiems metams sudaryta nuolatinė Atestacijos komisija. Pasirinktas STT pareigūnų 
tarnybinės veiklos vertinimo modelis visada leidžia patikrinti tiesioginio vadovo vertinimo aspektus ir 
pagrįstai pritarti arba nepritarti tiesioginio vadovo vertinimui bei minėtu būdu valstybės tarnyboje 
užtikrinamas skaidrumo ir objektyvumo principų įgyvendinimas.  

STT pareigūno tarnybinė veikla galutinai įvertinama, kai STT direktoriaus įgaliotas asmuo 
patikrina tiesioginio vadovo pirminio vertinimo pagrįstumą. Tais atvejais, kai STT direktoriaus įgaliotas 
asmuo (Atestacijos komisija) patikrina vertinamo STT pareigūno tiesioginio vadovo (Atestacijos komisijos 
pirmininko) vertinimą ir su juo nesutinka, galutinis STT pareigūno tarnybinės veiklos įvertinimas labai gerai, 
gerai arba nepatenkinamai priklauso Atestacijos komisijos kompetencijai, ir būtent komisija priima vieną iš 
Nuostatų 27-28 punktuose nustatytų siūlymų arba patvirtina tiesioginio vadovo (Atestacijos komisijos 
pirmininko) vertinimą.  

2. Statuto 10 straipsnio 2 dalis yra bendroji norma, kuri nustato, kaip Atestacijos komisija gali 
visais atvejais vertinti STT pareigūnų tarnybinės veiklos rezultatus, tuo tarpu Statuto 10 straipsnio 3 dalis yra 
specialioji norma, kuri numato privalomus atvejus (esant tiesioginio vadovo labai geram ar nepatenkinamam 
įvertinimui), kai tik Atestacijos komisijai yra suteikta teisė vertinti tiesioginio vadovo įvertinimą bei priimti 
siūlymus dėl vertinamo STT pareigūno tolesnės veiklos.  
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3. Nuostatuose detaliai reglamentuojama STT pareigūnų atestacijos procedūra, siekiant užtikrinti 
atestacijos objektyvumą ir skaidrumą, įtvirtinti STT pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo kontrolės 
mechanizmą.  

4. Statuto 10 straipsnio 3 dalies nuostatų turinys turi būti aiškinamas atsižvelgiant į visas šio 
straipsnio dalies nuostatas. Statuto 10 straipsnio 3 dalis nustato, kad Atestacijos komisija vertina STT 
pareigūnų tarnybinės veiklos rezultatus ir kvalifikaciją. Šio straipsnio 3 dalies pirmajame sakinyje teigiama: 
„tarnybos pareigūnų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus vertina tiesioginis tarnybos pareigūno 
vadovas“. Šios dalies antrame sakinyje nurodoma, kad „kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje tiesioginis 
tarnybos pareigūno vadovas arba tarnybos pareigūną į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo 
tarnybos pareigūno tarnybinę veiklą įvertina labai gerai, gerai arba nepatenkinamai“. Įstatymų leidėjas, 
priimdamas šias nuostatas, nurodė, kad tarnybos pareigūno tarnybinė veikla, be įvertinimo labai gerai ir 
nepatenkinamai, gali būti įvertinta ir gerai. Įstatymų leidėjas, nustatydamas vertinimą ,,gerai“, siekė 
sureguliuoti ir šio įvertinimo tvirtinimą, padarinius ir kontrolės mechanizmo užtikrinimą. Įstatymų leidėjas 
Statute šių klausimų tiesiogiai neišaiškino, tačiau Statuto 10 straipsnio 4 dalyje šią pareigą perleido STT 
direktoriui, nurodydamas, jog „tarnybos pareigūnų vertinimo kriterijus, periodiškumą ir tvarką, Atestacijos 
komisijos veiklą reglamentuoja STT direktoriaus įsakymu patvirtinti nuostatai“. 

5. STT direktorius, vykdydamas Statuto 10 straipsnio nuostatas, patvirtino vienodą STT pareigūnų 
atestacijos tvarką, kurioje nustatyta, kas yra atestacija, keliais etapais ji vykdoma, kaip įforminama, kokie 
pareigūnai yra neatestuojami, apibrėžtas bendras kontrolės mechanizmas, taip pat sureguliuoti teigiamo 
vertinimo aspektai ir kiti klausimai. Statuto 10 straipsnio 3 dalyje nėra draudimo STT direktoriui 
reglamentuojant atestacijos tvarką sureguliuoti vertinimą ,,gerai“ taip, kad pareigūnų, kurių tarnybinę veiklą 
vertina Atestacijos komisijos pirmininkas (pareigūno tiesioginis vadovas), atestacijos lapai būtų pateikiami 
Atestacijos komisijai vertinti komisijos posėdyje, nes Statuto 10 straipsnyje nėra nustatytas baigtinis 
komisijos veiklos sąrašas, o tik baigtinis sprendimų priėmimo sąrašas. 

6. Pagal Statuto nuostatas Atestacijos komisija yra sudaroma dvejiems metams ir yra nuolatinė. 
Atsižvelgiant į tai, jog Atestacijos komisija geriausiai žino pokyčius, vykstančius tarnyboje, yra 
objektyviausia jai pavesti tiesioginio vadovo atlikto pareigūno atestacijos vertinimo patikrinimą. Be to, 
Atestacijos komisija yra sudaryta iš aukštas pareigas einančių STT pareigūnų (struktūrinių padalinių vadovų), 
kurių kvalifikacija ir kompetencija STT direktoriui abejonių nekelia. 

7. STT pareigūno (struktūrinio padalinio vadovo) tarnybinę veiklą įvertinus Atestacijos komisijos 
pirmininkui, atestacijos lapai pateikiami Atestacijos komisijai vertinti Atestacijos komisijos posėdyje, todėl 
nėra pažeidžiamos vertinamo STT pareigūno teisės, o daug skaidriau ir objektyviau yra įvertinamos visos 
aplinkybės, susijusios su STT pareigūno tarnybinės veiklos vertinimu, be to, STT pareigūnas turi teisę 
Atestacijos komisijos siūlymo pagrindu priimtą STT direktoriaus jam nepalankų sprendimą apskųsti teismui. 

 
Teisėjų kolegija 
 

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

III. 
 
 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestaciją reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 1 d. įstatymu Nr. IX-1409, 10 
straipsnis. Šio straipsnio 8 dalis (atsakovo atsiliepime klaidingai nurodyta 4 dalis) paveda Specialiųjų tyrimų 
tarnybos direktoriui patvirtinti nuostatus, reglamentuojančius Tarnybos pareigūnų vertinimo kriterijus, 
periodiškumą ir tvarką, o taip pat Atestacijos komisijos veiklą. Šiuos nuostatus Specialiųjų tyrimų tarnybos 
direktorius patvirtino 2004 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 2-208.  
 Nuostatų 20 punktas nustato:  
 „Jeigu tiesioginis vadovas įvertina pareigūno tarnybinę veiklą gerai ir atestuojamasis su šiuo 
vertinimu sutinka, Atestacijos lapas pateikiamas Atestacijos komisijos pirmininkui tvirtinti. Atestacijos 
komisijos pirmininkui patvirtinus Atestacijos lapą atestuojamasis pareigūnas laikomas tinkamu eiti esamas 
pareigas ir pareigūnui paliekama jo turima kvalifikacinė kategorija. Atestacijos komisijos pirmininko 
patvirtintas Atestacijos lapas perduodamas atsakingam už personalo tarnybą pareigūnui. Jeigu Atestacijos 
komisijos pirmininkas su šiuo tiesioginio vadovo vertinimu nesutinka, jis nurodo nesutikimo motyvus, kitokį 
vertinimą, siūlymą ir pateikia Atestacijos lapą Atestacijos komisijai. Atestacijos komisija atestuojamąjį 
pareigūną vertina komisijos posėdyje. Jeigu Atestacijos komisijos pirmininkas siūlo dėl atestuojamojo 
pareigūno priimti vieną iš šių nuostatų 18.1 ir 19 punktuose nurodytų sprendimų, Atestacijos komisija, 
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gavusi Atestacijos lapą, prieš 20 dienų iki Atestacijos komisijos posėdžio pasirašytinai informuoja 
atestuojamąjį pareigūną apie Atestacijos komisijos pirmininko vertinimą, siūlymą ir motyvus“.  
 Nuostatų 22 punkte nurodyta: 
 „Pareigūnų, kurių tarnybinę veiklą vertina Atestacijos komisijos  pirmininkas, Atestacijos lapai 
pateikiami Atestacijos komisijai. Atestacijos komisija šiuos pareigūnus vertina komisijos posėdyje.“ 
 Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta:  
 „Tarnybos pareigūnų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus vertina tiesioginis tarnybos 
pareigūno vadovas. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje tiesioginis tarnybos pareigūno vadovas arba 
tarnybos pareigūną į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo tarnybos pareigūno tarnybinę veiklą 
įvertina labai gerai, gerai arba nepatenkinamai. Jei tarnybos pareigūno tarnybinė veikla įvertinama labai gerai 
arba nepatenkinamai, tarnybos pareigūną vertina atestacijos komisija dėl jo tolesnės veiklos.“  
 Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas abejoja, ar neprieštarauja Statuto 10 
straipsnio 3 daliai Nuostatų 20 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad tuo atveju, jei tiesioginis vadovas 
pareigūno tarnybinę veiklą įvertina gerai, Atestacijos lapas pateikiamas Atestacijos komisijos pirmininkui 
tvirtinti, o Atestacijos komisijos pirmininkui nesutikus su vertinimu, pareigūno veiklą vertina Atestacijos 
komisija, taip pat 22 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad tuo atveju, jei pareigūno tarnybinę veiklą 
vertina Atestacijos komisijos pirmininkas, nepriklausomai nuo įvertinimo, Atestacijos lapai pateikiami 
Atestacijos komisijai, kuri šiuos pareigūnus vertina komisijos posėdyje.  
 Pareiškėjo skundo argumentai yra susiję su tuo, jog Statuto 10 straipsnio 3 dalis nenumato 
galimybės tiesioginiam vadovui įvertinus pareigūno veiklą gerai, dar sykį vertinti jį Atestacijos komisijos 
pirmininkui, o tuo atveju, jei tiesioginis vadovas kartu yra ir Atestacijos komisijos pirmininkas – kad 
pareigūno veikla papildomai būtų vertinama Atestacijos komisijoje. Pareiškėjas taip pat nurodo, jog toks 
teisinis reguliavimas Nuostatuose skiriasi nuo teisinio reguliavimo Valstybės tarnybos įstatyme, o tai, pasak 
pareiškėjo, dar labiau sustiprina abejones ginčijimo akto teisėtumu.   
 Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 10 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas suponuoja 
tokį Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo modelį, pagal kurį Tarnybos 
pareigūnų vertinimas susideda iš dviejų etapų. Pirmiausia, nuolatinį Tarnybos pareigūnų veiklos vertinimą 
per kalendorinius metus atlieka pareigūnų tiesioginis vadovas. Šio vertinimo rezultatai apibendrinami 
kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje, įvertinant pareigūną labai gerai, gerai arba nepatenkinamai ir 
surašant Atestacijos lapą (Nuostatų 12 – 16 p.). Antra, pareigūno tarnybinę veiklą per kalendorinius metus 
įvertinus labai gerai arba nepatenkinamai, tarnybos pareigūno vertinimas perduodamas Atestacijos komisijai, 
kuri įvertina pareigūną dėl jo tolesnės veiklos. Pagal Statuto 10 straipsnio 4 dalį, Atestacijos komisija gali 
įvertinti Tarnybos pareigūną labai gerai, gerai arba nepatenkinamai. Toks Specialiųjų tyrimų tarnybos 
pareigūnų atestacijos teisinis reguliavimas atsispindi ir Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintuose 
Nuostatuose (Nuostatų 2.1., 2.2. p.).  
 Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 10 straipsnio 3 dalyje tiesiogiai nenurodyta, jog Tarnybos 
pareigūno, kurį tiesioginis vadovas buvo įvertinęs gerai, veiklą papildomai vertintų kiti subjektai, tarp jų – ir 
Atestacijos komisija ar jos pirmininkas. Siekiant nustatyti, ar Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 10 
straipsnio 3 dalyje pateikiamas baigtinis sąrašas atvejų, kai Tarnybos pareigūną galėtų vertinti Atestacijos 
komisija bei jos pirmininkas, būtina sistemiškai išanalizuoti Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestaciją 
reglamentuojančias teisės normas.  
 Pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 10 straipsnio 1 dalį Specialiųjų tyrimų tarnybos 
direktoriaus įsakymu dvejiems metams sudaroma nuolatinė Atestacijos komisija. Ji susideda iš direktoriaus 
skirtų tarnybos pareigūnų. Statuto 10 straipsnio 2 dalis nurodo, jog Atestacijos komisija vertina tarnybos 
pareigūnų  tarnybinės veiklos rezultatus ir kvalifikaciją.  
 Statuto 10 straipsnio 1 dalis įtvirtina specialų organą, skirtą pareigūnų tarnybinės veiklos 
vertinimui, bei nustato jo sudarymo tvarką. Tuo tarpu Statuto 10 straipsnio 2 dalis suteikia Atestacijos 
komisijai bendro pobūdžio kompetenciją vertinti Tarnybos pareigūnų tarnybinės veiklos rezultatus ir 
kvalifikaciją. Pastaroji norma nenumato ir neriboja atvejų, nenustato būdų, kuriais Atestacijos komisija 
galėtų vertinti Tarnybos pareigūnų tarnybinės veiklos rezultatus ir kvalifikaciją. Statuto 10 straipsnio 8 dalis 
suteikia įgaliojimus Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui patvirtinti nuostatus, reglamentuojančius ne tik 
Tarnybos pareigūnų vertinimo kriterijus ir periodiškumą, bet ir vertinimo tvarką bei Atestacijos komisijos 
veiklą. Suteikti įgaliojimai reglamentuoti Atestacijos komisijos veiklą reiškia ir įgaliojimus detalizuoti šios 
komisijos kompetenciją tose ribose, kurią leidžia aukštesnės galios teisės aktai (konkrečiu atveju – 
Specialiųjų tyrimų tarnybos statutas), pareigūnų tarnybinės veiklos atestacijos paskirtis bei viešojo 
administravimo principai. Minėta, jog Statuto 10 straipsnio 2 dalis neriboja Atestacijos komisijos atliekamo 
Tarnybos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo. Įgyvendindamas Statuto 10 straipsnio 8 dalį, Specialiųjų 
tyrimų tarnybos direktorius turi ribotą diskrecijos teisę nustatyti, kokiais atvejais pareigūnų atestacijoje 
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dalyvaus Atestacijos komisija. Specialiųjų tyrimų tarnybos statutui prieštarautų toks teisinis reguliavimas, 
kuriame Atestacijos komisijai būtų suteikti įgaliojimai, kuriuos pagal Statutą turėtų įgyvendinti kiti subjektai, 
arba teisinis reguliavimas, draudžiantis  Atestacijos komisijai įgyvendinti funkcijas, kurios jai tiesiogiai 
numatytos Statute. Šiuo atveju Statuto nuostatos nenumato draudimo Atestacijos komisijai vertinti tiesioginio 
vadovo gerai įvertintą pareigūną, o Statuto 10 straipsnio 3 dalyje nėra pateiktas baigtinis sąrašas atvejų, kai 
pareigūno veiklą gali vertinti Atestacijos komisija. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija konstatuoja, kad Statuto 10 straipsnio 2 ir 3 dalys nekonkuruoja tarpusavyje. Statuto 10 straipsnio 2 
dalis įtvirtina bendrą normą, suteikiančią įgaliojimus Atestacijos komisijai vertinti Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūnų veiklos rezultatus ir kvalifikaciją, o Statuto 10 straipsnio 3 dalis pateikia privalomus 
atvejus, kai toks pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas Atestacijos komisijoje turi būti atliekamas. 
 

IV. 
 
 Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime yra konstatavęs, kad „valstybės tarnybos 
sistemos vieningumas nepaneigia galimybės tam tikrus valstybės tarnybos santykius reguliuoti 
diferencijuotai. Toks diferencijavimas galimas atsižvelgiant į tai, kad pagal Konstituciją būtina užtikrinti 
veiksmingą valstybės funkcijų vykdymą, garantuoti viešąjį interesą. Valstybės tarnybos santykių 
diferencijuotas teisinis reguliavimas grindžiamas valstybės (savivaldybių) institucijų bei jų vykdomų 
funkcijų ypatumais, šių institucijų vieta visų institucijų, per kurias vykdomos valstybės funkcijos, sistemoje, 
joms nustatytais įgaliojimais, atitinkamiems valstybės tarnautojams būtinomis profesinėmis savybėmis, kitais 
svarbiais veiksniais“. 
 Būtent toks valstybės tarnybos teisinių santykių diferencijavimas atsispindi Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pareigūnų atestacijoje ir kitų (nestatutinių) valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinime. 
Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestaciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų 
tarnybos statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 1 d. įstatymu Nr. IX-1409 bei šio 
Statuto 10 straipsnio 8 dalies pagrindu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2004 
m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 2-208 patvirtinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų 
atestacijos nuostatai. Tuo tarpu kitų (nestatutinių) valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-
855 redakcija) ir Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909. Valstybės 
tarnybos įstatymo nuostatos, nenurodytos šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje, statutiniams valstybės 
tarnautojams taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai (Valstybės tarnybos įstatymo 4 str. 2 d.). 
Taigi nėra pagrindo nestatutinių valstybės tarnautojų vertinimo taisyklių taikyti atestuojant Specialiųjų 
tyrimų tarnybos pareigūnus. Galimi atskirų grupių valstybės tarnautojų vertinimo procedūrų skirtumai 
savaime nėra neteisėti, jeigu tuo nepažeidžiami aukštesnės galios teisės aktai, nepaneigiama vertinimo 
paskirtis ir nepažeidžiami viešojo administravimo principai.  
 

V. 
 

 Nuostatose detalizuojama Atestacijos komisijos ir jos pirmininko kompetencija nepažeidžia 
atestuojamojo asmens teisių. Pagal ginčijamą Nuostatų 20 punktą, gerai įvertinto pareigūno Atestacijos lapą 
tvirtina Atestacijos komisijos pirmininkas, kuris, nesutikdamas su tiesioginio vadovo įvertinimu, nurodo 
nesutikimo motyvus, kitokį vertinimą, siūlymą ir pateikia Atestacijos lapą Atestacijos komisijai, vertinančiai 
pareigūną Atestacijos komisijos posėdyje, o tai, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, leidžia išsamiai 
įvertinti atestuojamojo pareigūno tarnybinės veiklos rezultatus. Analogiškai vertintinas ir Nuostatų 22 
punktas, pagal kurį Atestacijos lapai pateikiami vertinti Atestacijos komisijai visais atvejais, kai vertinamų 
pareigūnų tiesioginis vadovas yra Atestacijos komisijos pirmininkas. Pagal Nuostatų 20 punktą, 
nesutikdamas su tiesioginio vadovo įvertinimu, Atestacijos komisijos pirmininkas gali siūlyti Atestacijos 
komisijai įvertinti pareigūną tiek labai gerai, tiek ir nepatenkinamai. Kartu Atestacijos komisija gali priimti 
siūlymą tiek palankesnį, tiek ir nepalankesnį atestuojamajam pareigūnui, taip pat ir patvirtinti pirminį 
tiesioginio vadovo įvertinimą. Taigi Atestacijos komisija nėra saistoma nei tiesioginio vadovo, nei 
Atestacijos komisijos pirmininko siūlymu. Būtent Atestacijos komisija yra tas subjektas, turintis bendrąją 
kompetenciją, numatytą Statuto 10 straipsnio 2 dalyje, vertinti atestuojamus pareigūnus, tame tarpe ir tikrinti 
tiesioginio vadovo išvados pagrįstumą. Toks teisinis reguliavimas sukuria sąlygas objektyviai ir išsamiai 
įvertinti atestuojamojo pareigūno veiklą ir jos rezultatus.  
 Nuostatų 20 ir 22 punktuose įtvirtintu pareigūnų vertinimo mechanizmu taip pat nėra pažeidžiama 
atestacijos procedūros paskirtis, išplaukianti iš Statuto 10 straipsnio – įvertinti atestuojamą pareigūną ir jo 



Nutartys ir sprendimai                      Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo 

 

 44 

veiklos rezultatus. Priešingai, tiesioginio vadovo išvados patvirtinimas Atestacijos komisijoje leidžia išvengti 
subjektyvių ar dėl kitų priežasčių nepagrįstų vertinimų ir užtikrinti vertinimo objektyvumą bei 
visapusiškumą.  
 Remdamasi išdėstytais argumentais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų 20 
punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad tuo atveju, jei tiesioginis vadovas pareigūno tarnybinę veiklą 
įvertina gerai, atestacijos lapas pateikiamas Atestacijos komisijos pirmininkui tvirtinti, o Atestacijos 
komisijos pirmininkui nesutikus su vertinimu, pareigūno veiklą vertina Atestacijos komisija, taip pat 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų 22 punktas ta apimtimi, 
kuria nustatyta, kad tuo atveju, jei pareigūnų veiklą vertina Atestacijos komisijos pirmininkas, 
nepriklausomai nuo vertinimo, atestacijos lapai pateikiami Atestacijos komisijai, kuri šiuos pareigūnus 
vertina komisijos posėdyje, neprieštarauja Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 10 straipsnio 3 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 ž i a: 
 

 Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 8 d. 
įsakymu Nr. 2-208 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų 
patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų 20 
punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad tuo atveju, jei tiesioginis vadovas pareigūno tarnybinę veiklą 
įvertina gerai, atestacijos lapas pateikiamas Atestacijos komisijos pirmininkui tvirtinti, o Atestacijos 
komisijos pirmininkui nesutikus su vertinimu, pareigūno veiklą vertina Atestacijos komisija, taip pat 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų 22 punktas ta apimtimi, 
kuria nustatyta, kad tuo atveju, jei pareigūnų veiklą vertina Atestacijos komisijos pirmininkas, 
nepriklausomai nuo vertinimo, atestacijos lapai pateikiami Atestacijos komisijai, kuri šiuos pareigūnus 
vertina komisijos posėdyje, neprieštarauja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, 
patvirtinto 2003 m. balandžio 1 d. įstatymu Nr. IX-1409, 10 straipsnio 3 daliai. 

Sprendimas neskundžiamas.  
 
 
1.1.7. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-

87 „Dėl studijų krypčių reglamentų patvirtinimo“ patvirtinto Psichologijos studijų krypties 
reglamento 20 punkto nuostatos ta apimtimi, kuria nustatyta, „kad ne mažiau kaip pusę 
kiekvienos studijų programos dalies apimties turi dėstyti docentai arba profesoriai, kurie 
skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu“, atitikties Lietuvos 
Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 42 straipsnio 2 daliai 

 
Administracinė byla Nr. I14-10/2007  

Procesinio sprendimo kategorija 17.2 
 

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

 
2007 m. kovo 23 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto, Romano Klišausko, Sigitos Rudėnaitės 
(pranešėja) ir Algirdo Taminsko, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, atsakovo atstovei Olgai Pacevičienei, 
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo prašymą ištirti, ar Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-87 
„Dėl studijų krypčių reglamentų patvirtinimo“ patvirtinto Psichologijos studijų krypties reglamento 
20 punkto nuostata, kad „ne mažiau kaip pusę kiekvienos studijų programos dalies apimties turi 
dėstyti docentai arba profesoriai, kurie skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios 
mokyklos vardu (...)“, neprieštarauja Aukštojo mokslo įstatymo 42 straipsnio 2 daliai.  
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Teisėjų kolegija 
 

n u s t a t ė : 
I. 

 
Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla kreipėsi į teismą su skundu prašydama: 1) 

panaikinti Studijų kokybės ekspertų tarybos (toliau – ir Ekspertų taryba) 2005 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. 
7-4; 2) panaikinti Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – ir Centras) 2005 m. gegužės 18 d. sprendimą Nr. 
4-540 „Dėl papildomo naujos studijų programos vertinimo išvadų“; 3) įpareigoti Centrą teikti Ekspertų 
tarybai pakartotinai svarstyti papildomą studijų programos „Psichologija“ vertinimo išvadą. 2005 m. liepos 
12 d. pateiktu skundu pareiškėjas prašė: 1) panaikinti Studijų programų apeliacinės komisijos (toliau – ir 
Apeliacinė komisija) sprendimą, kuriuo atsisakyta nagrinėti 2005 m. gegužės 30 d. apeliaciją „Dėl studijų 
programos įvertinimo“; 2) panaikinti Centro 2005 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. 4-664 „Dėl apeliacijos dėl 
naujos studijų programos vertinimo išvadų“; 3) įpareigoti Centrą teikti Apeliacinei komisijai svarstyti 2005 
m. gegužės 30 d. apeliaciją bei įpareigoti šią komisiją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo 
dienos apeliaciją iš esmės išnagrinėti. Pareiškėjas nurodė, kad  Centras 2005 m. gegužės 18 d. raštu, 
remdamasis Ekspertų tarybos 2005 m. gegužės 6 d. posėdyje išaiškėjusiu faktu, jog „studijų programa 
netenkina švietimo ir mokslo ministro 2004 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-87 patvirtinto Psichologijos 
studijų krypties reglamento (toliau – ir Reglamentas) 20 punkto nuostatos, kad ne mažiau kaip pusę 
kiekvienos studijų programos dalies apimties turi dėstyti docentai arba profesoriai, kurie skelbia savo 
mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu, bei atsižvelgęs į kitus vertinimo išvadose 
įvardintus trūkumus, informavo, kad programa „Psichologija“ pripažinta neregistruotina. Pareiškėjas teigė, 
jog Reglamento 20 punktas skirtas studijų programos vykdymui, o ne registravimui. Pareiškėjo manymu, 
Ekspertų taryba, spręsdama dėl programos „Psichologija“ registravimo ir, kaip trūkumą nurodydama minėto 
Reglamento 20 punktą, viršijo savo kompetencijos ribas. Pareiškėjo teigimu, vadovaujantis Centro 
pateikiamu Reglamento 20 punkto aiškinimu, naujos programos įgyvendinimas taptų neįmanomas, nes 
aukštojoje mokykloje, kurioje nebuvo vykdyta nei viena bakalaurinė socialinių mokslų krypties studijų 
programa, nėra ir negali būti docentų arba profesorių, kurie būtų skelbę savo mokslinės veiklos rezultatus 
aukštosios mokyklos vardu. 

Atsakovai Centras ir Ekspertų taryba prašė skundus atmesti. Atsakovai nurodė, kad Reglamento 20 
punktas ne tik gali, bet ir turi būti taikomas, registruojant naują studijų programą. Pagal pareiškėjo 
Reglamento 20 punkto aiškinimą, moksliniai tyrimai nėra įmanomi, jei nevykdomos studijų programos. 
Tačiau mokslinius tyrimus vykdo ir institucijos, kurios nesusijusios su studijomis.  

Atsakovas Apeliacinė komisija prašė skundą atmesti. Atsakovas paaiškino, jog pakartotinė 
pareiškėjo 2005 m. gegužės 30 d. apeliacija „Dėl studijų programos įvertinimo“ grindžiama tuo, kad 
Reglamento 20 punkte įtvirtinta norma yra taikoma studijų programos vykdymui, o ne registravimui, ir kad 
studijų programos ,,Psichologija“ siūlymo neregistruoti sprendimo pagrindimas šia norma yra nepagrįstas ir 
neteisėtas.  
 

II. 
 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. spalio 27 d. sprendimu pareiškėjo skundus 
atmetė. Teismas nurodė, kad vadovaujantis Aukštojo mokslo įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi, pagrindinių ir 
vientisųjų studijų programos turi atitikti atitinkamos studijų krypties reglamentą, kurį tvirtina ministerija. 
Studijų krypties reglamente nustatomi visų tos krypties studijų programų bendrieji reikalavimai, bendrojo 
socialinio ir humanitarinio (ar gamtos mokslų ir matematikos bei informatikos) mokslo ar meno srities 
pagrindų ar meno krypties specialaus lavinimo dalykų santykis, bendrieji praktinių įgūdžių formavimo 
reikalavimai, pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai akademiniam ir profesiniam personalui. Psichologijos 
studijų programų sandarą ir turinį reglamentuoja Reglamentas, kurio paskirtis yra padėti aukštosioms 
mokykloms rengti ir vertinti studijų programas, orientuoti ekspertus, kurie vertina studijų programas (1 str. 
1.1, 1.2 p.). Teismas, vadovaudamasis Reglamento 1.1 papunkčiu, padarė išvadą, kad visas Psichologijos 
studijų krypties reglamentas taikomas ir rengiamoms registruoti studijų programoms. Todėl argumentas, kad 
Reglamentas taikomas tik studijų programos vykdymui – nepagrįstas. Padaryta išvada, kad Ekspertų taryba 
savo kompetencijos neviršijo, o Apeliacinė komisija pagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjo 2005 m. gegužės 
30 d. apeliaciją. 
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III. 
 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. kovo 2 d. nutartimi nusprendė nagrinėjamą 
administracinę bylą sustabdyti ir pradėti tyrimą, skirtą nustatyti, ar Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. 
sausio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-87 „Dėl studijų krypčių reglamentų patvirtinimo“ patvirtinto Psichologijos 
studijų krypties reglamento 20 punkto nuostata, kad „ne mažiau kaip pusę kiekvienos studijų programos 
dalies apimties turi dėstyti docentai arba profesoriai, kurie skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios 
aukštosios mokyklos vardu (...)“, neprieštarauja Aukštojo mokslo įstatymo 42 straipsnio 2 daliai. Teismo 
nutartyje nurodoma, jog pagal Aukštojo mokslo įstatymo 42 straipsnio 2 dalį, pagrindinių ir vientisųjų studijų 
programos turi atitikti atitinkamos studijų krypties reglamentą, kurį tvirtina ministerija. Studijų krypties 
reglamente nustatomi visų tos krypties studijų programų bendrieji reikalavimai, bendrojo socialinio ir 
humanitarinio (ar gamtos mokslų ir matematikos bei informatikos), mokslo ar meno srities pagrindų ir 
mokslo ar meno dalykų santykis, bendrieji praktinių įgūdžių formavimo reikalavimai, pagrindiniai 
kvalifikaciniai reikalavimai akademiniam ir profesiniam personalui. Ministerijai suteikta diskrecija nustatyti 
pagrindinius kvalifikacinius reikalavimus akademiniam ir profesiniam personalui. Įgyvendinant šią teisę, 
Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-87 „Dėl studijų krypčių reglamentų 
patvirtinimo“ buvo patvirtintas Psichologijos studijų krypties reglamentas, kurio 20 punkte įtvirtinta 
nuostata, kad „ne mažiau kaip pusę kiekvienos studijų programos dalies apimties turi dėstyti docentai arba 
profesoriai, kurie skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu (...)“. Iš cituotos 
taisyklės analizės galima daryti išvadą, kad žodžių junginys „skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios 
aukštosios mokyklos vardu“ sietinas ne su pagrindiniais kvalifikaciniais reikalavimais akademiniam ir 
profesiniam personalui, o su kriterijais, taikomais aukštajai mokyklai, vykdančiai ar ketinančiai vykdyti 
atitinkamą studijų programą. Teismo nutartyje nurodoma, jog akademinio aukštosios mokyklos personalo 
kvalifikacija turi būti nustatoma, vertinant  mokslinių tyrimų atlikimą ir jų rezultatų skelbimą, tačiau 
nustatant aukštosios mokyklos būsimo personalo kvalifikaciją, reikalavimas, kad mokslinės veiklos rezultatai 
būtų skelbiami aukštosios mokyklos, kurioje dar tik rengiamasi vykdyti atitinkamų mokslo sričių programas, 
vertintinas ne kaip pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai akademiniam ir profesiniam personalui, o kaip 
kvalifikaciniai reikalavimai pačiai aukštajai mokyklai. Teisėjų kolegijos nuomone, pagal Aukštojo mokslo 
įstatymo 42 straipsnio 2 dalį, diskrecija nustatyti kvalifikacinius reikalavimus aukštajai mokyklai, kurie 
susiję su būsimo akademinio ir profesinio personalo mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimu aukštosios 
mokyklos, pretenduojančios vykdyti atitinkamos srities studijų sričių programas, vardu, ministerijai nebuvo 
suteikta. Todėl  būtina išspręsti klausimą, ar Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 
ISAK- 87 „Dėl studijų krypčių reglamentų patvirtinimo“ patvirtinto Psichologijos studijų krypties 
reglamento 20 punkto nuostata, kad „ne mažiau kaip pusę kiekvienos studijų programos dalies apimties turi 
dėstyti docentai arba profesoriai, kurie skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos 
vardu (...)“, neprieštarauja Aukštojo mokslo įstatymo 42 straipsnio 2 daliai. 

Švietimo ir mokslo ministerija paaiškina, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo 
įstatymo suteikta teise tvirtinti visų studijų krypčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 
balandžio 4 d. nutarimu Nr. 368 „Dėl bendrojo studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios 
universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose, klasifikatoriaus ir pagal šias 
studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąrašo patvirtinimo“ reglamentus, juose nustatanti visų atitinkamos 
krypties studijų programų bendruosius reikalavimus, bendrojo socialinio ir humanitarinio (ar gamtos mokslų 
ir matematikos bei informatikos), mokslo ar meno srities pagrindų ir mokslo ar meno krypties specialaus 
lavinimo dalykų santykį, bendruosius praktinių įgūdžių formavimo reikalavimus, taip pat pagrindinius 
kvalifikacinius reikalavimus akademiniam ir profesiniam personalui (minėto įstatymo 42 str. 2 d.). Švietimo 
ir mokslo ministro 2004 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-87 „Dėl studijų krypčių reglamentų patvirtinimo“ 
patvirtinto Psichologijos studijų krypties reglamento 20 punkto nuostata, kad „ne mažiau kaip pusę 
kiekvienos studijų programos dalies apimties turi dėstyti docentai arba profesoriai, kurie skelbia savo 
mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu (...)“, kaip teigiama, suformuluota atsižvelgus į 
pagrindines Aukštojo mokslo įstatymo nuostatas dėl universiteto ir jo autonomijos sampratos (2 str. 25 d., 6 
str. 1, 5 d., 5 str. 5, 6 d., 9 str. 3 d. 1, 2, 4 p., 42 str. 1 d.). Ministerija nurodo, jog pagrindiniai reikalavimai 
institucijai dėl kvalifikacinių reikalavimų akademiniam ir profesiniam personalui yra nustatyti Aukštojo 
mokslo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje, tačiau gali būti, kad jie nebus tenkinami vienos ar kitos studijų 
krypties atžvilgiu. Todėl šios nuostatos perkėlimas į atitinkamos studijų krypties reglamentą, 
sukonkretinimas laikantis studijų programos sandaros principo („ne mažiau kaip pusę kiekvienos studijų 
programos dalies apimties“) ir įpareigojimas („kurie skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios 
mokyklos vardu“) laikytinas reikalavimu asmeniui. Taip reglamentuojant, nepažeidžiama universiteto teisė 
pačiam nustatyti specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus personalui, reikalingam atitinkamos krypties 
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studijoms vykdyti ir priimamam pagal universiteto nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, ne mažesnius 
negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti minimalūs reikalavimai (Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 899 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir 
studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigybių reikalavimų aprašo, konkursų 
valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigas eiti 
organizavimo, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo tvarkos aprašo ir pedagoginių vardų 
suteikimo universitetuose tvarkos aprašo patvirtinimo“). Ministerijos manymu, aplinkybė, kad kiekvienos 
studijų programos dalies apimties dėstytojai, docentai arba profesoriai yra paskelbę savo mokslinės veiklos 
rezultatus atitinkamos aukštosios mokyklos vardu, yra įrodymas, kad aukštojoje mokykloje yra susikūrusi 
mokslinių tyrimų terpė, leidžianti užtikrinti kokybišką studijų procesą, grindžiamą moderniais moksliniais 
tyrimais, nuo pat naujos studijų programos vykdymo pradžios. Ministerija pažymi, jog tam, kad aukštojoje 
mokykloje atsirastų tinkama mokslinių tyrimų terpė, yra būtina dar viena esminė sąlyga – mokslininkai, kurie 
vykdo mokslinius tyrimus pačioje aukštojoje mokykloje. Tik ši aplinkybė suponuoja natūralų poreikį 
aukštajai mokyklai įsigyti modernią įrangą ir nuolat ją atnaujinti, atitinkamai įrengti patalpas (laboratorijas). 
Todėl yra natūralus Psichologijos studijų krypties reglamento 20 punkto normos reikalavimas ir jos taikymas 
tiek registruojant naują, tiek vykdant dar prieš Psichologijos reglamento patvirtinimą įregistruotą studijų 
programą. Ministerija paaiškina atitinkamos studijų krypties studijų reglamento projektui parengti 
pasitelkianti ekspertus – visų tos studijų krypties studijas Lietuvoje vykdančių aukštųjų mokyklų atstovus, 
turinčius pedagoginio darbo toje studijų kryptyje patirties bei socialinių partnerių atstovus (Psichologijos 
krypties reglamento projektą rengė Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto atstovai ir 
konsultacinės firmos UAB „ELM Projektas“ atstovai), taip pat Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojus. 
Jos teigimu, atsižvelgiama ir į tarptautinę panašių dokumentų rengimo praktiką užsienio šalyse bei Europos 
Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius aukštąjį mokslą. Reglamentuose nustatomi reikalavimai, 
skatinantys konkurencinę aplinką aukštojo mokslo srityje, atitinka Europos Komisijos komunikato Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Universitetų modernizavimo plano įgyvendinimo rezultatai: švietimas, moksliniai 
tyrimai ir naujovės“ nuostatas. Todėl Psichologijos studijų krypties reglamento 20 punkto nuostata, kad „ne 
mažiau kaip pusę kiekvienos studijų programos dalies apimties turi dėstyti docentai arba profesoriai, kurie 
skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu (...)“, neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 42 straipsnio 2 daliai. 

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

IV. 
 

Bylą dėl norminio akto teisėtumo tyrimo inicijavusio teismo pozicija yra grindžiama vienu iš 
pagrindinių teisinės valstybės principų – teisės aktų hierarchijos principu. Šio principo esmė yra ta, kad mūsų 
valstybės teisinėje sistemoje žemesnių valdžios institucijų priimti teisės aktai negali prieštarauti aukštesnių 
valdžios institucijų priimtiems teisės aktams, žemesnės galios teisės aktuose negali būti teisės normų, kurios 
konkuruotų su aukštesnės galios  teisės aktų normomis, be to, teisiniai santykiai, kurie turi būti 
reglamentuojami aukštesnės galios teisės aktais, negali būti reglamentuojami žemesnės galios teisės aktais. 
Įstatymas yra aukščiausią teisinę galią turintis teisės aktas, kuriam negali prieštarauti Vyriausybės, žemesnių 
valdymo bei savivaldos institucijų ir kitų subjektų priimami teisės aktai.  

Nagrinėjamoje byloje yra tiriamas švietimo ir mokslo ministro įsakymo, kaip žemesnės galios 
teisės akto, atitikimas Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymui. 

Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo ( toliau – ir Įstatymas) 2000 m. kovo 21 d. Nr. 
VIII-1586) 42 straipsnyje yra įtvirtinti bendrieji studijų programų reikalavimai nustatant, kad:  

,,1. Pagrindinių studijų programa skiriama teoriniams profesijos pagrindams perteikti bei 
savarankiškam darbui būtiniems profesiniams įgūdžiams suformuoti. Baigusiems pagrindines universitetines 
studijas suteikiama profesinė kvalifikacija ir (ar) bakalauro laipsnis, baigusiems neuniversitetines pagrindines 
studijas – profesinė kvalifikacija.  

2. Pagrindinių studijų programos turi atitikti atitinkamos studijų krypties reglamentą, kurį tvirtina 
Ministerija. Studijų krypties reglamente nustatomi visų tos krypties studijų programų bendrieji reikalavimai, 
bendrojo socialinio ir humanitarinio (ar gamtos mokslų ir matematikos bei informatikos), mokslo ar meno 
srities pagrindų ir mokslo ar meno krypties specialaus lavinimo dalykų santykis, bendrieji praktinių įgūdžių 
formavimo reikalavimai, pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai akademiniam ir profesiniam personalui.“. 

Įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje yra nurodyta, kad šiame įstatyme naudojama sąvoka ,,Ministerija“ 
reiškia Švietimo ir mokslo ministeriją. Taigi Įstatymo 42 straipsnio 2 dalies norma vertintina kaip nustatanti 
pavedimą ir suteikianti įgalinimus Švietimo ir mokslo ministerijai tvirtinti studijų krypties reglamentą bei 
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apibrėžianti šių įgalinimų ribas: Švietimo ir mokslo ministerija įpareigojama bei įgaliojama reglamentu 
teisiškai sureguliuoti šiuos klausimus: nustatyti programų bendruosius reikalavimus, bendrojo socialinio ir 
humanitarinio (ar gamtos mokslų ir matematikos bei informatikos), mokslo ar meno srities pagrindų ir 
mokslo ar meno krypties specialaus lavinimo dalykų santykį, bendruosius praktinių įgūdžių formavimo 
reikalavimus, pagrindinius kvalifikacinius reikalavimus akademiniam ir profesiniam personalui.  

Vykdydamas cituotas Aukštojo mokslo įstatymo normas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministras 2004 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-87 patvirtino ,,Psichologijos studijų krypties reglamentą“, 
kurio 20 punkte nustatė tiriamą šioje byloje teisės normą:  

,,20. Ne mažiau kaip pusę kiekvienos studijų programos dalies apimties turi dėstyti docentai arba 
profesoriai, kurie skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu. Psichologijos 
dalykų dėstytojai turi turėti psichologinį išsilavinimą. Mokslinė ir pedagoginė kompetencija būtina, 
nepriklausomos psichologo praktikos patirtis – pageidautina.“. 

Norminio akto teisėtumo tyrimą inicijavusio teismo nuomone, cituotoje reglamento normoje 
įtvirtintas reikalavimas studijų programos dalykus dėstantiems docentams ir profesoriams savo mokslinės 
veiklos rezultatus skelbti tos aukštosios mokyklos vardu, kurioje dėstoma programa, viršija Aukštojo mokslo 
įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi suteiktų švietimo ir mokslo ministrui įgalinimų ribas, kadangi reiškia ne 
kvalifikacinį reikalavimą akademiniam ir profesiniam personalui, o reikalavimą aukštajai mokyklai vykdyti 
mokslinę tiriamąją veiklą.  

Aukštojo mokslo įstatyme yra apibrėžtos nagrinėjamam klausimui aktualios sąvokos: 
– pagal įstatymo 2 straipsnio 6 punktą ,,kvalifikacija – profesinė kvalifikacija arba profesinė 

kvalifikacija ir kvalifikacinis laipsnis (bakalauro, magistro), suteikiamas baigus atitinkamos pakopos 
nuosekliąsias studijas“;  

– įstatymo 2 straipsnio 18 punkte yra nustatyta, kad profesinė kvalifikacija – tai ,,profesinis 
pasirengimas, įgyjamas baigus pagrindines studijas, specialiąsias profesines ar vientisąsias studijas, taip pat 
magistrantūrą, rezidentūrą ar meno aspirantūrą“.; 

– įstatymo 2 straipsnio 7 punktas (2001 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. IX redakcija) apibrėžia 
kvalifikacinį laipsnį – tai ,,laipsnis (bakalauro, magistro, meno licenciato), suteikiamas asmeniui, išėjusiam 
atitinkamą nuosekliųjų universitetinių studijų pakopos (išskyrus doktorantūrą) programą“; 

– įstatymo 2 straipsnio 12 punktas apibrėžia mokslo laipsnį – tai ,,asmens mokslinę kvalifikaciją 
liudijantis laipsnis, suteikiamas apgynus disertaciją.“. 
                 Iš cituotų įstatyminių sąvokų turinio akivaizdu, kad aukštoji mokykla, kurios vardu skelbiami 
moksliniai darbai, įstatymo nėra traktuojama kaip asmens kvalifikacijos požymis. Iš šio teiginio nuosekliai 
išplaukia išvada, kad tiriama ,,Psichologijos studijų krypties reglamento“ 20 punkto norma ta dalimi, kuria 
nustatytas papildomas reikalavimas akademiniam ir profesiniam personalui skelbti savo mokslinės veiklos 
rezultatus tos aukštosios mokyklos, kuri vykdo studijų programą, vardu, yra priimta ne vykdant  Aukštojo 
mokslo įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi nustatytą pavedimą Švietimo ir mokslo ministerijai studijų programos 
reglamente nustatyti pagrindinius kvalifikacinius reikalavimus akademiniam ir profesiniam personalui.  

Aukštojo mokslo įstatymo 2 straipsnio 24 dalyje yra apibrėžta  studijų programos sąvoka – tai 
,,tam tikros krypties studijų turinio, metodų ir priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio 
personalo bei materialių galimybių visuma, taip pat šios visumos aprašymas“. Vertindama šios įstatyminės 
sąvokos turinį, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ,,Psichologijos studijų krypties reglamento“ 20 punkto norma 
– ,,ne mažiau kaip pusę kiekvienos studijų programos dalies apimties turi dėstyti docentai arba profesoriai, 
kurie skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu“ – negali būti traktuojama ir 
kaip studijų programos bendrasis reikalavimas. Pažymėtina, kad ši norma yra tiriamo teisės akto 
(reglamento) IV dalyje ,,Studijų programų vykdymo reikalavimai“, o ne bendruosius reikalavimus 
psichologijos studijų programai nustatančioje I dalyje ,,Bendrosios nuostatos“. 

Reikalavimas aukštosiose mokyklose vykdyti mokslinius tyrimus yra įtvirtintas įstatymo 
lygmenyje: Aukštojo mokslo įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad mokslo tiriamoji veikla yra 
vienas iš bendrųjų aukštųjų mokyklų veiklos pagrindų; įstatymo 6 straipsnyje mokslo tiriamoji veikla 
įvardijama kaip vienas esminių universiteto požymių; įstatymo 28 straipsnio 2, 4 dalyse yra nustatyta 
dėstytojų pareiga vykdyti mokslo tiriamąją veiklą; įstatymo 13 straipsnis sąlygų, būtinų planuojamų 
mokslinių tyrimų kokybei užtikrinti, buvimą sieja su aukštosios mokyklos steigimu. Kartu pažymėtina, kad 
Įstatyme nėra normos, kuri galėtų būti traktuojama galinti suteikti švietimo ir mokslo ministrui teisę 
reglamentuoti, kaip aukštojoje mokykloje dirbantys dėstytojai ir profesoriai turi vykdyti mokslo tiriamąją 
veiklą. 

Nagrinėjamas šioje byloje klausimas neatsiejamas ir nuo viešosios teisės subjektų kompetencijos 
apibrėžtumo principo ,,galima tai, kas nustatyta“, kuris reiškia, kad visos valdžios institucijos gali veikti tik 
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teisės aktais jiems suteiktų įgalinimų ribose ir neturi teisės viršyti įstatyminės savo kompetencijos. Valdžios 
institucijų aktai, priimti viršijant kompetencijos ribas, yra neteisėti. 

Nurodytų teiginių visumos pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2004 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-87 patvirtinto ,,Psichologijos studijų 
krypties reglamento“ 20 punkto normos ,,ne mažiau kaip pusę kiekvienos studijų programos dalies apimties 
turi dėstyti docentai arba profesoriai, kurie skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios 
mokyklos vardu“ nuostata ,,kurie skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu“ 
yra priimta viršijant Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi suteiktus 
įgalinimus Švietimo ir mokslo ministerijai tvirtinti  studijų krypties reglamentą ir nustatyti visų tos krypties 
studijų programų bendruosius reikalavimus, bendrojo socialinio ir humanitarinio (ar gamtos mokslų ir 
matematikos bei informatikos), mokslo ar meno srities pagrindų ir mokslo ar meno krypties specialaus 
lavinimo dalykų santykį, bendrųjų praktinių įgūdžių formavimo reikalavimus, pagrindinius kvalifikacinius 
reikalavimus akademiniam ir profesiniam personalui. Šia prasme Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2004 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-87 patvirtinto ,,Psichologijos studijų krypties reglamento“ 
20 punkto normos ,,ne mažiau kaip pusę kiekvienos studijų programos dalies apimties turi dėstyti docentai 
arba profesoriai, kurie skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu“ nuostata 
,,kurie skelbia savo mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu“ pripažintina 
prieštaraujančia Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 42 straipsnio 2 daliai. 
 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų 
kolegija 
 
n u s p r e n d ž i a : 
 

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. sausio 22 d. įsakymu 
Nr. ISAK-87 patvirtinto ,,Psichologijos studijų krypties reglamento“ 20 punkto normos ,,ne mažiau kaip pusę 
kiekvienos studijų programos dalies apimties turi dėstyti docentai arba profesoriai, kurie skelbia savo 
mokslinės veiklos rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu“ nuostata ,,kurie skelbia savo mokslinės veiklos 
rezultatus šios aukštosios mokyklos vardu“ prieštarauja Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 
(2000 m. kovo 21 d. Nr. VIII-1586) 42 straipsnio 2 daliai. 

Sprendimas neskundžiamas. 
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1.2. Dėl administracinių teisės pažeidimų 
 
 
1.2.1. Dėl teismo pareigos įvertinti įrodymų gavimo būdo teisėtumą 
 
Lietuvos Respublikos Seimui 1995 m. ratifikavus Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją 
bei šios Konvencijos protokolus, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, galiojantis nuo 1985 metų 
balandžio 1 dienos, nebuvo išsamiai papildytas procesinėmis teisės normomis, įtvirtinančiomis Konvencijos 
garantuojamą teisę į teisingą teismo procesą. Nepaisant to, tai neatleidžia teismo, vykdančio teisingumą, bei 
institucijų, rengiančių administracinio teisės pažeidimo bylą teisminiam nagrinėjimui, renkančių įrodymus, 
nuo pareigos užtikrinti asmenims, traukiamiems administracinėn atsakomybėn, teisę į teisingą teismo procesą 
pagal tuos standartus, kurie yra pripažįstami Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje. 
Byloje nesant duomenų, kad pažeidimas, kuriuo asmuo kaltinamas, galėjo būti padarytas be policijos 
pareigūnų įsikišimo, policijos pareigūnams neapsiribojus vien tik pasyviu asmens galimai neteisėtos veiklos 
tyrimu, bet darant tokio pobūdžio įtaką, kad sukurstytų asmenį įvykdyti teisės pažeidimą, darytina išvada, kad 
pažeidimo asmuo savo valia nepadarė, o buvo išprovokuotas pareigūno. Duomenys, gauti pažeidžiant  
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, yra neteisėti ir jais 
asmens kaltė padarius pažeidimą negali būti grindžiama.  
 

Administracinė byloja Nr. N3-764/2007  
Procesinio sprendimo kategorija 37 

 
N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
 

2007 m. kovo 5 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano 

Ablingio, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka 
išnagrinėjo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
Tauragės apskrities skyriaus apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2006 m. birželio 29 d. 
nutarimo P. B. administracinio teisės pažeidimo byloje. 
 

Teisėjų kolegija   
 
n u s t a t ė : 
 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
Tauragės apskrities skyriaus pareigūnas 2006 m. birželio 25 d. surašė administracinio teisės pažeidimo 
protokolą P. B. pagal ATPK 193² straipsnio l dalį. Protokole nurodyta, kad 2006-04-12 apie 10 val. 50 min. 
atlikus patikrinimą UAB „Metva“ juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo supirkimo aikštelėje, esančioje 
Radiškės k., Kaltinėnų sen., Šilalės rajone, nustatyta, kad UAB „Metva“ aikštelės viršininkas P. B. nupirko 
20 kg aliuminio metalo laužo ir 2,5 kg vario metalo laužo už 62 Lt. Pirkdamas spalvotųjų metalų laužą, 
neatliko įrašų apskaitos knygoje apie vykdytą metalo laužo supirkimo operaciją ir neįformino apskaitos 
dokumentais nupirkto 22,5 kg spalvotųjų metalų laužo (aliuminis, varis), tuo pažeisdamas Skirtų realizuoti 
netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 4 straipsnio l punktą, bei  Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2002 m. vasario 12 d.  įsakymu Nr. 49 patvirtintos Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, 
apskaitos ir saugojimo tvarkos 18 punktą, 21 punktą. 

Šilalės rajono apylinkės teismas 2006 m. birželio 29 d. nutarimu nutarė administracinio teisės 
pažeidimo bylą nutraukti. Teismas nurodė, kad P. B. teismui paaiškino, jog 2006-04-12 Radiškės kaime jis su 
R. S. taisė automobilinį krautuvą kieme, kur yra jo asmeninės nuosavybės teise priklausančios patalpos, o 
netoliese yra ir išsinuomotosios UAB „Metvos“ patalpos. Jiems bedirbant, atvažiavo nepažįstamas žmogus ir 
ėmė siūlyti pirkti metalo. P. B. pasakė, kad šiuo metu supirkimo punktas nedirba ir nesuperka jokio metalo. 
Atvykęs nepažįstamasis pradėjo prašyti nupirkti metalą, nes artėja Velykos ir jis, kartu su savo vaikais, 
tikėjosi iš surinkto metalo užsidirbti pinigų. Atvykėlis labai prašė nupirkti atvežtąjį metalo laužą, kurį surinko 
jo vaikai. Pats P. B. turi tris vaikus, todėl pagailėjęs atvykėlio vaikų. P. B. paskambinęs savo žmonai ir 
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paprašęs atvežti pinigų, kad nupirktų metalo laužą. UAB „Metva“ nuo 2006-01-03 veikla sustabdyta ir 
metalas nesuperkamas. Pažeidimo jis savo valia nepadarė, o buvo išprovokuotas pareigūno. Liudytojas R. S. 
patvirtino, kad jis kartu su P. B. remontavo automobilinį krautuvą, UAB „Metva“ buvo uždaryta. Jis girdėjęs, 
kaip atvykėlis sakė, kad vaikai surinko metalą ir prašė jį priimti. P. B. sakė neturįs pinigų, bet atvykęs 
žmogus labai prašė, nes vaikai Velykoms norėjo gauti pinigų. Matė, kai atvažiavo P. B. žmona. Po kiek laiko 
atvažiavo daug žmonių, jų tarpe buvo ir metalo pardavėjas. Daugiau nieko pasakyti negali, nes remontavęs 
automobilinį krautuvą ir tolesniais įvykiais nesidomėjęs. Liudytoja J. B. paliudijo, kad ji, vyro prašoma, 
atvežė pinigus į Radiškės kaimą. 

Teismas konstatavo, kad administracinis teisės pažeidimas buvo padarytas dirbtinėmis sąlygomis ir 
buvo inspiruotas pareigūnų. Kova su nusikalstamumu turi vykti teisėtomis priemonėmis, jos negali pažeisti 
konstitucinių asmens teisių ir laisvių, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 
ir 8 straipsnių. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad leidžiama kištis į Konvencijos 8 
straipsnio saugomą sritį, kai toks kišimasis yra būtinas nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos apsaugos 
tikslais bei siekiant užkirsti kelią kriminaliniams nusikaltimams. Viešu interesu negalima pateisinti tokių 
įrodymų, kurie gauti išprovokavus nusikaltimą. Policijos provokacijomis gautų įrodinėjimo priemonių 
naudojimas negali būti pateisintas viešuoju interesu. Iki to momento, kol atvyko pareigūnas, siūlydamas P. B. 
pirkti metalo laužą, apie P. B. teisės pažeidimus nebuvo nieko žinoma. Jis anksčiau nebuvo trauktas 
administracinėn atsakomybėn. Lietuvos Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad valstybės ir jos institucijų 
pareiga yra užkirsti kelią nusikaltimams. Nusikalstamą veiką imituojantis elgesio modelis gali būti tik viena 
iš priemonių, kai reikia išaiškinti asmens rengiamą, ar jau pradėtą daryti nusikaltimą. Teismas padarė išvadą, 
kad administracinis teisės pažeidimas buvo išprovokuotas pareigūno veiksmų, P. B. buvo verčiamas 
pareigūno atlikti priešingus teisei veiksmus.  

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
Tauragės apskrities skyrius apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šilalės rajono apylinkės teismo 2006 m. 
birželio 29 d. nutarimą ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodo, kad administracinėje byloje 
surinkti įrodymai: 2006-04-12 patikrinimo aktas Nr. 8-8/92 apie atliktą UAB „Metva“ aikštelės Radiškės 
kaime Šilalės rajone patikrinimą dalyvaujant aikštelės viršininkui P. B. , aikštelės viršininko P. B. 
paaiškinimas dėl metalo laužo įsigijimo ir neįforminimo aplinkybių, visa kita papildoma medžiaga apie UAB 
„Metva“ aikštelės vykdomą veiklą (registravimo pažymėjimo, licencijų, aikštelės viršininko P. B. 
pareigybinių nuostatų kopijos) įrodo P. B. padarytą administracinį pažeidimą. Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnybos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies l punktas, 2 punktas suteikia teisę tarnybos pareigūnams tikrinti 
fizinių bei juridinių asmenų ūkinę finansinę ar kitokią veiklą, atlikti fizinių bei juridinių asmenų 
patikrinimus. Patikrinimas buvo atliekamas minėtos įmonės darbo laiku ir jos teritorijoje dėl iš anksto 
žinomos informacijos apie tai, kad šios aikštelės darbuotojai, pirkdami metalo laužą, neįformina nustatyta 
tvarka visų reikiamų buhalterinių dokumentų. Nerealu, kad FNTT pareigūnai siūlytų pirkti metalo laužo 
kiekvienam atsitiktiniam asmeniui. Netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo 
tvarka reglamentuota Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymu, Ūkio ministro 
2002-02-12 įsakymu Nr. 49 „Dėl netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo 
taisyklių patvirtinimo“ (2005-05-02 redakcija) patvirtintomis Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, 
apskaitos ir saugojimo taisyklėmis. P. B. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas dėl to, kad jis 
nepadarė įrašų apskaitos knygoje ir neįformino apskaitos dokumentų, pažeisdamas 18 ir 21 punktus, tai P. B. 
padarė laisva valia ir šiems jo veiksmams FNTT pareigūnai neturėjo įtakos ir negalėjo jos turėti – jie buvo 
užfiksuoti po metalo laužo pardavimo atliekant patikrinimą. Nors metalo laužo pirkimo-pardavimo sandoris 
vyko pareigūnų iniciatyva, tačiau dėl paties metalo laužo atliekų nupirkimo fakto P. B. ir nebuvo traukiamas 
administracinėn atsakomybėn. Jam, kaip teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos ir turinčios atitinkamą 
licenciją įmonės darbuotojui, nedraudžiama pirkti metalo laužą. Pareigūnai, parduodami metalo laužą, taip 
pat jokių teisės aktų nepažeidė ir jokio pažeidimo išprovokuoti negalėjo. Teismo išvada, kad pažeidimas 
buvo išprovokuotas FNTT pareigūnų veiksmų, neatitinka administracinėje byloje esančių įrodymų, t.y. 
neįforminti metalo laužo pirkimo fakto buhalteriniais dokumentais aikštelės viršininko P. B. niekas neprašė ir 
nesiūlė. Todėl negalima teigti, kad administracinis teisės pažeidimas buvo išprovokuotas pareigūnų. 

P. B. atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad įrodymai, t. y. aktas ir jo paaiškinimas, neatspindi 
realių aplinkybių. Iš akto turinio atrodytų, kad trys finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjai nustatė, kad 
jis iš nenustatyto asmens nupirko nurodytą aliuminio metalo ir vario metalo laužą. Tačiau taip nebuvo, iš 
tikrųjų jis metalą nupirko iš tyrėjo A. Š. Šios aplinkybės įrodo, kad patys tyrėjai jam pardavė metalą ir patys 
surašė aktą. Iš akto ir jo paaiškinimo atrodytų, kad jis iš nurodytų tyrėjų metalą nupirko kaip UAB „Metva“ 
Radiškės aikštelės viršininkas, atlikdamas savo tiesiogines pareigas. 2004 m. balandžio 12 d. jis jokių savo 
tiesioginių pareigų neatliko ir negalėjo atlikti, kadangi nuo 2006 m. sausio 3 d. Radiškės aikštelėje metalo 
supirkimo veikla buvo sustabdyta neribotam laikui. Apie tai buvo pranešta ir Klaipėdos regiono aplinkos 
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apsaugos departamento Šilalės rajono agentūrai. Šie dokumentai yra administracinėje byloje. Kad 2006 m. 
balandžio 12 d. nebuvo vykdoma jokia veikla, akivaizdu ir iš pateiktos juodųjų metalų laužo ir jų atliekų 
supirkimo apskaitos knygos, kurioje paskutinis įrašas padarytas 2005 m. gruodžio l d., o netauriųjų metalų 
supirkimo apskaitos knyga buvo Klaipėdoje, UAB „Metva“. Todėl jis, kaip Radiškės aikštelės viršininkas, 
negalėjo pirkti metalo laužo, tačiau tai padarė kaip eilinis pilietis. Tą dieną, kai buvo surašytas aktas, jis buvo 
teritorijoje, nes čia taip pat yra jam asmeninės nuosavybės teise priklausantys pastatai, tvarkė savo 
asmeninius reikalus. Atvykusiam piliečiui paaiškino, kad jokio metalo laužo nesuperka, kadangi yra 
sustabdyta veikla. Iš nepažįstamo vyriškio sutiko nupirkti metalo laužą tik po gana ilgų maldavimų, 
graudenimų, kad Velykoms jo vaikai nori užsidirbti pinigų. Nepažįstamo vyriškio jam pagailo, todėl ir 
nupirko metalo laužą sau. Liudytoja J. B. parodė, kad tik jo paprašyta atvežė pinigus į aikštelę, kad galėtų 
atsiskaityti už metalo laužą. Kad P. B. nesupirkinėja metalo laužo, o teritorijoje tvarkė asmeninius reikalus, 
paliudijo liudytojas R. S. Teismas pagrįstai nutraukė administracinę bylą, o pareigūnų veiksmus kvalifikavo 
kaip provokaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjas A. Š., aktyviais veiksmais apeliuodamas į jo 
sąžinę, jausmus, psichologiškai įtikino nupirkti metalo laužą, o po to pats ir surašė administracinio teisės 
pažeidimo protokolą. Įstatyme nėra nurodyta, kad pareigūnai gali organizuoti tokio pobūdžio provokacijas, 
kurios neturi nieko bendro su fizinių ar juridinių asmenų veiklos patikrinimais. Skunde taip pat teigiama, kad 
administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ne už tai, kad jis nupirko metalo laužą, bet už tai, kad 
šio pirkimo neįformino atitinkamuose dokumentuose. Tai absurdiškas teiginys. Teismas norėjo visapusiškai 
ištirti administracinės bylos aplinkybes, tris kartus kvietė tyrėją A. Š. atvykti į teismo posėdį, tačiau 
pastarasis tą padaryti vengė, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. 
 

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

 
Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo išvadą, kad šioje byloje traukiant P. B. 

administracinėn atsakomybėn buvo pažeisti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6 ir 8 straipsniai.  

Administracinių teismų praktikos pripažįstama, kad asmuo traukiamas administracinėn 
atsakomybėn tuo atveju, kai pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką taikant Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, bylos dėl tokio teisės pažeidimo procesas Konvencijos požiūriu yra 
baudžiamasis, turi šios Konvencijos 6 straipsnyje, o taip pat – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 
straipsnio 2 dalyje garantuojamą teisę į teisingą teismo procesą.  

P. B. administracinio teisės pažeidimo protokolas yra surašytas pagal ATPK 1932 straipsnio l dalį. 
Ši teisės norma nustato sankciją asmenims padariusiems pažeidimą, kvalifikuotiną pagal šią teisės normą – 
baudą nuo 2 000 iki 5 000 Lt. Tokio dydžio baudos gali būti taikomos asmenims, traukiamiems baudžiamojon 
atsakomybėn (BK 47 str.), be to,  sutinkamai su ATPK 314 straipsnio 4 dalimi, tokio dydžio bauda gali būti 
pakeista administraciniu areštu iki trisdešimties parų. Taigi P. B. atžvilgiu vykstantis procesas Konvencijos 
požiūriu yra baudžiamasis, o jis turi teisę į teisingą teismo procesą.  

Lietuvos Respublikos Seimui 1995 m. ratifikavus Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvenciją bei šios Konvencijos protokolus, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, galiojantis nuo 1985 
metų balandžio 1 dienos, nebuvo išsamiai papildytas procesinėmis teisės normomis, įtvirtinančiomis 
Konvencijos garantuojamą teisę į teisingą teismo procesą. Nepaisant to, tai neatleidžia teismo, vykdančio 
teisingumą, bei institucijų, rengiančių administracinio teisės pažeidimo bylą teisminiam nagrinėjimui, 
renkančių įrodymus, nuo pareigos užtikrinti asmenims, traukiamiems administracinėn atsakomybėn, teisę į 
teisingą teismo procesą pagal tuos standartus, kurie yra pripažįstami Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktikoje. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą atkreipęs nagrinėjančių administracines 
bylas teismų dėmesį, kad Konvencijos normos yra abstraktaus pobūdžio ir siekiant suvokti Konvencijos 
suteikiamų teisių turinį, administraciniams teismams būtina vadovautis Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktika (2004 m. lapkričio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A3-750/2004 ir kt.). 

Europos Žmogaus Teisių Teismas 1998 m. birželio 9 d. priėmė sprendimą byloje Teixeira de 
Castro prieš Portugaliją. Šiame sprendime Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, kad įrodymų 
priimtinumas pirmiausia yra nacionalinės teisės reglamentavimo dalykas ir kad pagal bendrą taisyklę įvertinti 
jiems pateiktus įrodymus turi nacionaliniai teismai. Teismo uždavinys pagal Konvenciją – ne nuspręsti, ar 
liudytojų parodymai buvo tinkamai priimti kaip įrodymas, bet nustatyti, ar procesas kaip visuma, įskaitant 
būdą, kuriuo buvo gauti įrodymai, buvo teisingas. Teisė į teisingą teismo procesą užima tokią svarbią vietą, 
kad negali būti paaukota praktinių sumetimų vardan. Viešasis interesas kovoti prieš teisės pažeidimus negali 
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pateisinti įrodymų, gautų dėl to, kad policija sukurstė padaryti teisės pažeidimą, naudojimo. Šioje byloje 
Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą nustatęs, kad 
neatrodė, jog kompetentingos valstybės institucijos turėjo pakankamą pagrindą įtarti, kad pilietis Teixeira de 
Castro buvo narkotikų prekeivis; priešingai, jis neturėjo teistumo, ir dėl jo nebuvo pradėtas išankstinis 
tyrimas. Jis nebuvo žinomas policijos pareigūnams, užmezgusiems su juo kontaktą tarpininkaujant V.S. ir 
F.O. Be to, narkotikų nebuvo pareiškėjo namuose. Jis įgijo juos iš trečiojo asmens, kuris savo ruožtu jų gavo 
iš dar kito asmens. Nenustatyta, kad sulaikymo metu pareiškėjas turėjo daugiau narkotikų, negu prašė 
policijos pareigūnai, t. y. padarė daugiau, negu jį sukurstė padaryti policija. Nebuvo įrodymų, patvirtinančių 
Vyriausybės argumentą, kad pareiškėjas buvo linkęs daryti nusikaltimus. Vertinant šias aplinkybes, Europos 
Žmogaus Teisių Teismas padarė išvadą, kad du policijos pareigūnai neapsiribojo vien tik pasyviu piliečio 
Teixeira de Castro neteisėtos veiklos tyrimu, bet darė tokio pobūdžio įtaką, kad sukurstytų pareiškėją įvykdyti 
teisės pažeidimą. Galiausiai Teismas pažymėjo, kad savo sprendimuose vidaus teismai nurodė, jog 
pareiškėjas buvo nuteistas iš esmės dviejų policijos pareigūnų parodymų pagrindu. Teismas padarė išvadą, 
kad du policijos pareigūnai, sukurstydami pareiškėją padaryti teisės pažeidimą, kai nebuvo nieko, kas rodytų, 
jog ji būtų padaryta be jų įsikišimo, peržengė slaptųjų agentų veiklos ribas. Šis įsikišimas ir jo panaudojimas 
ginčijamame teisminiame procese reiškė, kad pareiškėjui nuo pat pradžių buvo galutinai atimta teisė į teisingą 
procesą. Taigi 6 straipsnio 1 dalis buvo pažeista. 

Europos Žmogaus Teisių Teismas 2003 m. liepos 22 d. sprendime byloje Edwards ir Lewis prieš 
Jungtinę Karalystę konstatavo, kad tam, jog galėtų būti daroma išvada, ar iš tiesų asmuo buvo išprovokuotas 
policijos pareigūnų padaryti teisės pažeidimą, teismas turi ištirti visą eilę aplinkybių, taip pat – policijos 
operacijos pagrindą, policijos pareigūnų dalyvavimo darant teisės pažeidimą pobūdį ir laipsnį, bei bet kokio 
policijos taikyto skatinimo ar spaudimo pobūdį (§ 57). 

Europos Žmogaus Teisių Teismas 2006 m. kovo 15 d. sprendime Vanyan prieš Rusiją konstatavo, 
kad kai iš bylos duomenų seka, jog slapti pareigūnai savo veikla išprovokavo teisės pažeidimą, pažeidimas 
kyla iš slaptų pareigūnų veiklos ir nėra duomenų, kad pažeidimas galėjo būti padarytas be jų įsikišimo, ši 
veikla gali būti apibūdinama kaip pažeidimo sukurstymas. Tokia pareigūnų veikla ir jos rezultatų 
panaudojimas gali sąlygoti tai, kad teismo procesas bus neteisingas, o proceso trūkumų nebus galima 
pašalinti. Šioje byloje teismas pripažino Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą inter alia konstatavęs, 
kad policijos pareigūnai, tirdami asmens neteisėtą elgesį, netyrė jo iš esmės pasyviu būdu (§ 47, 49).  

Administracinėje byloje nustatyta, kad 2006 m. balandžio 12 d. Radiškės kaime Šilalės rajone P. B. 
metalo laužą pardavė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos Tauragės apskrities skyriaus tyrėjui A. Š., metalo laužas priklausė šiam tyrėjui (2007-01-23 
pažyma Nr. 25-8/01-62). Tas pats tyrėjas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą ir jame 
suformulavo kaltinimą P. B. pažeidus ATPK, po to pats atsiėmė metalą, o pinigus grąžino P. B. (b.l. 5).  

Byloje nustatyta, kad P. B. gavęs pasiūlymą pirkti metalą atsisakė, atvykusiam piliečiui paaiškinęs, 
kad metalo laužo nesuperka, kadangi yra sustabdyta aikštelės veikla. P. B. sutiko metalą nupirkti po ilgų A. Š. 
prašymų, šiam nurodžius, kad metalą surinko jo vaikai ir jiems reikia pinigų Velykoms. Šiuos P. B. 
paaiškinimus patvirtino liudytojas R. S. Byloje nėra jokių įrodymų, priešingų P. B. paaiškinimams. Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities 
skyriaus pareigūnai, nagrinėjant bylą teisme, dalyvauti atsisakė (b.l. 25, 29). Teismas ėmėsi visų ATPK 
numatytų priemonių, kad tyrėjas A. Š. atvyktų į teismo posėdį, bet pastarasis į teismą duoti parodymų 
neatvyko. 

Byloje nustatyta, kad metalo laužo supirkimo aikštelės esančios Radiškės k., Kaltinėnų sen. veikla 
nuo 2006-01-03 sustabdyta (b.l. 34, 35), metalų laužo ir jų atliekų supirkimo apskaitos knyga buvo 
Klaipėdoje, UAB „Metva“ patalpose, t. y. P. B. neturėjo jokios galimybės nupirktą metalo laužą 2006 m. 
balandžio 12 d. apskaityti įstatymų numatytu būdu. 

Iš nustatytų aplinkybių seka, kad pažeidimas kilo jį sumanius pareigūnui, jam aktyviai, intensyviai 
manipuliuojant menamais vaikų interesais, įtikinėjant ir spaudžiant P. B. pažeidimą įvykdyti. Teismas atmeta 
apelianto argumentą, kad teismas turi vertinti atskirai metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartį ir metalo 
laužo įforminimą. Iš Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 1-4 straipsnių 
seka, kad netauriųjų metalų laužas ir atliekos superkamos laikantis tam tikros vieningos tvarkos ir nėra jokio 
pakankamo pagrindo šios vieningos tvarkos atskirus elementus išskirti ir vertinti atskirai, be to, kaip jau 
minėta, P. B. neturėjo jokios galimybės teisėtai nupirkti metalo laužą 2006-04-12. 

Taip pat byloje nustatyta, kad atlikus metalo laužo aikštelės patikrinimą, nebuvo nustatyta daugiau 
jokių pažeidimų, be 2006 m. balandžio 12 d. P. B. nupirktų 20 kg aliuminio metalo laužo ir 2,5 kg vario 
metalo laužo neapskaitymo įstatymų nustatytu būdu (b.l. 6).  

Iš bylos medžiagos ir apeliacinės instancijos teismui pateiktos 2007 m. sausio 23 d. pažymos Nr. 
25-8/01-62 neseka, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
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ministerijos Tauragės apskrities skyrius turėjo patikimų ir konkrečių duomenų, kad būtent P. B. vykdo 
neteisėtą veiką, supirkdamas metalo laužą ne įstatymų nustatytu būdu.  

Byloje esantys duomenys, kad P. B. iš pradžių atsisakė pirkti metalo laužą, jam priklausančioje 
teritorijoje buvo dėl to, kad su R. S. taisė automobilinį krautuvą kieme, neturėjo net nedidelės pinigų sumos 
sumokėti už metalo laužą ir ją gavo tik po tam tikro laiko, kai pinigus atvežė žmona, kad jokių daugiau 
pažeidimų pareigūnai nenustatė, paneigia apelianto teiginius, esą P. B. nuolat vykdo neteisėtą metalų laužo 
supirkimo veiklą.  

Iš šių nustatytų aplinkybių seka, kad byloje nėra duomenų, kad pažeidimas, kuriuo kaltinamas P. 
B., galėjo būti padarytas be policijos pareigūnų įsikišimo, policijos pareigūnai neapsiribojo vien tik iš esmės 
pasyviu P. B. galimai neteisėtos veiklos tyrimu, bet darė tokio pobūdžio įtaką, kad sukurstytų P. B. įvykdyti 
teisės pažeidimą. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad pažeidimo P. B. 
savo valia nepadarė, o buvo išprovokuotas pareigūno. 

Dėl to teismas daro išvadą, kad policijos pareigūno A. Š. 2006 m. balandžio 12 d. dėl metalo laužo 
pardavimo už 62 Lt P. B. surinkti duomenys yra neteisėti, gauti pažeidžiant  Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir jais P. B. kaltė padarius ATPK 1932 straipsnio 
l dalyje numatytą pažeidimą negali būti grindžiama. Be šių įrodymų byloje nėra jokių kitų įrodymų, kad P. B. 
pažeidė ATPK 1932 straipsnio l dalį, todėl teismas pagrįstai ir teisėtai administracinio teisės pažeidimo bylą 
nutraukė.  

Pirmosios instancijos teismas išvados, kad byloje buvo pažeistas ir Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis nepagrindė, tokio pažeidimo apeliacinės instancijos 
nenustatė, todėl ši išvada šalinama iš skundžiamo teismo nutarimo. Dėl paminėto, skundžiamas nutarimas 
paliekamas nepakeistas, patikslinant nutarimo motyvus, o apeliacinis skundas atmetamas.  

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 

dalies 1 punktu, teisėjų kolegija 
 

n u t a r i a: 
 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
Tauragės apskrities skyriaus apeliacinį skundą atmesti. 

Šilalės rajono apylinkės teismo 2006 m. birželio 29 d. nutarimą palikti nepakeistą. 
Nutartis neskundžiama. 

 
 
1.2.2. Dėl ekspertams ir ekspertų organizacijoms išmokėtinų sumų paėmimo iš proceso šalių 
administracinių teisės pažeidimų bylose 
 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 279 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad 
nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir vertėjams, jeigu bylą nagrinėja teisėjas, mokama iš biudžeto 
lėšų, pagal sąmatą tam skiriamų teismui. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nenumato, kad 
ekspertams ir ekspertų organizacijoms mokėtinos sumos būtų  paimamos iš asmens, traukiamo 
administracinėn atsakomybėn. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 43-45 straipsniai 
reglamentuoja ekspertams ir ekspertų organizacijoms išmokėtinų sumų paėmimą iš proceso šalių ginčo 
bylose, ir šios teisės normos administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje netaikomos. 
 
 

Administracinė byla Nr. N3-33/2007  
Procesinio sprendimo kategorija 26.4.; 67  
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N U T A R T I S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 
2007 m. kovo 2 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano 
Ablingio, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka 
išnagrinėjo E. T. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. 
nutarties E. T. administracinio teisės pažeidimo byloje. 
 

Teisėjų kolegija 
 
n u s t a t ė: 

 
E. T. 2005 m. rugsėjo 23 d. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2005 m. rugsėjo 13 d. Kauno 

raj. policijos komisariato nutarimą, kuriuo ji buvo nubausta pagal ATPK 127 straipsnio 1 dalį, 127 straipsnio 
2 dalį 750 Lt bauda.  

Kauno apygardos administracinis teismas 2005 m. gruodžio 13 d. nutartimi nutarė paskirti 
autotechninę ekspertizę. 

Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Kauno raj. policijos 
komisariato 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimą panaikino ir bylą nutraukė, nenustačius E. T. veiksmuose 
administracinio teisės pažeidimo sudėties. Nutarimas nebuvo skundžiamas apeliacine tvarka. 

E. T. 2006 m. rugpjūčio 24 d. padavė teismui prašymą, kuriuo prašė priimti nutartį dėl jos 
sumokėtų 500 Lt už ekspertizės atlikimą grąžinimo.  

Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartimi nutarė prašymo 
netenkinti. Teismas nurodė, kad skundų dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose nagrinėjimą 
reglamentuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo aštuonioliktasis skirsnis. Šio skirsnio 123 straipsnio 3 
dalyje numatyta, jog administracinių teisės pažeidimų bylos pagal skundus dėl administravimo subjektų (jų 
pareigūnų) priimtų nutarimų šiose bylose administraciniame teisme nagrinėjamos vadovaujantis 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso normomis, o prireikus – ir Administracinių bylų teisenos įstatymu. 
Išlaidų, turėtų nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, kompensavimas numatytas Administracinių 
teisės pažeidimų kodekso 279 straipsnyje. Šis straipsnis numato, kad turėtos išlaidos kompensuojamos 
nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir vertėjams. Administracinių teisės pažeidimų kodekso normos 
reglamentuoja kam, kokia tvarka ir kokios išlaidos atlyginamos administracinių teisės pažeidimų bylose. Jose 
nėra numatyta, jog administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui atlyginamos atstovavimo, ar kitos dėl 
bylinėjimosi teisme patirtos išlaidos. 

E. T. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. 
nutartį panaikinti ir priteisti jai grąžinti 500 Lt. Apeliantė nurodo, kad spręsdamas jos prašymą, teismas turėjo 
taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 43-45 straipsniu, pagal kuriuos ji turi teisę į paminėtų išlaidų 
atlyginimą.  

 
Teisėjų kolegija 

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

 
Apeliacinės instancijos išreikalautas įrodymas – 2005 m. gruodžio 9 d. kasos pajamų orderis Nr. 

0000140 – patvirtina, kad E. T. sumokėjo į Kauno apygardos administracinio teismo depozitinę sąskaitą  500 
Lt už autotechninę ekspertizę. Byloje nėra rašytinio procesinio teismo sprendimo įpareigoti asmenį, 
traukiamą administracinėn atsakomybėn – E. T. – sumokėti už ekspertizės paskyrimą 500 Lt. Tačiau iš įrašų 
administracinio teisės pažeidimo protokole (b.l. 36) matyti, kad E. T. pinigus už ekspertizės paskyrimą į 
teismo depozitinę sąskaitą sumokėjo teismo nurodymu.  

ATPK 279 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir 
vertėjams, jeigu bylą nagrinėja teisėjas, mokama iš biudžeto lėšų, pagal sąmatą tam skiriamų teismui. ATPK 
nenumato, kad ekspertams ir ekspertų organizacijoms mokėtinos sumos būtų  paimamos iš asmens, 
traukiamo administracinėn atsakomybėn. Administracinių bylų teisenos įstatymo 43-45 straipsniai 
reglamentuoja ekspertams ir ekspertų organizacijoms išmokėtinų sumų paėmimą iš proceso šalių ginčo 
bylose ir šios teisės normos administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje netaikomos (Administracinė byla 
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Nr. A4–689/2003, Praktika Nr. 4, 270-277 p.; Praktika Nr. 1, 337 p.; taip pat žr. Praktika Nr. 1, 342 p.). Todėl 
teismas nepagrįstai, nesant teisinio pagrindo, paėmė iš E. T. už ekspertizės paskyrimą 500 Lt. Esant asmens 
prašymui, tai nustatęs teismas privalėjo E. T. pinigus grąžinti. Todėl skundžiama nutartis naikinama, o dėl E. 
T. prašymo priimamas naujas sprendimas.  

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, 

151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija  
 
n u t a r i a :  

 
E. T. atskirąjį skundą patenkinti. Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. 

nutartį panaikinti. 
Grąžinti E. T. iš Kauno apygardos administracinio teismo depozitinės sąskaitos 500 Lt, sumokėtus 

pagal 2005 m. gruodžio 9 d. kasos pajamų orderį Nr. 0000140. 
Nutartis neskundžiama. 

 
1.2.3. Dėl teisės į nemokamas vertėjo paslaugas užtikrinimo apimties 
 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 9 straipsnio 4 dalis garantuoja asmenims, 
nemokantiems lietuvių kalbos, teisę naudotis vertėjo, už kurio paslaugas mokama iš valstybės biudžeto, 
paslaugomis teismo proceso metu. Ši teisė apima byloje dalyvaujančio asmens galimybę daryti pareiškimus, 
teikti paaiškinimus ir kt. gimtąja kalba, ar kita jų mokama kalba padedant vertėjui jau vykstančiame teismo 
procese. Sistemiškai aiškinant Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnio 4 dalies nuostatas darytina 
išvada, kad asmens, nemokančio lietuvių kalbos, teisė į nemokamas vertėjo paslaugas neapima galimybės 
naudotis nemokamomis vertėjo paslaugomis surašant procesinius dokumentus, kuriais inicijuojamas teismo 
procesas (skundus pirmosios instancijos teismui, apeliacinius, atskiruosius skundus). Nurodyti dokumentai 
teismui turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą (ABTĮ 9 str. 2 d.).  
 

Administracinė byla Nr. N1–451/2007  
Procesinio sprendimo kategorija 41; 65.2 

 
N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
 

2007 m. kovo 2 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo  teisėjų kolegija, susidedanti iš Nijolės Piškinaitės, 

Vaidos Urmonaitės ir Virgilijaus  Valančiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),  
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo N. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2006 m. spalio 25 d. nutarties N. P. administracinio teisės pažeidimo byloje. 

 
Teisėjų  kolegija 

 
n  u  s  t  a  t  ė :  
 

I. 
 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 metų rugsėjo 29 d. nutartimi atmetė N. P. skundą 
dėl Visagino policijos komisariato 2006 m. gegužės 23 d. nutarimo, kuriuo jam paskirta nuobauda už 
administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 
124-1 straipsnio 2 dalyje padarymą, panaikinimo.  

N. P. dėl šios nutarties padavė apeliacinį skundą.  
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 29 d. nutartimi nustatė pareiškėjui 

terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti – pateikti teismui apeliacinį skundą, surašytą valstybine 
lietuvių kalba. Pareiškėjui teismo nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, Vilniaus apygardos 
administracinis teismas 2006 m. spalio 25 d. nutartimi apeliacinį skundą laikė nepaduotu.  
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II. 
 

Atskiruoju skundu N. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. 
spalio 25 d. nutartį ir priimti jo apeliacinį skundą nagrinėjimui. Nurodo, kad lietuvių kalbos nemoka, nes yra 
gimęs Rusijoje, neturi lėšų vertėjo paslaugoms apmokėti, todėl pateikti teismui apeliacinio skundo, surašyto 
lietuvių kalba, neturi galimybės. Proceso pirmosios instancijos teisme metu jam buvo suteikta teisė naudotis 
vertėjo paslaugomis, ir neaišku, kodėl dabar ši teisė iš jo atimta. Ginčijama pirmosios instancijos teismo 
nutartis trukdo pareiškėjui ginti savo teises aukštesnės instancijos teisme.  

 
Teisėjų kolegija 

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

III. 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 117 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismo procesas 
Lietuvos Respublikoje vyksta valstybine kalba. Šią konstitucinę nuostatą pakartoja Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 9 straipsnis, kuriama nustatyta, kad administracinių 
bylų procesas vyksta lietuvių kalba.  

ABTĮ 9 straipsnio 4 dalis garantuoja asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos, teisę  naudotis 
vertėjo, už kurio paslaugas mokama iš valstybės biudžeto, paslaugomis teismo proceso metu. Ši teisė apima 
byloje dalyvaujančio asmens galimybę daryti pareiškimus, teikti paaiškinimus ir kt. gimtąja kalba, ar kita jų 
mokama kalba padedant vertėjui jau vykstančiame teismo procese. Sistemiškai aiškinant ABTĮ 9 straipsnio 4 
dalies nuostatas darytina išvada, kad asmens, nemokančio lietuvių kalbos, teisė į nemokamas vertėjo 
paslaugas neapima galimybės naudotis nemokamomis vertėjo paslaugomis surašant procesinius dokumentus, 
kuriais inicijuojamas teismo procesas (skundus pirmosios instancijos teismui, apeliacinius, atskiruosius 
skundus). Nurodyti dokumentai teismui turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą (ABTĮ 9 str. 2 d.).  

Nors atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, jog dėl sunkios materialinės padėties jie negali 
pasisamdyti vertėjo, kuris išverstų į lietuvių kalbą teismui teikiamus procesinius dokumentus, jis nepateikė 
teismui jokių įrodymų, patvirtinančių jo sunkią materialinę padėtį. Tokie duomenys nebuvo pateikti ir 
pirmosios instancijos teismui kartu su rusų kalba surašytu paaiškinimu (b.l. 55). Byloje esantys duomenys 
patvirtina, kad skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjas pateikė lietuvių kalba (b.l. 2-3). Pareiškėjas 
informuotinas, kad nemokama teisinė pagalba (įskaitant ir procesinių dokumentų teismui surašymą) 
asmenims, atitinkantiems įstatyme nustatytus kriterijus ir dėl sunkios materialinės padėties negalintiems 
savarankiškai ginti savo interesų, teikiama Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymo nustatyta tvarka.  

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai 
nustatė pareiškėjui terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, o teismo nustatytu terminu to nepadarius 
– pagrįstai apeliacinį skundą laikė nepaduotu (ABTĮ 134 str. 2 d.). Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2006 m. spalio 25 d. nutartis pripažįstama pagrįsta ir teisėta, todėl paliekama nepakeista. 

2006 m. lapkričio 22 d. pareiškėjas pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 
papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriais iš esmės ginčijamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2006 metų rugsėjo 29 d. nutarties, kuria atmestas jo skundas pirmosios instancijos teismui, teisėtumas ir 
pagrįstumas. Kadangi šioje byloje sprendžiamas tik Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. 
spalio 25 d. nutarties, kuria pareiškėjo apeliacinis skundas laikytas nepaduotu, teisėtumo ir pagrįstumo 
klausimas, nurodytuose paaiškinimuose pateikiami pareiškėjo argumentai teisėjų kolegijos nebus 
analizuojami.  

 
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi ABTĮ 151 straipsnio 3 dalies 1 punktu,     

 
nutaria:  

 
N. P. atskirąjį skundą atmesti.  
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.    
Nutartis neskundžiama. 
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1.3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo 
srityje 

 
1.3.1. Dėl mokesčių teisinių santykių   

 
1.3.1.1. Dėl galimybės mokesčių administratoriui nuginčyti pajamų gavimo faktą; dėl įrodinėjimo 
naštą sudarančių elementų 
 
Iki 2004 m. sausio 1 d. galiojusio įstatymo Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui 
įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo 1 straipsnio formuluotėje „pajamos pagrindžiamos 
įstatymų reikalaujama forma sudarytais sandoriais arba juridinę galią turinčiais dokumentais“ kalbama apie 
įrodinėjimo priemones, kuriomis gali būti pagrindžiamos gautos pajamos. Norint pagrįsti pajamas, būtina 
pateikti juridinę galią turinčius dokumentus arba įstatymo nustatytos formos sandorius, patvirtinančius, jog 
pajamos buvo gautos. Reikalavimas pagrįsti pajamas pirmiausia reiškia, kad pajamos realiai turėtų būti 
gautos, o ne vien atspindėtos dokumentuose. Jei pajamos realiai nebūtų gautos, tačiau jų gavimas būtų 
įforminamas dokumentais, mokestine prasme vien tokio dokumento buvimas nereikštų, kad pajamos yra 
pagrįstos, nes negalima pagrįsti to, ko realiai nebuvo.  
Įrodinėjimo naštą sudaro du tarpusavyje susiję aspektai. Įrodinėjimo našta pirmiausia apima pareigą pateikti 
įrodymus (pozityvusis įrodinėjimo naštos aspektas). Ši pareiga pagal bendrąją taisyklę tenka visiems byloje 
dalyvaujantiems asmenims. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 4 dalį, įrodymus pateikia 
šalys ir kiti proceso dalyviai. Šia prasme įrodinėjimo subjektas taip pat yra teismas, nes jis gali rinkti įrodymus 
savo iniciatyva (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 4 d.). Kitas įrodinėjimo naštos aspektas tampa 
aktualus tais atvejais, kai nepakanka įrodymų patvirtinti nei pareiškėjo, nei atsakovo nurodomas aplinkybes. Tokiu 
atveju sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo našta 
(negatyvusis įrodinėjimo naštos aspektas). 
 

Administracinė byla Nr. A17 – 301/2007  
Procesinio sprendimo kategorija 9.1 

 
N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
 

2007 m. kovo 15 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus 

Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant 
Dinai Jerusalimskienei, atsakovo atstovei Agnei Pimpytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka 
išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. V. 
skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam 
suinteresuotam asmeniui Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo 
panaikinimo.  
  

Teisėjų kolegija  
 
n u s t a t ė:  

I. 
 

Pareiškėjas M. V. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 5-6), kurį patikslino (b. l. 3-4),  kreipėsi į 
Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Komisija) 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S-212-(7-136/2005).  

Pareiškėjas nurodė, jog mokestinis ginčas tarp jo ir mokesčių administratoriaus kilo dėl brangiam 
turtui įsigyti panaudotų 72 000 Lt pajamų, nurodytų 2003 m. rugpjūčio 5 d. Brangų turtą įsigijusio arba 
įsigyjančio Lietuvos Respublikos gyventojo pajamų deklaracijoje Nr. 102-03 (toliau – ir Deklaracija), 
apmokestinimo pajamų mokesčiu. Teigė, jog deklaracijos skyriuje ,,Pajamos brangiam turtui įsigyti ir 
sumokėti mokesčiai“ nurodęs pajamų gavimo šaltinius – 5 rašytine forma sudarytas paskolos sutartis su 
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fiziniais asmenimis: V. V., L. K., G. K., E. K. ir N. B. Paaiškino, kad G. K. ir L. K. mokesčių 
administratoriams davė prieštaringus paaiškinimus: iš pradžių jie pareiškė, kad pinigų neskolino, o vėliau 
parašė paaiškinimus, kuriais prašė ankstesnius paaiškinimus laikyti negaliojančiais, kadangi jie buvo išgauti 
naudojant psichologinę prievartą. Pareiškėjo manymu, paneigdami ankstesnius paaiškinimus, G. K. ir L. K. 
pripažino, kad skolino pinigus. Tai patvirtina ir jų parašai ant paskolos sutarčių ir paskolų grąžinimo raštų. 
Pareiškėjas teigė, kad paskolas minėtiems asmenims grąžino po to, kai jie jau buvo davę prieštaringus 
paaiškinimus mokesčių inspekcijai, o paskolų grąžinimo raštai yra byloje. Pareiškėjo manymu, Komisija 
turėjo vertinti šiuos rašytinius įrodymus, nes paskolų grąžinimo raštuose L. K. ir G. K. savo parašais 
patvirtino faktą, kad pareiškėjas jiems atidavė skolintus pinigus. Tvirtino, jog Komisija, užuot įvertinusi 
minėtus rašytinius įrodymus, vėl remiasi mokesčių administratorių surinkta medžiaga apie tai, kad pinigų 
skolinimo metu L. K. gaudavo socialinę pašalpą, o G. K. buvo bedarbis ir todėl negalėjo tokios pinigų sumos 
paskolinti. Pareiškėjo manymu, asmenys, oficialiai niekur nedirbantys, gali gauti žymiai didesnes pajamas už 
tuos, kurie dirba pagal darbo sutartis. Pareiškėjas teigė, jog Komisija neteisingai interpretavo Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A11-648/2003). Pagal įstatymą ,,Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba 
kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“ (toliau – ir Įstatymas) Lietuvos Respublikos gyventojų, 
įsigyjančių (įsigijusių) brangų turtą, pajamos pagrindžiamos įstatymų reikalaujama forma sudarytais 
sandoriais arba juridinę galią turinčiais dokumentais. Tik nustačius, kad deklaruotos pajamos nebuvo 
pagristos įstatymų reikalaujama forma sudarytais sandoriais, jos apmokestinamos taikant 20 procentų tarifą. 
Kad sudarytos paskolos sutartys atitinka Civilinio kodekso (toliau – ir CK) reikalavimus, pripažino ir pats 
centrinis mokesčių administratorius, todėl pareiškėjas tvirtino, jog minėto įstatymo nepažeidė. Pareiškėjas 
paaiškino, kad Valstybinė mokesčių inspekcija dėl sandorių teisėtumo nuginčijimo į teismą nesikreipė. Teigė, 
jog Komisijai posėdžio metu pateikė 2004 m. kovo 3 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties ir 2004 m. sausio 
15 d. paskolos sutarties kopijas, kaip įrodymą, kad turėjo pajamų, iš kurių gražino minimas paskolas, tačiau į 
tai atsižvelgta nebuvo, motyvuojant tuo, jog sutarčių kopijos yra nepatvirtintos. Pažymėjo, jog į Komisijos 
posėdį buvo atsivežęs minimų sutarčių originalus, tačiau jų pateikti nebuvo paprašyta. Pareiškėjas atkreipė 
dėmesį, kad sutartys buvo pateiktos ir Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. 

Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – 
ir atsakovas) atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 25-27) prašė skundą atmesti.  

Atsakovas nurodė, jog pajamų mokesčio suma buvo apskaičiuota Marijampolės valstybinei 
mokesčių inspekcijai patikrinus pareiškėjo Deklaraciją bei joje nurodytų pajamų šaltinių pagrįstumą. 
Įvertinus visus patikrinimo metu surinktus įrodymus buvo konstatuota, kad nurodytomis paskolos sutartimis 
negali būti grindžiamos brangaus turto įsigijimo pajamos. Todėl, vadovaujantis Įstatymo Nr. I-322 (2002-11-
12 įstatymo Nr. IX-1193 redakcija, galiojusi nuo 2002-12-06 iki 2003-12-31) 5 straipsniu, pareiškėjui buvo 
apskaičiuota sumokėti į biudžetą 14 400 Lt pajamų mokesčio suma. Teigė, jog įrodinėjimo priemonių 
leistinumo suvaržymų įstatymai nenustato, todėl Komisija, priimdama ginčijamą sprendimą, rėmėsi visais 
leistinais įrodymais. Atsakovo nuomone, nėra pagrindo abejoti L. K. ir G. K. paaiškinimų teiginiais, kuriais 
šie asmenys tvirtina neturėję 1997 m. spalio 2 d. ir 1998 m. sausio 23 d. paskolos sutartyse nurodytų pinigų 
sumų (po 40 000 Lt), todėl negalėję tokių pinigų sumų paskolinti pareiškėjui, tad minėtomis paskolos 
sutartimis negali būti grindžiamos pareiškėjo Deklaracijoje nurodytos brangaus turto įsigijimo pajamos. 
Atsakovas teigė, jog Komisija detaliai išanalizavo ir įvertino visas byloje nustatytas faktines aplinkybes, jas 
patvirtinančių įrodymų visumą. Atsakovo manymu, Komisija pagrįstai atsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo plenarinės sesijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartyje pateiktus CK normų taikymo 
viešojo administravimo santykiams išaiškinimus. Šioje nutartyje buvo konstatuota, kad CK normos viešojo 
administravimo srityje taikytinos tik tais atvejais, kai tai yra įsakmiai nurodyta CK, ir kai viešojo 
administravimo santykiai nėra tiesiogiai reglamentuoti viešosios teisės normomis. Atsakovas tvirtino, jog 
ginčo teisiniams santykiams pagrįstai taikytos Įstatymo nuostatos ir netaikytos CK normos. Pažymėjo, jog 
vadovaujantis 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112, 155 straipsnio 6 
dalimi, Komisija pagrįstai nevertino ir neatsižvelgė į pareiškėjo pateiktos 2004 m. kovo 3 d. akcijų pirkimo- 
pardavimo sutarties ir 2004 m. sausio 15 d. paskolos sutarties kopijų, kadangi šie dokumentai mokesčių 
administratoriui nebuvo pateikti, taip pat jų originalai ar patvirtintos kopijos nebuvo pateiktos mokestinio 
ginčo byloje iki Komisijos sprendimo priėmimo dienos. 

Tretysis suinteresuotas asmuo Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pritardama 
atsakovo atsiliepimo argumentams prašė skundą atmesti (b. l. 21-22). 
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II. 
 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu (b. l. 139-143) 
pareiškėjo skundą atmetė. 

Teismas konstatavo, kad mokestinis ginčas tarp pareiškėjo ir centrinio mokesčio administratoriaus 
kilo dėl brangiam turtui įsigyti panaudotų 72 000 Lt pajamų, nurodytų pareiškėjo Deklaracijoje, 
apmokestinimo pajamų mokesčiu. Teismas, vertindamas byloje surinktus įrodymus apie skolintų pareiškėjui 
pinigų gavimo šaltinius, atmetė liudytojų L. K. ir G. K. parodymus ir jais nesivadovavo, nes jie yra 
prieštaringi, nekonkretūs, liudytojai negalėjo nurodyti tikslios paskolų sudarymo datos. Teigimų apie turėtas 
pajamas liudytojai nepagrindė jokiais konkrečiais rašytiniais įrodymais, patvirtino, kad nei vienas jokio 
nekilnojamojo turto ar oficialaus verslo neturėjo. Taip pat liudytojai nepateikė jokių įrodymų, kad 
paaiškinimus, paneigiančius paskolos davimą, davė verčiami mokesčių administratoriaus pareigūnų. 
Mokesčių administratorius surinko rašytinius įrodymus, kad pareiškėjai paskolų suteikimo laikotarpiu 
nedirbo, nekilnojamojo turto neturėjo, o L. K. buvo socialiai remtina. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas, 
priimdamas skundžiamą sprendimą, pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo pateiktos 1997 m. spalio 2 d. ir 1998 
m. sausio 23 d. paskolos sutartys yra tik vieni iš įrodymų, kuriais remiantis mokesčių administratorius vertina 
pareiškėjo Deklaracijoje nurodytų 72 000 Lt pajamų, panaudotų brangiam turtui įsigyti, apmokestinimo 
pagrįstumą. Mokesčių administratorius, įvertinęs paskolos sutartis kitų byloje nustatytų aplinkybių ir jas 
patvirtinančių įrodymų kontekste, pagrįstai nurodė, kad šiomis sutartimis negali būti grindžiamos pareiškėjo 
Deklaracijoje nurodytos brangaus turto įsigijimo pajamos. Komisija sprendime pagrįstai konstatavo, jog 
mokesčių administratorius, vertindamas mokestinio ginčo teisinius santykius, pagrįstai taikė atitinkamas 
įstatymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei 
perleidžiamų lėšų deklaravimo“ nuostatas ir pagrįstai netaikė Civilinio kodekso normų. 

 
III. 

 
Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 147-149) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2006 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Komisijos 2005 m. 
balandžio 28 d. sprendimą Nr. S-212-(7-136/2005), Valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 m. vasario 21 d. 
sprendimą Nr. 68-60, Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2004 m. gruodžio 30 d. 
sprendimą Nr. (15.1-15)-R3-7454.  Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: 
            1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė materialinės teisės normas. 

2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartyje 
teismas nepasisakė dėl mokesčių administratoriaus teisės ex officio konstatuoti niekinio sandorio buvimo 
faktą. Šioji nutartis nėra vienodai tinkanti visoms situacijoms. Minėtoje nutartyje buvo nagrinėjama ne 
identiška situacija. 

3. Šioje byloje ginčo paskolos santykiai yra reglamentuojami įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos 
gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“. Įstatymas 
numato dvi alternatyvas deklaruojamoms pajamoms pagrįsti: 1) reikalaujama forma sudarytais sandoriais; 2) 
juridinę galią turinčiais dokumentais. Pareiškėjas pajamų gavimą grindė paskolos sandoriais. Sandorių 
negaliojimo pagrindus numato CK. 

4. Jeigu Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio nuostata bus taikoma kaip suteikianti 
mokesčių administratoriui teisę savo iniciatyva pripažinti sandorius niekiniais, tai gali sukelti negatyvias 
pasekmes civiliniuose teisiniuose santykiuose. Mokesčių administratoriui konstatavus, kad sandoris yra 
niekinis, sandorio šalis nebeprivalo jo vykdyti. 

5. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2001 m. gegužės 3 d. 
konsultacija Nr. 69 (Administracinių teismų praktika Nr. 1). Pareiškėjo teigimu, reikalavimas dėl niekinio 
sandorio pasekmių taikymo turi būti pareikštas bendrosios kompetencijos teisme bet kurio suinteresuoto 
asmens iniciatyva.  

6. Sandoriai buvo sudaryti įstatymo nustatyta rašytine forma. Teigdamas, kad sandoriai „neturi 
juridinės galios“, mokesčių administratorius visų pirma neskyrė sandorių (kurie gali būti galiojantys, 
niekiniai, nuginčijami) nuo dokumentų (kurie gali turėti juridinę galią arba jos neturėti). Antra, sprendimu 
teigdamas, kad sprendžiant šį ginčą CK netaikytinas, mokesčių administratorius vis tik jį taikė. Jei mokesčių 
administratorius paskolos sandorius traktavo kaip niekinius, turėjo juos taip ir įvardinti. 

7. Pirmosios instancijos teismas visiškai neargumentavo savo pozicijos dėl CK normų netaikymo 
šioje byloje. 
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Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 154-155) prašo pareiškėjo apeliacinį 
skundą atmesti.  

Atsakovas atsiliepimą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais argumentais. 
Tretysis suinteresuotas asmuo Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu 

į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 153) prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. 
Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas išsamiai ir 

visapusiškai ištyrė ir išnagrinėjo pareiškėjo skundo motyvus ir priėmė argumentais pagrįstą, teisėtą 
sprendimą. 
  

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

IV. 
 

Administracinės bylos nagrinėjimo dalykas – prašymas panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S-212-(7-136/2005), kuriuo 
nuspręsta įpareigoti M. V. sumokėti į biudžetą 14 400 Lt fizinių asmenų pajamų mokestį nepagrindus gautų 
pajamų. 

Siekiant atsakyti, ar priimtas sprendimas pagrįstas bei teisėtas, būtina analizuoti teisės aktus, ginčo 
metu reglamentavusius visuomeninį santykį, atsižvelgti į privatinės teisės normų taikymo apimtį viešojoje 
teisėje, suformuotą administracinių teismų praktiką viešojo administravimo srityje taikant Civilinio kodekso 
normas. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad 
mokesčių teisė ir civilinė teisė yra to paties lygio, gretimos teisės sritys, kurios tas pačias faktines aplinkybes 
vertina iš kitos perspektyvos ir kitų vertybių požiūriu. Net jei mokesčių teisės norma apmokestinimą kildina 
iš civilinių teisinių santykių, ji neprivalo būti interpretuojama nenukrypstant nuo susiklosčiusių teisinių 
santykių civilinio teisinio įvertinimo. Vyriausiojo administracinio teismo plenarinė sesija yra konstatavusi, 
kad situacijoje, kai viešosios teisės santykiai yra tiesiogiai reglamentuoti atitinkamos viešosios teisės 
normomis ir kai tokia situacija įsakmiai nenurodyta Civiliniame kodekse, turi būti taikomos atitinkamos 
viešosios teisės normos. Tokiais atvejais Civilinio kodekso normos netaikytinos (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo plenarinės sesijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11–
648/2003, UAB „Palink“ prieš VMI, kat. 11.2.). Sandoriai, jų sudarymas ir galiojimas yra civilinės teisės, o 
ne viešosios teisės reguliavimo dalykas. Mokesčių teisėje sandorių sudarymo ir jų galiojimo taisyklių 
negalima vertinti kitaip, nei tą nustato civilinė teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 8 d. 
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2000, J. B. individuali įmonė „Šėlsmas“ prieš Alytaus apskrities VMI, 
kat. 32.). Nei mokesčių įstatymai, nei CK, nei kiti teisės aktai nesuteikia mokesčių administratoriui teisės 
kištis į privačius sandorio šalių santykius ir ginčyti jų sudarytus sandorius pagrindais, nesusijusiais su 
mokesčių mokėtojo mokestinių prievolių nevykdymu ar netinkamu vykdymu. 
 Tokia pati teisės aiškinimo praktika taikytina ir nagrinėjamoje byloje. Šios bylos nagrinėjimo 
dalykas yra ne sandorių, kuriais pareiškėjas grindžia savo gautas pajamas, galiojimas, o galimybė šiais 
sandoriais pagrįsti pareiškėjo gautas pajamas ir iš to kylančios mokestinės teisinės pasekmės. Nei mokesčių 
administratorius, nei bylą nagrinėjantys administraciniai teismai nesprendžia dėl sandorių galiojimo ir iš to 
kylančių civilinių teisinių pasekmių (pvz., sandorių vykdymo), o vertina susiklosčiusius civilinius teisinius 
santykius mokestiniais teisiniais aspektais.  
 Iki 2004 m. sausio 1 d. galiojęs įstatymas Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam 
turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo (toliau – ir Įstatymas) reglamentavo 
Lietuvos Respublikos gyventojų, nuo 1994 m. birželio 1 d. visais būdais įsigyjančių (įsigijusių) brangų turtą 
arba įsigyjančių arba perleidžiančių pinigines lėšas, pajamų deklaravimą (Įstatymo 1 str.). Šio Įstatymo 1 
straipsnis numatė, kad pajamos pagrindžiamos įstatymų reikalaujama forma sudarytais sandoriais arba 
juridinę galią turinčiais dokumentais. Nustačius, kad deklaruotos pajamos nebuvo apmokestintos arba jos 
nepagrįstos įstatymų reikalaujama forma sudarytais sandoriais ar juridinę galią turinčiais dokumentais, 
atsiranda Įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos pasekmės, t. y. pajamos apmokestinamos taikant 20 
procentų pajamų mokesčio tarifą. Nesumokėtas  mokestis išieškomas įstatymų nustatyta tvarka. 
 Įstatymo 1 straipsnio formuluotėje „pajamos pagrindžiamos įstatymų reikalaujama forma 
sudarytais sandoriais arba juridinę galią turinčiais dokumentais“ kalbama apie įrodinėjimo priemones, 
kuriomis gali būti pagrindžiamos gautos pajamos. Norint pagrįsti pajamas, būtina pateikti juridinę galią 
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turinčius dokumentus arba įstatymo nustatytos formos sandorius,  patvirtinančius, jog pajamos buvo gautos. 
Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog reikalavimas pagrįsti 
pajamas pirmiausia reiškia, kad pajamos realiai turėtų būti gautos, o ne vien atsispindėtų dokumentuose. 
Tokią išvadą pagrindžia Įstatymo formuluotė, jog yra „pagrindžiamos pajamos“. Jei pajamos realiai nebūtų 
gautos, tačiau jų gavimas būtų įforminamas dokumentais, mokestine prasme vien tokio dokumento buvimas 
nereikštų, kad pajamos yra pagrįstos, nes negalima pagrįsti to, ko realiai nebuvo. Panašios praktikos 
Vyriausiajame administraciniame teisme laikomasi, nagrinėjant pridėtinės vertės mokesčio atskaitą: „Vien 
aplinkybė, jog mokesčio mokėtojas turi įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus turinčią PVM 
sąskaitą faktūrą, dar pati savaime nepagrindžia jo teisės į PVM atskaitą, jeigu turimų įrodymų visuma leidžia 
teigti, kad ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos 
dokumentuose“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. sausio 27 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A1–355/2004 UAB „Tauja“ prieš VMI, kat. 11.2; 11.3). Nors minėtosios bylos ir 
nagrinėjamos bylos ratio decidendi nesutampa, tačiau šią bylą nagrinėjanti Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija pritaria tokiai teisinio argumentavimo logikai. Išvadą, kad vien įrodymų apie pajamas 
pateikimas, nesant realaus pajamų gavimo fakto, pajamų gavimo nepagrindžia, patvirtina ir Lietuvos 
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX-2112) 10 straipsnis, įtvirtinantis 
turinio viršenybės prieš formą principą, pagal kurį mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė teikiama šių 
santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai.  
 Kadangi aplinkybės, jog mokesčių mokėtojas pajamų realiai negavo, gali būti įrodinėjamos įstatymų 
nustatyta tvarka, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pasisakys dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo 
šioje byloje. 
 Įrodinėjimo naštą sudaro du tarpusavyje susiję aspektai. Įrodinėjimo našta pirmiausia apima pareigą 
pateikti įrodymus (pozityvusis įrodinėjimo naštos aspektas). Ši pareiga pagal bendrąją taisyklę tenka visiems 
byloje dalyvaujantiems asmenims. Pagal ABTĮ 57 straipsnio 4 dalį, įrodymus pateikia šalys ir kiti proceso 
dalyviai. Šia prasme įrodinėjimo subjektas taip pat yra teismas, nes jis gali rinkti įrodymus savo iniciatyva (ABTĮ 
57 str. 4 d.). Kitas įrodinėjimo naštos aspektas tampa aktualus tais atvejais, kai nepakanka įrodymų patvirtinti nei 
pareiškėjo, nei atsakovo nurodomas aplinkybes. Tokiu atveju sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai 
priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo našta (negatyvusis įrodinėjimo naštos aspektas). Šiuo klausimu taip pat 
yra pasisakiusi Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2005 m. kovo 18 d. nutartyje administracinėje 
byloje Nr. A1-203/2005 Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija ir kt. prieš Valstybinę kainų ir 
energetikos kontrolės komisiją, kat. 25.  
 Jei mokesčių mokėtojas pagrindžia gautas pajamas įstatymų nustatytos formos sandoriais ar 
juridinę galią turinčiais dokumentais, įrodyti, jog pajamų nebuvo, turi šias aplinkybes neigiantis mokesčių 
administratorius. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalį, mokesčių administratorius 
privalo pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas. Tokia įrodinėjimo 
naštos paskirstymo taisyklė taip pat grindžiama tuo, kad pajamas deklaruojantys subjektai yra fiziniai 
asmenys. Šiems asmenims (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai šie asmenys vykdo ūkinę veiklą), 
įstatymai nenustato jokių reikalavimų tvarkyti buhalterinę apskaitą. Reikalavimas, kad įrodinėjimo našta apie 
gautų pajamų realumą priklausytų pajamas deklaruojančiam mokesčių mokėtojui, reikštų probatio diabolica, 
t. y. neįmanomas įrodyti aplinkybes, kadangi neprivalėdamas vesti buhalterinės apskaitos, kaupti 
dokumentus, fiksuoti piniginių srautų judėjimo, mokesčių mokėtojas turėtų itin ribotas galimybes įrodyti šias 
aplinkybes. Tačiau pateikti įrodymus apie realų pajamų gavimą turėtų tiek šias aplinkybes siekiantis įrodyti 
mokesčių mokėtojas, tiek jas siekiantis paneigti mokesčių administratorius.  

Atskirai pasisakytina dėl įrodinėjimo dalyko, t. y. įrodinėtinų aplinkybių visumos tokio pobūdžio 
bylose. Įrodinėjimo dalykas šiuo atveju yra aplinkybės, ar pinigų sumos mokesčių mokėtojui realiai buvo ar 
nebuvo perduotos, t. y. gautos ar negautos pajamos. Šios aplinkybės turėtų būti įrodinėjamos tiesioginiais 
įrodymais, iš kurių galima daryti vienareikšmę išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančias aplinkybes (pvz., 
mokėjimo pavedimai, patvirtinantys lėšų judėjimą; asmenų, iš kurių pajamos neva gautos, paaiškinimai apie 
tai, kad lėšos perduotos ar neperduotos; kitų liudytojų, galinčių patvirtinti ar paneigti lėšų perdavimą, 
parodymai). Įstatymas nedraudžia įrodinėti ir netiesioginiais įrodymais, t. y. įrodymais, daugiareikšmiai 
susijusiais su įrodinėjimo dalyką sudarančiomis aplinkybėmis (pvz., įrodymai apie tai, kokiomis lėšomis 
galėjo disponuoti asmuo, iš kurio galėjo būti gautos pajamos; įrodymai apie gautų lėšų panaudojimo 
aplinkybes ir pan.). Tokio pobūdžio bylose išvada apie tai, kad mokesčių mokėtojas nepagrindė pajamų, 
neturėtų būti daroma vien netiesioginių įrodymų pagrindu (pvz., įrodymai apie tai, kad paskolos teikėjas 
neturėjo teisėtų pajamų). Tačiau bet kokiu atveju teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, 
vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6 d.), o netiesioginiai 
įrodymai gali būti naudingi patvirtinant ar paneigiant tiesioginių įrodymų pagrindu formuluojamas išvadas.  
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Atsižvelgiant į šias teisės aiškinimo taisykles turėtų būti vertinami įrodymai ir nustatinėjamos 
faktinės aplinkybės šioje byloje.  

Administracinėje byloje surinktų faktinių duomenų visuma leidžia neabejotinai teigti, kad ginčo 
sumos mokesčio mokėtojo realiai gautos nebuvo. 

Mokestinio ginčo byloje G. K. savo 2003 m. lapkričio 26 d., 2004 m. vasario 13 d. ir 2004 m. 
liepos 22 d. paaiškinimuose, o L. K. savo 2003 m. lapkričio 18 d., 2004 m. vasario 12 d. ir 2004 m. rugsėjo 
23 d. paaiškinimuose neigia pareiškėjo deklaracijoje nurodytų pinigų sumų skolinimo pagal paskolos sutartis 
faktą ir nurodo, kad niekada tokių pinigų sumų neturėjo. Nė viename iš savo paaiškinimų šie asmenys aiškiai 
ir nedviprasmiškai nenurodė, jog skolino pareiškėjui pinigus. 

Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu L. K. bei G. K. tvirtino skolinę pinigus, tačiau jų 
parodymai vertinti kritiškai pagrįstai, nes nebuvo konkretūs ir tikslūs, prieštaravo pirminiams paaiškinimams, 
pripažintiniems objektyvesniais, nes pastariesiems neturėjo įtakos laikas ir kitos aplinkybės. Pirminiuose 
paaiškinimuose atspindėtų duomenų patikimumą patvirtina ne vien tik jų surašymo momentas, bet ir kitos 
faktinės aplinkybės. Iš valstybės įmonės Registro centro pateiktų išrašų matyti, kad nei L. K., nei G. K. 
pinigų skolinimo metu neturėjo jokio įregistruoto turto. Pagal Marijampolės savivaldybės administracijos 
socialinių reikalų departamento 2004 m. vasario 13 d. raštą nuo 1997 m. liepos 1 d. iki 1998 m. balandžio 1 
d. L. K. mokėta socialinė pašalpa, kurios dydis tam tikrais laikotarpiais siekė iki 249, 75 Lt. Pirminiuose 
paaiškinimuose tiek G. K., tiek L. K. nurodė esantys bedarbiai. 

Tokiu būdu mokesčių administratorius, turėdamas omenyje surinktus įrodymus, atsižvelgdamas į 
formuojamą administracinių teismų praktiką, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentavusiais individualų 
visuomeninį santykį, pagrįstai ir teisėtai įpareigojo pareiškėją M. V. sumokėti į biudžetą nustatytą fizinių 
asmenų pajamų mokestį. 

 
Vadovaudamasi 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. rugpjūčio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o 
M. V. apeliacinį skundą atmesti. 

Nutartis neskundžiama. 
 
 
1.3.1.2. Dėl kontroliuojančio asmens sampratos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo prasme  
 
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje įtvirtinta kontroliuojančio 
asmens samprata, o šios dalies 2 punktas nustato, kad asmuo laikomas kontroliuojančiu apmokestinamąjį 
asmenį, jeigu jis pats, valdydamas ne mažiau kaip 10 procentų to apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, 
pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas įsigyti, kartu su susijusiais 
asmenimis jų valdo daugiau kaip 50 procentų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso teisės normų turinys 
suponuoja išvadą, kad visais atvejais, nepriklausomai nuo to, už kokias lėšas (asmenines ar priklausančias 
sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise) įsigyta (įsteigta) įmonė, pajamos iš šios įmonės veiklos 
visada yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Pagrindinis kriterijus pripažįstant asmenį 
kontroliuojančiu, yra teisės į atitinkamą paskirstytino pelno dalį valdymas, todėl nėra svarbu, už kokias lėšas 
įmonė įgyta.  
 
 

Administracinė byla Nr. A2-392/2007  
Procesinio sprendimo kategorija 9.3  
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N U T A R T I S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 
2007 m. balandžio 13 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės 
Janavičiūtės (pranešėja), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Gintaro Kryževičiaus, sekretoriaujant 
Dinai Jerusalimskienei, dalyvaujant atsakovo atstovui Agnei Pimpytei, viešame teismo posėdyje apeliacine 
tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Onos Goberienės personalinės įmonės apeliacinį 
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimo administracinėje byloje 
pagal pareiškėjo Onos Goberienės personalinės įmonės skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai 
prie Finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Alytaus apskrities valstybinei 
mokesčių inspekcijai, dėl sprendimo panaikinimo. 
 

Teisėjų kolegija 
 
n u s t a t ė : 
 

I. 
 

Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2005 m. spalio 12 d. patikrinimo aktu Nr.68-05-
10-72 pareiškėjui nurodė sumokėti į biudžetą 29 901 Lt pridėtinės vertės mokestį (PVM), 5 353 Lt PVM 
delspinigius. Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2005 m. gruodžio 14 d. sprendimu dėl 
patikrinimo akto tvirtinimo Nr.20/5 nurodė pareiškėjui sumokėti į biudžetą 29 901 Lt PVM, 5 353 Lt PVM 
delspinigius ir 2 990 Lt PVM baudą. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2006 m. 
vasario 8 d. sprendimu Nr.69-44 patvirtino Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 m. 
gruodžio 14 d. sprendimą Nr.20/5. Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2006 m. balandžio 6 d. 
sprendimu Nr.S-75-(7-45/2006) patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2006 
m. vasario 8 d. sprendimą Nr.69-44. 

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti 
Mokestinės ginčų komisijos prie Vyriausybės 2006 m. balandžio 6 d. sprendimą Nr.S-75-(7-45/2006). 

Pareiškėjas nurodė, kad Mokestinių ginčų komisija, išnagrinėjusi jo skundą konstatavo, jog 
pareiškėjo savininkė kartu su susijusiu asmeniu kontroliuoja dvi individualias įmones – pareiškėją ir Jono 
Goberio krovinių pervežimo įmonę, todėl pareiškėjas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 
7 dalį turėjo privalomai registruotis PVM mokėtoju ir nuo 2002 m. liepos mėnesio privalėjo apskaičiuoti ir 
sumokėti į biudžetą PVM, nes abiejų įmonių apyvarta per paskutinius 12 mėnesių viršijo 100 000 Lt. 
Pareiškėjas nurodė, kad jis nesutinka su Mokestinių ginčų komisijos sprendimu. Komisija neatsižvelgė į 
pateiktus dokumentus, iš kurių matyti, kad pareiškėjas ir Jono Goberio krovinių pervežimo įmonė 
nepriklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, yra atskiros įmonės, įsteigtos už kiekvieno 
sutuoktinio atskirai asmeninės nuosavybės teise priklausančias lėšas ir nėra viena kitą kontroliuojančios.  

Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.  
Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas ir Jono Goberio krovinių pervežimo įmonė yra įsteigti po jų 

savininkų santuokos sudarymo, todėl laikytini bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Sutuoktiniai įmones 
valdo kartu ir jiems priklauso lygios šių įmonių dalys, todėl jie laikytini įmones kontroliuojančiais 
asmenimis. Kadangi abiejų įmonių bendras atlygis už patiektas prekes per 12 paskutiniųjų mėnesių 2002 m. 
liepos mėnesį viršijo 100 000 Lt, todėl pareiškėjas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 7 
dalį turėjo privalomai įsiregistruoti PVM mokėtoju. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 92 straipsnį, 
pareiškėjui nuo 2002 m. liepos mėnesio atsirado prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, tačiau jis 
2002 m. liepos 1 d.–2005 m. liepos 31 d. laikotarpiu PVM neapskaičiavo ir nemokėjo. 
 

II. 
 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą 
atmetė. 

Teismas nurodė, kad Onos Goberienės personalinė įmonė ir Jono Goberio krovinių pervežimo 
įmonė buvo įkurtos po jų savininkų santuokos sudarymo. Šios įmonės priklauso sutuoktiniams bendrosios 
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jungtinės nuosavybės teise, todėl jie laikytini šias įmones kontroliuojančiais asmenimis. Teismas nurodė, kad 
bendras Onos Goberienės personalinės įmonės ir Jono Goberio krovinių pervežimo įmonės atlygis už 
patiektas prekes per 12 paskutiniųjų mėnesių 2002 m. liepos mėnesį viršijo 100 000 Lt ir sudarė 190 826 Lt. 
Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalį, neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalį Lietuvos 
Respublikos apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už 
tiekiamas prekes  ir (arba) teikiamas paslaugas šio įstatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į 
biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas 
suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 100 000 Lt. PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to 
mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad 2002 m. liepos mėnesį Onos Goberienės 
personalinės įmonės ir Jono Goberio krovinių pervežimo įmonės atlygis už patiektas prekes per 12 
paskutiniųjų mėnesių sudarė 190 826 Lt, darytina išvada, jog Onos Goberienės personalinė įmonė turėjo 
įsiregistruoti PVM mokėtoja ir mokėti į biudžetą PVM. Teismas nurodė, kad pareiškėjas teismui pateikė Jono 
Goberio krovinių pervežimo įmonės ir Onos Goberienės personalinės įmonės steigimo aktus. Šiuose steigimo 
aktuose nurodyta, jog įmonės steigiamos iš sutuoktiniams asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto. 
Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad įmonių steigimo aktus pareiškėjas pateikė tik teismui. Tokie 
dokumentai nagrinėjant mokestinį ginčą ikiteismine tvarka pateikti nebuvo. Mokesčių administratoriui 
pareiškėjas pateikė 2004 m. gruodžio 31 d. sudarytą sutartį, kuria sutuoktiniai J. G. ir O. G. padalijo 
santuokoje įgytą turtą, t. y. nurodė, kad santuokoje įgytas turtas – Jono Goberio krovinių pervežimo įmonė – 
pripažįstama J. G. asmenine nuosavybė, o santuokoje įgytas turtas – Onos Goberienės personalinė įmonė – 
pripažįstama jos asmenine nuosavybe. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų turinio, jie yra iš esmės 
prieštaringi. Tas pats turtas vienu atveju įvardijamas asmenine sutuoktinių nuosavybe, o kitu – bendrąja 
jungtine sutuoktinių nuosavybe. Be to, pareiškėjui prievolė mokėti PVM atsirado 2002 m. liepos mėnesį, kai 
tuo tarpu sutartis dėl turto padalijimo buvo sudaryta tik 2004 m. gruodžio 31 d. 

 
III. 

 
Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 

m. spalio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. 
Pareiškėjas nurodo, kad šioje byloje svarbu tinkamai išaiškinti sąvokas „kontroliuojantis asmuo“ ir 

„susiję asmenys“. Iš Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 13 dalies ir 2 straipsnio 31 dalies 
nuostatų darytina išvada, kad fizinio asmens sutuoktinis, besąlygiškai būdamas susijusiu asmeniu, nebūtinai 
turi ir gali būti susijusio juridinio asmens kontroliuojančiu asmeniu. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nustatytus kriterijus, norint nustatyti individualios įmonės kontroliuojančius 
asmenis, pirmiausia reikia nustatyti, kokią paskirstytinojo pelno dalį (nes akcijų, dalių ir pajų individualioje 
įmonėje nėra) individualioje įmonėje valdo individualios įmonės savininkas. Nuo 2004 m. sausio 1 d. 
įsigaliojusio Individualių įmonių įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad gauti individualios įmonės 
pelną gali tik individualios įmonės savininkas. Atsižvelgiant į tai, kad individualių įmonių pelno 
paskirstymas iki Individualių įmonių įstatymo įsigaliojimo nebuvo aiškiai reglamentuotas, tačiau remiantis 
tuo, kad pelno paskirstymas po Individualių įmonių įstatymo įsigaliojimo praktiškai nepakito, o pajamų, 
gautų iš neribotos civilinės atsakomybės įmonių pelno paskirstymo, specifinis apmokestinimas pajamų 
mokesčiu buvo ir yra taikomas tik individualių įmonių savininkams (netaikomos savininkų sutuoktiniams), 
darytina išvada, kad, mokesčių mokėjimo prasme, individualios įmonės vieninteliu kontroliuojančiu asmeniu 
galėjo ir gali būti tik pats savininkas. Jeigu pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 13 dalies 1 
punkte nustatytą kriterijų savininkas yra laikomas asmeniu, 100 procentų kontroliuojančiu individualią 
įmonę, tai savininko sutuoktinis, nors ir laikomas susijusiu asmeniu pagal Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo 2 straipsnio 31 dalį, pagal kitus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje 
nustatytus, kontroliuojantį asmenis apibrėžiančius kriterijus negali būti laikomas tos pačios individualios 
įmonės kontroliuojančiu asmeniu. Pareiškėjas nurodo, kad jo pozicijos pagrįstumą patvirtina Finansų 
ministerijos 2002 m. liepos 3 d. rašte Nr.1402-11-0207841 „Dėl registravimo PVM mokėtojais“ pateikti 
paaiškinimai. Pareiškėjas nurodo, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos viršininko 
2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.V-376 patvirtintų Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir 
kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos užpildymo taisyklių 6 punkte nustatyta, kad ataskaitų 
apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis neprivalo teikti neribotos civilinės 
atsakomybės juridiniai asmenys – individualios (personalios) įmonės, kurios neturi kontroliuojamųjų vienetų. 
Ši nuostata taip pat patvirtina, kad individualios įmonės, kurios steigėjas yra vienas fizinis asmuo, 
kontroliuojantis asmuo yra savininkas ir įmonė kitų kontroliuojančių asmenų turėti negali. Pareiškėjas 
nurodo, kad atsižvelgiant į Civilinio kodekso 3.88 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 3.88 straipsnio 3 dalies, 3.89 
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straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas bei į tai, kad viešame įmonių registre Onos Goberienės personalinė 
įmonė ir Jono Goberio krovinių pervežimo įmonė yra įregistruotos kiekvieno iš sutuoktinių vardu, po 
santuokos sudarymo sutuoktiniai vertėsi visiškai skirtingu verslu ir nepriklausomai vienas nuo kito, verslui 
naudojo lėšas ir daiktus, kurie, neturint bendro šeimos verslo, laikomi asmenine kiekvieno sutuoktinio 
nuosavybe, darytina išvada, kad minėtos įmonės bei jų veiklai naudotos lėšos ir daiktai negali būti laikomi 
bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe. 

 
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti. 
Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas ir Jono Goberio krovinių pervežimo įmonė yra įsteigti po jų 

savininkų santuokos sudarymo, todėl laikytini bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Sutuoktiniai įmones 
valdo kartu ir jiems priklauso lygios šių įmonių dalys, todėl jie laikytini įmones kontroliuojančiais 
asmenimis. Kadangi abiejų įmonių bendras atlygis už patiektas prekes per 12 paskutiniųjų mėnesių 2002 m. 
liepos mėnesį viršijo 100 000 Lt, todėl pareiškėjas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 7 
dalį turėjo privalomai įsiregistruoti PVM mokėtoju. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 92 straipsnį 
pareiškėjui nuo 2002 m. liepos mėnesio atsirado prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, tačiau jis 
2002 m. liepos 1 d.–005 m. liepos 31 d. laikotarpiu PVM neapskaičiavo ir nemokėjo. Atsakovas nurodo, kad 
pareiškėjo pateikti argumentai dėl Individualių įmonių įstatymo nuostatų taikymo šio mokestinio ginčo atveju 
nepaneigia mokesčių administratorių sprendimų pagrįstumo, nes pareiškėjas buvo papildomai apmokestintas 
nustačius ne Individualių įmonių įstatymo, o Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pažeidimus. Atsakovas 
nurodo, kad pareiškėjo paminėtas Finansų ministerijos  2002 m. liepos 3 d. raštas Nr.1402-11-0207841 „Dėl 
registravimo PVM mokėtojais“ jo pozicijos nepatvirtina. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 
straipsnio 26 dalies 1 punktą, O. G. ir J. G. turi būti laikomi susijusiais ir kontroliuojančiais asmenimis. 

Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo atstovė prašė apeliacinį skundą atmesti, 
pakartodama argumentus, išdėstytus atsiliepime į apeliacinį skundą. 

 
Teisėjų kolegija 

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

IV. 
 

Apeliacinis skundas netenkintinas. 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVM įstatymas), įsigaliojusio 2002 m. liepos 1 d., 

71 straipsnio 7 dalis nustatė: „Jeigu tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal šį 
Įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai 
asmenys ir jis pats (jeigu jis pats vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM 
mokėtojais, jeigu bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir 
(arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 
ribą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė 
už nustatytą ribą.“ 

Tam, kad būtų galima nustatyti, ar pareiškėjas privalėjo registruotis PVM mokėtoju ir mokėti 
pridėtinės vertės mokestį į biudžetą, būtina išsiaiškinti, ar pareiškėjo savininkė yra kontroliuojantis asmuo 
J.Goberio krovinių pervežimo įmonės atžvilgiu.  

Kontroliuojančio asmens samprata pateikta PVM įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje (dabartinės PVM 
įstatymo redakcijos 13 dalyje). Šios dalies 2 punktas nustato, kad asmuo laikomas kontroliuojančiu 
apmokestinamąjį asmenį, jeigu jis pats valdydamas ne mažiau kaip 10 procentų to apmokestinamojo asmens 
akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas įsigyti, kartu su 
susijusiais asmenimis jų valdo daugiau kaip 50 procentų. Byloje nustatyta, kad O. G., O. Goberienės 
personalinės įmonės savininkė, ir J. G., J. Goberio krovinių pervežimo įmonės savininkas, yra ir šių įmonių 
steigimo metu buvo sutuoktiniai. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 3.87 straipsnis nustato, kad turtas, 
sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė ir toks turto teisinis režimas 
išlieka, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu. 
3.88 straipsnio 1 dalies 4 punkte konkrečiai numatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe 
pripažįstama įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai 
pradėjo verstis po santuokos sudarymo. Jeigu iki santuokos sudarymo įmonė nuosavybės teise priklausė 
vienam sutuoktiniui, tai bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė po santuokos sudarymo yra iš įmonės 
veiklos ar kitokio verslo gautos pajamos ir įmonės (verslo) vertės padidėjimas. 3.91 straipsnyje įtvirtinta 
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nuostata, kad turtas, skirtas funkcionuoti įmonei (ūkiui, verslui), kurią įsteigė vienas sutuoktinis po santuokos 
sudarymo, taip pat įmonės (ūkio, verslo), įsteigtos vieno sutuoktinio iki santuokos sudarymo, pajamos, 
išskyrus lėšas, būtinas asmeninei sutuoktinio įmonei (ūkiui, verslui) funkcionuoti, yra bendroji jungtinė 
nuosavybė. Šių teisės normų turinys suponuoja išvadą, kad visais atvejais, nepriklausomai nuo to, už kokias 
lėšas (asmenines ar priklausančias sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise) įsigyta (įsteigta) 
įmonė, pajamos iš šios įmonės veiklos visada yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Pagrindinis 
kriterijus pripažįstant asmenį kontroliuojančiu yra teisės į atitinkamą paskirstytino pelno dalį valdymas, todėl 
šiuo atveju nėra svarbu, už kokias lėšas įmonė įgyta ir, tuo pačiu, ginčo sprendimui nėra reikšmingi 
pareiškėjo pateikti įmonių steigimo aktai, kuriuose nurodyta, kad įmonės įsteigtos iš  asmeninių steigėjų lėšų.  

Išdėstytų argumentų pagrindu kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad O. G. 
kontroliuoja tiek savo individualią įmonę, tiek J. Goberio krovinių pervežimo įmonę, ir kad abiejų įmonių 
gautam atlygiui viršijus nustatytąją ribą pareiškėjas privalėjo registruotis PVM mokėtoju. Byloje nustatyta, 
kad pareiškėjas registruotis PVM mokėtoju turėjo nuo 2002 m. liepos mėnesio, tačiau šios pareigos nevykdė. 
PVM įstatymo 92 straipsnio 2 dalis nustato, kad apmokestinamasis asmuo, privalėjęs pateikti prašymą 
įregistruoti jį PVM mokėtoju, tačiau to nepadaręs, privalo už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas, 
kurios pagal šio Įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, skaičiuoti PVM ir jį mokėti į biudžetą. Todėl 
pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad mokesčių administratoriaus nurodymas pareiškėjui 
sumokėti atitinkamą PVM sumą teisėtas ir pagrįstas ir pareiškėjo skundą atmetė. 
 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu  teisėjų 
kolegija 
 
n u t a r i a : 
 

Apeliacinio skundo netenkinti. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą. 
Nutartis neskundžiama. 

 
 

1.3.2. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo 
 

1.3.2.1. Dėl sąvokos „turto savininko sutuoktinis“ turinio nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo kontekste 
 
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 2 straipsnio prasme, santuokos pasibaigimas 
dėl vieno iš sutuoktinių mirties nepanaikina kito sutuoktinio teisės į nuosavybės teisių atkūrimą, priešingai, 
įstatyme specialiai numatyta, kad jis tokią teisę įgyja tik po sutuoktinio, kuris buvo turto savininkas, mirties. 
Tačiau jei mirusio buvusio savininko sutuoktinis sudaro naują santuoką, jis tampa kito asmens sutuoktiniu 
Civilinio kodekso 3.49 straipsnio 2 dalies prasme ir įgyja sutuoktinio teises ir pareigas su šiuo asmeniu. 
Todėl pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnį, buvusio 
savininko sutuoktiniu laikytinas asmuo, iki savininko mirties sudaręs su juo santuoką, santuokos nenutraukęs 
ir po buvusio sutuoktinio mirties nesudaręs naujos santuokos.  
 

Administracinė byla Nr. A2 –143/2007 
Procesinio sprendimo kategorija 11.1 

 
N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
 

2007 m. vasario 8 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės 

Janavičiūtės (pranešėja), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Gintaro Kryževičiaus, sekretoriaujant 
Dinai Jerusalimskienei, dalyvaujant pareiškėjui J. B., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo 
administracinę bylą pagal pareiškėjo J. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 
2006 m. birželio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. B. skundą atsakovui Kauno 
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apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. R., R. R., dėl 
įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atkurti nuosavybės teises. 

 
Teisėjų kolegija 

 
n u s t a t ė : 
 

I. 
 

Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Kauno apskrities 
viršininko sudarytos komisijos žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems papildomiems 
dokumentams nagrinėti 2002 m. spalio 22 d. išvadą; panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. liepos 
11 d. įsakymą Nr.V-232 „Dėl J. B. prašymo“; panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. liepos 22 d. 
įsakymą Nr.02-01-7508 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo“; įpareigoti Kauno apskrities viršininko 
administraciją atkurti M. B. nuosavybės teises į A. R. nuosavybės teisėmis valdytą 1 194 kv. m. žemės 
sklypą, esantį Kalnų g. 5-3, Kaune. 

Pareiškėjas nurodė, kad 1946 m. gegužės 15 d. susituokė A. R. ir M. D. 1964 m. vasario 15 d. mirė 
A. R. 1964 m. rugpjūčio 21 d. paveldėjimo teisės liudijime nurodyta, kad A. R. turto paveldėtoja yra žmona 
M. R. 1968 m. sausio 13 d. M. R. susituokė su V. B. Kauno apskrities viršininko nuomone, sutuoktinis, 
sudaręs naują santuoką, praranda teisę atkurti nuosavybės teises, kadangi santuoka pasibaigia, kai vienas 
sutuoktinis miršta arba santuoka nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjas nurodė, kad tokia 
apskrities viršininko pozicija prieštarauja Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turto atkūrimo 
įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 3 punktui, kuris turto savininko, mirusio ir nepalikusio testamento, sutuoktinio 
teisių į nuosavybės teisių atkūrimą nesieja su kitos santuokos sudarymu ar nesudarymu po turto savininko 
mirties. Sutuoktiniu asmuo laikomas nepriklausomai nuo santuokos pasibaigimo. Todėl kitos santuokos 
sudarymas po sutuoktinio mirties negalėjo ir negali būti laikomas aplinkybe, panaikinančia teisę į 
nuosavybės teisių atkūrimą. Pareiškėjas nurodė, kad jei okupacinė valdžia nebūtų neteisėtai nacionalizavusi    
M. R. sutuoktinio A. R. turto, ji jo turtą, kaip vienintelė įpėdinė, būtų paveldėjusi ir ateityje nebūtų kilęs joks 
ginčas dėl turto grąžinimo. Tik dėl neteisėtų okupacinės valdžios veiksmų M. R. negalėjo priimti jos 
sutuoktiniui priklausiusio (tuo metu prieš jo valią nacionalizuoto) turto, nors jai, kaip mirusiojo turto 
paveldėtojai, buvo pripažintos visos teisės į mirusiojo turtą, išduodant paveldėjimo teisės liudijimą.  

Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko. 
Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas yra testamentinis M. B. įpėdinis. 1992 m. kovo 4 d. M. B. 

pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į mirusio jos vyro A. R. nuosavybės teisėmis valdytą žemės 
sklypą. A. R. ir M. D. susituokė 1946 m. gegužės 15 d. A. R. mirė 1964 m. vasario 15 d. 1964 m. rugpjūčio 
21 d. paveldėjimo teisės liudijime nurodyta, kad A. R. turto paveldėtoja yra žmona M. R. Tačiau Kauno 
apskrities archyvo 2003 m. balandžio 7 d. rašte nurodyta, jog žinių, kad A. R. buvo sudaręs testamentą, nėra. 
Todėl M. R. negalima laikyti testamentine A. R. įpėdine. 1968 m. sausio 13 d. M. R. susituokė su V. B. 
Atsakovas nurodė, kad 2002 m. spalio 22 d. komisija žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems 
papildomiems dokumentams nagrinėti nusprendė, kad M. B. negalima atkurti nuosavybės teisių, nes ji 
nepatenka į Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje nustatytą 
sąrašą asmenų, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Pasibaigus santuokai ir sutuoktiniui susituokus 
antrą kartą, pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnį, 
sutuoktinis, sudaręs antrą santuoką, negali pretenduoti į buvusiam sutuoktiniui priklausiusį turtą, nes 
santuokos pasibaigimas reiškia, kad baigiasi turtiniai ir asmeniniai neturtiniai sutuoktinių tarpusavio 
santykiai. 

II. 
 

Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. birželio 22 d. sprendimu pareiškėjo skundą 
atmetė. 

Teismas nurodė, kad M. B. A. R., mirusio 1964 m. vasario 15 d., turtą paveldėjo ne pagal 
testamentą, o pagal įstatymą. Todėl, sprendžiant nuosavybės teisių atkūrimo į A. R. žemę klausimą, M. B. 
negali būti pripažinta pretendente pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo  2 straipsnio 1 dalies 2 punktą, kuris nustato, kad nuosavybės teisės gali būti atkurtos asmenims, 
kuriems miręs turto savininkas testamentu paliko savo turtą. Teismas nurodė, kad teismo posėdžio metu 
pareiškėjas teigė, jog A. R. buvo surašęs naminį testamentą, bet jis nėra išlikęs. Pagal Piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 5 punktą, nuosavybės teisės 
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atkuriamos asmenims, kuriems turtas perleistas, nesilaikant įstatymo nustatytos formos ir tvarkos, testamentu 
(naminiu testamentu) arba sutartimis, taip pat asmenims, kuriems nuosavybės teisių perėmėjai testamentu 
paliko turtą, o norintys atkurti nuosavybės teises piliečiai turi kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio 
fakto nustatymo. Pagal šią normą asmuo, kuriam turtas perleistas, turi pateikti testamentą, sutartį ar kitą 
rašytinį dokumentą bei kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Pareiškėjas naminio 
A. R. testamento nepateikė, todėl teisme apklaustos A. M. S. parodymai dėl naminio A. R. testamento 
sudarymo bei jo turinio nevertintini. Taigi M. B. negalėjo pretenduoti į A. R. turtą ir pagal Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Teismas 
nurodė, kad, aiškinant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 
1 dalies 3 punkto nuostatą dėl nuosavybės teisių atkūrimo buvusio savininko sutuoktiniui, būtina atsižvelgti į 
tai, kad įstatymas nustato apibrėžtą asmenų ratą, kuriems gali būti atkuriamos nuosavybės teisės į konkretų 
išlikusį nekilnojamąjį turtą, ir šios įstatymo normos negali būti aiškinamos plečiamai. Teismas nurodė, kad, 
mirus A. R., M. R. (B.) ištekėjo už kito vyro ir tapo jo sutuoktine. Pasibaigus santuokai su A. R. dėl jo 
mirties ir M. B. sudarius naują santuoką, pasibaigė visi turtiniai ir asmeniniai neturtiniai sutuoktinių 
tarpusavio santykiai. M. B. pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 
straipsnio 1 dalies 3 punktą negali būti laikoma pretendente į A. R. nuosavybės teise turėtos žemės 
grąžinimą, nes įstatymas nenumato galimybės atkurti nuosavybės teises į turtą sutuoktiniui, kuris sudarė 
naują santuoką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-
442/2003). Kadangi M. B. negali būti pretendente į A. R. nuosavybės teise turėtą žemę, todėl atsakovas 
pagrįstai atsisakė jos vardu atkurti nuosavybės teises. 
 

III. 
 

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. 
birželio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jo skundą patenkinti. 

Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. 
Nurodo, kad nei vienoje nuo 1991 metų galiojusioje Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymo redakcijoje nebuvo numatytas draudimas atkurti nuosavybės teises mirusio savininko 
sutuoktiniui, sudariusiam naują santuoką. Nuo 1997 m. rugsėjo 29 d. iki 1999 m. lapkričio 11 d. galiojusi 
Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057 patvirtintos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 3 punkto nuostata, numačiusi, kad turto 
savininko sutuoktiniui nuosavybės teisės atkuriamos, jeigu jis nesudarė naujos santuokos, prieštaravo  
įstatymui, nes nutarimu buvo nepagrįstai susiaurintas įstatymo nustatytas asmenų, turinčių teisę atkurti 
nuosavybės teises, ratas. Pareiškėjas nurodo, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje yra numatyta galimybė atkurti nuosavybės teises buvusio savininko 
sutuoktiniui ir nėra numatyta, kad nuosavybės teisės negali būti atkurtos asmeniui, sudariusiam kitą 
santuoką. Įstatymas šiuo atveju, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, negali būti aiškinamas 
plečiamai, tačiau pats teismas, padarydamas išvadą, jog M. B. dėl naujos santuokos sudarymo negali būti 
atkurtos nuosavybės teisės, įstatymą plečiamai ir išaiškino. Pareiškėjas nurodo, kad jo pozicijos teisingumą 
patvirtina Vyriausybės Peticijų komisijos, Teisingumo ministerijos, Seimo kontrolieriaus, Lygių galimybių 
kontrolieriaus ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos raštai, tačiau pirmosios 
instancijos teismas į tai neatsižvelgė. Pareiškėjas nurodo, kad jeigu okupacinė valdžia nebūtų neteisėtai 
nacionalizavusi M. R. sutuoktinio A. R. turto, ji jo turtą būtų paveldėjusi ir nebūtų kilęs joks ginčas dėl turto 
grąžinimo. Tik dėl neteisėtų okupacinės valdžios veiksmų, nacionalizuojant turtą, M. R. negalėjo perimti jos 
sutuoktiniui priklausiusio turto, nors jai, kaip turto paveldėtojai, buvo pripažintos visos teisės į mirusiojo 
turtą, išduodant jai paveldėjimo teisės liudijimą. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas 
nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-
3-442/2003. Šios civilinės bylos bei nagrinėjamos administracinės bylos aplinkybės yra visiškai skirtingos. 
Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė faktinių aplinkybių, kurios buvo būtinos 
nustatyti dėl paveldėjimo turtinių santykių, neįsigilino į Civilinio kodekso 1.112, 1.114, 4.447, 5.1, 5.2, 5.51 
straipsnių nuostatas bei į tai, kad Civiliniame kodekse nėra nurodyta, jog, pasibaigus santuokai ir sudarius 
naują santuoką, pasibaigia visi turtiniai ir asmeniniai neturtiniai sutuoktinių tarpusavio santykiai. 
 

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti. 
Atsakovas nurodo, kad jis, atsisakydamas atkurti M. B. nuosavybės teises, vadovavosi Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 2 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-442/2003, 
suformuota praktika. Šioje byloje teismas konstatavo, kad, ištekėjus už kito asmens, prarandama reikalavimo 
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teisė atkurti nuosavybės teises į mirusio sutuoktinio turtą. Nors šios bylos aplinkybės ir nėra visiškai 
analogiškos pareiškėjo atvejui, tačiau jos yra labai panašios. Todėl pirmosios instancijos teismas taip pat 
pagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir pagrįstai nesirėmė raštais, kuriais 
pareiškėjas grindė savo skundą. Atsakovas nurodo, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje nenumatyta, kad nuosavybės teisės gali būti atkuriamos asmeniui, 
sudariusiam antrą santuoką. Šios įstatymo nuostatos negali būti aiškinamos plečiamai. Aiškinant šias 
nuostatas taip, kaip nurodo pareiškėjas, susidarytų ydinga praktika ir asmenys, sudarę net ir kelias santuokas, 
galėtų pretenduoti atkurti nuosavybės teises į visų buvusių sutuoktinių iki nacionalizacijos valdytą turtą.  

 
Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti jame išdėstytų 

argumentų pagrindu. 
 

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

IV. 
 

Apeliacinis skundas atmestinas. 
Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą reglamentuojantys įstatymai nustato, kad 

nuosavybės teisių atkūrimui taikoma ribota restitucija. Ši nuostata taikoma ne tik nuosavybės objektams (ne 
visas turtas grąžinamas natūra, nustatyti grąžinamos žemės ploto apribojimai ir kt.), bet ir asmenų, kuriems 
atkuriamos nuosavybės teisės, atžvilgiu: jie turi būti Lietuvos Respublikos piliečiai, o buvusiam savininkui 
mirus, teisę į nuosavybės teisių atkūrimą įgyja ne bet kokie turto paveldėtojai, o tik tie asmenys, kurie 
nurodyti įstatyme, kitaip tariant, subjektų ratas yra specialiai sureguliuotas. Dėl šios priežasties bendrosios 
paveldėjimo santykius reglamentuojančios normos, nustatančios įpėdinius pagal įstatymą, nustatant asmenis, 
kuriems atkuriamos nuosavybės teisės į išlikusį turtą, netaikomos.      

Tiek įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir 
sąlygų“, galiojusio M. B. prašymo atkurti nuosavybės teises į A. R. išlikusį nekilnojamąjį turtą padavimo 
metu, 2 straipsnis, tiek Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo, galiojusio ginčijamų 
sprendimų priėmimo metu, 2 straipsnis numatė, kad buvusiam savininkui mirus, nuosavybės teisės į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą gali būti atkurtos jo vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams) ir sutuoktiniui. Sąvokos 
„sutuoktinis“ paaiškinimas įstatyme nepateiktas, todėl šioje byloje nagrinėjamo ginčo išsprendimui būtina 
išaiškinti, kas sudaro Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 3 
punkte pavartotos sąvokos „turto savininko sutuoktiniui“ turinį. Tokiam aiškinimui tikslinga pasitelkti ir 
kitus teisės šaltinius. Civilinio kodekso trečiosios knygos, reglamentuojančios šeimos santykius, 3.7 
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktiniai yra vyras ir moteris, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę 
santuoką. To paties kodekso 3.49 straipsnis numato, kad santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba 
santuoka nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau  Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą įstatymo 2 straipsnio prasme, santuokos pasibaigimas dėl vieno iš sutuoktinių mirties nepanaikina kito 
sutuoktinio teisės į nuosavybės teisių atkūrimą, priešingai, įstatyme specialiai numatyta, kad jis tokią teisę 
įgyja tik po sutuoktinio, kuris buvo turto savininkas, mirties. Tačiau jei mirusio buvusio savininko 
sutuoktinis sudaro naują santuoką, jis tampa kito asmens sutuoktiniu Civilinio kodekso 3.49 straipsnio 2 
dalies prasme ir įgyja sutuoktinio teises ir pareigas su šiuo asmeniu. Todėl pagal Piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnį, buvusio savininko sutuoktiniu laikytinas asmuo, iki 
savininko mirties sudaręs su juo santuoką, santuokos nenutraukęs ir po buvusio sutuoktinio mirties nesudaręs 
naujos santuokos.  

Kaip matyti iš bylos, pareiškėjo motina po buvusio turto savininko A. R. mirties sudarė santuoką 
su V. B. ir prašymo atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą padavimo metu buvo tapusi jo 
sutuoktine. Todėl ji negalėjo tuo pačiu metu būti laikoma A. R. sutuoktine, ir taip pat negalėjo pretenduoti į 
jo turėtą turtą pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymą.  

Atsakovas pagrįstai atsisakė atkurti M. B. nuosavybės teises į žemės sklypą, iki nacionalizacijos 
priklausiusį A. R. Pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo atmestas pareiškėjo skundas, pagrįstas ir 
teisėtas, todėl apeliacinis skundas netenkinamas. 
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Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų 
kolegija   

 
n u t a r i a:  

 
Apeliacinį skundą atmesti. 
Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą. 
Nutartis neskundžiama. 

 
1.3.2.2. Dėl teisinių pasekmių teisių perleidėjui praleidus terminą ginčyti administracinį aktą  
 
Jei asmuo iki teisių perleidimo kitam asmeniui jau yra praradęs tam tikrą teisę, jis negali jos perleisti kitam 
asmeniui, o pastarasis asmuo šios teisės negali įgyti, t. y. negalima įgyti daugiau teisių, nei jų turi perleidėjas. 
Nustačius, kad dar iki nuosavybės teisių į statinius, iš kurių kyla teisė ir teisinis suinteresuotumas ginčyti 
nagrinėjamus administracinius aktus, perleidimo buvo praleistas terminas skundui dėl jų paduoti, naujas šių 
statinių bei su jais susijusių teisių ir interesų įgijėjas, vadovaujantis principu, kad negalima įgyti daugiau 
teisių, nei jų turi perleidėjas, taip pat turėtų būti laikomas praleidusiu šį terminą. Priešingas teisės normų 
aiškinimas neatitiktų įstatymuose nustatytų administracinių aktų apskundimo terminų paskirties, nes neleistų 
užtikrinti teisinių santykių stabilumo, neužtikrintų teisinio tikrumo principo įgyvendinimo, neskatintų asmenį 
operatyviai ginti savo teises, be to, būtų sudarytos sąlygos asmenų piktnaudžiavimui – savininkas, praleidęs 
terminą skundui paduoti, siekdamas išvengti termino praleidimo pasekmių, galėtų tyčia perleisti turtą kitam 
asmeniui (pavyzdžiui, giminaičiui), kuris imtų ginčyti atitinkamus sprendimus bendra tvarka. 
 

Administracinė byla Nr. A6-212/2007 
 Procesinio sprendimo kategorija 11.4.1; 11.6.1.5; 48 

 
N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
 

2007 m. kovo 30 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno 

(kolegijos pirmininkas), Sigitos Rudėnaitės ir Algirdo Taminsko (pranešėjas), sekretoriaujant Kristina 
Bielinienei, dalyvaujant pareiškėjai I. K., atsakovo Utenos apskrities viršininko administracijos atstovui 
Valerijui Černovui, trečiojo suinteresuoto asmens L. B. atstovei advokatei Jadvygai Aleksaitei, viešame 
teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens L. B. ir 
Utenos apskrities viršininko administracijos apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos administracinio 
teismo 2006 m. liepos 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos I. K. skundą atsakovui 
Utenos apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui L. B., dėl sprendimo ir 
įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. 

 
Teisėjų kolegija 

 
n u s t a t ė : 

I. 
 

Pareiškėja kreipėsi į teismą ir skundu prašė panaikinti Utenos apskrities valdytojo 1995 m. spalio 
20 d. sprendimą Nr. 43-3644, įsakymo Nr. 5-261 1 priedo 56 eilutę ir įpareigoti Utenos apskrities viršininko 
administraciją suformuoti jai namų valdos žemės sklypą, į kurį įeitų jos nuosavybės teise turimi statiniai; 
priteisti iš Utenos apskrities viršininko administracijos bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėja paaiškino, kad iš A. 
M. 2005 m. rugsėjo 13 d. pirkimo-pardavimo sutartimi nusipirko atitinkamus statinius. Prieš perkant, 
2005 m. rugpjūčio 31 d., Utenos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Zarasų 
rajono žemėtvarkos skyrius išdavė leidimą Nr. 1-07-1403 parduoti gyvenamąjį namą ir kitus kiemo statinius, 
esančius laisvos valstybinės žemės sklype. Leidime nurodė, kad „naujų pastatų savininkui bus suteikta 
galimybė įsigyti nuosavybėn arba nuomoti iš valstybės žemės sklypą LR įstatymų ir jų lydimų teisės aktų 
nustatyta tvarka“. Ši sąlyga buvo taip pat nurodyta notaro patvirtintoje pirkimo-pardavimo sutartyje. 2006 m. 
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sausio 30 d. pareiškėja kreipėsi su prašymu suprojektuoti žemės sklypą, ant kurios yra jai priklausantys 
statiniai, tačiau 2006 m. kovo 8 d. buvo informuota, jog statiniai yra ne ant valstybinės, bet ant privačios 
žemės, priklausančios L. B. Pareiškėja manė, kad atkuriant nuosavybės teises E. K. į priklausantį 27,3 ha 
žemės sklypą, privalėjo būti atsižvelgta, kad dalis šios žemės užstatyta gyvenamuoju namu bei kitais 
statiniais ir atitinkamai turėjo būti suformuota namų valdos dalis. Išduotas žemėtvarkos skyriaus leidimas jai 
suteikė pagrįstą pagrindą tikėtis, kad ji galės įsigyti po statiniais esančią žemę, todėl vėlesnis atsakovo 
atsisakymas akivaizdžiai pažeidė jos teisėtus lūkesčius. Pareiškėja atkreipė dėmesį, kad nuosavybės teisės į 
žemę, kuri yra užstatyta I. K. priklausančiais statiniais, buvo atkurtos 1995 m. spalio 20 d. Utenos apskrities 
valdytojo administracijos sprendimu Nr. 43-3644. Nekilnojamojo turto, t. y. žemės ir gyvenamojo namo su 
priklausiniais, savininkė E. K., atkuriant nuosavybės teises, jau buvo mirusi. Pardavėja – A. M., iš kurios 
pareiškėja įsigijo statinius, nekilnojamąjį turtą paveldėjo dar prieš atkuriant nuosavybės teises į žemę, t. y. 
1995 m. birželio 26 d. Tuo tarpu visą žemę, kuri yra užstatyta minėtais statiniais, paveldėjo kitas asmuo – L. 
B. Taigi, atkuriant nuosavybės teises privalėjo būti atsižvelgta į tai, kad ant žemės pastatytas gyvenamasis 
namas ir kiti statiniai bei  turėjo būti suformuota namų valda. Tačiau 1995 m. spalio 20 d. Utenos apskrities 
valdytojo administracijos sprendime Nr. 43-3644 nenurodoma, kad žemė yra užstatyta statiniais ir kad 
išskiriama namų valdos dalis. 1995 m. spalio 20 d. Utenos apskrities valdytojo administracija priėmė įsakymą 
Nr. 5-261, kuriame nurodoma žemės sklypo dalis užstatyta pastatais, t. y. 0,30 ha. Minėta įsakymo dalis taip 
pat naikintina, kadangi privalo būti suformuota namų valda, kurios dydis sietinas su faktiniu žemės 
naudojimu. Pareiškėjos nuomone, akivaizdu, jog atkuriant nuosavybės teises buvo pažeistas tuo metu 
galiojusio 1995 m. liepos 3 d. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. 
I-986 8 straipsnis, kuriame nurodoma, kad „grąžinus namus natūra, nuosavybės teisė į žemę, ant kurios yra 
sugrąžinti namai, atstatoma šio įstatymo 4 ir 5 straipsniuose nustatyta tvarka. Piliečiai, kuriems sugrąžinti 
gyvenamieji namai, turi teisę atsistatyti nuosavybės teisę į namų valdos žemės sklypą, nepaisant to, ar buvo 
paduotas atskiras prašymas dėl šios žemės grąžinimo“. Pareiškėja pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2004 m. vasario 19 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A4-125/2004 konstatavo, 
jog nustačius, kad žemės sklypo dalis, dėl kurios vyksta ginčas, priklauso kito asmens namų valdai, ji 
priskirtina prie valstybės išperkamos žemės ir į šią žemės dalį nuosavybės teisė natūra negalėjo būti 
atkuriama, todėl viešojo administravimo subjektų priimti sprendimai yra naikintini. Taigi, pareiškėjos 
nuomone, pareiškėjos namų valdai turėjo ir turi būti priskirtas žemės sklypas, ant kurio yra gyvenamasis 
namas, kiti kiemo statiniai, daržas ir sodas, todėl atsakovas privalo suformuoti tokios apimties žemės sklypą. 
Sklypo dydis šiuo atveju bus siejamas su faktiškai naudojama namų valdos (statinių, sodo, daržo ir kt.) riba, 
kurią būtina nustatyti atlikus matavimus. Pareiškėjos teigimu, nuosavybės teisės turėjo būti atkuriamos 
teisėtai, tačiau atkuriant nuosavybės teises į žemę buvo šiurkščiai pažeistos įstatymų leidėjo įtvirtintos teisės 
normos, todėl, panaikinus minėtą ginčijamą sprendimą bei įsakymo dalį, nuosavybės teisių atkūrimo 
procedūra turi būti pradėta iš naujo, šalinant nustatytus pažeidimus. 

Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Zarasų rajono 
žemėtvarkos skyrius atsiliepime į skundą nesutiko su pareiškėjos reikalavimais. Paaiškino, kad vien tik 
Utenos apskrities valdytojo 1995 m. spalio 20 d. sprendimo panaikinimas pareiškėjai norimų teisinių 
pasekmių nesukels, nes L. B. 27,30 ha žemės sklypo įsigijimo, naudojimo įregistravimo juridinis pagrindas 
yra 1995 m. gruodžio 7 d. paveldėjimo pagal testamentą liudijimas. Šio juridinio pagrindo neprašoma naikinti 
teismine tvarka. Atsiliepime į patikslintą skundą Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius nurodė, kad minėtas 
Utenos apskrities valdytojo 1995 m. spalio 20 d. sprendimas Nr. 43-3644 dėl žemės nuosavybės teisės 
atkūrimo E. K. yra teisėtas ir teisingas, nes žemės nuosavybės teisės atkūrimui E. K. pateikė visus tam 
reikalingus dokumentus ir prašymus, ginčyti jos teisę į žemės nuosavybės teisės atkūrimą visam žemės plotui 
nėra pagrindo. Pažymėjo, kad rengiant E. K. žemės nuosavybės atkūrimo bylą, 27,30 ha žemės sklypas buvo 
paženklintas vietovėje 1993 m. gruodžio 29 d., dalyvaujant žemės ir pastatų savininkei – E. K. Pastatų 
pardavėja – A. M., paveldėjusi ir nuo 1995 m. birželio 26 d. nuosavybės teise valdžiusi pastatus, nepareiškė 
pretenzijų dėl suformuoto žemės sklypo teisėtumo ir iki 2005 metų nepareiškė žemės reformą vykdančioms 
institucijoms prašymo dėl namų valdos žemės sklypo formavimo. Taikyti šioje byloje pareiškėjos nurodytą 
Vyriausiojo administracinio teismo praktiką būtų neteisinga, nes I. K. skundo nagrinėjimo metu paaiškėjo, 
kad L. B. naudojamas žemės sklypo plotas iš tikrųjų yra didesnis už Utenos apskrities valdytojo 
1995 m. spalio 20 d. sprendimu grąžintą 27,30 ha žemės plotą. Pagal kadastriniame žemėlapyje pažymėtas 
žemės sklypo (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini) ribas, įkloto į šį žemėlapį žemės sklypo plotas sudaro 
30,20 ha žemės. Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius teigė, kad ginčas dėl namų valdos žemės sklypo 
formavimo gali būti išspręstas patikslinant žemės sklypo kadastro duomenis, paliekant galioti šio žemės 
sklypo įregistravimo juridinius pagrindus. 
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Tretysis suinteresuotas asmuo L. B. su skundu nesutiko. Paaiškino, kad E. K. testamentu jai paliko 
žemę, o A. M. – pastatus. Nurodė, kad I. K., pasinaudodama per klaidą išduotu 2005 m. rugpjūčio 31 d. 
atsakovo raštu Nr. 1-07-1403, kurio duomenys neatitinka tikrovės, taip pat neturėdama jokio įstatyminio 
pagrindo, siekia panaikinti teisėtą ir pagrįstą Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr. 43-
3644 ir taip apgaulės būdu užvaldyti jai priklausančio žemės sklypo dalį. L. B. pastebėjo, kad nei daugiau 
kaip 10 metų namą su statiniais nuosavybės teise valdžiusi A. M. , nei I. K. nė karto nesikreipė į ją dėl namų 
valdos ar servituto nustatymo, ar kitų panašių klausimų. Pažymėjo, kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjos 
minimą Įstatymo dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų 8 
straipsnio 3 dalį, kadangi joje kalbama apie tai, kokia tvarka atstatoma nuosavybė į žemę, grąžinant 
gyvenamuosius namus. Šiuo atveju joks gyvenamasis namas nebuvo grąžinamas, jis E. K. priklausė dar nuo 
1986 m. lapkričio 25 d., taigi įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostata pareiškėja savo reikalavimo negali grįsti. 
L. B. taip pat pažymėjo, kad atsakovui atkuriant nuosavybės teises į žemę, nebuvo jokio pagrindo atsižvelgti į 
namų valdą, nes jokia namų valda nebuvo nei suformuota, nei formuojama. L. B. manė, kad pareiškėja 
praleido įstatymo nustatytą senaties terminą skundui dėl 1995 m. spalio 20 d. sprendimo paduoti, kurį prašė 
taikyti. 
 

II. 
 

Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006 m. liepos 4 d. sprendimu pareiškėjos skundą 
tenkino. Teismas panaikino Utenos apskrities valdytojo 1995 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. 43-3644 ir 
įsakymo Nr. 5-261 priedo Nr. l 56 eilutę, kuriais atkurtos nuosavybės teisės E. K. į 27,30 ha žemės 
(duomenys neskelbtini) kaime bei įpareigojo Utenos apskrities viršininko administraciją suformuoti I. K. 
namų valdos žemės sklypą. 

Teismas nustatė, kad E. K. 1991 m. lapkričio 25 d. kreipėsi su prašymu į Zarasų rajono Dusetų 
agrarinės reformos tarnybą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę. E. K. mirė 1994 m. gruodžio 23 d. Ji 
testamentu žemę paliko L. B., o pastatus – A. M. A. M. 2005 m. rugsėjo 13 d. statinių pirkimo-pardavimo 
sutartimi pastatus pardavė I. K.. Utenos apskrities valdytojo 1995 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 5-261 ir 1995 
m. spalio 20 d. sprendimu Nr. 34-3644 buvo atkurtos nuosavybės teisės E. K. į 27,30 ha žemės, esančios 
(duomenys neskelbtini) kaime, grąžinant natūra. Nuosavybės teisės į žemę atkurtos ir po I. K. nuosavybės 
teise priklausančiais pastatais.  

Teismas nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 
(1995 m. liepos 19 d. redakcija) 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad žemės sklypai, kuriuos užima 
privačių namų valdos (sodybos) ir kiti fiziniams bei juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantys 
pastatai kaimo vietovėje, išperkami valstybės. 1991 m. liepos 25 d. Žemės reformos įstatymo Nr. 1-1607 6 
straipsnio 3 punktas numatė, kad žemė privačios nuosavybės teise gali būti įsigyjama privačiam ūkiui steigti, 
kitai žemės ūkio veiklai, individualioms įmonėms, privačių namų valdoms, sodininkų bendrijų narių sodo 
sklypeliams bei kitai įstatymų neuždraustai veiklai. Šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalis nustatė, kad atskirai 
sodybai (namų valdai) parduodama žemė užimta statiniais, daugiamečiais sodiniais, kitais sodybos želdiniais, 
kiemas ir sodybos ribose pastoviai daržui naudojamas žemės sklypas. Vyriausybės 1991 m. spalio 12 d. 
nutarimo Nr. 432 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų parengimo ir jų ekonominio pagrindimo kaimo 
vietovėms metodikos patvirtinimo“ 2 punktas numatė, kad vykdant žemės reformą, žemė nuosavybės teise 
suteikiama ne tik buvusiems žemės savininkams (paveldėtojams), bet ir asmenims – privačių namų valdoms, 
esamai namų valdai pagal faktiškai užimtą plotą, bet ne daugiau kaip 2 ha. Žemės reformos žemėtvarkos 
projektuose būtina nustatyti nuosavybėn perduodamus ir valstybės išperkamus žemės sklypus. Šių normų 
analizė leidžia teigti, kad prieš priimant ginčijamus aktus dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra E. K. 
atsakovas turėjo suformuoti A. M. namų valdos žemės sklypą. Priimant ginčijamus aktus dėl nuosavybės 
teisių atkūrimo, Utenos apskrities viršininko administracijai buvo žinoma, kad 27,30 ha žemės sklype yra 
sodyba. E. K. vardu atkuriant nuosavybės teises į žemę ir formuojant jai grąžintiną 27,30 ha žemės sklypą 
(duomenys neskelbtini), nebuvo atkreiptas dėmesys į šiame žemės sklype esančią A. M. sodybą, nebuvo 
suformuotas ir išskirtas A. M. namų valdos žemės sklypas, kuris turėjo būti priskirtas valstybės išperkamai 
žemei, todėl buvo pažeisti anksčiau minėtų tuo metu galiojusių įstatymų reikalavimai. Atsižvelgdamas į 
paminėtas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad Utenos apskrities valdytojo 1995 m. spalio 20 d. įsakymo 
Nr. 5-261 priedo Nr. l 56 punktas ir sprendimas Nr. 34-3644 yra neteisėti iš esmės, nes prieštarauja 
minėtiems aukštesnės galios teisės aktams, todėl naikintini. Atsakovo atstovo aiškinimas, kad pareiškėjai 
sprendimo panaikinimas nesukurs teisinių pasekmių, nes nepanaikintas paveldėjimo teisės liudijimas – L. B. 
27,30 ha žemės sklypo įregistravimo juridinis pagrindas teismo buvo atmestas, nurodant, kad šioje byloje 
sprendžiamas sprendimo ir įsakymo teisėtumo ir pagrįstumo, o ne jų panaikinimo tikslingumo ar tolesnių 
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pareiškėjos veiksmų klausimas. Teismas pažymėjo, kad nors atsakovo atstovas nurodė, jog skundžiamų aktų 
panaikinti nebūtina, tik reikia patikslinti L. B. žemės sklypo kadastrinius duomenis, tačiau to iki šiol nepadarė 
ir nenurodė būdo, kaip tai galima padaryti administracine tvarka L. B. nesutinkant. Viešojo administravimo 
įstatymo 32 straipsnis ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnis leidžia keisti tokius duomenis ir 
perplanuoti žemės sklypą tik savininko sutikimu.   
    

III. 
 

Apeliaciniu skundu tretysis suinteresuotas asmuo L. B. prašo panaikinti Panevėžio apygardos 
administracinio teismo 2006 m. liepos 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – I. K. skundą atmesti. 
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 

1. Priešingai nei teigiama teismo sprendime, prieš priimant aktus dėl nuosavybės teisių atkūrimo 
natūra E. K., atsakovas neturėjo suformuoti A. M. namų valdos žemės sklypo, nes nebuvo pateiktas prašymas 
dėl žemės, esančios po šiuo metu I. K. priklausančiais statiniais, įsigijimo privačių namų valdai. Po to, kai 
1995 m. birželio 26 d. paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 2250 pagrindu nuosavybės teisę į šiuos statinius įgijo 
A. M., ji taip pat nesikreipė su prašymu įsigyti žemę privačių namų valdai. A. M. niekada neginčijo Utenos 
apskrities valdytojo sprendimų, kuriais E. K. atkurta nuosavybės teisė į žemę, įskaitant žemę po A. M. 
priklausančiais pastatais, ir nelaikė, kad priimtieji sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo 
pažeidžia jos teises. Juolab kad tokia situacija, kai žemė atiteko L. B., o pastatai – A. M., atitiko ir tuo metu 
šio turto palikėjos E. K. valią, kurią patvirtinantys testamentai yra byloje. 

2. Pirmosios instancijos teismas niekaip neįvertino reikšmingų byloje esančių įrodymų: Zarasų 
rajono žemėtvarkos skyriaus 2005 m. rugpjūčio 31 d. rašto „Dėl pastatų valstybinės žemės sklype 
pardavimo“ ir 2005 m. rugsėjo 13 d. Statinių pirkimo ir pardavimo sutarties, patvirtintos Vilniaus m. 3-ojo 
notarų biuro notarės P. Jaskovikaitės. Pirmosios instancijos teismas neįtraukė į bylą trečiaisiais 
suinteresuotais asmenimis nei turto pardavėjos, nei sandorį tvirtinusios notarės, netyrė, dėl kieno kaltės I. K. 
suteikta neteisinga informacija apie žemės teisinį statusą. Išsiaiškinti šias aplinkybes yra bendrosios 
kompetencijos teismo prerogatyva. Šioje situacijoje civiline tvarka galėtų būti sprendžiami žalos, padarytos I. 
K. suteikiant neteisingą informaciją, atlyginimo, servitutų nustatymo ar kitokio naudojimosi žeme po 
pastatais klausimai, tačiau nėra jokio pagrindo naikinti teisėtų ir pagrįstų nuosavybės į žemę atkūrimo aktų. 

3. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo keliamas klausimas, kad I. K. praleido ABTĮ 
33 straipsnyje ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnyje 
nustatytą 30 dienų terminą apskųsti ginčijamus Utenos apskrities valdytojos aktus. Apie tai, kad jos įsigyti 
pastatai yra ant L. B. žemės, L. K. sužinojo 2006 m. kovo 8 d., o apie 1995 m. spalio 20 d. priimtą sprendimą 
Nr. 43-3644 – 2006 m. kovo 9 d. Pirminis skundas paduotas 2006 m. balandžio 11 d. Terminų klausimas 
buvo keliamas tiek I. K. skunde, tiek Zarasų rajono žemėtvarkos skyriaus atsiliepime, tačiau dėl praleisto 
termino atnaujinimo, ar dėl kokių priežasčių terminas nelaikomas praleistu, teismas sprendime nepasisakė ir 
tokiu būdu pažeidė ABTĮ 86 straipsnio 2 dalį. 

4. Panaikinus visą sprendimą, kuriuo E. K. vardu atkurta ir L. B. paveldėta nuosavybės teisė į 
žemę, žlugdomas pastarosios ūkis, pažeidžiamas teisėtų lūkesčių principas. Pirmosios instancijos teismas tos 
aplinkybės visiškai nevertino, ignoravo ir atsakovo pasiūlymą išspręsti susidariusią situaciją, patikslinant 
žemės sklypo kadastrinius duomenis. 

Apeliaciniu skundu Utenos apskrities viršininko administracija taip pat prašo panaikinti Panevėžio 
apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliacinis 
skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 

1. Pilietės I. K. pretenzijos Utenos apskrities viršininko administracijai pasireiškė tik tuo, kad į E. 
K. grąžintą žemės sklypo plotą buvo įmatuota šio metu jos nuosavybės teise priklausančiais pastatais 
užstatyta teritorija ir ši aplinkybė riboja jos teisę tinkamai jais disponuoti. Todėl ginčas iš esmės yra dėl 
pažeistų pilietės teisių laisvai ir nevaržomai disponuoti ir valdyti jai priklausantį turtą. Tokios bylos yra 
teismingos bendrosios kompetencijos teismams. 

2. Teismas savo sprendime neįvertino Utenos apskrities viršininko administracijos atstovo 
pateiktame Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4370/0003:43) ribų apžiūrėjimo 2006 m. birželio 14 d. akte (toliau 
– ir aktas) pateiktos informacijos apie tai, kad VĮ Registrų centras kadastro žemėlapyje pažymėto ir 
nekilnojamojo turto registre įregistruoto E. K. grąžinto ir dabartiniu metu L. B. naudojamo žemės sklypo 
plotas yra 2,35 ha didesnis už Utenos apskrities valdytojo 1995 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. 43-3644 
pilietei gražintą 27,30 ha dydžio žemės plotą. Pažeidimas dėl grąžinto žemės sklypo formavimo yra tik 
techninė klaida, apskaičiuojant grąžinamo žemės sklypo plotą, todėl turi būti vertinamas tik kaip formalus 
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pažeidimas, iš esmės neturintis įtakos sprendimo dėl žemės gražinimo buvusioje vietovėje priėmimo 
teisėtumui.  

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 
2 punkto ir 13 straipsnio nuostatomis, pilietės I. K. reikalavimas dėl atskiro namų valdos žemės sklypo 
formavimo gali būti išspręstas teismo sprendimu patikslinus žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4370/0003:43) 
kadastrinius duomenis. 

4. Teismo sprendimas dalyje, įpareigojančioje Utenos apskrities viršininko administraciją  
suformuoti I. K. namų valdos žemės sklypą, yra neįgyvendinamas, nes nepanaikintas dabartinės žemės 
sklypo (kadastrinis Nr. 4370/0003:43) savininkės L. B. žemės nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas – 
1995 m. gruodžio 7 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimas. Toks teismo įpareigojimas Utenos 
apskrities viršininko administracijai prieštarauja Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 10 
straipsnio ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 ir 13 straipsnių nuostatoms. 

Atsiliepimu į L. B. apeliacinį skundą pareiškėja prašo jį atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą 
grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais, kurie nurodyti pareiškėjos patikslintame skunde, pateiktame 
pirmosios instancijos teismui. Pareiškėja taip pat pažymi, kad sistemiškai aiškinant įstatymų nuostatas aišku, 
kad atsakovai, priimdami ginčijamus administracinius aktus, pažeidė įstatymų nuostatas, kurios nustatė, kad 
žemė, užimta namų valdų sklypų, yra valstybės išperkama. Nustačius, kad žemės sklypo dalis, dėl kurios 
vyksta ginčas, priklauso namų valdai, ji priskirtina prie valstybės išperkamos žemės ir į šią žemės dalį 
nuosavybės teisė natūra negalėjo būti atkuriama, todėl Panevėžio apygardos administracinis teismas pagrįstai 
konstatavo, jog žemės reformos žemėtvarkos projektuose būtina nustatyti nuosavybėn perduodamus ir 
valstybės išperkamus žemės sklypus, todėl, prieš priimant ginčijamus aktus dėl nuosavybės teisių atkūrimo 
natūra E. K. , atsakovas turėjo suformuoti A. M. namų valdos žemės sklypą. Be to, pareiškėja nurodo, kad 
pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą ir konstatuodamas, jog ginčijami aktai prieštarauja 
įstatymams, nesirėmė Utenos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Zarasų 
rajono žemėtvarkos skyriaus 2005 m. rugpjūčio 31 d. išduotu leidimu, kuriame nurodyta, kad ginčo statiniai 
yra laisvos valstybinės žemės sklype, byloje nebuvo ginčo dėl to, ar šis neteisingai išduotas leidimas yra 
ginčijamų aktų negaliojimo pagrindas, todėl apeliantė akivaizdžiai neteisingai interpretuoja teismo 
sprendimą. Pareiškėja mano, kad Utenos apskrities viršininko administracija žinojo, jog 27,30 ha sklype yra 
sodyba, tačiau į tai nebuvo atkreiptas dėmesys ir nebuvo suformuotas bei skirtas A. M. namų valdos sklypas, 
kuris turėjo būti priskirtas prie valstybės išperkamos žemės. Žemė, kurią užima pareiškėjai priklausanti namų 
valda, negalėjo būti perduota L. B. nuosavybėn. Atsakovas, rengdamas žemės reformos žemėtvarkos 
projektą, turėjo vadovautis Nekilnojamojo turto registro duomenimis ir namų valda užimtą žemės sklypą 
pažymėti kaip negrąžintiną. Pareiškėja mano, kad L. B. nurodyti asmenys, kurie, pastarosios nuomone, turėjo 
būti įtraukti į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis (turto pardavėja, notarė, patvirtinusi sandorį), neturi 
jokio ryšio su byloje keliamu ginču. Pareiškėja akcentuoja, kad šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl 
sprendimo bei įsakymo teisėtumo ir pagrįstumo, o ne jų panaikinimo tikslingumo ar tolesnių veiksmų, todėl 
apeliantės argumentai, susiję su jos ūkinės veiklos žlugdymu, taip pat atmestini. Pareiškėja atkreipia dėmesį, 
kad Utenos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Zarasų rajono žemėtvarkos 
skyrius, atsakydamas į I. K. prašymą, 2006 m. kovo 18 d. atsiuntė 1995 m. spalio 20 d. Utenos apskrities 
valdytojo administracijos sprendimo Nr. 43-3644 nuorašą. Taigi galima daryti pagrįstą išvadą, jog pareiškėja 
skundą įteikė laiku, t. y. per įstatymų leidėjo nustatytą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktikos įtvirtintą skundų padavimo terminą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. vasario 
19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-225/2004). 

Atsiliepimu į Utenos apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą pareiškėja prašo jį 
atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais, kurie nurodyti 
pareiškėjos patikslintame skunde, pateiktame pirmosios instancijos teismui, bei atsiliepime į L. B. apeliacinį 
skundą. Pareiškėja pažymi, kad ginčas šioje byloje yra siejamas su nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimu bei atkūrimo procedūra. Šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl sprendimo bei įsakymo 
teisėtumo ir pagrįstumo, o ne dėl pažeistų teisių laisvai disponuoti turtu, todėl išvedžiojimai, jog ginčas 
spręstinas bendros kompetencijos teisme, atmestini. Pareiškėja taip pat atkreipia dėmesį, kad pats atsakovas 
tiek pirmajame, tiek antrajame teismo posėdžiuose pripažino, jog atkuriant nuosavybės teises turėjo būti 
suformuota namų valda, t. y. išskirtas žemės sklypas užstatytas kitam asmeniui (pareiškėjai) priklausančiais 
statiniais. Atsakovo į bylą pateiktas 2006 m. birželio 14 d. žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4370/0003:43) ribų 
peržiūrėjimo aktas, kuriame nurodoma, kad trečiojo suinteresuoto asmens „L. B. naudojamo žemės sklypo 
plotas, naudmenų sudėtis, ribos, vertė neatitinka šios žemės sklypo registracijos pagrindo“, tik dar kartą 
patvirtina tai, jog nuosavybės teisių atkūrimo procedūra buvo atlikta netinkamai, grubiai pažeidžiant 
įstatymus. Tikslinant kadastrinius duomenis, kaip siūlo atsakovas, nebus pašalinti pažeidimai, kadangi 
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neteisėtas yra nekilnojamo turto registracijos pagrindas. Apeliaciniame skunde teigiama, jog „teismo 
sprendimas neįgyvendinamas, nes nepanaikintas dabartinės žemės sklypo savininkės L. B. žemės nuosavybės 
teisės registravimo pagrindas – 1995 m. gruodžio 7 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimas“. 
Tačiau, pareiškėjos teigimu, byloje nėra ginčo dėl trečiojo asmens teisės į paveldėtą žemę, todėl tikrai nebus 
ginčijamas paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimas. Tretysis suinteresuotas asmuo teisėtai paveldėjo 
nekilnojamąjį turtą, tačiau atkuriant nuosavybės teises buvo pažeisti pareiškėjos interesai, todėl pažeistos 
teisės turi būti apgintos. 

Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Zarasų rajono 
žemėtvarkos skyrius atsiliepime į L. B. apeliacinį skundą pritaria jam ir prašo panaikinti pirmosios 
instancijos teismo sprendimą. Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius mano, kad pripažinti neteisėtu Utenos 
apskrities valdytojo 1995 m. spalio 20 d. sprendimą dėl žemės nuosavybės teisės atkūrimo E. K. teismas 
neturėjo svarbaus pagrindo. I. K. reikalavimus dėl namų valdos žemės sklypo formavimo galima išspręsti 
nepanaikinus šio sprendimo, o Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 
pagrindu patikslinant L. B. nuosavybės teise (duomenys neskelbtini) valdomo 27,30 ha žemės sklypo 
kadastro duomenis. Teismas priimdamas sprendimą tinkamai neįvertino tokio pasiūlymo, neišaiškino tokios 
teisės pareiškėjai ir ignoravo prašymą užtikrinti VĮ Registrų centro atstovo dalyvavimą šioje byloje. Zarasų 
rajono žemėtvarkos skyriui taip pat kyla abejonių dėl pastatų pardavėjos A. M. sąžiningumo. Zarasų rajono 
žemėtvarkos skyriaus Dusetose vyr. specialistė R. D. 2005 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. 80-273 informavo A. 
M. apie tai, kad jai priklausantys pastatai yra privačios žemės sklype. Gavus A. M. prašymą, Zarasų rajono 
žemėtvarkos skyrius 2005 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. 1-07-1403 pateikė informaciją, jog jos statiniai yra 
valstybinės žemės sklype. Tačiau gavusi tos pačios įstaigos vienas kitam prieštaraujančius raštus, A. M., 
nepatikrindama šios informacijos tikrumo ir neinformuodama apie šiuos netikslumus pastatų pirkėjos I. K., 
2005 m. rugsėjo 13 d. pardavė gyvenamąjį namą su kiemo statiniais. Panevėžio apygardos administracinis 
teismas ignoravo Zarasų rajono žemėtvarkos skyriaus ir apeliantės prašymus užtikrinti A. M. dalyvavimą 
šioje byloje, o tik ji galėjo paaiškinti E. K. testamentu jai palikto turto naudojimo sąlygas. 

Atsiliepime į Utenos apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą L. B. su skundu 
sutinka ir prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – I. K. skundą 
atmesti. 
  

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

IV. 
 

Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies. 
Pareiškėja kreipėsi į teismą ir skundu prašė panaikinti Utenos apskrities valdytojo 1995 m. spalio 

20 d. sprendimą Nr. 43-3644, įsakymo Nr. 5-261 1 priedo 56 eilutę ir įpareigoti Utenos apskrities viršininko 
administraciją suformuoti jai namų valdos žemės sklypą, į kurį įeitų jos nuosavybės teise turimi statiniai. 
Paminėtais administraciniais aktais E. K. (po mirties) buvo atkurtos nuosavybės teisės į 27,3 ha žemės. Šių 
administracinių aktų pagrindu, o taip pat pagal E. K. testamentą bei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, 
nuosavybės teisę į žemės sklypą, ant kurio stovi pareiškėjai nuosavybės teise priklausantys statiniai, įgijo 
tretysis suinteresuotas asmuo L. B. 

ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų 
nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas 
interesas. Pagal šią nuostatą kreiptis gynybos į teismą gali ne bet kas, o tik pats suinteresuotas asmuo, kurio 
teisės ar teisėti interesai, jo manymu, yra pažeisti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. 
rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-585/2005, Administracinių teismų praktika Nr. 8). 

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo gali būti apskųsti 
teismui per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos. Lietuvos Respublikos piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytos teisės 
normos yra specialiosios teisės normų, nustatytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje, atžvilgiu. Jos taikomos piliečiams, kuriems priimtas sprendimas dėl 
nuosavybės teisių atkūrimo, ir kitiems asmenims, kurių teises ar įstatymų saugomus interesus šis sprendimas 
pažeidžia ir kurie kreipiasi į teismą gindami savo teises ir įstatymų saugomus interesus. <…> Tais atvejais, 
kai sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo 
padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo jo sužinojimo apie skundžiamo 
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sprendimo priėmimą dienos (Teismų praktikos administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo 
apibendrinimas ir teisės taikymo rekomendacijos, Administracinių teismų praktika Nr. 8).  

Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja ginčijo paminėtus administracinius aktus kaip 
pažeidžiančius jos teises, nes jais atkuriant nuosavybės teises trečiajam suinteresuotam asmeniui nebuvo 
suformuotas namų valdos žemės sklypas po statiniais, kurie jai priklauso nuosavybės teise. Taigi pareiškėjos 
teisė ir teisinis suinteresuotumas ginčyti paminėtus aktus kyla ir ji pati šią teisę bei teisinį suinteresuotumą iš 
esmės kildina iš nuosavybės teisės į statinius. Tačiau ginčo statinius nuosavybės teise pareiškėja įgijo tik 
2005 m. rugsėjo 13 d. pagal nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Iki 2005 m. rugsėjo 13 d. pastatai 
nuosavybės teise priklausė A. M., todėl būtent ji, manydama, kad jos teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami 
dėl namų valdos nesuformavimo po ginčo statiniais, tuo metu turėjo teisę ir interesą įstatymų nustatyta tvarka 
ginčyti paminėtus administracinius aktus. Vadinasi, terminas, per kurį teisė ginčyti šiuos administracinius 
aktus turi būti realizuota (terminas skundui paduoti), galėjo prasidėti dar iki 2005 m. rugsėjo 13 d.  

Teisėjų kolegija pažymi, jog niekas negali perleisti daugiau teisių, nei pats turi. Todėl jei asmuo iki 
teisių perleidimo kitam asmeniui jau yra praradęs tam tikrą teisę, jis negali jos perleisti kitam asmeniui, o 
pastarasis asmuo šios teisės negali įgyti, t. y. negalima įgyti daugiau teisių, nei jų turi perleidėjas. 
Nagrinėjamoje byloje paminėtos nuostatos taip pat reikšmingos. Kaip minėta, iki 2005 m. rugsėjo 13 d. A. 
M., manydama, kad jos teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami dėl namų valdos nesuformavimo po ginčo 
statiniais, turėjo teisę ir interesą įstatymų nustatyta tvarka ginčyti paminėtus administracinius aktus, nes jai 
nuosavybės teise priklausė ginčo statiniai. Tačiau dar iki nuosavybės teisės perleidimo A. M. galėjo praleisti 
įstatymų nustatytą terminą skundui dėl šių aktų paduoti ir iš esmės prarasti teisę juos ginčyti. Todėl nustačius, 
kad dar iki nuosavybės teisių į statinius, iš kurių kyla teisė ir teisinis suinteresuotumas ginčyti nagrinėjamus 
administracinius aktus, perleidimo A. M. buvo praleidusi terminą skundui dėl jų paduoti, I. K., įgijusi šiuos 
statinius bei su jais susijusias teises ir interesus, vadovaujantis aukščiau paminėtu principu, kad negalima 
įgyti daugiau teisių, nei jų turi perleidėjas, taip pat turėtų būti laikoma praleidusia šį terminą. Kadangi 
reikalavimas įpareigoti atsakovą suformuoti namų valdos žemės sklypą nėra savarankiškas, jis yra išvestinis 
iš reikalavimų panaikinti administracinius aktus, tokiu atveju, pareiškėjai neprašant atnaujinti termino 
skundui paduoti, pareiškėjos skundas turėtų būti nepriimtas (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.), o skundą priėmus ir 
iškėlus administracinę bylą, byla turėtų būti nutraukta (ABTĮ 101 str. 6 p.). Teisėjų kolegijos nuomone, 
priešingas teisės normų aiškinimas neatitiktų įstatymuose nustatytų administracinių aktų apskundimo terminų 
paskirties, nes neleistų užtikrinti teisinių santykių stabilumo, neužtikrintų teisinio tikrumo principo 
įgyvendinimo, neskatintų asmens operatyviai ginti savo teises, be to, būtų sudarytos sąlygos asmenų 
piktnaudžiavimui – savininkas, praleidęs terminą skundui paduoti, siekdamas išvengti termino praleidimo 
pasekmių, galėtų tyčia perleisti turtą kitam asmeniui (pavyzdžiui, giminaičiui), kuris imtų ginčyti atitinkamus 
sprendimus bendra tvarka. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo, paminėtų aplinkybių 
pirmosios instancijos teismas neįvertino ir neištyrė; nesiaiškino, kada prasidėjo terminas skundui paduoti, ar 
jis nebuvo praleistas dar iki pareiškėjai įgyjant nuosavybės teisę į ginčo statinius. Dėl šių priežasčių teismo 
sprendimas negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu.  

Teisėjų kolegija pažymi, kad net nenustačius, jog terminas skundui paduoti buvo praleistas dar iki 
perleidžiant ginčo statinius pareiškėjai, turėtų būti tiriama, ar pati pareiškėja nepraleido termino skundui 
paduoti. Byloje yra duomenų, kad A. M. Utenos apskrities valdytojos 1995 m. spalio 20 d. sprendimas 
Nr. 43-3644 buvo išsiųstas Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento 
Zarasų rajono žemėtvarkos skyriaus 2005 m. spalio 17 d. raštu Nr. 1-03-1787 (Nuosavybės teisių atkūrimo 
bylos l. 49). I. K. ir A. M. yra pakankamai artimos giminaitės, todėl neatmestina tikimybė, kad pareiškėja pati 
rengė A. M. 2005 m. rugsėjo 1 d. prašymą pateikti paminėtą sprendimą (Nuosavybės teisių atkūrimo bylos l. 
46-47) ir apie paminėtą sprendimą sužinojo daug anksčiau, nei ji pati nurodo. Be to, iš bylos medžiagos 
matyti, kad 2006 m. kovo 8 d. Zarasų rajono žemėtvarkos skyriuje vyko pasitarimas, kuriame dalyvavo ir 
pareiškėja (Nuosavybės teisių atkūrimo bylos l. 88-90, nagrinėjamos bylos l. 2). Pasitarimo metu pareiškėja 
buvo informuota, kad jai nuosavybės teise priklausantys statiniai yra ant privačios, L. B. nuosavybės teise 
priklausančios žemės, kuri ją paveldėjo iš E. K. Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo 
departamento Zarasų rajono žemėtvarkos skyriaus 2006 m. kovo 9 d. raštu Nr. 1-07-502 (b. l. 10) pareiškėja 
buvo informuota apie tai, kad E. K. nuosavybės teisės buvo atkurtos Utenos apskrities valdytojo 1995 m. 
spalio 20 d. sprendimu Nr. 43-3644. Tačiau tikslių duomenų apie tai, kada šį raštą gavo pareiškėja, byloje 
nėra. Teisėjų kolegijos nuomone, visos paminėtos aplinkybės paminėtu atveju (t. y. nenustačius, jog terminas 
skundui paduoti buvo praleistas dar iki perleidžiant ginčo statinius pareiškėjai) gali būti reikšmingos 
sprendžiant dėl termino skundui paduoti pradžios, todėl, esant reikalui, jos turėtų būti papildomai ištirtos ir 
įvertintos. 
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Kaip matyti iš paminėto, teismas iš esmės netyrė, ar nebuvo praleistas terminas skundui paduoti, 
bei šiuo klausimu teismo sprendime nepasisakė, nors šį klausimą pirmosios instancijos teisme kėlė tiek 
atsakovas, tiek tretysis suinteresuotas asmuo. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti 
laikomas pagrįstu ir teisėtu, yra naikintinas ir byla grąžintina nagrinėti iš naujo, nes bylai reikšmingoms 
aplinkybėms ištirti būtina surinkti daug naujų įrodymų (ABTĮ 141 str. 1 d. 2 p.).  

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad jei byla būtų nagrinėjama iš esmės, teisėjų kolegijos 
nuomone, teismas taip pat turėtų įvertinti (ištirti), ar jis gali įpareigoti atsakovą pareiškėjai suformuoti namų 
valdos žemės sklypą, nors paveldėjimo teisės liudijimas, kurio pagrindu L. B. įgijo nuosavybės teisę į žemės 
sklypą, kuriame turėtų būti formuojama ši valda, nėra nuginčytas; ar nėra būtinybės trečiuoju suinteresuotu 
asmeniu šioje byloje įtraukti A. M.; ar atsakovas pagal taikytinus teisės aktus turėjo suformuoti namų valdos 
žemės sklypą, nesant A. M. prašymo; ar nėra piktnaudžiaujama teisėmis; kokią reikšmę šiai bylai turi E. K. 
testamentais pareikšta valia palikti žemę L. B., o statinius – A. M., ir kitas aplinkybes.  

 
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija  
 
n u t a r i a : 
  

Apeliacinius skundus tenkinti iš dalies. 
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 4 d. sprendimą panaikinti ir bylą 

perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. 
Nutartis neskundžiama. 

 
 

1.3.3. Dėl tarnybos santykių 
 
1.3.3.1. Dėl žalos, padarytos apgadinus statutiniam valstybės tarnautojui patikėtą turtą tarnybos metu, 
atlyginimui taikytinos teisės  
 
Remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, valstybės tarnautojas atlygina visą šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytą žalą, jeigu ją padarė atlikdamas vidaus administravimo veiklą, tačiau atlygintinos 
žalos dydis negali viršyti 6 vidutinių valstybės tarnautojo darbo užmokesčių. Valstybės tarnybos įstatymo 32 
straipsnio 2 dalyje numatytas žalos atlyginimo teisinis reguliavimas taikytinas tik tais atvejais, kai 
reikalaujama žalos atlyginimo iš specialių subjektų – valstybės tarnautojų, padariusių žalą, jiems atliekant 
vidaus administravimo veiklą. Kas yra vidaus administravimas, apibrėžiama Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje. Vidaus administravimas – administravimo veikla, kuria užtikrinamas valstybės 
ar vietos savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos funkcionavimas (struktūros 
tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių-finansinių išteklių tvarkymas ir valdymas), kad ji galėtų 
tinkamai vykdyti priskirtus viešojo administravimo ar kitos valstybinės veiklos uždavinius. Taigi Valstybės 
tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalis taikytina tik asmenims, kurių veikla užtikrinamas valstybės ar vietos 
savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos funkcionavimas. 
Pareigūnai, atliekantys valstybės sienos apsaugos funkciją ir šiems tikslams naudojantys valstybės turtą, nėra 
asmenys, atliekantys vidaus administravimo veiklą, kaip tai apibrėžiama Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, todėl tokių statutinių valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės teisinis 
pagrindas yra ne Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalis, o to paties straipsnio 1 dalis. Be to, tiek, 
kiek šios atsakomybės nereguliuoja Vidaus tarnybos statutas bei Valstybės tarnybos įstatymas, taikytinas 
Darbo kodeksas (Valstybės tarnybos įstatymo 5 str.). Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje 
nenustatytos atlygintinos žalos ribos, todėl būtent šia apimtimi taikytinas Darbo kodeksas, kurio 254 
straipsnyje numatyta, jog darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų 
vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, išskyrus atvejus, nustatytus šio Darbo kodekso 255 
straipsnyje. 
 

Administracinė byla Nr. A7-35/2007  
Procesinio sprendimo kategorija 25 
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N U T A R T I S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

  
2007 m. kovo 13 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Anatolijaus Baranovo, Birutės Janavičiūtės, Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas) ir Sigitos 
Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės atstovui A. 
B., atsakovui  M. T., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal 
atsakovo M. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. 
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės skundą atsakovui M. T. dėl žalos atlyginimo.  
 

Teisėjų kolegija 
 
n u s t a t ė : 

I. 
 

Pareiškėjas Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinė (toliau – ir Varėnos rinktinė) 
kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo M. T. 4 976,24 Lt padarytai materialinei 
žalai atlyginti bei 100 Lt bylinėjimosi išlaidų. 

Savo reikalavimus Varėnos rinktinė grindė tuo, kad 2005 m. rugpjūčio 24 d. Varėnos rinktinės 
Tribonių užkardos Sargybų būrio vyresnysis pasienietis M. T., vykdamas iš sargybos vykdymo vietos į 
užkardą, vairuodamas Varėnos rinktinei priklausantį tarnybinį automobilį „Land Rover Defender 90“, valst. 
Nr. (duomenys neskelbtini), kelyje Šalčininkai–Sakalinė, Ūtos kaimo ribose, Šalčininkų rajono teritorijoje, 
nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Įvykio metu buvo 
apgadintas tarnybinis automobilis ir Varėnos rinktinei padaryta materialinė žala. 2005 m. rugpjūčio 28 d. 
apžiūrėjęs sugadintą automobilį, J. P. IĮ vertintojas nustatė, kad jo atkuriamoji vertė yra 10 381 Lt. 2005 m. 
rugpjūčio 24 d. Šalčininkų rajono PK M. T. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, 
kuriame nurodyta, kad M. T. pažeidė KET 172 ir 173 punktų reikalavimus ir padarė administracinį teisės 
pažeidimą, numatytą ATPK 127 straipsnio 2 dalyje. 2005 m. rugpjūčio 2 d. Vilniaus rajono PK VP EPP 
nutarimu M. T. buvo skirta 150 Lt bauda. Dėl šio įvykio Varėnos rinktinėje 2005 m. lapkričio 14 d. buvo 
atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio išvadoje Nr. 20-76 buvo konstatuota, kad M. T. tarnybinės 
atsakomybės klausimas nesprendžiamas, nes pareigūnas, sutinkamai su ATPK 15 straipsniu, už KET 
pažeidimą nubaustas bendrais pagrindais, tačiau Varėnos rinktinei padarytą materialinę žalą jis privalo 
atlyginti Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnyje nustatyta tvarka. Varėnos rinktinei realiai buvo padaryta 
6 500 Lt materialinė žala, nes eismo įvykio metu pareigūno M. T. sudaužytas tarnybinis automobilis buvo 
suremontuotas Varėnos rinktinės lėšomis, tam panaudojant turimas šios markės automobilio detales, todėl 
automobilio remontas kainavo 6 500 Lt. 

Varėnos rinktinė nurodė, kad M. T. nesutiko gera valia atlyginti Varėnos rinktinei padarytą 
materialinę žalą, todėl, atlikus minėtą tarnybinį patikrinimą, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 32 
straipsnio 4 dalimi, iš pareigūno M. T. darbo užmokesčio buvo pradėta išskaičiuoti jo vieno vidutinio darbo 
užmokesčio dydžio suma  – 1 523,76 Lt, o likusi Varėnos rinktinei padaryta materialinė žala – 4 976,24 Lt 
gali būti išieškoma tik teisminiu keliu. 

Varėnos rinktinė pabrėžė, kad M. T. tarnybinį automobilį vairavo darbo metu, o ABTĮ 2 straipsnio 
2 dalies taikymo prasme, tai laikytina vidaus administravimo vykdymu, nes šiuo atveju tarnybinis 
automobilis M. T. buvo suteiktas turint tikslą vykdyti institucijos, kurioje jis tarnauja (Varėnos rinktinės), 
veiklos uždavinius (saugoti valstybės sieną). Vidaus tarnybos statuto 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad už 
vidaus reikalų įstaigai padarytą žalą pareigūnai įstatymų nustatyta tvarka traukiami materialinėn 
atsakomybėn. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, valstybės tarnautojas turi atlyginti savo 
neteisėta kalta veika valstybės ar savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą. Šio 
straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad valstybės tarnautojas atlygina visą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą žalą, 
jeigu ją padarė atlikdamas vidaus administravimo veiklą, tačiau atlygintinos žalos dydis negali viršyti 6 
vidutinių valstybės tarnautojo darbo užmokesčių. 



. Nutartys ir sprendimai                      Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje 

 
 
 

 81 

Atsakovas M. T. atsiliepime į Varėnos rinktinės skundą nurodė, kad nesutinka su Varėnos rinktinės 
skunde išdėstytais reikalavimais ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Varėnos rinktinei 
priklausantis tarnybinis automobilis buvo apdraustas, tačiau pareiškėjas nesikreipė į draudimo bendrovę dėl 
žalos atlyginimo, tuo nesilaikydamas ikiteisminio ginčo nagrinėjimo procedūros; kad Varėnos rinktinė 
bendradarbiavo tik su viena automobilių remonto įmone, ir tai kelia pagrįstų abejonių dėl žalos vertinimo 
objektyvumo. Atsakovas pabrėžė, kad nesutinka su žalos apskaičiavimu, kadangi pareiškėjas turėtų įrodyti, 
kokia konkreti žala padaryta, t. y. pateikti teismui atliktų darbų apmokėjimo dokumentus, be to, nustatant 
žalos atlyginimo dydį, turėtų būti atsižvelgta į M. T. kaltės formą. 
 

II. 
 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 11 d. sprendimu pareiškėjo Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės skundą tenkino – priteisė iš M. T. Varėnos rinktinės naudai 4 
976,24 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt šešis Lt 24 ct) žalos atlyginimo ir 100 Lt 
bylinėjimosi išlaidų. 

Teismas sprendime nurodė, jog Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad 
valstybės tarnautojas turi atlyginti savo neteisėta kalta veika valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai 
padarytą tiesioginę materialinę žalą. Minėto straipsnio 2 dalyje numatyta, kad valstybės tarnautojas atlygina 
visą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą žalą, jeigu ją padarė, atlikdamas vidaus administravimo veiklą, tačiau 
atlygintinos žalos dydis negali viršyti 6 vidutinių valstybės tarnautojo darbo užmokesčių. Minėto įstatymo 32 
straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jei valstybės tarnautojas gera valia šalių susitarimu žalos neatlygino natūra 
ar pinigais, padarytos žalos atlyginimas gali būti tą valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens 
sprendimu išskaitomas iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio, neviršijant vidutinio darbo užmokesčio. 
Sprendimas dėl žalos atlyginimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo 
dienos, o neatlyginta žalos dalis išieškoma pareiškus ieškinį teisme. 

Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad už vidaus 
reikalų įstaigai padarytą žalą pareigūnai įstatymų nustatyta tvarka traukiami materialinėn atsakomybėn. 
Teismas konstatavo, kad 2005 m. rugpjūčio 24 d., vairuodamas tarnybinį automobilį ,,Land Rover Defender 
90“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), M. T. pažeidė Kelių eismo taisyklių 172 ir 173 punktų reikalavimus ir 
įvykdė administracinį teisės pažeidimą numatytą ATPK 127 straipsnio 2 dalyje. 2005 m. rugsėjo 2 d. 
Vilniaus rajono PK nutarimu už minėtą teisės pažeidimą M. T. buvo skirta 150 Lt dydžio bauda. 

Teismas nurodė, kad M. T. tarnybinį automobilį vairavo darbo (tarnybos) metu, o ABTĮ 2 
straipsnio 2 dalies taikymo prasme, tai laikytina vidaus administravimo vykdymu, nes šiuo atveju tarnybinis 
automobilis M. T. buvo suteiktas, turint tikslą vykdyti institucijos, kurioje jis tarnauja (Varėnos rinktinės), 
veiklos uždavinius (saugoti valstybės sieną) (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. gruodžio 
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-851/2004), todėl, remiantis Lietuvos Respublikos Valstybės 
tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, M. T. turi atlyginti savo neteisėta kalta veika Varėnos rinktinei 
padarytą materialinę žalą. 

Teismas nurodė, kad byloje surinkti bei ištirti įrodymai, t. y. 2005 m. lapkričio 14 d. tarnybinio 
patikrinimo dėl pareigūno M. T. eismo įvykio ir padarytos žalos išvada Nr. 20-76 (b. 1. 5-6), patvirtinanti, 
jog M. T. tarnybos metu apgadino Varėnos rinktinei priklausantį automobilį bei padarė 6 500 Lt dydžio žalą 
automobilio ,,Land Rover Defender 90“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) defektinis aktas (b. 1. 10), 
patvirtinantis minėto automobilio apgadinimus; J. P. IĮ automobilio ,,Land Rover Defender 90“, valst. Nr. 
(duomenys neskelbtini), vertinimo ataskaita 2005-359 (b. l. 17-27), patvirtinanti minėto automobilio 
apgadinimus bei atstatomąją vertę; automobilio ,,Land Rover Defender 90“, valst. Nr. (duomenys 
neskelbtini), remonto įvertinimo aktas (b. 1. 28), patvirtinantis, jog minėto automobilio apgadinimai yra 
pašalinti; PVM sąskaita faktūra MIN Nr.00000172 (b. l. 30), patvirtinanti, kad už automobilio ,,Land Rover 
Defender 90“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), remontą 2005 m. lapkričio 30 d. M. S. IĮ turi būti sumokėta 
6 500 Lt; mokėjimo nurodymas Nr. 1152 (b. 1. 54), patvirtinantis, kad už automobilio ,,Land Rover Defender 
90“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), remontą 2005 m. lapkričio 30 d. sumokėta 6 500 Lt, leidžia daryti 
išvadą, kad M. T. Varėnos rinktinei padaryta materialinė žala bei jos dydis (6 500 Lt) yra nustatyta pagrįstai, 
todėl iš atsakovo M. T. pareiškėjo Varėnos rinktinės naudai priteistina 4 976,24 Lt žalos atlyginimo (iš 6 500 
Lt atėmus 1 523,76 Lt jau išskaičiuotos sumos). 

Teismas atsakovo M. T. argumentus, kad Varėnos rinktinė privalėjo kreiptis į draudimo bendrovę 
dėl minėto autoįvykio, nes galėjo būti pažeistos konkurso organizavimo taisyklės, bendradarbiaujant tik su J. 
P. IĮ, kad automobilio remontui galėjo būti panaudotos naudotos detalės, kad nebuvo tinkamai atsižvelgta į 
M. T. kaltės formą ir tyčią – atmetė nustatęs, kad automobilis ,,Land Rover Defender 90“, valst. Nr. 
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(duomenys neskelbtini), buvo apdraustas tik privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu (b. 1. 31). 
Teismas sprendime nurodė, kad M. T. argumentai dėl pažeistų konkurso organizavimo taisyklių, 
bendradarbiaujant tik su J. P. IĮ, yra pagrįsti prielaidomis bei spėjimais, bei konstatavo, jog buvo tinkamai 
kreiptasi į J. P. IĮ dėl išvadų, susijusių su atstatomąja automobilio verte, kad automobilio ,,Land Rover 
Defender 90“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), remontui buvo panaudotos naudotos detalės, todėl 
atstatomoji automobilio vertė tik sumažėjo, kad M. T. kaltės forma buvo nustatyta Vilniaus rajono PK 2005 
m. rugsėjo 2 d. nutarime (b. 1. 34). 

Teismas nusprendė, kad Varėnos rinktinės prašymas dėl materialinės žalos atlyginimo yra teisėtas 
ir pagrįstas, todėl 4 976,24 Lt dydžio suma yra priteistina iš atsakovo M. T. pareiškėjo Varėnos rinktinės 
naudai, taip pat priteistina 100 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėto žyminio mokesčio). 
 

III. 
 

Apeliaciniu skundu atsakovas M. T. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2006 m. gegužės 11 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.  

Atsakovo manymu, teismas pažeidė materialines ir procesines teisės normas. Pagal ABTĮ 57 
straipsnį, įrodymus teismui pateikia proceso šalys ir kiti proceso dalyviai. Pareiškėjas kaip žalos atlyginimo 
pagrindą pateikė teismui kelis dokumentus: 2005 m. rugsėjo 28 d. J. P. IĮ transporto priemonės atkuriamosios 
vertės kalkuliaciją ir M. S. IĮ 2005 m. lapkričio 2 d. sąskaitą faktūrą. Pagal pateiktus dokumentus 
(kalkuliaciją) remonto vertės didžiąją dalį (7 874 Lt) sudaro keičiamų dalių vertė. Byloje yra R. V. 2005 m. 
rugsėjo 28 d. tarnybinis pranešimas, pagal kurį siūloma automobilio valst. Nr. (duomenys neskelbtini) 
remontui panaudoti detales iš nurašyto automobilio valst. Nr. (duomenys neskelbtini) Atsakovas teigia, jog 
teismas nepakankamai visapusiškai, išsamiai ir objektyviai išnagrinėjo ir įvertino šių įrodymų visumą. 
Teismas turi teisę savo iniciatyva pareikalauti pareiškėjo paaiškinimo dėl faktinio žalos dydžio, tačiau to 
nepadarė. Faktinis žalos dydis nustatytas pagal sąskaitas faktūras dėl automobilio remonto, tačiau reali žala 
taip ir neapskaičiuota, neišsiaiškinta, kokia detalių kaina, koks realus remontas atliktas. 

Teismas neatkreipė dėmesio ir neišsiaiškino, kodėl kalkuliaciją sudarė J. P. ĮI, o remontą atliko M. 
S. IĮ, kodėl keičiamų detalių (durų, stogo) vertė pagal kalkuliaciją sudaro 3 518,92 Lt, neišsiaiškino, kokius 
darbus atliko M. S. IĮ, nors atsiliepimuose į prašymą buvo pateikta atsakovo nuomonė, kad žala neatitinka 
pateiktai teismui išieškoti sumai (pvz.: į kalkuliaciją buvo įtraukta durelių stiklų kaina, nors nėra nustatyta ir 
išsiaiškinta, ar durelėse iš kito automobilio buvo stiklai, nepateikta nė vieno dokumento apie atliktus darbus). 

Transporto priemonės vertinimo pažymoje Nr. 2005-359 atkuriamoji vertė 10 381 Lt nurodyta su 
senų detalių keitimu į naujas – originalias. Faktinis senų detalių panaudojimas žymiai keičia žalos dydį. 
Apeliantas nurodo, jog tai patvirtina jo nuomonę, kad pareiškėjas neįrodė žalos dydžio ir teismas nesiėmė 
priemonių nustatyti realią žalą. 

Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnis numato, kad valstybės tarnautojas turi atlyginti savo 
neteisėta kalta veika valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą. 
Byloje yra liudytojų M. V., G. B. ir V. M. parodymai, kurie patvirtina, kad avarija įvyko, siekiant išvengti 
susidūrimo su netikėta kliūtimi. 

Mano, kad teismas turėjo pagrindą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atmesti 
prašymą dėl materialinės žalos atlyginimo, kadangi 1 523,76 Lt jau išskaičiuoti iš jo atlyginimo žalai 
atlyginti. 

Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą teismo sprendimą. 
Pareiškėjas nurodo, kad teismui pateikė J. P. individualios įmonės sudaužyto tarnybinio automobilio 
atkuriamosios vertės kalkuliaciją, iš kurios matyti, kad jo atkuriamoji vertė, keičiant senas detales naujomis, 
įvertinus automobilio nusidėvėjimą bei prekinės vertės netekimą, yra 10 381 Lt. Varėnos rinktinė taip pat 
pateikė teismui M. S. individualios įmonės sąskaitą faktūrą Nr. 00000172, iš kurios matyti, kad apelianto 
sudaužytas tarnybinis automobilis buvo suremontuotas už 6 500 Lt. Teismui buvo pateikti ir dokumentai, 
patvirtinantys, kad Varėnos rinktinė šią sumą už automobilio remontą įmonei sumokėjo. Sudaužyto 
tarnybinio automobilio remonto vertė nuo 10 381 Lt iki 6 500 Lt sumažėjo todėl, kad Varėnos rinktinė šio 
automobilio remontui pateikė turimas tokios pačios markės nurašyto automobilio kai kurias detales. 
Automobilis buvo suremontuotas visiškai ir tinkamai, ką patvirtina teismui pateiktas 2005 m. spalio 25 d. 
remonto įvertinimo aktas. Visus šiuos įrodymus sprendime yra įvertinęs teismas. Teismui nekilo abejonių dėl 
faktinio Varėnos rinktinei padarytos materialinės žalos dydžio, nes buvo pateikti visi tai patvirtinantys 
rašytiniai įrodymai. Apelianto kaltė dėl minėto eismo įvykio yra konstatuota 2005 m. rugsėjo 2 d. nutarimu 
administracinio teisės pažeidimo byloje. Šio nutarimo M. T. neskundė. 
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Vidaus tarnybos statuto 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad už vidaus reikalų įstaigai padarytą žalą 
pareigūnai įstatymų nustatyta tvarka traukiami materialinėn atsakomybėn. Valstybės tarnybos įstatymo 32 
straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad valstybės tarnautojas turi atlyginti savo neteisėta kalta veika valstybės ar 
savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą. Šių teisės aktų nuostatomis pagrįstai 
vadovavosi teismas. 

Sudaužyto tarnybinio automobilio kalkuliaciją atliko J. P. įmonė, kuri nustatyta tvarka apklausos 
būdu atrinkta kaip įmonė, pigiausiai teikianti savo paslaugas. Apeliantas galėjo dalyvauti automobilio 
vertinime. M. S. individuali įmonė atliko visus būtinus remonto darbus ir tai padarė už priimtiną kainą. 
Apeliantas galėjo pats imtis sudaužyto tarnybinio automobilio remonto darbų (susitarti su pageidaujama 
įmone dėl automobilio visiško suremontavimo), tačiau tai padaryti M. T. atsisakė.  

Atsakovas apeliacinės instancijos teisme prašė spręsti bylą teismo nuožiūra. 
Pareiškėjo atstovas prašo apeliacinį skundą atmesti dėl atsiliepime į jį nurodytų motyvų. 

 
Teisėjų kolegija 

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

 
IV. 

 
Apeliacinis skundas patenkinamas iš dalies. 
Iš atsakovo pareiškėjui priteisiama 3 047,52 Lt. Kita reikalavimo dalis atmetama. 

  
Dėl tiesioginių nuostolių dydžio 

 
Byloje nustatyta, kad atsakovas yra statutinis valstybės tarnautojas – Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Varėnos ir rinktinės Tribonių užkardos sargybų būrio vyresnysis 
pasienietis. Pareiškėjui patikėto valstybės turto sužalojimu dėl atsakovo netyčinių veiksmų padaryta žala yra 
lygi automobilio atkuriamojo remonto vertei, kuri nurodyta M. S. individualios įmonės sąskaitoje faktūroje 
Nr. 00000172 – 6 500 Lt. Šią sumą pareiškėjas sumokėjo. Atsakovo tvirtinimai, jog toks žalos dydis 
neįrodytas byloje surinktais įrodymais, yra nepagrįsti. Kaip matyti iš J. P. IĮ 2005 m. rugsėjo 28 d. transporto 
priemonės atkuriamosios vertės kalkuliacijos, automobilio remonto išlaidos sudarytų 10 381,00 Lt, tačiau 
pareiškėjas ėmėsi priemonių, remontą atlikusiai įmonei pateikdamas senos nurašytos tapačios transporto 
priemonės dalis, kad būtų sumažintos remonto išlaidos, t. y. veikė sąžiningai ir apdairiai. Remiantis 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsniu, įrodinėjimo byloje našta tenka šalims. Atsakovas 
apeliaciniame skunde nurodo, jog pareiškėjas neįrodė padarytos žalos dydžio. Anksčiau paminėti įrodymai 
liudija, jog pareiškėjui patikėto valstybės turto atstatomojo remonto išlaidos yra 6 500 Lt. Tuo tarpu 
atsakovas neįrodė, jog šios išlaidos yra mažesnės ar kitokio dydžio, todėl jo argumentai, dėstomi 
apeliaciniame skunde, vertintini kaip nepagrįsti. 
  
Dėl žalos, padarytos apgadinant statutiniam valstybės tarnautojui patikėtą turtą tarnybos metu dėl netyčinių 
veiksmų, atlyginimui taikytinos teisės ir žalos dydžio apskaičiavimo 
  

Vidaus tarnybos statuto (toliau – ir Statutas), patvirtinto Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 
29 d. įstatymu Nr. IX-1538, 1 straipsnyje numatyta, kad Statutas nustato vidaus tarnybos principus, vidaus 
tarnybos sistemos pareigūnų statusą, priėmimą ir atleidimą iš tarnybos, priėmimą ir mokymąsi vidaus reikalų 
profesinio mokymo įstaigose, pareigūnų atsakomybę, paskatinimus, socialines ir kitas garantijas, profesinių 
sąjungų veiklos vidaus reikalų statutinėse įstaigose ypatumus, taip pat kitų valstybės tarnautojų priėmimo į 
tarnybą vidaus reikalų statutinėse įstaigose ypatumus.  

Remiantis Statuto 2 straipsnio 2 dalimi, pareigūnų tarnybos santykius reglamentuoja šis Statutas, 
vidaus reikalų įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. 

Statuto 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad už vidaus reikalų įstaigai padarytą žalą pareigūnai 
įstatymų nustatyta tvarka traukiami materialinėn atsakomybėn. 

Materialinės atsakomybės pagrindai, sąlygos ir tvarka Statute ir kituose vidaus reikalų įstaigų 
veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nesureguliuota, todėl taikytinas Valstybės tarnybos įstatymas 
(toliau – ir VTĮ), kurio 4 straipsnio 2 dalis nustato, kad statutiniams valstybės tarnautojams šio Įstatymo 16 
straipsnio 4 ir 5 dalys, 19 straipsnio 2 ir 3 dalys, 39 straipsnio 1 dalis, 43 straipsnio 5 dalies 9 punktas ir šio 
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Įstatymo VI skyrius taikomi be išlygų. Kitos šio Įstatymo nuostatos statutiniams valstybės tarnautojams 
taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai.  

Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnį, darbo santykius ir socialines garantijas 
reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir 
socialinių garantijų nereglamentuoja šis Įstatymas. 

Valstybės tarnautojų materialinę atsakomybę reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 32 
straipsnis: 

„1. Valstybės tarnautojas turi atlyginti savo neteisėta kalta veika valstybės ir savivaldybės 
institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą. 

2. Valstybės tarnautojas atlygina visą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą žalą, jeigu ją padarė 
atlikdamas vidaus administravimo veiklą, tačiau atlygintinos žalos dydis negali viršyti 6 vidutinių valstybės 
tarnautojo darbo užmokesčių. 

3. Valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą žalą valstybės tarnautojas gali atlyginti 
savo noru. 

4. Jei valstybės tarnautojas gera valia šalių susitarimu žalos neatlygino natūra ar pinigais, padarytos 
žalos atlyginimas gali būti tą valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sprendimu išskaitomas iš 
valstybės tarnautojo darbo užmokesčio neviršijant vidutinio darbo užmokesčio. Sprendimas dėl žalos 
atlyginimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo dienos. Neatlyginta žalos 
dalis išieškoma pareiškus ieškinį teisme. 

5. Atlyginant žalą išieškoma suma negali viršyti 20 procentų valstybės tarnautojui priklausančio 
per mėnesį mokėti darbo užmokesčio. 

6. Valstybės tarnautojas, nesutinkantis su jį į pareigas priėmusio asmens sprendimu dėl valstybės ir 
savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytos žalos atlyginimo, turi teisę kreiptis į teismą. Kreipimasis į 
teismą sustabdo žalos atlyginimo išieškojimą“.  

Kaip matyti, pagal šio straipsnio 1 dalį valstybės tarnautojas turi atlyginti savo neteisėta kalta 
veika valstybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą.  

Tiesioginė materialinė žala yra tiesioginiai nuostoliai. Nuostoliai – žala išreikšta pinigais 
(Civilinio kodekso 6.249 str. 1 d.). 

Remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, valstybės tarnautojas atlygina visą 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytą žalą, jeigu ją padarė atlikdamas vidaus administravimo veiklą, tačiau 
atlygintinos žalos dydis negali viršyti 6 vidutinių valstybės tarnautojo darbo užmokesčių. Akivaizdu, kad 2 
dalyje numatytas žalos atlyginimo teisinis reguliavimas taikytinas tik tais atvejais, kai reikalaujama žalos 
atlyginimo iš specialių subjektų – valstybės tarnautojų, padariusių žalą jiems atliekant vidaus 
administravimo veiklą. Kas yra vidaus administravimas, apibrėžiama Administracinių bylų teisenos įstatymo 
2 straipsnio 2 dalyje (toliau – ir ABTĮ): ,,Vidaus administravimas – administravimo veikla, kuria 
užtikrinamas valstybės ar vietos savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos 
funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių-finansinių išteklių 
tvarkymas ir valdymas), kad ji galėtų tinkamai vykdyti priskirtus viešojo administravimo ar kitos valstybinės 
veiklos uždavinius“. Taigi VTĮ 32 straipsnio 2 dalis taikytina tik asmenims, kurių veikla užtikrinamas 
valstybės ar vietos savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos funkcionavimas. 
Pareigūnai, atliekantys valstybės sienos apsaugos funkciją ir šiems tikslams naudojantys valstybės turtą, nėra 
asmenys, atliekantys vidaus administravimo veiklą,  kaip tai apibrėžiama ABTĮ  2 straipsnio 2 dalyje, todėl 
tokių statutinių valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės teisinis pagrindas yra ne Valstybės tarnybos 
įstatymo 32 straipsnio 2 dalis, o to paties straipsnio 1 dalis. Be to, tiek, kiek šios atsakomybės nereguliuoja 
Statutas bei Valstybės tarnybos įstatymas, taikytinas Darbo kodeksas (Valstybės tarnybos įstatymo 5 str.). 
Šiuo atveju svarbu pastebėti, jog Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nenustatytos atlygintinos 
žalos ribos, todėl būtent šia apimtimi taikytinas Darbo kodeksas, kurio 254 straipsnyje numatyta, jog 
darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo 
užmokesčių dydžio, išskyrus atvejus, nustatytus šio Kodekso 255 straipsnyje. Nagrinėjamoje byloje Darbo 
kodekso 255 straipsnyje numatytų sąlygų visiškam žalos atlyginimui nėra, todėl taikytina bendroji Darbo 
kodekso 254 straipsnyje numatyta taisyklė, jog atlygintinos žalos dydis negali viršyti darbuotojo trijų 
vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio.  

Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog atsakovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 1523, 76 
Lt. Vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio žalos atlyginimas išieškomas ne ginčo tvarka pagal 
Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 4 dalies taisykles (b. l. 43). Atsakovas pagal Valstybės tarnybos 
įstatymo 32 straipsnio 6 dalį tokio žalos išieškojimo neginčija, todėl kolegija dėl šio išieškojimo nutartyje 
nepasisako. Priteistina pareiškėjui iš atsakovo žalos atlyginimo suma, kaip minėta, negali viršyti trijų 
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pareigūno vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio – vieno pareigūno vidutinio mėnesinio darbo 
užmokesčio dydžio žalos atlyginimo suma išieškoma ne ginčo tvarka, dėl to priteistina suma negali viršyti 
dviejų pareigūno vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, t. y. priteistini 3 047,52 Lt. Kita reikalavimo 
dalis atmetama. 

Paminėtų teisės taikymo ir aiškinimo argumentų pagrindu pirmosios instancijos teismo sprendimas 
keistinas. 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 
dalies 3 punktu, teisėjų kolegija 
 
n u t a r i a : 
 

M. T. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimą pakeisti. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimu iš M. T. Valstybės 

sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės naudai 
priteistą žalos atlyginimo sumą sumažinti iki 3 047,52 Lt, priteistų turėtų išlaidų sumą – iki 60 Lt.  

Kitą reikalavimo dalį atmesti. 
Priteisti iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Varėnos rinktinės M. T. naudai 20 Lt jo turėtų išlaidų.  
Nutartis neskundžiama. 
 
 

1.3.4. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo 
 
1.3.4.1. Dėl reikalavimų asmenims, siekiantiems būti išrinktiems savivaldybių tarybų nariais 
 
Tam, kad asmuo būtų įregistruotas kandidatu rinkimuose į savivaldybės tarybos narius, jis turi atitikti ne tik 
nuolatinio savivaldybės gyventojo sąvoką pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 
2 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje įtvirtintus kriterijus, bet ir kitus Lietuvos Respublikos savivaldybių 
tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 2 bei 3 dalyse nurodytus kriterijus, taigi, ir būti deklaravęs gyvenamąją 
vietą atitinkamos savivaldybės teritorijoje. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 2 
sakinio formuluotė yra imperatyvi. 
Papildomų reikalavimų asmenims, siekiantiems būti išrinktiems (tarp jų -  ir reikalavimo būti deklaravusiems 
gyvenamąją vietą) nustatymas yra suprantamas ir gali būti pagrindžiamas siekiu užtikrinti kandidato sąsają su 
atstovaujama savivaldybės bendruomene, taip pat ypatingu suinteresuotumu, jog renkami asmenys atitiktų 
aukštus moralinius ir etinius kriterijus, laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų, tarp jų - ir Lietuvos 
Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo. 
 

Administracinė byla Nr. R14-14/2007  
Procesinio sprendimo kategorija 18.1  

 
S P R E N D I M A S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
 

2007 m. vasario 9 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano 

Ablingio,  Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja), sekretoriaujant 
Kristinai Bielinienei, dalyvaujant pareiškėjai J. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą 
pagal pareiškėjos J. G. skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo panaikinimo.  

 
Teisėjų kolegija 

 
n u s t a t ė : 
  



. Nutartys ir sprendimai                      Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje 

 
 
 

 86 

I. 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija 2007 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 82, 
vadovaudamasi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 34 straipsnio 2 dalimi, 
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktu, išnagrinėjusi Gyventojų registro 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2007 m. sausio 26 d. pažymą Nr. (29)9R-406, 
kurioje pateiktas sąrašas kandidatų į savivaldybių tarybų narius, kurie 2007 m. sausio 22 d. nebuvo deklaravę 
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka gyvenamosios vietos 
adreso toje savivaldybės teritorijoje, kurioje kandidatuoja, panaikino išvardintų apygardų rinkimų komisijų 
sprendimus dėl politinių partijų keliamų kandidatų sąrašų įregistravimo ta apimtimi, kuria kandidatais į 
savivaldybių tarybų narius įregistruoti sprendime išvardinti asmenys, neatitinkantys Lietuvos Respublikos 
savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų. 

J. G. skundu prašo Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą Vyriausiosios rinkimų komisijos 
2007 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. 82 ta apimtimi, kuria  panaikintas Telšių rajono rinkimų apygardos Nr. 
51 sprendimas įregistruoti ją kandidate į vietos savivaldybės tarybą, panaikinti. Pareiškėja nurodo su 
komisijos sprendimu sutinkanti iš dalies. Pareiškėja paaiškina, jog komisijai pateiktame Gyventojų registro 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sąraše ji nurodyta kaip nedeklaravusi savo 
gyvenamosios vietos adreso, tačiau apie tai, kad Telšių rajono policijos komisariato migracijos poskyris be 
jos žinios panaikino jos deklaravimo duomenis, teigia sužinojusi tik iš skundžiamo sprendimo. Pareiškėja 
remiasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (įstatymo Nr. VIII-1234 redakcija, galiojusi 
nuo 2005 m. birželio 9 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.) 23 straipsnio 1 dalimi, nustačiusia, kad jeigu 
administracinis sprendimas nagrinėjamu klausimu gali pakeisti administracinėje procedūroje nedalyvaujančių 
asmenų teisinį statusą, administracinė procedūra sustabdoma, pranešant šiems asmenims apie jų teisę 
dalyvauti procedūroje. Pareiškėja pažymi, jog apie tai, kad yra pradėta procedūra dėl jos gyvenamosios vietos 
deklaravimo panaikinimo, jai nebuvo pranešta. Pareiškėja atkreipia dėmesį į tai, kad savo gyvenamąją vietą ji 
buvo deklaravusi jai nuosavybės teise anksčiau priklausiusiame gyvenamajame name (duomenys neskelbtini), 
kai kaimas nebuvo suskirstytas į gatves, o gyvenamieji namai nenumeruoti. Pagal Lietuvos Respublikos 
gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie yra 
deklaravę gyvenamąją vietą, ir kurių gyvenamoji patalpa nesikeičia pasikeitus buto (namo) numeriui, gatvės, 
gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui, gyvenamosios vietos iš naujo 
nedeklaruoja. Pareiškėja paaiškino pardavusi gyvenamąjį namą, gyvenanti tame pačiame kaime tėvams 
nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name (gyvenamoji ir deklaruota gyvenamoji vieta liko ta 
pati – (duomenys neskelbtini)). Pareiškėja nurodo, jog Degaičių kaimą suskirsčius į gatves ir namams 
suteikus numerius, 2007 m. sausio 29 d., t. y. iki skundžiamo sprendimo priėmimo, savo gyvenamąją vietą 
deklaravusi nurodydama tikslų adresą – (duomenys neskelbtini). Pareiškėjos manymu, skundžiamu 
sprendimu pažeista jos teisė kelti kandidatūrą į vietos savivaldybės tarybą, todėl ši teisė turi būti apginta. 
Pareiškėja remiasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 20, 32 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 121 
straipsniu, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimo įstatymo 2, 19 straipsniais. 

Atsakovas Vyriausioji rinkimų komisija atsiliepimu į skundą prašo pareiškėjos reikalavimus 
atmesti. Nurodo, kad pagal Savivaldybių rinkimų įstatymą kandidatai turi būti registruojami išskirtinai pagal 
galiojančių dokumentų, oficialių valstybės registrų duomenis, kandidatų registravimas pagal faktinę 
gyvenamąją vietą, neatitinkančią registro duomenų, negalimas. Gyventojų registro tarnybos duomenys rodo, 
kad pareiškėjos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys buvo panaikinti jos pačios prašymu 2006 m. 
birželio 29 d., iš naujo gyvenamąją vietą ji deklaravo tik  2007 m. sausio 29 d., t. y. ji nebuvo deklaravusi 
gyvenamosios vietos iki pareiškinių dokumentų pateikimo dienos, todėl pagal savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatymo 2 straipsnio 3 dalies normą, negali būti registruota kandidate. Migracijos tarnybos pareigūnų 
veiksmų teisėtumo Vyriausioji rinkimų komisija negali vertinti.  
 

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

II. 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 straipsnio 2 dalis įtvirtina nuostatą, kad teisę būti išrinktam 
nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir rinkimų įstatymai. Taigi Konstitucija įstatymų leidėjui suteikia 
kompetenciją įstatymu reglamentuoti savivaldybių tarybų narių rinkimų tvarką. Ši įstatymų leidėjo diskrecija 
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reglamentuoti savivaldybių tarybų narių rinkimų tvarką yra ribojama Konstitucijoje nustatytais principais. 
Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime konstatavo, kad Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalyje 
numatytos asmens pasyviosios rinkimų teisės renkant savivaldybių tarybų narius turėjimas siejamas su 
teisiniu faktu – asmens nuolatiniu gyvenimu atitinkamame administraciniame vienete. Tai reiškia, kad 
įstatymų leidėjas turi konstitucinę pareigą įstatymu nustatyti tokią asmens nuolatinio gyvenimo atitinkamame 
administraciniame vienete fakto nustatymo tvarką, kad savivaldybių tarybų nariais būtų renkami tik tie 
asmenys, kuriuos galima pagrįstai laikyti nuolatiniais atitinkamų administracinių vienetų gyventojais.  

Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį ,,teisę rinkti 
savivaldybės tarybos narius turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai (rinkėjai), kuriems rinkimų dieną yra 
sukakę 18 metų“, o pagal to paties straipsnio 2 dalį „savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas nuolatinis 
šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 20 metų.“ Įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 
pirmame sakinyje aiškinama, kas yra laikomas nuolatiniu savivaldybės gyventoju: „Nuolatiniu savivaldybės 
gyventoju laikomas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos 
teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje arba kurio paskutinis žinomas gyvenamosios vietos 
adresas yra šios savivaldybės teritorijoje, arba kuris savo nuolatinę gyvenamąją vietą viešu pareiškimu 
nurodė šios savivaldybės teritorijoje ir ši gyvenamoji vieta nustatyta tvarka laikoma jo pagrindine 
gyvenamąja vieta, taip pat asmuo, kuris turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.“ Nurodyti 
pripažinimo nuolatiniu savivaldybės gyventoju kriterijai taikytini asmenims, siekiantiems realizuoti ir 
aktyviąją, ir pasyviąją rinkimų į savivaldybės tarybos narius teises.  

Iš Konstitucijos 34 straipsnio 2 dalies nuostatų seka įstatymų leidėjo diskrecija nustatyti ir kitus, 
papildomus reikalavimus asmenims, siekiantiems būti renkamais savivaldybių tarybų nariais. Tokie ribojimai 
nustatyti Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje (asmuo rinkimų 
dieną turi būti sukakęs 20 metų); 2 straipsnio 4 dalyje (savivaldybės tarybos nariu renkamas asmuo likus 65 
dienoms iki rinkimų turi būti pabaigęs atlikti bausmę pagal teismo nuosprendį, taip pat neturi būti teismo 
pripažintas neveiksniu arba nepakaltinamu); (Tarybos nariu negali būti renkamas užsienio valstybės pilietis, 
kurio pasyvioji rinkimų teisė yra teismo apribota valstybėje, kurios pilietis jis yra); 2 straipsnio 5 dalyje 
(savivaldybės tarybos nariu negali būti renkamas asmuo, kuris rinkimų dieną atlieka privalomąją karo arba 
alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, taip pat likus 65 dienoms iki rinkimų neišėjęs į atsargą ar pensiją 
profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius 
įstatymus ar statutus yra apribotas dalyvavimas politinėje veikloje). Kaip papildomas ir imperatyvus 
reikalavimas vertintina ir Įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 2 sakinyje įtvirtinta nuostata – ,,savivaldybės tarybos 
nariu gali būti renkamas asmuo, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus 
deklaravo šios savivaldybės teritorijoje ne vėliau kaip iki pareiškinių dokumentų pateikimo apygardos 
rinkimų komisijai dienos“. Šis ribojimas neprieštarauja nei Įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nuostatai, jog 
savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, nei 2 straipsnio 3 
dalies 1 sakiniui, nustatančiam, kas laikytini nuolatiniais savivaldybės gyventojais. Kitaip tariant, tam, kad 
asmuo būtų įregistruotas kandidatu, jis turi atitikti ne tik nuolatinio savivaldybės gyventojo sąvoką pagal 
Įstatymo 2 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje įtvirtintus kriterijus, bet ir kitus Lietuvos Respublikos 
savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 2 bei 3 dalyse nurodytus kriterijus, taigi, ir būti deklaravęs 
gyvenamąją vietą atitinkamos savivaldybės teritorijoje. 

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas pateikia gyvenamosios vietos 
deklaravimo sąvoką – juo laikytinas gyvenamosios vietos adresą sudarančių duomenų pateikimas 
deklaravimo įstaigai. „Gyvenamoji vieta – pagrindinė vieta, kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su 
kuria jis yra labiausiai susijęs.“ (Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 3 str. 2 d.). Kadangi pagal 
Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalį Lietuvos Respublikos gyventojas vienu metu 
deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyventų keliose vietose, preziumuojama, jog deklaruojama ta 
vieta, kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis labiausiai yra susijęs. Papildomų reikalavimų 
asmenims, siekiantiems būti išrinktais (tame tarpe ir reikalavimo būti deklaravusiam gyvenamąją vietą) 
nustatymas yra suprantamas ir gali būti pagrindžiamas siekiu užtikrinti kandidato sąsają su atstovaujama 
savivaldybės bendruomene, taip pat ypatingu suinteresuotumu, jog renkami asmenys atitiktų aukštus 
moralinius ir etinius kriterijus, laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų (tame tarpe ir Lietuvos Respublikos 
gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo). 

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 2 sakinio „Savivaldybės tarybos nariu 
gali būti renkamas asmuo, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo 
šios savivaldybės teritorijoje ne vėliau kaip iki pareiškinių dokumentų pateikimo apygardos rinkimų 
komisijai dienos“ formuluotė imperatyvi. Priešingas jos aiškinimas, kad kandidatui pakanka atitikti bent 
vieną iš nuolatinio savivaldybės gyventojų kriterijų, o gyvenamosios vietos atitinkamos savivaldybės 



. Nutartys ir sprendimai                      Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje 

 
 
 

 88 

teritorijoje deklaruoti neprivalu, paneigtų šios teisės normos prasmę ir reikštų, kad įstatymų leidėjas kuria 
beprasmes normas. 

Nagrinėjamoje byloje nustatyta ir pareiškėja to neginčija, kad pareiškinių dokumentų pateikimo 
dieną, t. y. 2007 m. sausio 22 d. ji nebuvo deklaravusi gyvenamosios vietos Gyvenamosios vietos 
deklaravimo įstatymo nuostatų prasme. Pareiškėjos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys buvo 
panaikinti 2006 m. birželio 29 d., naujai ji gyvenamąją vietą deklaravo 2007 m. sausio 29 d. Aplinkybės, dėl 
kurių gyventojų registre buvo panaikinti ankstesni pareiškėjos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys, 
nėra šio ginčo nagrinėjimo dalyku. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas nesieja reikalavimo būti 
deklaravusiam gyvenamąją vietą su pretendento į kandidatus kalte ir nenustato jokių išlygų, kurios leistų 
pripažinti, kad nedeklaravęs gyvenamosios vietos asmuo gali būti registruojamas kandidatu. Pažymėtina, kad 
asmuo, siekiantis tapti kandidatu į savivaldybės tarybą, tam, kad tinkamai realizuotų savo pasyviąją rinkimų 
teisę, turi elgtis pakankamai rūpestingai ir apdairiai, t. y. susipažinti su įstatyminiais reikalavimais, keliamais 
kandidatams, bei įsitikinti, kad  faktiškai šiuos reikalavimus atitinka. 

Dėl išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija pripažįsta, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos skundo.   
 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio  1 dalies 1 punktu, teisėjų 
kolegija 
 
n u s p r e n d ė : 
 

Pareiškėjos skundą atmesti. 
Sprendimas neskundžiamas. 

 
 

1.3.5. Kitos ginčo administracinės bylos 
 
1.3.5.1. Dėl draudimo saugoti perteklinius asmens duomenis 
 
Jokiais teisės aktais nėra nustatyta, kad duomenų bazėje apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus turi ar gali 
būti formuojamas Kelių eismo taisyklių pažeidėjo genealoginis medis. Apie tokį asmens duomenų tvarkymą 
duomenų subjektai neinformuojami. Tai prieštarauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 17 
straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatoms. Sudarant Kelių eismo taisyklių pažeidėjo genealoginį medį yra 
tvarkomi ne tik pažeidėjo, bet ir daugelio kitų asmenų asmens duomenys, o tai niekaip nėra susiję nei su 
padarytu Kelių eismo taisyklių pažeidimu, nei su Policijos veiklos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies, 
Operatyvinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 11 punkto ar Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 
straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatomis. Tokie duomenys, sudarant teisės pažeidėjo genealoginį medį, galėtų 
būti tvarkomi tik asmeniui, dėl kurio atliekamas operatyvinis tyrimas, bet ne asmeniui, pažeidusiam Kelių 
eismo taisykles. 
Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, kad 
nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo, kuris per pastaruosius trejus metus ne mažiau kaip 
du kartus padarė administracinius teisės pažeidimus būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, 
psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų. Todėl asmens duomenų tvarkymo tikslai reikalauja, kad tokie 
asmens duomenys būtų saugomi ilgiau nei vienerius metus po nuobaudos vykdymo pasibaigimo. Todėl tokių 
duomenų saugojimas daugiau nei vienerius metus, kai pasibaigė nuobaudos vykdymas, neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 4 straipsnio ir 5 straipsnio 1 dalies 6 
punkto nuostatoms. 
 

Administracinė byla Nr. A10-140/2007  
Procesinio sprendimo kategorija 25 
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N U T A R T I S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 
2007 m. vasario 8 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno 
(pranešėjas), Sigitos Rudėnaitės, Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Kristinai 
Bielinienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Romualdui Gyliui, atsakovo atstovei Simonai Gavorskaitei, 
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto 
asmens R. Č. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 29 d. 
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
skundą atsakovui Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui R. Č. dėl 
nurodymo panaikinimo.   
 
 Teisėjų kolegija  
 
n u s t a t ė: 
 

I. 
 

Pareiškėjas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir pareiškėjas) 
kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės asmens duomenų apsaugos inspekcijos 2006 m. vasario 
8 d. nurodymą „Dėl asmens duomenų tvarkymo“.  

Savo prašymą pareiškėjas grindžia šiais motyvais: 
1. Vykdant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 

reikalavimus, 1999-05-25 Vidaus reikalų ministras įsakymu Nr. 343 patvirtino Vidaus reikalų ministerijos 
centrinio duomenų banko (toliau – ir VRM CDB) naudotojų įregistravimo ir išregistravimo instrukciją, 
kurios priedo 1 punkte nustatyta, kad leidimas suteikia teisę naudotis VRM CDB tik vykdant tarnybos 
užduotis. Tiriant nusikalstamas veikas, atliekant operatyvinius veiksmus, nagrinėjant administracinius teisės 
pažeidimus, nustatant asmens nepriekaištingą reputaciją, t. y. vykdydami tarnybos užduotis, policijos 
pareigūnai naudojasi atitinkamais duomenų registrais (šiuo atveju – naršykle „POLIS-CDB“, bei jos 
posisteme „Giminystės ryšiai“, kurios duomenis prašoma panaikinti ginčijamame Valstybinės duomenų 
apsaugos inspekcijos nurodyme). Pareiškėjas mano, kad iš naršyklės „POLIS-CDB“ gaunama informacija 
pareiškėjui yra būtina įgyvendinant Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 
7 straipsnį, Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 
nuostatas. Be to, tokios informacijos naudojimas neprieštarauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 
5 straipsnio 2 dalies 6 punktui. 

Pareiškėjas nesutinka su minėto Nurodymo 2 punkto reikalavimu sunaikinti Kelių eismo taisyklių 
(toliau – ir KET) pažeidimų duomenų bazėje saugomus perteklinius asmens duomenis – duomenis apie Kelių 
eismo taisyklių pažeidimus bei juos padariusius asmenis, kurie saugomi ilgiau nei vienerius metus nuo tos 
dienos, kai pasibaigė nuobaudos vykdymas. 

2. Remiantis Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos 
draudimo įstatymo 82 straipsnio 4 dalies reikalavimais, reikalaujamą sunaikinti informaciją pareiškėjui reikia 
saugoti ilgiau, nei leidžia Duomenų apsaugos inspekcija. 

Pareiškėjas taip pat atkreipia dėmesį, jog jis gauna paklausimus iš Migracijos departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos. Išvada, kad užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti Lietuvos 
Respublikos viešajai tvarkai, teikiama, jei užsienietis per pastaruosius dvejus metus ne mažiau kaip du kartus 
padarė administracinius teisės pažeidimus būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar 
kitų medžiagų.  

Atsakovas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – ir atsakovas) atsiliepime į pareiškėjo 
skundą prašė jį atmesti. Atsiliepime atsakovas nurodė, jog pagal R. Č. skundą atlikus tyrimą, buvo nustatyta, 
kad pasirinkus programos – naršyklės „POLIS-CDB“ meniu punktą „Asmens anketiniai duomenys“, jo 
meniu punktą „Giminystės ryšiai“, ekrane automatiškai suformuojamas visas asmens genealoginis medis – 
pateikiami duomenys apie asmens senelius, dėdes, tetas, brolius, seseris, pusbrolius, pusseseres, pusbrolių ir 
pusseserių vaikus. Atsakovas nurodo, kad teisės aktai nenumato programos – naršyklės „POLIS-CDB“ 
posistemėje „Asmens duomenys“ (funkcija „Giminystės ryšiai“) esančios programinės priemonės, 
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suteikiančios galimybę apjungti iš Gyventojų registro gaunamus asmens duomenis ir juos apjungus sudaryti 
asmens genealoginį medį, neapibrėžia genealoginio medžio naudojimo tikslų bei sąlygų, subjektų, kurie gali 
naudotis genealoginiu medžiu, todėl, atsakovo nuomone, naršyklės priemonė „Giminystės ryšiai“ veikia 
nesant tam jokio teisinio pagrindo, tuo pažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnio 
1 dalies 2 punktą. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad minėtoje posistemėje pateikiama labai didelės apimties 
informacija, todėl gali būti pažeidžiamos ir duomenų subjekto, patenkančio į giminystės ryšius, teisės, o 
priemone gali naudotis bet kuris pareigūnas, turintis priėjimą prie asmens anketinių duomenų. 

Atsakovas taip pat nurodė, kad KET pažeidimų duomenų bazėje duomenų apie asmens padarytus 
KET pažeidimus saugojimo terminas nenustatytas, ką patvirtina saugomi duomenys apie 7 trečiojo 
suinteresuoto asmens padarytus pažeidimus. Remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 4 
straipsniu, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 36 straipsniu, atsakovo 
nuomone, pasibaigus administracinės nuobaudos galiojimo terminui, tokie duomenys turėtų būti sunaikinti. 

Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepime prašė skundo netenkinti. Trečiojo suinteresuoto asmens 
teigimu, pareiškėjas apsiriboja skundais ir išvedžiojimais, remiasi teisės aktais, kurie nėra viešai skelbti ar net 
priimti. R. Č. atkreipė dėmesį, kad teisės aktai – Bausmių vykdymo kodeksas, Draudimo įstatymas, Įstatymas 
dėl užsieniečių teisinės padėties ir kt. – numato policijos įstaigoms pareigą teikti informaciją, kurią jos turi ar 
gali turėti, bet nenumato pareigos kaupti ir tvarkyti duomenis, kurie pagal ATPK 36 straipsnį turi būti 
sunaikinti. Taip pat pažymėjo, kad galimybė naudotis naršykle „POLIS-CDB“ kiekvienam policijos 
pareigūnui nepriklausomai nuo pareigų, atliekamo tyrimo ir priežasčių, pažeidžia Asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalį.  

 
II. 

 
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 29 d. sprendimu pareiškėjo skundą 

patenkino – panaikino atsakovo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2006-02-08 nurodymą Nr. 2R-
418(2.13) Dėl asmens duomenų tvarkymo. 

Teismas nustatė, kad R. Č. 2005-12-07 skundu-pareiškimu kreipėsi į atsakovą dėl asmens duomenų 
tvarkymo pažeidimo. Atsakovas, nagrinėdamas R. Č. skundą, 2005-12-14 raštu Nr. 2R-2656(2.13) Vidaus 
reikalų ministerijos paprašė pateikti paaiškinimus, į kurį Vidaus reikalų ministerija atsakė 2005-12-23 raštu 
Nr. 1D-8529-(6). Tiriant skundą, 2006-01-17 surašyta Tikrinimo ataskaita dėl Vidaus reikalų ministerijoje ir 
Informatikos ir ryšių departamente atlikto patikrinimo Nr. 3R-32. 

Skundžiamu 2006-02-08 nurodymu Nr. 2R-418(2.13) konstatuota, kad naršyklėje „POLIS-CDB“ 
naudojama programinė priemonė, suteikianti galimybę suformuoti asmens genealoginį medį yra neteisėta, 
pažeidžia Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Taip pat buvo 
nustatyta, kad KET pažeidimų duomenų bazėje daugiau nei vienerius metus nuo dienos, kai pasibaigia 
nuobaudos vykdymas, saugant duomenis apie KET bei juos padariusius asmenis, pažeidžiamas Asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo 4 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktas. Atsakovas, vadovaudamasis 
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2000-09-25 nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų 
9.2 punktu, nurodė pareiškėjui iki 2006-03-01 panaikinti naršyklės „POLIS-CDB“ posistemėje „Asmens 
duomenys“ (funkcija „Giminystės ryšiai“) esančią programinę įrangą, suteikiančią teisę apjungti iš 
Gyventojų registro gaunamus asmens duomenis ir juos apjungus sudaryti genealoginį medį, taip pat nurodė 
iki 2006-03-01 sunaikinti KET pažeidimų duomenų bazėje saugomus perteklinius asmens duomenis. 

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktai nustato, kad 
asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, suteikti valstybės bei 
savivaldybių institucijoms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys, taip pat kai reikia 
tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens 
duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad minėto 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte atskirai nustatyta, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi asmens 
sutikimu, priėjo prie išvados, kad minėti 5 ir 6 punktai numato atvejus, kai nereikalingas duomenų subjekto 
sutikimas. 

Teisėjų kolegija nustatė, kad vykdant pagrindinius policijos uždavinius, nustatytus Lietuvos 
Respublikos policijos veiklos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, pareigūnai turi turėti galimybę naudotis tam 
tikru registru – šiuo atveju naršykle „POLIS-CDB“. Minėtos programinės įrangos naudojimas, įgyvendinant 
Operatyvinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 11 punktą, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 
straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatas, atitinka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 
dalies 6 punkte įtvirtintą asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijų. Teisėjų kolegija pripažino, kad šiuo 
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atveju minėtos programinės įrangos naudojimas yra reikalingas siekiant teisėto intereso, taip pat pripažino, 
kad šiuo atveju subjekto interesai yra svarbesni. 

Kolegija nustatė, kad nors duomenys apie administracinius teisės pažeidimus bei juos padariusius 
asmenis, šiuo atveju Kelių eismo taisyklių pažeidimus, kurie saugomi praėjus vieneriems metams nuo 
nuobaudos įvykdymo dienos, neturi reikšmės taikant ATPK 32 straipsnio 5 punktą, tačiau pažymėjo, kad 
ATPK 248 straipsnis nustato pareigą administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėjantiems pareigūnams, 
taip pat ir teismui, visapusiškai, pilnai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes. Tai reiškia, kad 
be kitų byloje rinktinų duomenų, turi būti surenkama ir pažeidimą padariusį asmenį charakterizuojanti 
medžiaga, nes į ją būtina atsižvelgti skiriant nuobaudą (ATPK 30, 301 str.). Kolegijos nuomone, 
administraciniai teisės pažeidimai, jei ir nelaikytini atsakomybę sunkinančia aplinkybe, yra reikšmingi kaip 
asmenį charakterizuojančios aplinkybės, todėl duomenys apie juos turėtų būti renkami ir kaupiami. Be to, 
teisėjų kolegija pažymi, kad ATPK 27 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmeniui suteiktos specialios teisės 
atėmimas skiriamas už šiurkštų arba sistemingą naudojimosi šia teise tvarkos pažeidimą. Taigi ši ATPK 
nuostata, kolegijos nuomone, įtvirtina būtinybę saugoti minėtus duomenis ilgiau nei vienerius metus nuo 
nuobaudos įvykdymo, nes sistemingumas nėra siejamas su vienerių metų terminu. Teismas pripažino pagrįstu 
pareiškėjo nurodytą būtinumą saugoti duomenis apie padarytus administracinius teisės pažeidimus ir praėjus 
vieneriems metams nuo dienos, kai pasibaigė nuobaudos vykdymas, atsižvelgiant į Ginklų ir šaudmenų 
kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 9 punkte įtvirtintą nuostatą, kad nepriekaištingos reputacijos 
asmeniu nelaikomas asmuo, kuris per pastaruosius trejus metus ne mažiau kaip 2 kartus padarė 
administracinius teisės pažeidimus. Teismas priėjo prie išvados, kad įstatymas šiuo atveju numato būtinumą 
saugoti duomenis ir praėjus vieneriems metams nuo nuobaudos vykdymo. 

Teisėjų kolegija pažymi, kad iš šalių paaiškinimo teismo posėdžio metu paaiškėjo, jog atsakovui 
nagrinėjant trečiojo asmens skundą ir atliekant patikrinimą, daugiausia abejonių sukėlė ne pats tokių 
duomenų saugojimas, o saugojimo būdas, t. y. tai, kad naršyklėje ,,POLIS-CDB“ programoje „Kelių eismo 
taisyklių pažeidimai“ galima pamatyti visus asmens padarytus KET pažeidimus, nepriklausomai nuo 
nuobaudos galiojimo, taip pat visus šiuos duomenis atspausdinti. Tokiu atveju, kolegijos manymu, 
skundžiamu aktu pareiškėjui buvo suformuluotas neadekvatus reikalavimas. 
 

III. 
 

Tretysis suinteresuotas asmuo apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2006 m. kovo 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. 

Suinteresuotas asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos administracinis teismas pasisakė tik dėl 
policijos pareigūnų veiklos tvarkant duomenis atitikimo Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 
straipsnio reikalavimams, bet nenagrinėjo duomenų tvarkymo būdo, sąlygų ir apimties. Suinteresuotas asmuo 
pažymi, kad pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnį, draudžiamas asmens duomenų 
tvarkymas net ir tada, kai subjektas, turintis teisę į asmens duomenų tvarkymą, juos tvarko pažeisdamas 
įstatymo reikalavimus. R. Č. nesutinka su teismo išvada, kad teisėtas interesas gauti tam tikrus duomenis yra 
svarbiau už tokių duomenų tvarkymą pažeidžiant įstatymus. Be to, jo manymu, nei teismas, nei pareiškėjas 
konkrečiai neįvardijo teisėtų interesų. 

Nurodo, kad Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tyrimo metu buvo nustatyta, kad 
pareiškėjo žinioje esantys asmenų duomenys (jų bazės), naudojant programinę įrangą „POLIS-CDB“, yra 
prieinami kiekvienam policijos pareigūnui, be to, tokie asmenys, prieinantys prie duomenų, nėra 
identifikuojami, turi galimybę kopijuoti susistemintus duomenis. Pareiškėjo nurodomi tikslai, dėl kurių jis 
tvarko asmens duomenis, yra siauro pobūdžio ir reikalingi tik siaurai sričiai pareigūnų. R. Č. nurodo, 
programos „POLIS-CDB“ naudojimas neatitinka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 24 straipsnio 
reikalavimų, ir ji negali būti naudojama tol, kol nebus pašalinti trūkumai.  

Tretysis suinteresuotas asmuo teigia, kad ATPK 36 straipsnis nedviprasmiškai nurodo, kad praėjus 
nustatytam laikui, asmuo laikomas nebaustu administracine tvarka, o tai reiškia, jog tos aplinkybės neturi ir 
negali turėti įtakos sprendžiant teisinius klausimus ar atliekant kitus formalius veiksmus. 

R. Č. teigimu, pirmosios instancijos teismas, aiškindamas, kad baustumas ar nebaustumas 
priklauso nuo situacijos, kurioje reikia taikyti ATPK 36 straipsnį, pažeidžia Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 6 straipsnį, kuris nurodo, kad įstatymo aiškinimas ir taikymas negali priklausyti nuo asmens statuso, 
veiklos rūšių ar pobūdžio, taip pat kitų panašių aplinkybių, t.y. visi asmenys prieš įstatymą lygūs (Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 29 str.). 

R. Č. atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutapatino dokumentų 
tvarkymą ir dokumentų saugojimą. 
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Atsakovas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija sutinka su trečiojo suinteresuoto asmens 
apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais ir prašo panaikinti pirmosios instancijos administracinio teismo 
sprendimą ir priimti naują sprendimą. 

Atsiliepime atsakovas pažymi, jog programos – naršyklės „POLIS-CDB“ posistemėje „Asmens 
duomenys“ (funkcija – „Giminystės ryšiai“) esančios programinės priemonės, suteikiančios galimybę 
apjungti iš Gyventojų registro gaunamus duomenis ir sudaryti genealoginį medį, nėra įteisintos nei jokiu 
Lietuvos Respublikos teisės aktu, nei tarptautiniu dokumentu. Taip pat teismas neatsižvelgė į tą faktą, kad 
joks teisės aktas neapibrėžia genealoginio medžio naudojimo tikslų bei sąlygų, subjektų, kurie gali naudotis 
genealoginiu medžiu. 

Atsakovas nurodo, kad Vidaus reikalų ministro 1999 m. birželio 3 d. įsakymu patvirtinti Vidaus 
reikalų ministerijos informacinės sistemos nuostatuose nenumatyta, kad turėtų būti tvarkomi asmens senelių, 
dėdžių, tetų, brolių, seserų, jų vaikų, pusbrolių ir pusseserių vaikų asmens duomenys. 

Atsakovas pažymi, jog programos – naršyklės „POLIS-CDB“ posistemėje „Asmens duomenys“ 
(funkcija – „Giminystės ryšiai“) esanti programinė priemonė nėra įteisinta pagal Vyriausybės 2004 m. 
balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 patvirtintas Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisykles. 

Atsakovo teigimu, tokios programinės priemonės buvimas prieštarauja Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių konvencijos 8 straipsnio nuostatoms, reglamentuojančioms kiekvieno žmogaus teisę į 
privatų gyvenimą. Atsakovas remiasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika (2000 m. vasario 16 d. 
sprendimas byloje Nr. 27798/95 Amann prieš Šveicariją; sprendimas byloje Nr. 48521/99 Armstrong prieš 
Jungtinę Karalystę ). 

Kadangi pasirinkus programos – naršyklės „POLIS-CDB“ meniu punktą „Asmens anketiniai 
duomenys“ ir jo ekrano apačioje esantį meniu punktą „Giminystės ryšiai“, ekrane matomi duomenys apie 
asmens senelius, dėdes, tetas, brolius, seseris, pusbrolius, pusseseres, pusbrolių ir pusseserių vaikus, 
atsakovas daro išvadą, jog formuojant genealoginį medį, paliečiamas ne tik asmuo, kurio genealoginis medis 
formuojamas, bet ir kiti duomenų subjektai. Atsakovas mano, kad šios programinės priemonės naudojimas 
nėra adekvatus teisėtam interesui. 

Remiantis šiais argumentais, atsakovas nesutinka su teismo išvada, jog minėtos programinės 
įrangos naudojimas atitinka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą. 

Atsakovas savo argumentus dėl minėtos programinės priemonės neteisėtumo grindžia atlikto 
tikrinimo Vyriausiajame policijos komisariate duomenimis. Tikrinimo metu buvo nustatyta, kad Vyriausiojo 
policijos komisariato vyresnysis postinis V. G. 2004 m. gruodžio 18 d. prisijungė prie „POLIS-CDB“ 
duomenų bazės ir išspausdino trečiojo suinteresuoto asmens R. Č. asmens duomenis, transporto priemonių, 
asmens dokumentų, giminystės ryšių duomenis bei tikrino pareiškėjo teistumo duomenis, remiantis Vilniaus 
miesto vyriausiojo policijos komisariato komisaro 1998 m. gegužės 1 d. nurodymo Nr. 16 „Dėl asmens 
tapatybės nustatymo“ 1 punktu. Atsakovo teigimu, šiuo atveju minėtos programinės priemonės naudojimas 
neturi teisinio pagrindo, nes duomenys apie asmens gimines buvo naudojami ne įgyvendinant policijos 
uždavinius, o asmens tapatybės nustatymo tikslais, taip pažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatyme numatytus duomenų apsaugos principus bei žmogaus teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą.  

Be to, atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad asmens duomenų tvarkymas neatitiks sąžiningumo 
kriterijaus, jei prieš gaunant duomenis, asmuo neinformuojamas apie bet kokį duomenų valdytojo 
neakivaizdų tikslą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2000 m. vasario 16 d. sprendimas byloje Nr. 27798/95 
Amann prieš Šveicariją). 

Pareiškėjas atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą prašo palikti galioti 
pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimą. Atsiliepime dėsto motyvus, iš esmės analogiškus 
išdėstytiems skunde. 

Policijos veiklos įstatymo 5 straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai policijos uždaviniai įpareigoja 
policijos pareigūnus vykdyti teisės pažeidimų atskleidimą bei saugaus eismo priežiūrą. Siekdami įgyvendinti 
policijai keliamus uždavinius, policijos pareigūnai naudojasi atitinkamais duomenų registrais, šiuo atveju – 
naršykle „POLIS-CDB“. Tiriant nusikalstamas veikas ir atliekant operatyvinius veiksmus tokie duomenys 
pareiškėjui yra būtini. Pareiškėjo teigimu, naršyklėje „POLIS-CDB“ naudojama programinė priemonė, 
suteikianti galimybę suformuoti asmens genealoginį medį, nepažeidžia Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo nuostatų, nes šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatyta, kad tvarkyti ypatingus asmens 
duomenis nedraudžiama, kai įstatymų nustatytais atvejais būtina užkirsti kelią nusikalstamoms ar kitoms 
neteisėtoms veikoms arba būtina jas tirti. 

Be to, pareiškėjo teigimu, atsakant į Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 82 straipsnio 4 dalies 
pagrindu pateiktus draudikų užklausimus, jam būtina saugoti duomenis apie eismo įvykius bei padarytus 
KET pažeidimus.  
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Teisėjų kolegija 
 

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

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 1 straipsnyje nustatyta, kad šio 
Įstatymo tikslas ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ryšium su asmens duomenų 
tvarkymu. 

Asmens duomenys, kaip nustatyta minėto Įstatymo 3 straipsnyje, turi būti renkami apibrėžtais ir 
teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir 
toliau tvarkyti. Asmens duomenys turi būti saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima 
nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. 

Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenų bazėje renka ir tvarko 
ne tik pažeidėjo asmens duomenis, bet šioje duomenų bazėje yra suformuojamas ir visas pažeidėjo 
genealoginis medis. Renkami ir tvarkomi duomenys ne tik apie pažeidusį Kelių eismo taisykles asmenį ir jo 
šeimos narius, bet ir apie jo senelius, dėdes, tetas, brolius, seseris, pusbrolius, pusseseres, pusbrolių ir 
pusseserių vaikus. Šių duomenų saugojimo laikas nenustatytas. Jokiais teisės aktais nėra nustatyta, kad 
duomenų bazėje apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus turi ar gali būti formuojamas Kelių eismo taisyklių 
pažeidėjo genealoginis medis. Apie tokį asmens duomenų tvarkymą duomenų subjektai neinformuojami. Tai 
prieštarauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatoms. 
Panaikindamas atsakovo nurodymą pareiškėjui panaikinti programinę priemonę, leidžiančią apjungti asmens 
duomenis ir sudaryti asmens genealoginį medį, pirmosios instancijos administracinis teismas rėmėsi Policijos 
veiklos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies, Operatyvinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkto 
nuostatomis, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatomis. Tačiau 
vykdant teisės pažeidimų prevenciją ir saugaus eismo priežiūrą, kaip nustatyta Policijos veiklos įstatymo 5 
straipsnio 1 dalyje, policijai nėra suteikta teisė sudaryti Kelių eismo taisyklių pažeidėjo genealoginį medį ir 
rinkti asmens duomenis, nesusijusius su Kelių eismo taisyklių pažeidimu. 

Operatyvinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 11 punkte kalbama apie asmenį, dėl kurio 
veiksmų yra atliekamas operatyvinis tyrimas. Šiuo atveju asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo tikslai yra 
kiti ir negali būti tapatinami su asmenų, pažeidusių Kelių eismo taisykles, duomenų tvarkymu. 

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnis reglamentuoja nepriekaištingos reputacijos 
asmens sąvoką. Todėl saugotini duomenys gali būti tik apie paties pažeidėjo padarytus pažeidimus ir patį 
pažeidimą padariusį asmenį. Tačiau ir šiuo atveju nėra jokio teisinio pagrindo Kelių eismo taisyklių 
pažeidimo atveju sudaryti Kelių eismo taisyklių pažeidėjo genealoginį medį. Todėl pirmosios instancijos 
teismo išvada, kad šiuo atveju programinės įrangos naudojimas atitinka Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintą asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijų, jog asmens 
duomenys gali būti tvarkomi be duomenų subjekto sutikimo, kai duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, 
kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų 
subjekto interesai nėra svarbesni, yra nepagrįsta. 

Sudarant Kelių eismo taisyklių pažeidėjo genealoginį medį yra tvarkomi ne tik pažeidėjo, bet ir 
daugelio kitų asmenų asmens duomenys, o tai niekaip nėra susiję nei su padarytu Kelių eismo taisyklių 
pažeidimu, nei su Policijos veiklos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies, Operatyvinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 
1 dalies 11 punkto ar Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatomis. 
Tokie duomenys, sudarant teisės pažeidėjo genealoginį medį, galėtų būti tvarkomi tik asmeniui, dėl kurio 
atliekamas operatyvinis tyrimas, bet ne asmeniui, pažeidusiam Kelių eismo taisykles. Todėl pirmosios 
instancijos teismo sprendimo dalis, kuria panaikintas Nurodymo pirmasis punktas, įpareigojantis panaikinti 
naršyklės „POLIS-CDB“ posistemėje „Asmens duomenys“ (funkcija – „Giminystės ryšiai“) esančią 
programinę priemonę, suteikiančią teisę apjungti iš Gyventojų registro gaunamus asmens duomenis ir, juos 
apjungus, sudaryti asmens genealoginį medį, yra nepagrįsta ir naikintina. Pareiškėjo skundas dėl šios 
nurodymo dalies panaikinimo atmestinas. 

Tačiau pirmosios instancijos administracinis teismas priėjo prie pagrįstos išvados, kad skundžiamo 
Nurodymo 2 punkte suformuluotas nurodymas sunaikinti Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenų bazėje 
saugomus perteklinius asmens duomenis apie tuos Kelių eismo taisyklių pažeidimus bei juos padariusius 
asmenis, kurie saugomi ilgiau nei vienerius metus nuo tos dienos, kai pasibaigė nuobaudos vykdymas, yra 
nepagrįstas. 

Kai kurie Kelių eismo taisyklių pažeidimai yra reikšmingi ir praėjus daugiau nei vieneriems 
metams nuo tos dienos, kai pasibaigė nuobaudos vykdymas. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 
straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, kad nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo, kuris per 
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pastaruosius trejus metus ne mažiau kaip du kartus padarė administracinius teisės pažeidimus būdamas 
neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų. 

Todėl asmens duomenų tvarkymo tikslai reikalauja, kad tokie asmens duomenys būtų saugomi 
ilgiau nei vienerius metus po nuobaudos vykdymo pasibaigimo. Todėl tokių duomenų saugojimas daugiau 
nei vienerius metus, kai pasibaigė nuobaudos vykdymas, neprieštarauja Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo 4 straipsnio ir 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatoms. Nurodymas sunaikinti visus Kelių eismo 
taisyklių pažeidimų duomenų bazėje saugomus asmens duomenis apie tuos Kelių eismo taisyklių pažeidimus 
bei juos padariusius asmenis, kurie saugomi ilgiau nei vienerius metus nuo tos dienos, kai pasibaigė 
nuobaudos vykdymas, yra nepagrįstas ir prieštarauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 4 
straipsnio ir 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatoms. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį 
nurodymo punktą panaikino. 

Dėl to, kas pasakyta, trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas. 
 
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 

punktu, 
 

n u t a r i a : 
 

Trečiojo suinteresuoto asmens R. Č. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.  
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 29 d. sprendimą pakeisti. 
Sprendimo dalį, kuria panaikintas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2006 m. vasario 8 d. 

nurodymo Nr. 2R-418(2.13) 1 punktas, nurodantis panaikinti naršyklės „POLIS-CDB“ posistemėje „Asmens 
duomenys“ (funkcija – „Giminystės ryšiai“) esančią programinę priemonę, suteikiančią teisę apjungti iš 
Gyventojų registro gaunamus asmens duomenis ir, juos apjungus, sudaryti asmens genealoginį medį, 
panaikinti, ir šią Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymo dalį palikti nepakeistą. Pareiškėjo 
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos skundo dalį dėl Valstybinės duomenų apsaugos 
inspekcijos 2006 m. vasario 8 d. nurodymo 1 punkto panaikinimo atmesti. 

Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 29 d. sprendimo dalį, kuria 
panaikintas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2006 m. vasario 8 d. nurodymo Nr. 2R-418(2.13) 2 
punktas, įpareigojantis sunaikinti Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenų bazėje saugomus perteklinius 
asmens duomenis apie tuos Kelių eismo taisyklių pažeidimus bei juos padariusius asmenis, kurie saugomi 
ilgiau nei vienerius metus nuo tos dienos, kai pasibaigė nuobaudos vykdymas, palikti nepakeistą. 

Nutartis neskundžiama. 
 

 
1.3.5.2. Dėl masinio vertinimo būdu nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės patikslinimo  
 
Individualaus turto vertinimo dokumente turi atsispindėti lyginamųjų objektų paskirtys, sandorių datos bei 
kiti elementai, neabejotinai turintys įtakos lyginamųjų objektų vertės nustatymui ir vertinamo nekilnojamojo 
turto vertės nustatymui. Lyginamųjų objektų analizė turi būti visapusiška, neapsiribojanti vien tik tų objektų 
kvadratinio metro kainos nurodymu, lyginamųjų objektų patalpų stovio įvertinimu bendrinėmis sąvokomis, 
dažniausiai vartojamomis įprastinėje socialinėje aplinkoje. Individualus vertinimas turi atitikti Turto ir verslo 
vertinimo pagrindų įstatymą bei jį lydinčius poįstatyminius teisės aktus. 
 
 

Administracinė byla Nr. A17–174/2007 
Procesinio sprendimo kategorija 12.4  

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

 
2007 m. vasario 15 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus 
Baranovo, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant 
Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams A. L., advokatui Kaziui Rakauskui, atsakovo 
atstovui Steponui Deveikiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal 
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pareiškėjo A. L. firmos ,,Agra“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. 
birželio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. L. firmos ,,Agra“ skundą atsakovui 
valstybės įmonei Registrų centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei 
mokesčių inspekcijai, valstybės įmonei Registrų centro Vilniaus filialui dėl sprendimo panaikinimo ir 
įpareigojimo atlikti veiksmus.  
 

Teisėjų kolegija 
 

n u s t a t ė: 

I. 

 
Pareiškėjas A. L. firma ,,Agra“ (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) skundu (b. l. 4–7) kreipėsi į 

Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo  valstybės įmonės Registrų centro 
(toliau – ir atsakovas, VĮ Registrų centras) 2006 m. kovo 2 d. sprendimą Nr. (1.31./1133)s-1455, kuriuo 
nuspręsta netikslinti masiniu vertinimo būdu nustatytos nekilnojamojo turto (duomenys neskelbtini), unikalus 
Nr. 10/990-0127-02-8 (atsakovo sprendime įrašyto 1099-0012-70280), mokestinės vertės, ir įpareigoti 
atsakovą patikslinti masiniu vertinimo būdu nustatytą nekilnojamojo turto, esančio (duomenys neskelbtini), 
unikalus Nr.10/990-0127-02-8 (atsakovo sprendime įrašyto 1099-0012-70280), 2006 m. sausio 22 d. 
mokestinę vertę pagal 2006 m. sausio 26 d. turto vertinimo pažymą, nurodant 1 829 000 Lt mokestinę vertę.  

Pareiškėjas nurodė, kad A. L. firma ,,Agra“ nuosavybės teise (duomenys neskelbtini), valdo 619,63 
kv.m ploto patalpas, unikalus Nr. 10/990-0127-02-8. Nekilnojamojo turto masinio vertinimo būdu nustatyta 
bendra patalpų vertė – 2 497 984 Lt, yra nepagrįstai didelė. Kadangi nekilnojamojo turto masinio vertinimo 
būdu nustatyta bendra patalpų vertė skiriasi nuo nekilnojamojo turto vertės, nustatytos atliekant individualų 
vertinimą, daugiau nei 30 procentų, pareiškėjas kreipėsi į atsakovą dėl mokestinės vertės patikslinimo ir 
pateikė 2006 m. sausio 26 d. turto vertinimo ataskaitą, atliktą A. Cikanavičiaus TŪB ,,Audito ir turto 
vertinimo biuras“. Atsakovas 2006 m. kovo 2 d. raštu atsisakė tikslinti masiniu vertinimo būdu nustatytą 
nekilnojamojo turto mokestinę vertę. Atsisakymas tikslinti mokestinę vertę yra nepagrįstas, nes masinio 
nekilnojamojo turto vertinimo metu neobjektyviai nustatytas apmokestinamosios vertės dydis. Vertinant 
masiniu būdu nebuvo diferencijuotos nekilnojamojo turto dalių vertės, neatsižvelgta į palėpės, rūsio patalpų 
netinkamumą nuomai, nenurodytos atskirų skirtingų patalpų vertės. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto 
mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies l punktu, turto vertinimo ataskaitoje objektas vertintas pagal 
skirtingas funkcijas bei vertę turinčias nekilnojamojo turto dalis, taikytos lyginamosios vertės metodikos, 
todėl nustatyta žymiai mažesnė rinkos vertė. Bendroji nekilnojamojo turto, esančio (duomenys neskelbtini), 
rinkos vertė 2006 m. sausio 22 d. dieną pagal 2006 sausio 26 d. turto vertės pažymą yra 1 829 000 Lt. 
Atsakovas, atsisakydamas tikslinti mokestinę vertę, pažeidė Viešojo administravimo įstatymo l straipsnį ir 26 
straipsnį.  

Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 19-20) prašė skundą atmesti. 
Atsakovas nurodė, kad 2006 m. kovo 2 d. sprendimu atsisakė tikslinti masiniu vertinimo būdu 

nustatytą nekilnojamojo turto mokestinę vertę dėl pareiškėjo pateiktos A. Cikanavičiaus TŪB „Audito ir turto 
vertinimo biuras“ parengtos 2006 m. sausio 26 d. turto vertinimo ataskaitos nepakankamumo, nenuoseklumo 
ir neatitikimo teisės aktais nustatytiems reikalavimams. Turto vertinimo ataskaita neatitinka Turto vertinimo 
metodikos reikalavimų dėl lyginamosios vertės metodo ar naudojimo pajamų vertės metodo taikymo, todėl 
individualus vertintojas pažeidė Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 10 punkto 
reikalavimą dėl turto vertės nustatymo pagrindimo. Ataskaitoje nepateikti ir neaptarti lyginamųjų objektų 
paskirčių, sandorių datų ir kitų rinkos kainos dinamikos komponentai, todėl nepasiekta išvados patikimumo ir 
ataskaitos teisinio statuso, nurodyto Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 straipsnyje. 

Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į 
skundą (b. l. 17) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.  

Atsiliepime nurodė, kad Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija teisiniuose santykiuose 
tarp A. L. firma ,,Agra“ ir VĮ Registrų centras dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo nedalyvavo. 

 
II. 

 
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. birželio 27 d. sprendimu (b. l. 47–49) 

pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. 
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Teismas nurodė, kad pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalį 
nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti laikoma nekilnojamojo turto vertė, nustatyta atlikus 
nekilnojamojo turto individualų vertinimą. Tačiau nustatant nekilnojamojo turto mokestinę vertę atsakovui 
nėra privaloma turto vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą. Pareiškėjas nepateikė 
teismui pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad pateikta nekilnojamojo turto (duomenys neskelbtini), 
unikalus Nr. 1099-0012-7028, individualaus vertinimo ataskaita yra pakankama, kad būtų priimtas 
sprendimas dėl mokestinės vertės patikslinimo. Atsakovas pagrįstai nurodė, kad vertinant lyginamosios 
vertės metodu, pateiktuose vertinimo analoguose nėra nurodytos patalpų paskirtys, nėra pateiktos analogų 
sandorių datos, nėra aptarti kiti kainos komponentai. Vertinant naudojimo pajamų vertės metodu, 
kapitalizavimo normos rodiklio nustatymas aptartas teoriškai, bet nepagrįstas rinkos duomenimis ar kitais 
ekonominiais rodikliais. Nesilaikydamas Turto vertinimo metodikos 33 punkto ir kitų reikalavimų dėl 
lyginamosios vertės metodo ar naudojimo pajamų vertės metodo taikymo, individualus vertintojas pažeidė 
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies l0 punkto reikalavimą dėl turto vertės 
nustatymo pagrindimo. Ataskaitoje nepateikus ir neaptarus lyginamųjų objektų paskirčių, sandorių datų ir 
kitų rinkos kainos dinamikos komponentų, nepasiekta išvados patikimumo ir ataskaitos teisinio statuso, 
aptarto Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 straipsnyje. Teismas padarė išvadą, kad VĮ Registrų 
centras pagristai nusprendė netikslinti masiniu vertinimo būdu nustatytos nekilnojamojo turto (duomenys 
neskelbtini), unikalus Nr. 1099-0012-7028, mokestinės vertės. VĮ Registrų centro 2006 m. kovo 2 d. 
sprendimas pagrįstas. Teismas konstatavo, kad nepagrįstas pareiškėjo skundo motyvas, jog atsakovas 
pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 26 straipsnį, nepatikrindamas faktinių duomenų vietoje. 
Pareiškėjas nesikreipė į VĮ Registrų centrą dėl faktinių duomenų patikslinimo, todėl atsakovas neturėjo 
pagrindo ir pareigos atlikti faktinių duomenų patikrinimą vietoje. 
 

III. 
 

Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 52 – 53) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2006 m. birželio 27 d. sprendimą ir patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais 
argumentais: 

1. Atsakovas, pažeisdamas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, sukūrė 
sąlygas neteisingai vertinti nekilnojamąjį turtą (duomenys neskelbtini). Į faktinę kainą atsakovas nekreipė 
dėmesio. Be to, atsakovo pareikšti bei teismo priimti aiškinimai, jog nebuvo reikalaujama pastatų (duomenys 
neskelbtini) apžiūrėti ir tuomet spręsti apie pateiktoje turto vertinimo ataskaitoje nurodytų kainų pagrįstumą, 
neatitinka tikrovės. 

2. Teismo posėdyje atsakovo pateiktas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų 
skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos posėdžio 2006 m. vasario 28 d. protokolas Nr. 8  įrodo esminius 
pareiškėjo firmos, kaip turto savininko, teisių pažeidimus: 1) Protokole nenurodyta, kurią valandą ir kokiu 
adresu pareiškėjo ir kitų dar 27 nekilnojamojo turto savininkų skundai buvo numatyti svarstyti; 2) Komisija 
be jos narių nuomonių pareiškimo išnagrinėjo skundus, jų svarstymo neindividualizuodama; 3) Atsakovas 
nepateikė Komisijos reglamento, jos narių skaičiaus ir jų paskyrimo dokumentų bei norminių aktų tuo 
klausimu. 

3. Komisija bei atsakovas, atėmęs galimybę dalyvauti Komisijos posėdyje, visiškai nesilaikė 
Viešojo administravimo įstatymo 26 straipsnio reikalavimų. Todėl nebuvo jokių galimybių patikrinti faktinę 
nekilnojamojo turto būklę, atlikti žodinius pareiškimus, duomenis užfiksuoti patikrinimo akte. 

4. Atsakovo ir Komisijos procesiškai nenusakomi veiksmai atėmė galimybę realiai ginti pareiškėjo 
firmos mokestinius interesus iki teismo. Teismo posėdyje pateikus protokolo Nr. 8 tekstą, laiko jo 
nepagrįstumui iškelti nebuvo. 

5. Individualus vertinimas, kuris atliktas atskirai pastato rūsiui, I ir II aukštams bei pastogei, o taip 
pat detalūs liudytojo A. C. parodymai patvirtina pareiškėjo firmos skundo pagrįstumą bei 1 829 000 Lt  
nekilnojamojo turto mokestinę vertę.  

6. Pareiškėjas pažymi, kad galėjo būti dokumentais patikslintas Turto ir verslo vertinimo pagrindų 
įstatymo 8 straipsnio 3 dalies taikymas turto vertinimo ataskaitoje.  

Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į 
apeliacinį skundą (b. l. 58) prašo apeliacinį skundą atmesti.  

 
Teisėjų kolegija 

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

 
Pareiškėjas A. L. firma „Agra“ ginčija statinio vertę, nustatytą masinio nekilnojamojo turto 

vertinimo būdu ir prašo vadovautis verte, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą. 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas nustato nekilnojamojo turto 

apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu tvarką. Pagal šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalį (redakcija, 
galiojusi skundžiamo sprendimo priėmimo metu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. balandžio 8 d.) buvo 
numatyta, kad „nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti laikoma nekilnojamojo turto vertė, nustatyta 
atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą“. Akivaizdu, jog turto vertintojui suteikiama galimybė 
vadovautis nekilnojamojo turto mokestine verte, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, 
tačiau tai nėra įstatymų leidėjo įtvirtintas ir turto vertintojui nukreiptas besąlyginis paliepimas. Galimybė 
nekilnojamojo turto mokestį skaičiuoti pagal individualaus turto vertintojo nustatytą nekilnojamojo turto 
vertę įgyvendintina tuo atveju, kai nekilnojamojo turto vertė, nustatyta atliekant masinį nekilnojamojo turto 
vertinimą, skiriasi nuo nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės, nustatytos atlikus nekilnojamojo turto 
individualų vertinimą, daugiau kaip 20 procentų. Tačiau procentinis skirtumas turi būti pagrįstas taip, kad 
turto vertintojui, atliekančiam turto vertinimą masinio nekilnojamo turto vertinimo būdu, nekiltų abejonių dėl 
individualaus turto įvertinimo išvados dėl vertės nustatymo. Individualaus turto vertinimo dokumente turi 
atsispindėti lyginamųjų objektų paskirtys, sandorių datos bei kiti elementai, neabejotinai turintys įtakos 
lyginamųjų objektų vertės nustatymui ir vertinamo nekilnojamojo turto vertės nustatymui. Lyginamųjų 
objektų analizė turi būti visapusiška, neapsiribojanti vien tik tų objektų kvadratinio metro kainos nurodymu 
ar panašiai, lyginamųjų objektų patalpų stovio įvertinimu bendrinėmis sąvokomis, dažniausiai vartojamomis 
įprastinėje socialinėje aplinkoje. Individualus vertinimas turi atitikti Turto ir verslo vertinimo pagrindų 
įstatymą bei jį lydinčius poįstatyminius teisės aktus. 

 
V. 

 
Prašydamas panaikinti skundžiamą sprendimą, pareiškėjas tarp kitų argumentų nurodo ir 

procedūrinius pažeidimus, jo nuomone, sąlygojusius nepagrįsto sprendimo priėmimą. 
Mokesčių mokėtojų skundai dėl nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir prašymai dėl 

individualiu vertinimo būdu nustatytos nekilnojamojo turto vertės naudojimo apskaičiuojant mokestinę vertę, 
pateikiami turto vertintojui per vieną mėnesį nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo. Šiuos 
skundus ir prašymus turto vertintojas išnagrinėja ir priima sprendimą per vieną mėnesį nuo skundo ar 
prašymo gavimo dienos, kuris gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 
(Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 str. 1 d. redakcija, galiojusi 2006 m. vasario 28 d. protokolinio 
sprendimo ir 2006 m. kovo 2 d. sprendimo priėmimo metu; b.l. 8, 29–31). Ši teisės norma bei kitos, 
įtvirtintos Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme, nenumatė detalesnės tvarkos dėl tokio pobūdžio skundų ir 
prašymų nagrinėjimo. 

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu patvirtintas 
Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas – 
norminis teisės aktas, kuris „Valstybės žiniose“ nepaskelbtas, todėl nepatenka į taikytinų teisės aktų sistemą 
(Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 3 str. 2 d., 11 str. 2 d.). Svarstydamas 
A. L. firmos „Agra“ prašymą dėl nekilnojamojo turto vertės pripažinimo pagal individualų vertinimą, 
atsakovas privalėjo vadovautis tik Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais, 
reglamentavusiais viešojo administravimo subjekto veiklos principus bei pagrindus, nagrinėjant asmenų 
prašymus ir skundus. Vienas iš tokių teisės aktų – Viešojo administravimo įstatymas. 

Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje (redakcija ginčijamo sprendimo priėmimo 
metu) buvo pasisakyta, jog šis įstatymas apibrėžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektus, jų 
veiklos principus, nustato administracinio reglamentavimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo bei 
institucijų vidaus administravimo pagrindus, taip pat administracines procedūras ir prievoles nagrinėjant  bei 
sprendžiant asmenų prašymus ir skundus. To paties įstatymo 8 straipsnio 1 dalis reikalavo, kad individualus 
administracinis sprendimas būtų grindžiamas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Išdėstytos nuostatos 
leidžia teigti, jog gavus asmens prašymą ar skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto ar 
veiksmų teisėtumo, dėl šio subjekto atsisakymo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir 
pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus buvo būtina priimti individualų administracinį sprendimą. 
Tokio sprendimo turinys, nesant išimčių, papildymų, numatytų kituose teisės aktuose, turėjo atitikti Viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnyje išdėstytus reikalavimus, t. y. buvo būtina sprendimą pagrįsti 
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nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, aiškiai suformuluoti nustatytas arba suteikiamas teises ir pareigas, 
nurodyti sprendimo apskundimo tvarką, o sprendimas turėjo būti pasirašytas jį priėmusios institucijos 
vadovo, jo pavaduotojo, ar įgalioto asmens ir patvirtintas institucijos antspaudu. 

Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų 
nagrinėjimo komisijos 2006 m. vasario 28 d. protokolinis sprendimas, dėl nepripažinimo individualaus turto 
mokestinės vertės nustatymo, remiantis individualaus turto vertintojo išvada, priimtas ne tik pareiškėjo 
firmos atžvilgiu. Kaip teisingai pažymėta apeliaciniame skunde, jis nėra individualizuotas, o tai prieštarauja 
Viešojo administravimo įstatymo minėtoms nuostatoms.  

Skundžiamas valstybės įmonės Registrų centro 2006 m. kovo 2 d. aktas, sukeliantis teisines 
pasekmes pareiškėjui, taip pat neatitinka Viešojo administravimo įstatymo keliamų reikalavimų, jau pirmiau 
išdėstytų ir nebekartotinų, individualiam administraciniam sprendimui (apsiribota bendrais pastebėjimais, jog 
pateikta nekilnojamojo turto individualaus vertinimo ataskaita nėra pakankama, tačiau kokiems teisės aktams 
ir jų nuostatoms ji prieštarauja, nepažymėta. Nurodoma sprendimą esant priimamą Nekilnojamojo turto 
mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos teikimu, bet tokio teikimo nėra, nes pati 
Komisija priėmė sprendimą dėl netikslinimo masiniu vertinimo būdu nustatyto turto mokestinės vertės). 
Taigi 2006 m. kovo 2 d. aktas negali būti pripažintas teisėtu (b.l. 8). 

Nepaisymas pagrindinių taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą, 
galimai nulėmė nepagrįstus tiek valstybės įmonės Registrų centro, tiek Vilniaus apygardos administracinio 
teismo sprendimus. Tai suponuoja apeliacinio skundo ir skundo tenkinimą, tačiau tik iš dalies, siekiant, kad 
ginčas dėl nekilnojamojo turto vertės būtų išspręstas, laikantis įstatymų nustatytos tvarkos (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.). Tokia faktinė aplinkybė atima galimybę vertinti ginčo turto 
individualaus vertinimo išvadą dėl mokestinės vertės, todėl pastaruoju aspektu nebepasisakytina. 
 

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų 
kolegija 
 
n u s p r e n d ž i a: 
 

Pareiškėjo A. L. firmos „Agra“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti 

naują sprendimą.  
Valstybės įmonės Registrų centro 2006 m. kovo 2 d. sprendimą „Dėl mokestinės vertės“ panaikinti 

ir įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą iš naujo išnagrinėti prašymą dėl nekilnojamojo turto vertės 
nustatymo. 

Sprendimas neskundžiamas. 
 

 
1.3.5.3. Dėl valstybės išperkamo nekilnojamojo turto vertės nustatymo pažymos teisinės prigimties 
 
Savivaldybės vykdomosios institucijos išduota garantija (valstybės garantija) yra administracinis aktas, 
apibrėžiantis valstybės (garanto) ir grąžinto namo ar jo dalies buto nuomininko ir jo šeimos narių teises ir 
pareigas. Tuo tarpu valstybės išperkamo nekilnojamojo turto vertės nustatymo pažyma yra tik neatskiriama 
valstybės garantijos dalis, kurios pagrindu į valstybės garantiją įrašomi duomenys apie nuomojamų 
gyvenamųjų patalpų, į kurias yra atkurta nuosavybės teisė, rinkos vertę (Kompensacijų už valstybės 
išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir 
lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 str. 
5 d.). 
Ginčas dėl nuomotų patalpų, grąžintų savininkui, rinkos vertės nustatymo turi būti keliamas ginčijant 
valstybės garantiją ir įsakymą dėl jos vykdymo, o ne pažymą dėl turto rinkos vertės nustatymo. 
 
 

Administracinė byla Nr. AS8-48/2007 
Procesinio sprendimo kategorija 57.1 
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NUTARTIS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 
2007 m. vasario 15 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės 
Janavičiūtės, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo 
J. M. skundą atsakovui valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filialui, trečiajam suinteresuotam 
asmeniui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo. 
  

 Teisėjų kolegija  
 
n u s t a t ė :   
 

I .  
 

Pareiškėjas J. M. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti 
2006 m. birželio 8 d. valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filialo parengtą turto vertės nustatymo 
pažymą Nr. 2006/06-225-2. 

Pareiškėjas paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2006-06-29 direktorius 
pasirašė valstybės garantiją, kuria valstybė įsipareigojo jam kompensuoti jo nuomuoto gyvenamojo būsto, 
esančio (duomenys neskelbtini) Vilniuje, į kurį savininkui buvo atkurta nuosavybės teisė, rinkos vertę 
pinigais. Valstybės garantijos pasirašymo metu jis išreiškė savo nesutikimą su jos 2 punkte nurodyta buto 
rinkos verte. Pareiškėjas nurodė, kad nesutinka ir su patikslinta (240 000 Lt) šio buto rinkos verte, kurią 
nustatė VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo darbuotojai Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu (2006-06-
08 turto vertės nustatymo pažyma Nr. 2006/06-225-2). Pareiškėjo manymu, atliktas turto vertinimas yra 
nepagrįstas ir neteisėtas dėl dviejų priežasčių: iš esmės, kadangi vertinimo metu nebuvo atsižvelgta į eilę 
vertinimui reikšmingų aplinkybių ir dėl to buvo nustatyta nepagrįstai žema buto rinkos vertė, ir dėl to, kad turto 
vertinimą atliko netinkamai parinktas vertinimo subjektas. 

Remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-07-05 nutarimo Nr.793 „Dėl kompensacijų už 
valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir 
lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 
straipsnio įgyvendinimo tvarkos“ 2.3 punkto nuostata, kad savininkams grąžintinų natūra gyvenamųjų namų, 
jų dalių, butų, kuriuose gyvena nuomininkai, rinkos vertė nustatoma pagal Turto ir verslo vertinimo 
pagrindų įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-12-21 nutarimą Nr. 1455 „Dėl valstybės 
išperkamo iš savininkų turto bei savininkams sugrąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, kuriuose gyvena 
nuomininkai, vertės nustatymo“, pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad Turto ir verslo vertinimo pagrindų 
įstatymas nustato, jog rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas 
vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių pirkti asmenų, po 
šio turto tinkamo patekimo į rinką, o Turto vertinimo metodikos, patvirtintos LR Vyriausybės 1996-02-21 
nutarimu Nr.244, 31.4 punktas nustato butų vertinimo kriterijus: vietovės (mikrorajono) patrauklumas, buto 
išplanavimo ypatumai ir dizainas, namo ir buto inžinerinė įranga, panaudotos įrangos medžiagos ir kokybė, 
individualūs patobulinimai, kiti veiksniai. Pareiškėjo manymu, turto vertinimas buvo atliktas, tinkamai 
neįvertinus minėtų kriterijų. VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo turto vertės nustatymo 2006-06-08 
pažymoje Nr. 2006/06-225-2 yra nurodyta, jog 2000 metais bute (duomenys neskelbtini) Vilniuje, atliktas 
kapitalinis remontas, buto būklė gera. Vertinimui panaudotas lyginamosios (pardavimo kainų analogų) vertės 
nustatymo metodas, kurio esmė yra analogiškų objektų faktinių sandorių kainų palyginimas, kartu 
atsižvelgiant į nedidelius vertinamo turto ar jo analogo skirtumus. Pareiškėjo nuomone, lyginamuoju 
metodu taip pat galima vadovautis lyginant įvairius kartu vertinamus objektus ir nustatant jų kainą. 
Pareiškėjas pažymėjo, kad turto vertintojas, nustatydamas jo nuomojamo buto vertę, neatsižvelgė į tai, jog 
tame pačiame name esantys panašaus ploto butai buvo įvertinti aukštesne kaina nei jo užimamas butas, taip 
pat į tai, kad jo naudojamo buto būklė yra žymiai geresnė – t. y. bute yra renovuotos grindys, lubos, pakeisti 
langai, durys, atnaujintos visos komunikacijos. Todėl, pasak pareiškėjo, jo naudojamas butas turėjo būti 
įvertintas aukštesne kaina, negu šalia esantys butai. Turto vertintojas neatsižvelgė į realią buto (duomenys 
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neskelbtini) Vilniuje, pasiūlos ir paklausos kainą, kas sudaro lyginamojo turto vertinimo metodo esmę, kadangi 
reali rinkos kaina, kuri galėtų būti pasiūlyta už jo naudojamą butą, yra daug didesnė. Anot pareiškėjo, net 
preliminari butų pardavimo skelbimų analizė leidžia daryti išvadą, kad pardavėjų siūloma kaina už analogiško 
ploto, būklės ir tame pačiame mikrorajone esančius butus yra net 1,5 karto aukštesnė, negu nustatyta turto 
vertinimo pažymoje, ir svyruoja apie 350 000 Lt (duomenys iš tinklalapio www.aruodas.lt), tačiau bet 
kuriuo atveju yra ne mažesnė nei 250 000 Lt. Todėl, pareiškėjo teigimu, buto vertinimas turi būti atliktas 
iš naujo. 

Pareiškėjas taip pat paaiškino, kad jam kyla klausimas, kodėl Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija pasirinko turto vertintojais būtent VĮ „Registrų centras“ darbuotojus, nors pagal Turto ir verslo 
pagrindų įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-12-21 nutarimą Nr. 1455 savivaldybės 
administracija gali laisvai pasinaudoti bet kokio atitinkamą kvalifikaciją turinčio turto vertintojo paslaugomis. 
Pagal dabartines rinkos kainas už VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo pasiūlytą buto kainą jis negalėtų 
įsigyti tokio pat ploto ir kokybės gyvenamojo būsto tame pačiame mikrorajone. Pareiškėjo manymu, Vilniaus 
miesto savivaldybės administracija, pasirinkdama turto vertintoju VĮ „Registrų centras“, elgėsi netinkamai 
jo atžvilgiu, kadangi toks pasirinkimas iš anksto lėmė jam nepalankią turto vertinimo kainą. 

Atsakovas VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė atmesti 
skundą kaip nepagrįstą. 

Atsiliepime į pareiškėjo skundą paaiškino, kad pareiškėjo nuomojamo 44,60 m2 bendro ploto buto, 
esančio (duomenys neskelbtini) Vilniuje, vertinimas atliktas ir įvertinimo ataskaita parengta pagal 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2006-05-11 užsakymą Nr.A51-7651-(18.4-TD-3) dėl 
nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo, reikalingo valstybės garantijų, reglamentuojamų Lietuvos 
Respublikos  kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei 
tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo, vykdymui. Minėtas butas buvo įvertintas pagal būklę, nustatytą 2003-12-12 
(vertinimas atliktas darant prielaidą, kad buto būklė nuo 2003-12-12 jos apžiūrėjimo vietoje nepakito, o 2006-
06-08 atliktas pakartotinis vertinimas, pasikeitus nekilnojamojo turto rinkos konjunktūrai), vertė nustatyta 
panaudojant lyginamosios vertės metodą. 2006-06-08 buvo parengta Turto vertės nustatymo pažyma Nr. 
2006/06-225-2, kurioje nustatyta buto rinkos vertė vertinimo dieną yra 240 000 Lt. 

Atsakovas nurodė, kad buto (duomenys neskelbtini) Vilniuje, vertinimas buvo atliktas vadovaujantis 
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 14 d. 
nutarimu Nr. 224 patvirtinta Turto vertinimo metodika ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais 
nekilnojamojo turto vertinimą. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnis ir Turto vertinimo 
metodikos 20.4 punktas suteikia turto vertės nustatymo metodo parinkimo teisę turto vertintojui, 
suderinusiam metodo parinkimą su užsakovu. Minėtas Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 
straipsnis apibrėžia pagrindinius turto vertės nustatymo metodo parinkimo kriterijus – turto vertintojas 
metodą parenka atsižvelgdamas į vertinimo atvejį, vertinamo turto specifiką bei naudojimo paskirtį. Turto 
vertinimo metodikos 21 ir 22 punktai taip pat nustato, kad turto vertės nustatymo metodas parenkamas 
atsižvelgiant į tai, kokia turto vertė aktuali užsakovui, ir kas, vertintojo požiūriu, geriausiai rodo turto vertę 
rinkoje, bei atsižvelgiant į vertinimo paskirtį ir turto tipą. Atsakovas pažymėjo, kad šiuo atveju turto 
vertintojai vadovavosi nurodytomis teisės aktų nuostatomis ir atsižvelgė į vertinimo tikslą – valstybės garantijų 
vykdymui bei vertinamo turto tipą – vertinamas butas, todėl pagrįstai parinko lyginamosios vertės metodą. 

Atsakovas atkreipė dėmesį ir į tai, kad pareiškėjas, ginčydamas turto vertinimo pažymos pagrįstumą, 
neįrodė, kokias Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir Turto vertinimo metodikos nuostatas pažeidė 
turto vertintojas. Pareiškėjo skundas yra grindžiamas vien pareiškėjo nuomone, jog butas, esantis 
(duomenys neskelbtini) Vilniuje, turėjo būti įvertintas aukštesne kaina, ir jog atsakovas neatsižvelgė į bute 
atliktus patobulinimus, bei remiasi duomenimis iš tinklalapio www.aruodas.lt apie neva tokios pačios būklės 
butų pateikiamomis aukštesnėmis kainomis, nei jį įvertino VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas. 

Atsakovas paaiškino, kad vertindamas butą, esantį (duomenys neskelbtini) Vilniuje, VĮ 
„Registrų centras“ Vilniaus filialas atsižvelgė į daugelį faktorių, turinčių įtakos šio buto vertei, į kuriuos, 
remiantis Turto vertinimo metodikos nuostatomis, būtina atsižvelgti. Tai vertinimo objekto tipas – buvo 
vertinamas tik butas; jo dislokacijos vieta – Žvėryno seniūnija, Treniotos gatvė; buto būklė (gera); 
inžinerinė įranga (geros būklės); buto suplanavimas bei išsidėstymas name – butas yra namo 
mansardoje, todėl buto patalpų aukštis yra mažesnis nei namo pirmame aukšte esančių patalpų, be to, 
patenkama į šį butą per namo išorinėje pusėje esančius laiptelius (į pirmame aukšte esančius butus patenkama 
pro atskirus įėjimus); namo, kuriame yra vertinamas butas, statybos metai ir fizinis nusidėvėjimas – namo 
statybos metai 1912 m., fizinis nusidėvėjimas 70 procentų; gyvenamojo namo konstrukciniai elementai bei 
inžinerinė įranga – namo sienos yra rąstų, iš išorės apkaltos medinėmis lentomis, perdengimai – mediniai, 
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stogas – medinių konstrukcijų, dengtas asbestcementiniais lakštais. Atsakovas teigė, kad vertinimas buvo 
atliktas tinkamai pritaikius minėtus teisės aktus, objektyviai ir pagrįstai įvertinus būtinus faktorius, turinčius 
įtakos turto vertei. 

Atsakovo manymu, atmestini pareiškėjo teiginiai apie tai, kad VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
neva neatsižvelgė į realią buto (duomenys neskelbtini) Vilniuje, pasiūlos ir paklausos kainą, kurią pareiškėjas 
grindžia tinklalapio www.aruodas.lt duomenimis. Atsakovas pažymėjo, kad iš minėtų duomenų apie 
juose nurodomus butus negalima spręsti apie daugelį faktorių (šių butų dislokaciją, būklę, inžinerinę įrangą, 
namo statybos metus, konstrukcinius elementus ir kitus faktorius), kuriais remiantis yra nurodomos 
minėtuose duomenyse parduodamų butų kainos, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad pareiškėjo 
nuomojamo buto vertė turi būti analogiška jo pateiktuose duomenyse nurodomai butų vertei. Atsakovas 
atkreipė dėmesį į tai, kad buto (duomenys neskelbtini) Vilniuje, vertinimas atliktas konkrečiam tikslui – 
valstybės garantijų vykdymui, kurios esmė – gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidų kompensavimas. 
Tokios garantijos dydžio nustatymo pagrindas yra būtent nuomojamų patalpų rinkos vertė, todėl kompensacijos 
dydis neturi viršyti nuomotų gyvenamųjų patalpų rinkos vertės. 

Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu 
nesutiko ir prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą. 

Atsiliepime į skundą paaiškino, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog VĮ „Registrų centras“ 
Vilniaus filialas nebuvo tinkamas subjektas turto vertinimui atlikti. Vilniaus miesto savivaldybėje nėra 
darbuotojų, turinčių kvalifikacinį turto vertintojo pažymėjimą, todėl Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-12-21 nutarimo Nr. 1455 1.1 punktu ir 
vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, pakvietė turto vertinimo paslaugų teikėjus pateikti 
pasiūlymus dėl turto vertinimo paslaugų pirkimo. Savivaldybės Supaprastintų prekių, paslaugų ir darbų 
pirkimų įprastos komercinės praktikos būdu komisija 2004-07-23 posėdyje laimėtoju pripažino VĮ „Registrų 
centras“ Vilniaus filialą, kuris pasiūlė žemiausią nekilnojamojo turto objektų vertinimo darbų kainą ir atitiko 
keliamus turto vertinimo paslaugų kriterijus. 2004-08-09 su laimėtoju buvo pasirašyta sutartis dėl 
gyvenamųjų ir negyvenamųjų namų (pastatų, jų dalių) rinkos vertės nustatymo (patikslinimo) Nr. SŪ-236, 
2004-10-20 sutartis Nr. SŪ-323 bei 2005-05-31 susitarimas Nr. l dėl 2004-10-09 sutarties Nr. SŪ-323 
pakeitimo, kurių pagrindu buvo užsakytas buto (duomenys neskelbtini) Vilniuje vertinimas. Todėl, Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos manymu, yra nepagrįsti įrodymais ir atmestini pareiškėjo teiginiai, jog 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija pasirinko netinkamą turto vertintoją. Nekilnojamojo turto 
vertinimą atlieka nepriklausomi VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo darbuotojai, turintys reikiamą 
kvalifikaciją, todėl abejoti įvertinimų teisingumu ir pagrįstumu nėra pagrindo. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija paaiškino, kad pareiškėjas nepagrįstai nurodo, jog jo 
nuomojamo buto rinkos vertė nustatyta netinkamai. Nei Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės 
išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir 
lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymas, nei 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-07-05 nutarimas, nei kiti galiojantys teisės aktai nenumato turto 
vertintojų pareigos privalomai taikyti kažkurį vieną iš Turto ir verslo pagrindų įstatymo 7 straipsnyje numatytų 
nekilnojamojo turto vertinimo metodų. Turto vertintojas gali savo nuožiūra pasirinkti bet kurį iš Lietuvos 
Turto ir verslo pagrindų įstatymo 7 straipsnyje numatytų metodų. Turto vertintojas pasirinko pareiškėjo 
nuomojamo buto (duomenys neskelbtini) Vilniuje, vertės nustatymui lyginamosios vertės metodą, kurio esmė 
yra palyginimas, t. y. turto rinkos vertė nustatoma palyginus analogiškų objektų faktinių sandorių kainas, kartu 
atsižvelgiant į nedidelius vertinamo turto bei jo analogo skirtumus. Turto vertinimo metodikos 31.4 punkte 
nurodyti kriterijai, kurių pagrindu turi būti nustatoma buto vertė, taikant lyginamosios vertės metodą. Kaip 
matyti iš nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitos Nr. 2006/06-225, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas, 
nustatydamas butų, esančių (duomenys neskelbtini) Vilniuje, rinkos vertes, atsižvelgė į objekto lokalizaciją, 
inžinierinę infrastruktūrą, pastato, patalpų fizinį amžių ir būklę, panašių butų sandorių kainas ir sąlygas, taip 
pat panašių butų paklausą ir pasiūlą Žvėryno seniūnijoje bei kitus turto vertinimo ataskaitos 14 puslapyje 
nurodytus veiksnius. Atsižvelgė ir į pareiškėjo skunde nurodytą aplinkybę, kad 2000 metais bute buvo atliktas 
kapitalinis remontas. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodė, kad Turto ir verslo vertinimo pagrindų 
įstatymo 2 straipsnio 13 punkte nustatyta, jog rinkos vertė yra apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų 
būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir 
norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, kitaip tariant, rinkos vertė yra 
nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartyje, kuri būtų sudaryta vertinimo dieną, nurodyta 
parduodamo nekilnojamojo daikto kaina. Vilniaus miesto savivaldybės administracija pažymėjo, kad 
lyginamosios vertės metodo esmė yra analogiškų objektų faktinių sandorių kainų palyginimas. Taikant šį 
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metodą būtina palyginti jau sudarytose analogiškų objektų pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas kainas, 
taikant korekcijas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus veiksnius (buto fizinę būklę ir kt.). Atsiliepime taip pat 
atkreiptas dėmesys į tai, kad nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitoje Nr.2006/06-225 nurodyta, jog 
atsakovas, vertindamas butą (duomenys neskelbtini) Vilniuje, lyginamaisiais objektais ėmė parduotus 
panašius butus Žvėryno seniūnijoje. Todėl, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos manymu, nėra 
pagrįstas ir teisingas pareiškėjo teiginys, jog turto vertintojas neatsižvelgė į realią pasiūlos ir paklausos kainą. 

Atsiliepime taip pat buvo pabrėžta, kad pareiškėjo pateikiami įrodymai apie, jo manymu, realią 
buto (duomenys neskelbtini) Vilniuje, rinkos vertę negali būti vertinami kaip pagrįsti, kadangi pareiškėjo 
nurodytame tinklalapyje (www.aruodas.lt) pateikiama informacija gali būti vertinama tik kaip oferta, t. y. 
pasiūlymas už nurodytą kainą įsigyti atitinkamą nekilnojamąjį turtą. Tačiau, remiantis Civilinio kodekso 6.162 
straipsnio l dalimi, nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma tik priėmus tokį pasiūlymą. 
Be to, minėtoje informacijoje nurodyta tik parduodamų gyvenamųjų patalpų kaina, plotas ir namo tipas. Iš to 
negalima spręsti nei apie butų lokalizaciją, nei apie jų būklę, nei apie namo statybos metus, nei nustatyti 
kitus reikšmingus kriterijus, kurie yra nurodyti pareiškėjo nuomoto buto vertinimo ataskaitoje. Vilniaus 
miesto savivaldybės administracija pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė dokumentų, jog sutartys tikrai buvo 
sudarytos už nurodytą kainą, todėl pareiškėjo argumentai vertintini tik kaip deklaratyvūs pasisakymai, 
kurie nėra tinkamai pagrįsti įrodymais. 

 
II. 

 
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 30 d. nutartimi administracinę bylą 

nutraukė. 
Teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 793 

patvirtinto Valstybės garantijų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų nuomininkams ir savininkams vykdymo 
eiliškumo apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo (toliau – Apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas) 7 punkte 
nurodyta, jog jeigu nuomininkas nesutinka su patikslinta nuomojamų patalpų rinkos verte, išduodama valstybės 
garantija, kurioje įrašoma nustatyta nuomininko nuomojamų gyvenamųjų patalpų rinkos vertė ir pažymima, 
jog nuomininkas nesutiko su nustatyta nuomojamų gyvenamųjų patalpų rinkos verte. Tuomet ginčas gali būti 
sprendžiamas teisme. Valstybės garantija patikslinama pagal teismo priimtą sprendimą. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimo Nr.793 1.2 punktu patvirtintos Gyvenamųjų patalpų įsigijimo 
išlaidų, neviršijančių valstybės garantijoje nurodytos nuomojamų patalpų rinkos vertės, kompensavimo 
nuomininkams tvarkos aprašo (toliau – Kompensavimo tvarkos aprašas) 2 punktas nustato, kad sprendimą 
dėl gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidų kompensavimo nuomininkams priima savivaldybės administracijos 
direktorius, vadovaudamasis eilės tvarka, pagal sudarytus valstybės garantijų turėtojų sąrašus šioms 
kompensacijoms gauti. Sprendime nurodomas kompensacijos dydis, kuris neturi viršyti nuomotų 
gyvenamųjų patalpų rinkos vertės, nurodytos valstybės garantiniame dokumente. 

Teismo nuomone, iš bylos rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2006-06-14 raštu Nr.A-63-3340-(l8.4-
03) Vilniaus miesto savivaldybės administracija pranešė pareiškėjui apie jo nuomojamo buto vertės 
patikslinimą ir lėšų skyrimą garantijos vykdymui, taip pat pasiūlė atvykti dėl patalpų vertės valstybės 
garantijoje patikslinimo, nurodyti atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai. Įrašai valstybės 
garantijos dalyje dėl patalpų vertės patikslinimo patvirtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktorius ir J. M. 2006-06-30 pasirašė Valstybės garantijos patikslinimą, jog remiantis 
2006-06-08 turto vertės nustatymo pažyma Nr.2006/06-225-2, patikslinta buto, (duomenys neskelbtini) 
Vilniuje, rinkos vertė yra 240 000 Lt. Kaip pabrėžė teismas, valstybės garantijos turinys leidžia daryti išvadą, 
jog pareiškėjas neatsisakė pasirašyti valstybės garantijos patikslinimą dėl buto rinkos vertės ir ją pasirašė be 
jokių pastabų. Teismas akcentavo ir tai, jog pareiškėjas pateikė įrodymus, kad valstybės garantijos 
patikslinimo dieną, t. y. 2006-06-30, jis pateikė VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui prašymą perskaičiuoti 
buto rinkos vertę. Tačiau atsakovas 2006-07-10 raštu Nr.PS-25876 pranešė pareiškėjui, kad buto rinkos vertę 
nustatė teisingai ir objektyviai, įvertino visus faktorius, turinčius įtaką butų rinkos vertei. Teismo vertinimu, 
byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje 2006-07-11 buvo gautas ir 
užregistruotas J. M. prašymas dėl valstybės garantijos vykdymo ir 240 000 Lt pervedimo į pareiškėjo 
nurodytą asmeninę sąskaitą banke. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2006-07-18 
įsakymo Nr.30-1349 1.6 punktu įsakė vykdyti 2006-06-29 valstybės garantiją Nr.Nl-83, kompensuojant 
pinigais J. M. nuomotų gyvenamųjų patalpų rinkos vertę – 240 000 litų, nustatytą pagal VĮ „Registrų 
centras“ Vilniaus filialo 2006-06-08 turto vertės nustatymo pažymą Nr.2006/06-225-2, pervedant pinigus į 
valstybes garantijos turėtojo nurodytą sąskaitą banke. Teismo manymu, 2006-07-21 mokėjimo nurodymas 
Nr. 3510 įrodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2006-07-21 pervedė minėtą pinigų sumą į 
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pareiškėjo nurodytą sąskaitą, t. y. įvykdė valstybės garantiją. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad 
minėti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog pareiškėjas nepasinaudojo Apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo 7 
punkte suteikta teise ir nekėlė ginčo teisme dėl valstybės garantijos patikslinimo, o skundą teismui dėl 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-07-18 įsakymo Nr. 3O-1349, susijusio su 
valstybės garantijos vykdymu, pateikė praleidęs įstatymo nustatytą terminą ir dėl šios priežasties teismas 
2006-10-02 nutartimi atsisakė priimti jo skundą. 

Teismas pabrėžė, jog specialieji teisės aktai, reglamentuojantys valstybės garantijų, išduodamų 
nuomininkams, gyvenantiems savininkams natūra grąžinamuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, 
butuose išdavimo ir jų vykdymo tvarką (Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, 
šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 1, 2, 5, 14 dalis, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 793 2.3, 2.7 punktai, Apskaitos ir kontrolės 
tvarkos aprašo 3, 7 punktai, Kompensavimo tvarkos aprašo 2 punktas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1998 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1455 1.1 punktas) leidžia daryti išvadą, kad savininkams sugražintų 
(grąžinamų) gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, kuriuose gyvena nuomininkai, rinkos vertės nustatymas yra 
valstybės garantijos išdavimo ir jos vykdymo administracinės procedūros, kurią vykdo savivaldybės 
administracija, sudedamoji dalis, o atitinkamo pastato (jo dalies) rinkos vertės (patikslinimo) nustatymo 
dokumentas, yra valstybės garantijos ir sprendimo dėl valstybės garantijos vykdymo neatskiriamoji dalis. 
Nagrinėjamu atveju VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas turto vertinimą atliko pagal sutartinius santykius su 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo 2006-06-08 turto vertės 
nustatymo pažyma Nr. 2006/06-225-2 yra pareiškėjui išduotos 2006-06-29 valstybės garantijos Nr. Nl-83 ir 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-07-18 įsakymo Nr. 30-1349  dėl valstybės 
garantijos vykdymo neatskiriamoji dalis. Tai patvirtina valstybės garantijos ir minėto įsakymo turinys. 
Teismo nuomone, pareiškėjui teisines pasekmes sukėlė ne turto vertės nustatymo pažyma, o Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos priimti administraciniai aktai – valstybės garantija ir įsakymas dėl 
valstybės garantijos vykdymo, kuriuos priimant buvo remtasi minėta turto vertės nustatymo pažyma. Todėl 
ginčas dėl pareiškėjo nuomotų patalpų, grąžintų savininkui, rinkos vertės nustatymo galėtų būti keliamas 
ginčijant valstybės garantiją ir įsakymą dėl jos vykdymo, o ne, atskirai imant, pažymą dėl rinkos vertės 
nustatymo. Pareiškėjui praleidus terminą paduoti skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2006-07-18 įsakymo Nr. 30-1349 panaikinimo, 2006-10-02 nutartimi teismas 
atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kuriame buvo keliamas reikalavimas panaikinti šį įsakymą. Todėl 
teismas nutarė, jog šioje administracinėje byloje negalėjo būti nagrinėjamas šio įsakymo pagrįstumo ir 
teisėtumo klausimas, o pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai kitų savarankiškų 
reikalavimų nepareiškė. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas nutarė, jog konstatavus, kad VĮ „Registrų 
centras“ Vilniaus filialo 2006-06-08 turto vertės nustatymo pažyma Nr. 2006/06-225-2 yra neatskiriamoji 
dalis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priimtų administracinių aktų, kurie šioje byloje 
neginčijami, administracinė byla nutrauktina. 
 

III. 
 

Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 
m. lapkričio 30 d. nutartį dėl administracinės bylos nutraukimo ir grąžinti šią bylą iš naujo nagrinėti 
Vilniaus apygardos administraciniam teismui, taip pat įpareigoti Vilniaus apygardos administracinį teismą 
suteikti pareiškėjui J. M. galimybę patikslinti savo skundą, tinkamai nurodant skundžiamą administracinį 
aktą bei tinkamai nurodant atsakovą šioje byloje. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 

1. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi nepagrįstai suvaržė jo 
teisę kreiptis į teismą. Anot pareiškėjo, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, tiek Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje, tiek daugelyje kitų Lietuvos 
Respublikos sudarytų tarptautinių sutarčių ir vidaus teisės aktų nuostatose, įskaitant Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 5 straipsnį, yra įtvirtintas asmens teisės ginčyti jo pažeistus reikalavimus teisme principas. 
Ši asmens teisė yra prigimtinė, atsisakymas nuo šios teisės negalioja, ji negali būti ribojama ir privalo būti ne 
tik formaliai, bet ir realiai užtikrinta bei įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka. Tuo tarpu Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 30 d. teismo nutartis yra neteisėta ir naikintina, 
kadangi galutinai užkerta pareiškėjui kelią kreiptis į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo. Todėl 
pareiškėjui turėtų būti suteikta galimybė pašalinti šios savo procesinės teisės realizavimo trūkumus, kurie yra 
nurodyti skundžiamoje nutartyje. 
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2. Pasak pareiškėjo, teismas taip pat netinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus. Skundžiamoje 
teismo nutartyje yra pažymima, jog „valstybės garantijos turinys leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas 
neatsisakė pasirašyti valstybės garantijos patikslinimą dėl buto rinkos vertės ir ją pasirašė be jokių pastabų“. 
Toks bylos faktinių aplinkybių traktavimas, pareiškėjo teigimu, prieštarauja byloje esančiam įrodymui — 
valstybės garantijai, kuri yra pareiškėjo pasirašyta, tačiau ant kurios yra aiškiai užrašyta, kad pareiškėjas 
nesutinka su Valstybės garantijoje nurodyta 240 000 Lt pareiškėjo nuomoto buto rinkos verte (Valstybės 
garantijos 7 p.). Tuo tarpu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005-05-25 nutartyje, priimtoje 
administracinėje byloje Nr. A2-597/2005, bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2005-11-24 
pasitarime aprobuotose „Teismų praktikos administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo 
apibendrinimas ir teisės taikymo rekomendacijos“ nurodė, kad „valstybės garantija pripažįstama išduota ne 
tada, kai ją surašo ir pasirašo išduodančios institucijos atstovas, o kai yra ir garantijos turėtojų parašai, 
patvirtinantys, kad jie sutinka su garantijos sąlygomis“. Dėl šios priežasties teismo išvada apie tai, kad 
valstybės garantija pareiškėjo atžvilgiu yra visiškai įvykdyta ir kad pareiškėjas nepasinaudojo Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000-07-05 nutarimu Nr. 793 patvirtinto „Valstybės garantijų gyvenamųjų dalių, jų 
butų nuomininkams, ir savininkams vykdymo eiliškumo apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo“ 7 punkte 
nustatyta teise užginčyti valstybės garantijos turinį, neatitinka tikrovės. Kaip nurodo pareiškėjas, kol kas 
susitarimas tarp valstybės garantiją pasirašiusių šalių nėra pasiektas ir šiuo metu tarp jų vyksta ginčas. 
Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis pareiškėjas teigia, kad bylos nagrinėjimas yra atnaujintinas, o jam 
nustatytinas terminas patikslinti savo skundą, tinkamai nurodant jame skundžiamą teisės aktą (valstybės 
garantiją ir įsakymą dėl jos įvykdymo), taip pat pakartotinai nurodant atsakovu šioje byloje skundžiamus 
administracinius aktus priėmusią Vilniaus m. savivaldybės administraciją. 

Atsakovas valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filialas atsiliepime į atskirąjį skundą 
nurodo, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis joje išdėstytais motyvais yra pagrįsta ir teisėta, 
todėl skundžiama teismo nutartis paliktina galioti, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas kaip 
nepagrįstas. 

Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė prašo 
pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 30 d. 
nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 

1. Dėl pareiškėjo tariamai suvaržytos teisės kreiptis į teismą tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, 
kad 2006 m. lapkričio 7 d. vykusio posėdžio metu teismui pareiškėjas patvirtino, kad reikalavimą jis kelia tik 
įstaigai, atlikusiai jo nuomotų gyvenamųjų patalpų vertės patikslinimą, t. y. valstybės įmonės Registrų centro 
Vilniaus filialui. Ši aplinkybė, trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, paneigia atskirajame skunde 
išdėstytus argumentus, kad teismas vienašališkai pakeitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
procesinę padėtį ir taip užkirto jam kelią pasinaudoti teise į teisminę gynybą. Atsiliepime į atskirąjį skundą 
pabrėžiama, kad teismas posėdžio metu pareiškėjui J. M. išsamiai išaiškino visas kylančias pasekmes, todėl 
teigti, kad pareiškėjas dėl savo teisinio neišprusimo nesuprato, jog būtina ginčyti ne tik turto vertės nustatymo 
pažymą, o visą valstybės garantijos vykdymo procesą, nėra teisinga ir logiška. 

2. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino byloje 
esančius įrodymus. Atsiliepime nurodoma, kad pareiškėjas teisingai teigia, jog, atsižvelgiant į Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, valstybės garantija laikoma išduota tada, kai ją 
pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ir valstybės garantijos turėtojai. Šiuo atveju ant pareiškėjui 
išduotos valstybės garantijos yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir paties 
pareiškėjo parašas, todėl bandymas neteisingai interpretuoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktiką negali būti laikomas teisėtu.  

3. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas atskirajame skunde kelia neteisėtus 
reikalavimus, t. y. reikalavimą įpareigoti Vilniaus  apygardos  administracinį teismą suteikti pareiškėjui J. 
M. galimybę patikslinti savo skundą, tinkamai nurodant skundžiamą administracinį aktą bei tinkamai 
nurodant atsakovą šioje byloje. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, įstatymas nenumato galimybės 
apeliacinės instancijos teismui išnagrinėjus atskirąjį skundą priimti nutartį, kuria pirmosios instancijos 
teismas būtų įpareigojamas atlikti tam tikrus konkrečius veiksmus: suteikti galimybę patikslinti skundą ir 
pan. Be to, šioje byloje ginčytino administracinio akto – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus liepos 18 d. įsakymo Nr. 30-1349 – teisėtumo ir pagrįstumo klausimas negali būti sprendžiamas, 
nes Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 2 d. įsiteisėjusia nutartimi yra nustatyta, kad 
pareiškėjas praleido terminą šiam individualiam teisės aktui apskųsti. 
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Teisėjų kolegija 
 
k o n s t a t u o j a: 
 

IV. 
 

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei 
tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo (2003 m. spalio 14 d. įstatymo Nr. IX-1760 redakcija) 9 straipsnio 1 dalis 
numato, kad savivaldybės vykdomoji institucija savininkams ir nuomininkams, gyvenantiems savininkui 
(piliečiui, religinei bendruomenei ar bendrijai) grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute, privalo 
išduoti valstybės garantinį dokumentą (toliau – ir valstybės garantija). To paties įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje 
nurodyta, kad valstybės garantija nuomininkui – tai Vyriausybės nustatytos formos dokumentas, kuriuo 
valstybė (garantas) įsipareigoja grąžinto namo, jo dalies, buto nuomininkui ir jo šeimos nariams (toliau – ir 
garantijos turėtojai) įvykdyti garantiją, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje, o garantijos turėtojai įsipareigoja, kai 
bus įvykdyta garantija, išsikraustyti iš turėtų gyvenamųjų ir kitų patalpų per šio straipsnio 12 dalyje nustatytą 
laiką. Valstybės garantijoje nuomininkui ir jo šeimos nariams turi būti nurodyta: valstybės garantijos 
išdavimo vieta, data, numeris, ją išdavusi savivaldybės vykdomoji institucija, sprendimą atkurti nuosavybės 
teises priėmusi institucija, sprendimo data ir numeris, nuomojamų gyvenamųjų patalpų adresas ir jų rinkos 
vertė, garantas, garantijos turėtojas (turėtojai) ir jo asmens kodas (kodai), viena iš šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytų garantijų ir šio straipsnio 11 dalyje nurodyta įvykdymo data, garantijos turėtojų įsipareigojimas, kai 
bus įvykdyta garantija, išsikraustyti iš turimų gyvenamųjų ir kitų patalpų, taip pat nurodoma, kad valstybės 
garantija pasibaigia perleidus iš jos atsirandančią reikalavimo teisę, ją pasirašiusio asmens pavardė, vardas, 
pareigos, savivaldybės vykdomosios institucijos antspaudas. 

Atsižvelgiant į nurodytas teisės normas, darytina išvada, jog būtent savivaldybės vykdomosios 
institucijos išduota garantija (valstybės garantija) yra administracinis aktas, apibrėžiantis valstybės (garanto) 
ir grąžinto namo ar jo dalies buto nuomininko ir jo šeimos narių teises ir pareigas. Tuo tarpu valstybės 
išperkamo nekilnojamojo turto vertės nustatymo pažyma yra tik neatskiriama valstybės garantijos dalis, 
kurios pagrindu į valstybės garantiją įrašomi duomenys apie nuomojamų gyvenamųjų patalpų, į kurias yra 
atkurta nuosavybės teisė, rinkos vertę (Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, 
šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 str. 5 d.). 

Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai konstatavo, jog pareiškėjui 
teisines pasekmes sukėlė ne turto vertės (gyvenamojo būsto, esančio (duomenys neskelbtini) Vilniuje) 
nustatymo pažyma (b.l. 12), o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priimti administraciniai aktai – 
2006 m. birželio 29 d. valstybės garantija Nr. N1-83 (b.l. 85) ir 2006 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 30-1349 
dėl valstybės garantijos vykdymo (b.l. 34-35), kuriuos priimant buvo remtasi minėta turto vertės nustatymo 
pažyma. Todėl ginčas dėl pareiškėjo nuomotų patalpų, grąžintų savininkui, rinkos vertės nustatymo turėjo 
būti keliamas ginčijant valstybės garantiją ir įsakymą dėl jos vykdymo, o ne, atskirai imant, pažymą dėl turto 
rinkos vertės nustatymo. 

Atkreiptinas dėmesys, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 straipsnis numato, kad 
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. Šiuo aspektu 
pažymėtina, jog bylos medžiaga patvirtina (b.l. 82–83), jog administracinės bylos teisminio nagrinėjimo metu 
pareiškėjui teismas išaiškino jo teisę ginčyti nurodytus administracinius aktus, tačiau pareiškėjas patikslinti 
savo skundo reikalavimų nepageidavo bei paaiškino, kad lieka prie savo reikalavimo, kuris nurodytas skundo 
antrajame punkte (,,panaikinti VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo 2006 m. birželio 8 d. parengtą turto 
vertės nustatymo aktą Nr. 2006/06-225-2“, b.l. 6).  

Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėjui nurodžius būtent reikalavimą panaikinti 
pažymą dėl turto rinkos vertės nustatymo, kuri nėra savarankiškas administracinis aktas, sukėlęs atitinkamas 
teises ir pareigas proceso dalyviams, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė administracinę bylą 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str. 1 d., 101 str. 1 p.). Todėl pareiškėjo atskirasis skundas 
atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartis paliekama galioti 
nepakeista. 
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Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 
straipsnio 1 punktu, 
n u t a r i a: 
 
 Pareiškėjo J. M. atskirąjį skundą atmesti. 
 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti galioti nepakeistą. 
 Nutartis neskundžiama. 
 
 
1.3.5.4. Dėl reikalavimo gauti techninių sąlygų sąvadą pastato šilumos įrenginių prijungimui prie 
šilumos perdavimo tinklų 
 
Šilumos perdavimo tinklas yra vamzdynai iki pastato šilumos įrenginių. Tais atvejais, kai šiluma gaminama 
tame pačiame pastate, kuris šildomas, ji į pastato patalpas patenka per pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemą, nesinaudojant šilumos perdavimo tinklais. Kadangi tokiais atvejais nėra poreikio jungtis prie šilumos 
perdavimo tinklų, pastato savininkas neprivalo laikytis nuostatų, numatytų Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2003 m. birželio  30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų  Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 6 
punkte – pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą pastato šilumos 
įrenginių prijungimui prie šilumos perdavimo tinklų.  
 

Administracinė byla  Nr.A2 – 104/2007 
Procesinio sprendimo kategorija 13.4; 15.2; 25 

 
N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
 

2007 m. kovo 2 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės 

Janavičiūtės (pranešėja), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Gintaro Kryževičiaus, 
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Mindaugui Jablonskiui, 
atsakovo atstovui Viktorijai Linikaitei, trečiųjų suinteresuotųjų asmenų atstovams Virginijui Kanopinskui, 
Udrui Narbai, Tatjanai Leus, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą 
pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Balterma ir ko“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2006 m. birželio 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios 
akcinės bendrovės „Balterma ir ko“ skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei, atstovaujamai Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems 
suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“, gyvenamųjų namų statybos 
bendrijai „Pavilionių vizija“, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, dėl projektavimo sąlygų 
sąvado dalies panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus bei žalos atlyginimo. 
 

Teisėjų kolegija 
 
n u s t a t ė : 
 

I. 
 

Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2005 m. gruodžio 5 d. išduoto projektavimo sąlygų sąvado 
Nr.RPS 2474 6.1 punktą; 2) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pateikti pareiškėjui 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paraišką šilumos teikimo projektavimo sąlygoms gyvenamųjų 
namų statybos bendrijos „Pavilionių vizija“ Vilniaus miesto savivaldybės Pavilionių kaime planuojamai 
statybai gauti; 3) priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės 8 773 Lt turtinės ir 1 227 Lt neturtinės žalos 
atlyginimą. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. 

Pareiškėjas nurodė, kad jis yra šilumos tiekėjas. Jam 2005 m. vasario 4 d. buvo išduota šilumos 
tiekimo licenciją Nr.ŠT-1. Ši licencija suteikia teisę pareiškėjui tiekti šilumą Vilniaus miesto savivaldybės 
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Pavilionių kaimo teritorijoje, kuri pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus yra necentralizuoto 
šilumos tiekimo zona, kurioje naudojamas prioritetinis kuras yra dujos. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas, 
išduodamas ginčijamą projektavimo sąlygų sąvadą gyvenamųjų namų statybos bendrijai „Pavilionių vizija“ 
šios bendrijos planuojamiems atlikti statybos darbams Pavilionių kaime, dėl šilumos tiekimo sąlygų 
nustatymo turėjo kreiptis į pareiškėją ir ginčijamame projektavimo sąlygų sąvade šilumos tiekėju turėjo 
nurodyti pareiškėją, tačiau atsakovas to nepadarė, o šilumos tiekimo sąlygas derino ir šilumos tiekėju nurodė 
centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėją UAB „Vilniaus energija“. Tokie atsakovo veiksmai yra neteisėti. 
Šiais veiksmais yra apribojamos pareiškėjo galimybės tiekti šilumą jam išduotoje licencijoje numatytomis 
sąlygomis bei yra nepagrįstai proteguojamas kitas šilumos tiekėjas – UAB „Vilniaus energija“. Pareiškėjas 
nurodė, kad dėl minėtų neteisėtų atsakovo veiksmų jis taip pat patyrė turtinę ir neturtinę žalą. Turtinę žalą 
sudaro darbo užmokesčio, darbo vietų ir sąlygų pareiškėjo darbuotojams sukūrimo, įmonės technologinio, 
finansinio ir vadybinio pajėgumo palaikymo išlaidos. Neturtinė žala atsirado dėl reputacijos Pavilionių kaime 
pablogėjimo ir bendravimo galimybių su gyvenamųjų namų statybos bendrija „Pavilionių vizija“ 
sumažėjimo. 

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu nesutiko. 
Atsakovas nurodė, kad jis, dėl šilumos tiekimo sąlygų gavimo kreipdamasis į UAB „Vilniaus 

energija“ ir nurodydamas šią bendrovę šilumos tiekėju ginčijamame projektavimo sąlygų sąvade, įstatymų 
nepažeidė. UAB „Vilniaus energija“ iš esmės turi teisę centralizuotai tiekti šilumą visoje Vilniaus miesto 
teritorijoje. Atsižvelgiant į statytojo gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Pavilionių vizija“ prašymą bei 
statytojo teisę rinktis paslaugos teikėją, paraiška šilumos tiekimo projektavimo sąlygoms gauti teisėtai buvo 
pateikta bendrovei „Vilniaus energija“. Atsakovas nurodė, kad besivystančioje Pavilionių kaimo teritorijoje 
nėra tikslinga riboti kitų šilumos tiekėjų atsiradimą ir veiklą, suteikiant išimtines teises tiekti šilumą tik 
dujomis sąlyginai nedidelių veiklos mastų įmonei ir taip ribojant pagrįstą šilumos tiekėjų konkurenciją bei 
užkertant kelią vartotojams rinktis energijos rūšį.  

Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Vilniaus energija“ ir gyvenamųjų namų statybos bendrija 
„Pavilionių vizija“ su pareiškėjo skundu nesutiko.  

Tretieji suinteresuoti asmenys nurodė, kad atsakovo veiksmai, ginčijamame projektavimo sąlygų 
sąvade šilumos tiekėju nurodant UAB „Vilniaus energija“, yra teisėti. UAB „Vilniaus energija“ turi teisę 
tiekti šilumą Pavilionių kaime ir statytojas – gyvenamųjų namų statybos bendrija „Pavilionių vizija“ – 
pasirinko bendrovės „Vilniaus energija“ siūlomą šilumos tiekimo būdą. 
 

II. 
 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. birželio 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą 
atmetė. 

Teismas nurodė, kad 2005 m. rugpjūčio 18 d. statytojui gyvenamųjų namų statybos bendrijai 
„Pavilionių vizija“ buvo išduotas statybos leidimas daugiabučiam gyvenamajam namui Pavilionių kaime 
statyti. 2005 m. rugsėjo 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavo gyvenamųjų namų statybos 
bendrijos „Pavilionių vizija“ prašymą dėl projektavimo sąlygų sąvado, kuriuo prašoma anuliuoti dujų 
technines sąlygas Nr.789, siekiant pakoreguoti parengtą projektą ir atsisakyti dujinės katilinės įrengimo. 
Atsakovas 2005 m. rugsėjo 8 d. pateikė bendrovei „Vilniaus energija“ paraišką šilumos tiekimo projektavimo 
sąlygoms gauti. 2005 m. rugsėjo 13 d. UAB „Vilniaus energija“ išdavė technines sąlygas Nr.05197 objekto 
prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos. 2005 m. gruodžio 5 d. atsakovas išdavė projektavimo 
sąlygų sąvadą Nr. RPS 2474, kuriame numatytas leidimas projektuoti objekto prijungimą prie UAB 
„Vilniaus energija“ šilumos tinklų sistemos. Teismas nurodė, kad Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje 
numatyta, jog savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės 
tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) pateiktus statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti reikalingus 
dokumentus, pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms parengti, be kitų subjektų, ir inžinerinių tinklų 
bei susisiekimo komunikacijų savininkams ir naudotojams. Minėto įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje numatyta, 
kad statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti paslaugų teikėjus – inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų savininkus ar naudotojus, todėl į projektavimo sąlygų sąvadą įrašomos visų galimų inžinerinių 
tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų, galinčių teikti statytojui (užsakovui) paslaugas, 
nustatytos projektavimo sąlygos. Teisę pasirinkti paslaugų teikėjus numato ir Šilumos ūkio įstatymo 3 
straipsnio nuostatos. Teismas nurodė, kad UAB „Vilniaus energija“ turi licenciją, kuri šiai bendrovei iš 
esmės suteikia išimtinę teisę centralizuotai tiekti šilumą visoje Vilniaus miesto teritorijoje. Tokiu būdu 
atsakovas, atsižvelgdamas į statytojo gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Pavilionių vizija“ prašymą 
anuliuoti išduotas dujų technines sąlygas Nr.789 bei jos teisę rinktis paslaugos teikėją, pagrįstai paraišką 
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šilumos tiekimo projektavimo sąlygoms gauti pateikė bendrovei „Vilniaus energija“. Šiuo atveju nebuvo 
jokios būtinybės į projektavimo sąlygų sąvadą įrašyti visų galimų inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų savininkų ar naudotojų, galinčių teikti statytojui (užsakovui) paslaugas, nes pats statytojas, 
realizuodamas teisę pasirinkti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkus ar naudotojus, 
pateikė prašymą anuliuoti išduotas dujų technines sąlygas ir šiais savo veiksmais aiškiai parodė, kad 
nepageidauja, jog statomame objekte būtų įrenginėjama dujinio šildymo sistema. Atsižvelgiant į tai bei į tai, 
kad pareiškėjas nuomoja tik tris vietines katilines, įrengtas ant daugiaaukščių namų stogų su vietiniais 
perdavimo tinklais, nėra pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjas galėtų būti vienintelis šilumos tiekėjas 
Pavilionių kaime. Teismas nurodė, kad Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog 
savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus. 
Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. 
sausio 16 d. įsakymu Nr.4-13/D1-28, 36.1 punkte nustatyta, jog šilumos ūkio specialusis planas gali būti 
atnaujinamas, pasikeitus savivaldybės bendrajam planui. Teismas nurodė, kad pagal Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu patvirtintą Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, 
Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, 
Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui 
specialųjį planą Pavilionių kaimas yra necentralizuoto šilumos tiekimo zona, kurioje prioritetinis kuras - 
dujos. Tačiau atsakovas, išduodamas projektavimo sąlygų sąvadą, pagrįstai atsižvelgė į aplinkybę, kad 
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2004 m. gruodžio  29 d. sprendimu Nr.1-634 patvirtino Vilniaus miesto 
bendrojo plano sprendinių, susijusių su 99,45 ha teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento žemės 
naudojimo būdu, pakeitimą. Teritorijos, kurioje yra žemės sklypas, kuriame numatyta vykdyti šio ginčo 
objektu esančią šilumos įvado statybą, naudojimo būdas šiuo sprendimu pakeistas į gyvenamąją teritoriją, 
nustatant teritorijos naudojimo pobūdį – daugiaaukščių statinių statybą. Sistemiškai analizuojant šiuos du 
aktus, darytina išvada, kad minėtoje teritorijoje yra poreikis centralizuotam šilumos tiekimui, kurį gali 
vykdyti UAB „Vilniaus energija“. Be to, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2002 m. sausio 
15 d. išvadoje Nr. 64  pabrėžta, kad Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, 
Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų teritorijose vyrauja didelis užstatymo tankis, daugiaaukštė (gyvenamoji) 
statyba, o kenksmingų medžiagų koncentracijos ore viršija arba artimos leistiniems normatyvams, todėl šių 
teritorijų aprūpinimas šiluma turėtų būti vykdomas iš centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. Panašios 
nuostatos nurodytos ir Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento Aplinkos 
apsaugos skyriaus 2002 m. sausio 22 rašte Nr.11-23-12. Tai taip pat liudija, kad paraiška šilumos tiekimo 
projektavimo sąlygoms gauti pagrįstai buvo pateikta bendrovei „Vilniaus energija“. Teismas nurodė, kad 
nenustatyta aplinkybių, kurių pagrindu šiuo atveju būtų galima panaikinti projektavimo sąlygų sąvado 
ginčijamą dalį ir įpareigoti atsakovą atlikti pareiškėjo nurodomus veiksmus. Teismas nurodė, kad šiuo atveju 
nenustatyta, kad savivaldybės institucija ar konkretus tarnautojas būtų veikę neteisėtai ir padarę veiksmus, 
kurie tiesiogiai pažeistų pareiškėjo teises ar interesus. Todėl pareiškėjo prašymas dėl žalos atlyginimo taip 
pat atmestinas. Teismas nurodė, kad, atmetus pareiškėjo skundą, nėra pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas. 
 

III. 
 

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 
m. birželio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą patenkinti.  

Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas. Nurodo, kad ginčo 
atveju Vilniaus miesto savivaldybės administracija į projektavimo sąlygų sąvadą turėjo įrašyti pareiškėją. 
Pirmosios instancijos teismas šiuo atveju per plačiai išaiškino statytojo teisę pasirinkti šilumos tiekėją. Pagal 
Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 24, 25 ir 30 dalis, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 24 punktą, 
šilumos tiekėjas gali būti tik vienas tam tikroje teritorijoje. Todėl statytojas negali pasirinkti šilumos tiekėjo. 
Pareiškėjas nurodo, kad UAB „Vilniaus energija“ pagal jai išduotą licenciją turi teisę tiekti šilumą Vilniaus 
miesto teritorijoje, tačiau šioje licencijoje yra numatyta išimtis, kad UAB „Vilniaus energija“ negali tiekti 
šilumos tose Vilniaus miesto teritorijose, dėl kurių yra išduotos kitos šilumos tiekimo licencijos. Pareiškėjas 
šiuo atveju būtent ir turi licenciją tiekti šilumą Pavilionių kaime. Taigi šioje Vilniaus miesto teritorijos dalyje 
UAB „Vilniaus energija“ neturi teisės tiekti šilumą. Pareiškėjas nurodo, kad jam 2005 m. vasario 4 d. išduota 
licencija yra vėlesnis dokumentas nei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. 
sprendimas Nr. 1-634, 2004 m. kovo 30 d. bendrovės „Vilniaus energija“ licencija, Vilniaus regiono aplinkos 
apsaugos departamento 2002 m. sausio 15 d. išvada Nr. 64, Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos 
skyriaus 2002 m. sausio 22 d. raštas Nr.11-23-12, todėl šiuo atveju turi būti vadovaujamasi pareiškėjui 
išduotoje licencijoje nustatytomis sąlygomis. Vilniaus miesto savivaldybė kitus prieš tai nurodytus 
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dokumentus turėjo įvertinti, prieš išduodama pareiškėjui 2005 m. vasario 4 d. licenciją. Ginčo situacijoje šie 
dokumentai nebegali būti vertinami ir į juos nebegali būti atsižvelgiama. 

 
Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo gyvenamųjų namų statybos bendrija 

„Pavilionių vizija“ prašo apeliacinį skundą atmesti. 
Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad jis šilumos tiekėju pasirinko UAB „Vilniaus energija“ ir 

su šia bendrove sudarė atitinkamas sutartis. Jis, kaip šilumos  vartotojas, turi teisę pasirinkti šilumos tiekimo 
būdą ir, naudodamasis šia savo teise, pasirinko  paprasčiausiai eksploatuojamą, ekologiškiausią, ekonomiškai 
rezultatyviausią centralizuotą šilumos tiekimo būdą, kurį vykdo UAB „Vilniaus energija“. 

 
Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė kainų ir energetikos 

kontrolės komisija nurodo, kad, jo nuomone, pareiškėjas šiame ginče yra teisus. Nurodo, kad, nustatant 
licencijavimą energetikos sektoriuje, siekiama ne tik kontroliuoti monopolinių paslaugų teikimu užsiimančių 
energetikos įmonių veiklą, užtikrinti saugų, patikimą ir efektyvų energijos tiekimą vartotojams, veiklos 
viešumą, sąžiningą konkurenciją, santykių su vartotojais aiškumą, bet ir efektyviai prižiūrėti atskirų 
energetikos sektorių rinkas. Energetikos įmonei išduodant atitinkamą licenciją, yra apibrėžiama 
licencijuojamos veiklos teritorija, kurioje įmonei suteikiama išskirtinė teisė vykdyti licencijuojamą veiklą – 
teikti atitinkamas paslaugas visiems tos teritorijos vartotojams. Šiuo atveju galima teigti, kad yra išduodamas 
ne paprastas leidimas ūkinei–komercinei veiklai, bet išduodamas išskirtinis leidimas įmonei vykdyti 
licencijuojamą veiklą atitinkamoje teritorijoje, t. y. įmonei išduodama rinkos licencija apibrėžtoje teritorijoje. 
Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad, atsižvelgiant į bendrus energetikos įmonių licencijavimo 
principus bei sistemiškai vertinant Šilumos ūkio įstatyme suformuluotus šilumos tiekėjo bei šilumos tiekimo 
sąvokų apibrėžimus, galima teigti, kad šilumos ūkio sektoriuje turėtų būti licencijuojama tik centralizuotai 
tiekiamos šilumos rinka. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad 2004 m. kovo 30 d. bendrovei „Vilniaus 
energija“ buvo išduota šilumos tiekimo licencija Nr.L4-ST-37, kuri suteikia teisę tiekti šilumą šiai bendrovei 
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus kitose Vilniaus miesto savivaldybės ar Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas. Taigi UAB „Vilniaus energija“ 
iš esmės yra suteikta išimtinė teisė centralizuotai tiekti šilumą visoje Vilniaus miesto savivaldybės 
teritorijoje, tačiau licencijoje numatyta išimtis suponuoja galimybę savivaldybės teritorijoje veikti ir kitiems, 
mažesniems centralizuotai pagamintos šilumos tiekėjams. Vilniaus miesto savivaldybė 2005 m. vasario 4 d. 
išdavė šilumos tiekimo licenciją pareiškėjui, kuria jam ir buvo suteikta išimtinė teisė tiekti šilumą 
atitinkamoje teritorijoje, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės Pavilionių kaimo teritorijoje. Taigi nuo šio 
momento neliko jokio teisinio pagrindo toje pačioje teritorijoje veiklą pradėti vykdyti dar vienam šilumos 
tiekėjui, o vėlesni atsakovo veiksmai (projektavimo sąlygų išdavimas) yra vertintini kaip pažeidžiantys teisės 
aktų nustatytus reikalavimus. 

 
Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašo 

apeliacinį skundą atmesti. 
Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Pavilionių kaime yra galima konkurencija tarp 

centralizuotai šilumą tiekiančių įmonių ir vartotojai turi teisę pasirinkti įmonę, kuri jiems tieks šilumą. 
Nagrinėjamu atveju vartotojas pasirinko UAB „Vilniaus energija“, o atsakovas, į tai atsižvelgdamas, teisėtai 
išdavė pareiškėjo ginčijamą projektavimo sąlygų sąvadą. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad 
pareiškėjui licencija yra išduota tiekti šilumą centralizuotu būdu, tačiau jis siekia tai daryti kitu alternatyviu 
būdu, kuris neatitinka aplinkos apsaugos reikalavimų. 

 
Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo 

apeliacinį skundą atmesti. 
Atsakovas nurodo, kad jis pagrįstai paraišką šilumos tiekimo projektavimo sąlygoms gauti pateikė 

UAB „Vilniaus energija“ ir šiuo atveju nebuvo būtinybės į projektavimo sąlygų sąvadą įrašyti visų galimų 
inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų, galinčių teikti statytojui (užsakovui) 
paslaugas, nes pats statytojas, realizuodamas savo teisę pasirinkti inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų savininkus ar naudotojus, pateikė prašymą anuliuoti išduotas dujų technines sąlygas, taip savo 
veiksmais parodydamas, jog atsisako nuo pareiškėjo siūlomo dujinio šildymo būdo. Atsakovas nurodo, kad 
Šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šilumos gamyba grindžiama konkurencija tarp 
šilumos gamintojų. Šilumos gamintojas – juridinis asmuo, gaminantis ir parduodantis šilumą ir (ar) karštą 
vandenį šilumos tiekėjui arba vartotojui, jeigu šilumos gamintojas turi šilumos tiekimo licenciją (Šilumos 
ūkio įstatymo 2 str. 11 d.). Taigi tiek UAB „Vilniaus energija“, tiek pareiškėjas, turintys licencijas, 
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suteikiančias teisę verstis šilumos tiekimu, laikytini konkurentais tiek šilumos gamybos, tiek šilumos tiekimo 
rinkose. Atsakovas nurodo, kad besivystančioje Pavilionių kaimo teritorijoje nėra tikslinga riboti kitų 
šilumos tiekėjų atsiradimą ir veiklą, suteikiant išimtines teises tiekti šilumą tik dujomis sąlyginai nedidelių 
veiklos mastų įmonei ir taip ribojant pagrįstą šilumos tiekėjų konkurenciją bei užkertant kelią vartotojams 
rinktis energijos rūšį. Atsakovas nurodo, kad Šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog 
konkurencija tarp alternatyvių energijos rūšių tiekėjų vartotojų poreikiams šilumai tenkinti įgyvendinama 
šilumos ūkio specialiaisiais planais, nustatančiais vartotojų poreikių šilumai tenkinimą vartotojui 
mažiausiomis sąnaudomis, užtikrinant saugų tiekimą ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai 
pagal galiojančias taršos normas bei kitomis priemonėmis. Šilumos vartotojai turi teisę pasirinkti alternatyvių 
energijos rūšių šilumos tiekėjus, įsirengti vietinę šildymo sistemą, jei tai neprieštarauja teritorijų planavimo 
dokumentams. Atsakovas nurodo, kad, išduodant ginčijamą projektavimo sąlygų sąvadą, buvo vadovautasi 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr.1-634 „Dėl Vilniaus miesto 
bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano 
sprendinių tvirtinimo“. Šiuo sprendimu ginčo teritorijos statusas buvo pakeistas, nustatant, kad tai yra 
gyvenamoji teritorija su daugiaaukščiais statiniais. Atsižvelgiant į tai, nėra tikslinga riboti centralizuotos 
šilumos tiekėjų veiklą šioje teritorijoje. Numačius daugiaaukštę statybą, t. y. pasikeitus teritorijos užstatymo 
tankiui bei intensyvumui, padidėja transporto intensyvumas bei oro tarša. Šią situaciją dar labiau pablogintų 
daugiabučiuose namuose įrengtos dujinės šildymo sistemos, kurias siūlo pareiškėjas. Todėl atsakovas, 
siekdamas mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai, teikia prioritetą ekologiškai švariems 
šilumos šaltiniams – elektrai ir centralizuotam šilumos tiekimui.  

 
Apeliacinės instancijos teismui tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ pateikė 

dokumentus, įrodančius, kad iki gyvenamojo namo Vilniuje, Ukmergės 300B nutiesti šilumos perdavimo 
tinklai, su GNSB „Pavilionių vizija“ sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis ir šiluma nuo 2007 m. 
sausio 10 d. pradėta tiekti į šį namą. 

Pareiškėjo atstovas, įvertinęs šiuos dokumentus apeliacinio skundo reikalavimus palaikė, tačiau 
pripažino, kad pareiškėjas nebepretenduoja tiekti šilumos gyvenamajam namui Vilniuje, Ukmergės 300B, bet 
pageidauja, kad teismo sprendimu būtų išaiškinti teisės aktai, taikytini tokių ginčų sprendimui. 

Atsakovo atstovė prašė apeliacinį skundą atmesti, pakartodama argumentus, išdėstytus atsiliepime 
į apeliacinį skundą. 

Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus energija“ atstovai prašė apeliacinį skundą atmesti, 
be kitų atsiliepime į apeliacinį skundą paminėtų argumentų nurodydami ir tai, kad šiluma nuo 2007 m. sausio 
10 d. jau tiekiama namui Vilniuje, Ukmergės 300B.   

Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės kainų ir energetikos komisijos atstovas prašė ginčą 
spręsti teismo nuožiūra. 

 
Teisėjų kolegija 

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

IV. 
 

Apeliacinis skundas atmestinas.  
Pareiškėjui 2005 m. vasario 4 d. išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ŠT-1. Šilumos ūkio 

įstatymas (toliau – ir ŠŪĮ) šilumos tiekimo licenciją apibrėžia kaip dokumentą, suteikiantį licencijos turėtojui 
teisę verstis šilumos tiekimu apibrėžtoje teritorijoje (2 str. 25 p.). Šilumos tiekimas pagal ŠŪĮ 2 straipsnio 24 
punktą – centralizuotai pagamintos šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymas ir pardavimas šilumos 
vartotojams, o šilumos tiekėjas – juridinis asmuo, valdantis šilumos perdavimo tinklą, organizuojantis šio 
tinklo eksploatavimą gaminant (perkant) šilumą ir tiekiant ją vartotojams (2 str. 23 d.). Vadinasi, šilumos 
pristatymo pripažinimui šilumos tiekimu būtina, kad šiluma būtų gaminama centralizuotai ir kad iki šilumos 
vartotojo ji patektų šilumos perdavimo tinklais. Šilumos perdavimo tinklo sąvoka pateikta to paties įstatymo 
2 straipsnio 21 punkte: tai sujungtų vamzdynų ir įrenginių sistema, skirta transportuoti šilumnešiu 
(šilumnešis – specialiai paruoštas vanduo, geriamasis vanduo, garas, kondensatas, kitas skystis ar dujos, 
naudojami šilumai transportuoti (2 str. 17 p.)) šilumą iš gamintojo vartotojams. ŠŪĮ 2 straipsnyje pateikta ir 
pastato šildymo bei karšto vandens sistemos samprata, šią sistemą apibrėžiant kaip pastate įrengtą techninių 
priemonių kompleksą, skirtą į pastatą perduotai arba pastate gaminamai šilumai ir (ar) karštam vandeniui į 
patalpas pristatyti (13 punktas) bei šilumos įvado sąvoka, pagal kurią šilumos įvadas – šilumos perdavimo 
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tinklo atšaka iki pastato pirmųjų uždarančiųjų įtaisų, atskiriančių pastato šilumos įrenginius nuo šilumos 
perdavimo tinklo (19 punktas). Išanalizavus ir sistemiškai įvertinus 2 straipsnio 21 ir 13 punktuose pateiktas 
šilumos perdavimo tinklo ir pastato šildymo bei karšto vandens sistemos sąvokas, taip pat atsižvelgiant į 
šilumos įvado sąvoką, prieinama prie išvados, kad šilumos perdavimo tinklas yra vamzdynai iki pastato 
šilumos įrenginių. Taip inžineriniai tinklai (kuriems priskiriami ir šilumos tiekimo tinklai) suprantami ir 
Statybos įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, kuri nustato kad inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype 
(išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotėkų šalinimo, 
šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio 
ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais. Tai reiškia, kad tais atvejais, kai 
šiluma gaminama tame pačiame pastate, kuris šildomas, ji į pastato patalpas patenka per pastato šildymo ir 
karšto vandens sistemą, nesinaudojant šilumos perdavimo tinklais. Kadangi tokiais atvejais nėra poreikio 
jungtis prie šilumos perdavimo tinklų, vadinasi, pastato savininkas neprivalo laikytis ir nuostatų, numatytų 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio  30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų  Šilumos tiekimo ir 
vartojimo taisyklių 6 punkte – pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos techninių sąlygų 
sąvadą pastato šilumos įrenginių prijungimui prie šilumos perdavimo tinklų. Šiame punkte nurodyta, kad tokį 
prašymą teikia tik pastato savininkas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos 
perdavimo tinklų. Vadinasi, ir šilumos tiekėjo, kaip jis suprantamas pagal ŠŪĮ 2 straipsnio 23 dalį, paslaugos 
tokiais atvejais nereikalingos.   

Kaip matyti iš pareiškėjo paaiškinimų, išdėstytų jo skunde ir apeliaciniame skunde bei teisminio 
nagrinėjimo metu žodžiu pateiktų atstovo, pareiškėjas pretendavo būti šilumos tiekėju, įrengiant dujinę 
katilinę ant gyvenamojo namo stogo, kitaip tariant, šilumą gaminant tame pačiame pastate, kuris ir bus 
šildomas. Kaip jau buvo minėta, tai nelaikoma šilumos tiekimu ŠŪĮ 2 straipsnio 24 punkto prasme, kadangi 
tokiu atveju šiluma gaminama necentralizuotai ir nesijungiama prie šilumos perdavimo tinklų. Taigi, jei 
pareiškėjas ir būtų pasirinkęs vietinį šildymo būdą, įrengiant dujinę katilinę gyvenamajame name, atsakovas 
neturėtų pareigos teikti pareiškėjui paraišką šilumos tiekimo projektavimo sąlygoms gauti.  

Statytojas pasirinko kitą namo aprūpinimo šiluma būdą – centralizuotai pagamintos šilumos 
tiekimą. Tokiu atveju jis privalo laikytis tvarkos, nustatytos  Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 6 punktu: 
„Pastato savininkas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, 
privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą tiems darbams 
atlikti“. Tretysis suinteresuotas asmuo GNSB „Pavilionių vizija“ šią pareigą atliko ir kreipėsi su atitinkamu 
prašymu į savivaldybės administraciją.  

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 7 punktas nustato, kad savivaldybės institucija, gavusi 
pastato savininko prašymą prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, ne vėliau kaip 
per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką gauti iš jo pastato šilumos įrenginių prijungimo technines 
sąlygas. 

Statybos įstatymo 20 straipsnio 6 dalis nustato, kad statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti 
paslaugų teikėjus – inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkus ar naudotojus (iš nustatančiųjų 
statinio projektavimo sąlygas), todėl į projektavimo sąlygų sąvadą įrašomos visų galimų inžinerinių tinklų ir 
susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų, galinčių teikti statytojui (užsakovui) paslaugas, nustatytos 
projektavimo sąlygos. Remdamasis šia nuostata, pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad dėl 
projektavimo sąlygų turėjo būti kreipiamasi ir į jį, o namo statytojas turėjo teisę rinktis tiekėją. 

Pažymėtina, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 28 straipsnio 1 dalį, šilumos tiekėjas privalo turėti 
šilumos tiekimo licenciją. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2003 m. liepos 25 
d. nutarimu Nr.982, 24 punktas nustato, kad šilumos tiekimo licencija išduodama tik vienai įmonei tam 
tikroje teritorijoje. Pareiškėjui 2005 m. vasario 4 d. išduotoje šilumos tiekimo licencijos Nr. ŠT-1 priedo 2 
punkte nurodyta, kad „licencija išduota tiekti šilumą Licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais 
pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje – Pavilionių 
kaimo teritorijoje, išskyrus kitose Vilniaus miesto savivaldybės ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos <...> išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas“. UAB „Vilniaus energija“ turimoje 2004 m. kovo 
30 d. išduotos šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-37 priede šilumos tiekimo teritorija apibrėžta taip: 
Vilniaus miesto savivaldybės teritorija, išskyrus kitose Vilniaus miesto savivaldybės ar Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas. Formaliai vertinant prieš tai 
paminėtas teisės normas ir licencijose nurodytas šilumos tiekimo teritorijas šilumos tiekėju Pavilionių kaimo 
teritorijoje turėtų būti laikomas pareiškėjas ir į jį turėtų būti kreipiamasi dėl projektavimo sąlygų gavimo. 
Tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad pareiškėjo licencijoje nurodyta, kad ji išduota tiekti šilumą tam tikroje 
teritorijoje  licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo 
tinklais. Sąlyga šilumos tiekėjui valdyti šilumos perdavimo tinklus numatyta ir teisės aktuose (ŠŪĮ 2 str. 23 
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d., Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 4 p.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas Pavilionių 
kaime centralizuotai pagamintos šilumos tiekimo tinklų jokiu teisėtu būdu nevaldo ir tiekti centralizuotai 
pagamintą šilumą neturi techninės galimybės. Šią aplinkybę pripažino ir pareiškėjo atstovas teismo posėdžio 
metu. Tokiu atveju atsakovo kreipimasis į pareiškėją dėl techninių sąlygų pastato šilumos įrenginių 
prijungimui prie šilumos perdavimo tinklų pateikimo būtų tik formalus, nes pareiškėjas jų nebūtų galėjęs 
išduoti, kadangi nevaldo šilumos perdavimo tinklų, prie kurių galėtų būti jungiami pastato šilumos įrenginiai. 
Kitaip tariant, pareiškėjas neatitiko tiekėjui teisės aktais nustatytų reikalavimų. Atsižvelgdama į šią išvadą 
bei į tai, kad namo šildymui pasirinkus vietinio šildymo sistemą prijungimo prie šilumos tiekimo tinklo 
projektavimo sąlygos nebūtų reikalingos, kolegija nepasisako dėl pareiškėjo argumentų apie Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr.723 patvirtinto Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, 
Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, 
Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui 
specialiojo plano pažeidimą, nes tai neturi įtakos pareiškėjo teisėms ar teisėtiems interesams.   

Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo reikalavimus panaikinti Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos 2005 m. gruodžio 5 d. išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. RPS 2474 6.1 
punktą ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pateikti pareiškėjui Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos paraišką šilumos tiekimo projektavimo sąlygoms gyvenamųjų namų statybos 
bendrijos „Pavilionių vizija“ Vilniaus miesto savivaldybės Pavilionių kaime planuojamai statybai gauti, 
priėmė iš esmės teisingą sprendimą, todėl pakeitus argumentavimą, šis sprendimas paliekamas nepakeistas.   

Viena iš būtinų sąlygų žalos atlyginimui pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį – neteisėti 
valdžios institucijų veiksmai. Kadangi atsakovo neteisėtų veiksmų nenustatyta, pirmosios instancijos teismas 
pagrįstai šį reikalavimą atmetė.   

 
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų 

kolegija 
 

n u t a r i a : 
 
Apeliacinį skundą atmesti. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.  
Nutartis neskundžiama.  

 
 

1.3.6. Administracinių bylų teisena  
 
 
1.3.6.1. Dėl reikalavimų, kuriais nesiekiama išspręsti administracinio ginčo 
 
Administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių 
(interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. 
Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų 
teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. 
 
Konstatavimas, jog administracinis aktas yra neteisėtas ir naikintinas gali būti motyvu, pagrindžiančiu teismo 
sprendimą dėl šio administracinio akto panaikinimo, tačiau negali būti sprendimu dėl bylos esmės.  
 

Administracinė byla Nr. A14-261/2007  
Procesinio sprendimo kategorija 24 

 
N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
 

2007 m. kovo 13 d. 
Vilnius 

 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno, 

Sigitos Rudėnaitės (pranešėja) ir Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas), 
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sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, 
dalyvaujant pareiškėjų atstovei advokatei Jūratei Kūgytei, 

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų T. M. H. ir N. H. 
įgaliotos atstovės advokatės Jūratės Kūgytės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio 
teismo 2006 m. liepos 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų T. M. H. ir N. H. įgaliotos 
atstovės advokatės Jūratės Kūgytės skundą atsakovams Klaipėdos apskrities viršininkui Vytautui Rinkevičiui, 
Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Palangos miesto 
savivaldybės administracijai dėl Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisijos 2006 m. balandžio 6 d. 
rašto Nr. AGS-19 „Dėl skundo nagrinėjimo“ pripažinimo neteisėtu. 
 

Teisėjų kolegija 
 
n u s t a t ė: 

 
I. 

 
Pareiškėjų T. M. H. ir N. H. įgaliota atstovė kreipėsi į administracinį teismą prašydama pripažinti, 

kad Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisijos 2006 m. balandžio 6 d. raštas Nr. AGS-19 „Dėl 
skundo nagrinėjimo“ yra neteisėtas ir naikintinas; priteisti iš neteisėtą sprendimą priėmusios institucijos 
pareiškėjų naudai 100 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei išlaidas, susijusias su skundo surašymu, padavimu 
ir atstovavimu – 7 621,37 Lt. Pareiškėjų atstovė skunde ir patikslintame skunde nurodė, kad pareiškėjai 2006-
03-30 kreipėsi į Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisiją, prašydami įpareigoti Klaipėdos 
apskrities viršininką per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo suformuoti ir įregistruoti Nekilnojamojo 
turto registre 0,4 ha žemės sklypą bei sudaryti 0,4 ha žemės sklypo, suformuoto (duomenys neskelbtini) 
detaliuoju planu, 0,22 ha dalies pirkimo–pardavimo sutartį su pareiškėjais už kainą, 2004-12-07 pareiškėjų 
prašymo parduoti žemės sklypo dalį termino atsakymui pateikti suėjimo dieną, apskaičiuotą remiantis teisės 
aktais. Paaiškino, kad Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisija 2006-04-06 raštu Nr. AGS-19 
pranešė, jog atsisako nagrinėti pateiktą skundą, nes jis neatitinka Administracinių ginčų komisijų darbo 
nuostatų 13 punkto reikalavimų (skunde turi būti nurodytas konkretus skundžiamas veiksmas ar aktas, jo 
priėmimo data, suformuluotas aiškus reikalavimas, nurodant jį pagrindžiančias aplinkybes bei patvirtinant 
tinkamais įrodymais). Komisija nurodė, kad neaišku, koks administracinis aktas ar veiksmas yra 
skundžiamas, o skunde suformuluotas reikalavimas nepriskirtinas administracinių ginčų komisijos 
kompetencijai. Pareiškėjų atstovės nuomone, toks Komisijos sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes 
apskrities administracinių ginčų komisija nagrinėja skundus (prašymus) dėl teritorinių valstybinio 
administravimo subjektų, t. y. dėl apskrityje esančių valstybės institucijų, įstaigų, tarnybų bei jų valstybės 
tarnautojų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų 
atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo. Klaipėdos 
apskrities viršininko, kaip teritorinio viešo administravimo subjekto, funkcijų, nustatytų Apskrities valdymo 
įstatyme, nevykdymas priskirtinas Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisijos kompetencijai. 

Atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko administracija prašė skundo netenkinti. Atsakovo 
atstovo nuomone, Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisija pagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjų 
skundą, nes pareiškėjų skundas pagal kompetenciją nėra priskirtas nagrinėti šiai komisijai. Skundu nebuvo 
prašoma nustatyti, ar teritorinio valstybinio administravimo subjekto veiksmai buvo teisėti, pagrįsti, ar 
nevilkinamas institucijos kompetencijai priskirtų veiksmų vykdymas, o buvo prašoma įpareigoti atlikti 
veiksmus. 
 

II. 
 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. liepos 5 d. sprendimu nusprendė pareiškėjų 
T. M. H. ir N. H. atstovės advokatės J. Kūgytės skundą atmesti kaip nepagrįstą. 

Teismas nurodė, jog iš Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisijos 2006-04-06 atsakymo 
Nr. AGS-19 matyti, kad šiuo raštu komisijos pirmininkas, vadovaudamasis Vyriausybės 1999-05-04 
nutarimu Nr. 533 patvirtintų Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 23 punktu, spręsdamas prašymo 
priėmimo klausimą, konstatavo, kad pareiškėjų skundas nebus sprendžiamas, kadangi neatitinka minėtų 
Nuostatų 13 punkto reikalavimų, bei vadovaujantis Administracinių ginčų komisijų įstatymo 5 straipsniu 
nepriskirtas nagrinėti administracinių ginčų komisijos kompetencijai. Pagal Administracinių ginčų komisijų 
įstatymo 2 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnį administracinių ginčų komisija yra ikiteisminė skundų (prašymų) dėl 
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priimtų individualių administracinių aktų ar valstybės tarnautojų veiksmų (neveikimo) viešojo 
administravimo srityje nagrinėjimo institucija ir skundų nagrinėjimo procedūroms taikytinos analogiškos 
taisyklės kaip teisminio nagrinėjimo metu. Administracinių ginčų komisijų įstatymo 5 straipsnio 2 dalis 
numato, kad apskrities administracinių ginčų komisija nagrinėja skundus (prašymus) dėl teritorinių 
valstybinio administravimo subjektų, t. y. dėl apskrityje esančių valstybės institucijų, įstaigų, tarnybų bei jų 
valstybės tarnautojų, taip pat apskrities teritorijoje esančių savivaldybių institucijų, įstaigų, tarnybų bei jų 
valstybės tarnautojų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų 
atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo. 
Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 12 punkte nurodyta, kad skundas (prašymas) komisijai 
surašomas pagal ABTĮ nustatytus formos ir turinio reikalavimus. Nuostatų 13.5 punkte nurodyta, kad skunde 
nurodomas konkretus skundžiamas veiksmas ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data. 

Teismas nustatė, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2006-03-03 raštu Nr.GS-139-
(3.3-3.1) pareiškėjams buvo nurodyta, kad yra derinama parengta valstybinių miškų schema su Palangos 
miesto savivaldybe, Kretingos miškų urėdija, Klaipėdos apskrities viršininko administracija. Derinimo metu 
buvo pareikštos pastabos dėl to, kad detaliųjų planų suplanuoti sklypai yra priskirti valstybiniams miškams. 
Kai valstybinis miškotvarkos institutas pateiks patvirtintą valstybinių miškų schemą, bus galima atsakyti į 
rūpimą klausimą. Pareiškėjai skunde Komisijai nurodė, kad šiuo raštu nėra atsakyta, ar jiems bus parduota 
pagal detalųjį planą suformuotos kitos paskirties žemės sklypo dalis. Teismo vertinimu, tai reiškia, jog 
pareiškėjų netenkina pateikto atsakymo turinys ir 2006-03-30 skundu pareiškėjai administracinių ginčų 
komisijos prašė įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininką per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo 
suformuoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre 0,4 ha žemės sklypą bei sudaryti 0,4 ha žemės sklypo, 
suformuoto (duomenys neskelbtini) detaliuoju planu, 0,22 ha dalies pirkimo–pardavimo sutartį su pareiškėjais 
už kainą, 2004-12-07 pareiškėjų prašymo parduoti žemės sklypo dalį termino atsakymui pateikti suėjimo 
dieną, apskaičiuotą remiantis teisės aktais. Teismo vertinimu, iš šio prašymo turinio akivaizdu, kad 
formuluojamas prašymas nėra susijęs su Klaipėdos apskrities viršininko 2006-03-03 atsakymu, o reiškiami 
savarankiški reikalavimai, susiję su įpareigojimų nustatymu administravimo subjektui. Todėl pareiškėjų 
pareikšti reikalavimai dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įpareigojimo atlikti konkrečius 
veiksmus, o ne prašant ištirti akto ar veiksmų teisėtumą, nepatenka į administracinių ginčų komisijos 
nagrinėjimo kompetencijos ribas. Teismas pažymėjo, kad administracinių ginčų komisijos kompetencijai 
priskiriama spręsti dėl atsakovo 2006-03-03 rašto Nr. GS-139-(3.3-3.1) teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau šiai 
komisijai nesuteikta kompetencija spręsti klausimą pagal pareiškėjų pateikto skundo reikalavimų apimtis. 
Teismas padarė išvadą, kad administracinių ginčų komisijai pareiškėjų pateiktas skundas reikalavimų 
apimtimi neatitiko šios komisijos kompetencijos, todėl jį pagrįstai buvo atsisakyta priimti Nuostatų 13 punkto 
pagrindu. 

Taip pat teismas nurodė, jog pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, skundus dėl 
žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų 
dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir 
Vyriausybės įgaliota institucija. Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko 
neapsvarstytų prašymų ir skundų. Ginčus, kilusius iki sprendimo dėl žemės įsigijimo priėmimo, ikiteismine 
tvarka nagrinėja apskričių viršininkai ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Asmuo, 
nesutinkantis su apskrities viršininko sprendimu, priimtu išnagrinėjus tokį ginčą, gali jį apskųsti Nacionalinei 
žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, o pastarosios sprendimą – teismui. Teismas pažymėjo, kad šios 
kategorijos administracinių ginčų nagrinėjimui Žemės reformos įstatymas nustato kitokią tvarką ir tokie 
ginčai nėra nagrinėtini administracinių ginčų komisijų. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad 
Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisija 2006-04-06 raštu Nr. AGS-19 pagrįstai atsisakė nagrinėti 
pareiškėjų 2006-03-30 skundą, pateiktą kaip nepriskirtą administracinių ginčų komisijos kompetencijai. 

Be to, teismas nurodė, jog šiuo sprendimu pareiškėjų skundo reikalavimai pripažinti nepagrįstais, 
todėl pareiškėjai neįgyja teisės reikalauti teismo išlaidų atlyginimo. 

 
III. 

 
Pareiškėjų T. M. H. ir N. H. įgaliota atstovė advokatė J. Kūgytė apeliaciniu skundu prašo 

panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006-07-05 sprendimą ir priimti naują sprendimą, 
kuriuo būtų patenkinamas pareiškėjų skundas ir Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisijos 2006-
04-06 raštas Nr. AGS-19 „Dėl skundo nagrinėjimo“ būtų panaikintas kaip neteisėtas; taip pat prašo priteisti iš 
neteisėtą sprendimą priėmusios institucijos 150 Lt žyminio mokesčio ir išlaidas, susijusias su skundo 
surašymu ir padavimu bei atstovavimo išlaidas – 7 621,37 Lt. 
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Apeliantė paaiškina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 27 straipsnio 2 dalis bei 
Administracinių ginčų komisijų įstatymo 5 straipsnio 2 dalis numato, jog apskrities administracinių ginčų 
komisijai gali būti paduodamas skundas dėl apskrityje esančių teritorinio valstybinio administravimo 
subjektų priimtų individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo), išskyrus jeigu įstatymai numato 
kitaip. Pareiškėjų 2006-03-30 skunde, pateiktame Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisijai, yra 
nurodytas konkretus Klaipėdos apskrities viršininko V. Rinkevičiaus 2006-03-03 raštas Nr. GS-139-(3.3-3.1) 
ir skundžiamas šio rašto nepagrįstumas ir neteisėtumas, kadangi iš jo turinio akivaizdu, jog Klaipėdos 
apskrities viršininkas V. Rinkevičius vengia ar vilkina priimti sprendimą dėl pareiškėjų 2006-02-06 prašymo 
parduoti jiems suformuotą laisvos valstybinės žemės sklypą, nors reikalingi Palangos miesto savivaldybės 
institucijų sprendimai yra priimti. Klaipėdos apskrities viršininkas, vengdamas iš esmės spręsti pareiškėjų 
klausimą dėl laisvos valstybinės žemės įsigijimo, nevykdo jo kompetencijai įstatymu priskirtos funkcijos. 
Teismas nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjų skunde pateikti reikalavimai nepatenka į administracinių 
ginčų komisijos kompetencijos ribas. Paaiškina, kad sprendimas dėl skunde pateikto reikalavimo įpareigoti 
Klaipėdos apskrities viršininką atlikti konkrečius veiksmus yra neatsiejamai susijęs ir gali būti priimtas tik 
išnagrinėjus Klaipėdos apskrities viršininko neveikimo ar vilkinimo vykdyti jam įstatymo priskirtas funkcijas 
pagrįstumą ir teisėtumą. 

Teismo pateikiami argumentai dėl to, kokį reikalavimą pareiškėjai turėjo suformuluoti, yra 
nenuoseklūs. Teismo išvadų nepatvirtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004-12-21 nutartis 
administracinėje byloje Nr. A7-915/2004, kuria teismas rėmėsi. Paaiškina, kad šiuo atveju pareiškėjų 2006-
03-30 skundo Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisijai dalykas yra prašymas ginti pareiškėjų 
teises nurodytu būdu, t. y. įpareigojant viešojo administravimo subjektą atlikti tam tikrus konkrečius 
veiksmus. Minėtame skunde pareiškėjų suformuluotas reikalavimas aiškiai patenka į teismo ir 
administracinių ginčų komisijos kompetencijos ribas. Be to, apeliantės teigimu, teismas ir administracinė 
ginčų komisija negali nuspręsti nenagrinėti skundo dėl formalios priežasties – galimai netikslaus skundo 
reikalavimo suformavimo. Tai pažeidžia Konstitucijos 30 straipsnio l dalies nuostatas, užtikrinančias asmens 
teisę kreiptis į teismą. Galimų netikslumų pašalinimui administracinėje teisenoje yra skirtas skundo trūkumų 
šalinimo institutas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str.). Be to, teisės doktrina įtvirtina taisyklę, 
kad galutinai asmens pažeistos teisės gynimo būdą nustato teismas. Net pareiškėjų reikalavimui esant 
nepakankamai tiksliam, teismas turi teisę pats parinkti tinkamiausią asmens pažeistų teisių gynimo būdą. 

Apeliantės nuomone, teismas taip pat nepagrįstai vadovavosi Žemės reformos įstatymo 18 
straipsnio 2 dalimi. Paaiškina, kad minėtame įstatyme reglamentuota privaloma ikiteisminė ginčų 
nagrinėjimo tvarka nustatyta tik konkrečiai apibrėžtiems ginčams, t. y. tiems, kurie kyla dėl institucijų 
(pareigūnų) jau atliktų veiksmų (priimtų sprendimų), susijusių su žemėnaudos formavimu, dokumentų žemės 
privatizavimui ar nuomai parengimu. Pareiškėjų pateiktas skundas, nepatenka į Žemės reformos įstatymo 18 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtą taikymo sritį, nes jų skundas yra susijęs su valstybinės žemės įsigijimu. Be to, 
ikiteisminė tvarka taikoma tik ginčams dėl institucijų (pareigūnų) atliktų veiksmų, o pareiškėjų skundas yra 
susijęs su Klaipėdos apskrities viršininkui pavestų funkcijų nevykdymu ar vilkinimu. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2006-05-30 nutartyje administracinėje byloje Nr. A13-1006/2006 yra konstatavęs, kad 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio l dalies, 15 straipsnio l dalies bei Administracinių ginčų 
komisijų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatų sisteminė analizė leidžia padaryti išvadą, kad tais atvejais, 
kai valstybės ar savivaldybės institucija (pareigūnas) iki sprendimo priėmimo vengia atlikti jų kompetencijai 
priskirtus veiksmus, toks neveikimas gali būti skundžiamas tiesiogiai teismui arba apskrities administracinių 
ginčų komisijai. 

Atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepimu prašo apeliacinio skundo 
netenkinti. Paaiškina, kad Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisijos 2006 m. balandžio 6 d. raštas 
Nr. AGS-19 „Dėl skundo nagrinėjimo“ yra surašytas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir jame aiškiai 
nurodyta, kodėl pareiškėjų skundas nebuvo nagrinėjamas. Pareiškėjų skundas neatitiko Administracinių 
ginčų komisijų darbo nuostatų 13 punkto reikalavimų. 

 
Teisėjų kolegija 

 
k o n s t a t u o j a: 
 
               Administracinė byla nutrauktina kaip nenagrinėtina administracinių teismų (ABTĮ 101 str. 1 d. 1 p.) 

Administraciniai teismai nagrinėja administracinius ginčus pagal Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 5 straipsnyje nustatytų subjektų prašymus (skundus), kuriais jie siekia, kad teismas apgintų pažeistas 
ar ginčijamas jų teises arba įstatymų saugomus interesus. 



. Nutartys ir sprendimai                      Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje 

 
 
 

 116 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnis nustato galimų administracinio teismo 
sprendimų, kurie gali būti priimami išnagrinėjus bylą iš esmės, rūšis: 

,,1) atmesti skundą (prašymą) kaip nepagrįstą; 
2) patenkinti skundą (prašymą) ir panaikinti skundžiamą aktą (ar jo dalį) arba įpareigoti atitinkamą 

administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį teismo patvarkymą; 
3) patenkinti skundą (prašymą) ir įpareigoti savivaldybių administravimo subjektą atitinkamai 

įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą; 
4) patenkinti skundą ir išspręsti ginčą kitu įstatymų numatytu būdu; 
5) patenkinti skundą (prašymą) ir priteisti atlyginti turtinę ar moralinę žalą fiziniam asmeniui ar 

organizacijai, padarytą valstybės ar vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų bei jų tarnautojų, einančių 
tarnybines pareigas, neteisėtais veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje (Civilinio kodekso 
485 str.).“ 

Sistemiškai vertinant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, išplaukia išvada, kad 
administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių 
(interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. Tai reiškia, 
kad reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų 
teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.   

Nagrinėjamoje byloje pareiškėjų atstovė pirmosios instancijos teismui pareiškė reikalavimą 
,,pripažinti, kad Klaipėdos apskrities administracinių ginčų komisijos 2006 m. balandžio 6 d. raštas Nr.AGS-
19 ,,Dėl skundo nagrinėjimo“ yra neteisėtas ir naikintinas“. Konstatavimas, kad administracinis aktas yra 
neteisėtas ir naikintinas gali būti motyvu, pagrindžiančiu teismo sprendimą dėl šio administracinio akto 
panaikinimo, tačiau negali būti sprendimu dėl bylos esmės. Kitų reikalavimų pareiškėjų atstovė pirmosios 
instancijos teismui nepareiškė ir teismas jų nenagrinėjo. Apeliacinės instancijos teisme naujų reikalavimų 
kėlimas negalimas (ABTĮ 130 str. 5 d.). 

Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka pareiškėjų atstovė patvirtino, kad pareiškėjai šioje byloje 
nesiekia, kad administracinių ginčų komisija priimtų ir išnagrinėtų jų skundą arba kad jų teisės būtų apgintos 
kitu ABTĮ 85 straipsnyje numatytu būdu; atsakovo priimto akto neteisėtumo konstatavimas jiems reikalingas 
reikalavimų, reiškiamų kitoje administracinėje byloje, pagrįstumo įrodymui.  

Dėl visumos nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas 
turėjo atsisakyti priimti pareiškėjų skundą; teismui to nepadarius, administracinė byla nutraukiama 
apeliacinės instancijos teisme. 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 

dalies 5 punktu, teisėjų kolegija  
 

n u t a r i a: 
 

Pareiškėjų atstovės apeliacinį skundą atmesti. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. 
liepos 5 d. sprendimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti. 

Nutartis neskundžiama. 

 
 
1.3.6.2. Dėl administracinės bylos nagrinėjimo ribų 
 
Administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti neapibrėžtos. Nagrinėjimo apimtis apsprendžiama pagal 
pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises 
ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius 
atitinkamus visuomeninius santykius. Priešingu atveju būtų pažeistos ginčo šalių teisių ir pareigų vienovės 
principas, procesinių staigmenų negalimumo principas, kiltų pagrįstos abejonės dėl teismo nešališkumo. 

Administracinė byla Nr. A17-217/2007 
Procesinio sprendimo kategorija 11.3; 11.5.3 
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S P R E N D I M A S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 
2007 m. kovo 1 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus 
Baranovo (kolegijos pirmininkas), Nijolės Piškinaitės ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant 
Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareiškėjui J. A. B. B., tretiesiems suinteresuotiems asmenims L. B., V. 
A. B. B., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Kauno 
rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. 
liepos 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. A. B. B. skundą atsakovui Kauno rajono 
savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims M. B. B., Ž. R., L. B., V. A. B. B., P. T., A. G., M. D. 
dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atkurti nuosavybės teises.  

 
Teisėjų kolegija  

 
n u s t a t ė: 

 
I. 
 

Pareiškėjas J. A. B. B. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 2-4), patikslintu skundu (b. l. 66-68) 
kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. 
spalio 7 d. įsakymo Nr. ĮS-1392 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo” dalį, kuria atsisakyta atkurti nuosavybės 
teises į 70 procentų K. B. gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), ir pripažinti teisę atkurti 
nuosavybės teises į visą K. B. gyvenamąjį namą bei įpareigoti atsakovą atkurti nuosavybės teises į nurodytą 
gyvenamąjį namą. 

Pareiškėjas nurodė, kad K. B. mirė 1965 metais ir savo kilnojamo turto 30 procentų testamentu po 
savo mirties paliko P. V., A. T., P. A., V. L. ir kitiems giminaičiams, jeigu jie gyvena Lietuvoje. Mirus K. B. 
jo palikimas buvo priimtas. Prašymai atkurti nuosavybės teises į išlikusį K. B. nekilnojamą turtą paduoti 
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 
nustatytu laiku. K. B. testamentiniai įpėdiniai, padavę prašymus dėl nuosavybės atkūrimo, turi teisę atkurti 
nuosavybės teises į visą K. B. išlikusį turtą, t. y. į visą gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini).  

Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 83-84) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip 
nepagrįstą. 

Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas ir kiti testamentiniai įpėdiniai neturi teisės atkurti nuosavybės 
teisių į visą K. B. priklaususį namą, nes pagal K. B. testamentą paveldėjo 30 procentų K. B. priklausiusio 
namo. Be to, pareiškėjas prašo panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. 
spalio 7 d. įsakymo Nr. ĮS-1392 dalį, kuria atsisakyta atkurti nuosavybės teises į 70 procentų K. B. 
gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), tačiau įsakyme tokios dalies nėra.  

 
II. 

 
Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. liepos 5 d. sprendimu (b. l. 110-112) pareiškėjo 

skundą patenkino – panaikino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. 
įsakymą Nr. ĮS-1392 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo“. Įpareigojo Kauno rajono savivaldybę atkurti 
nuosavybės teises į visą K. B. gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini). 

Teismas nustatė, kad išlikusio nekilnojamojo turto buvęs savininkas K. B. 1964 m. rugsėjo 26 d. 
testamento c punkte nurodė, kad paskiria 30 procentų tos pačios dalies turto, nurodytos testamento trečioje 
dalyje, P. V., A. T., P. A., V. L. ir kitiems savo giminaičiams, kuris jiems atiteks po jo mirties, jeigu jie 
gyvena Lietuvoje. Taigi šiuo atveju testatoriaus valia reiškia, kad testatorius, nurodytas testamente turto 
dalis, susidedančias iš grynųjų pinigų indėlio banke ir pajamas, gautas iš testatoriaus gyvybės draudimo 
poliso, kurį testatorius laikė Kelionių draudimo kompanijoje Laisvosios Europos komiteto vardu (3 000 JAV 
dolerių), paliko 30 procentų minėtos turto dalies nurodytiems Lietuvoje gyvenantiems giminaičiams. K. B. 
mirus 1965 metais, jo palikimą priėmė pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys: M. L. B. B., Ž. R., L. B., 
V. A. B. B. ir M. D. Prašymus savivaldybei atkurti nuosavybės teisės į dėdės K. B. nekilnojamąjį turtą 1991 
m. gruodžio 23 d. pateikė pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys vėliau. Pretendentai prašė atkurti nuosavybės 
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teises į K. B. nuosavybės teise priklausiusį nekilnojamąjį turtą (duomenys neskelbtini). Teismas nurodė, kad 
specialus teisės aktas – Atkūrimo įstatymas, būtent 2 straipsnio l dalies 2 punktas, įtvirtino teisę asmenims, 
kuriems miręs turto savininkas testamentu paliko savo turtą, nepaisant to, kad testamente nėra duomenų apie 
nekilnojamojo turto palikimo faktą, atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Atsakovas iš 
esmės neginčijo pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų, K. B. testamentinių įpėdinių, teisės paveldėti 
išlikusį nekilnojamą turtą. Teismas konstatavo, kad aplinkybė, jog testatorius paliko testamente apibrėžtą jo 
kilnojamojo turto dalį Lietuvoje gyvenantiems giminaičiams, nepanaikina teisės, o priešingai sukurią faktinių 
aplinkybių pagrindą, pagal Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio l dalies 2 punktą, atkurti nuosavybės teises į visą 
testamente nenurodytą mirusio testatoriaus išlikusį nekilnojamąjį turtą. Teismas pažymėjo, kad K. B. 
testamentiniai įpėdiniai, t. y. pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys, padavę prašymus atkurti 
nuosavybės teisės į K. B. išlikusį nekilnojamą turtą, įgijo teisę atkurti nuosavybės teises į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą pagal Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio l dalies 2 punktą, 4 dalį ir 10 straipsnio nuostatas. 
Teismas nurodė, kad skundo turinys ir pareiškėjo paaiškinimai patvirtina, jog pareiškėjas ginčija skundžiamą 
sprendimą, nesutikdamas su nuosavybės teisių į 30 procentų K. B. gyvenamojo namo, esančio (duomenys 
neskelbtini), atkūrimu. Teismas pažymėjo, kad skundžiamu sprendimu nepagrįstai nuspręsta išmokėti 
pareiškėjui ir kitiems suinteresuotiems asmenims 30 procentų priskaičiuotos kompensacijos sumos 
kiekvienam. Kompensacijos suma už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą ir kiekvienam 
pretendentui išmokėtinos kompensacijos sumos dalis turi būti skaičiuojamos nuo viso gyvenamojo namo 
vertės kiekvienam pretendentui. Todėl, esant minėtoms aplinkybėms, teismas panaikino visą skundžiamą 
sprendimą, kaip vientisą dokumentą, pažeidžiantį pareiškėjo ir kitų suinteresuotų asmenų teises paveldėti 
pagal testamentą visą išlikusį K. B. nekilnojamąjį turtą. 

 
III. 

 
Atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu (b. l. 117-118) prašo 

Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 5 d. sprendimą panaikinti ir pareiškėjo skundą 
atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 

1. Teismas sprendime nurodo, kad byloje pakako duomenų patvirtinti, jog pareiškėjas ir kiti 
suinteresuotieji asmenys įgijo teisę atkurti nuosavybės teises į K. B. išlikusį nekilnojamąjį turtą, ir kad 
pastarieji yra priėmę palikimą pagal testatoriaus nurodytą valią. Tačiau kokie tai duomenys, teismas 
nenurodo. Teismas sprendime privalo nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia sprendimą (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 86 str. 2 d.). Tai leidžia daryti prielaidą, kad teismo sprendimas 
nepagrįstas ir naikintinas. 

2. Teismas sprendime motyvuoja, kad skundo turinys ir pareiškėjo paaiškinimai patvirtino, jog 
pareiškėjas ginčija skundžiamą sprendimą, nesutikdamas su nuosavybės teisės tik į 30 procentų K. B. 
gyvenamojo namo atkūrimu ir mano, kad tai pažeidžia pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų teises paveldėti 
visą išlikusį nekilnojamąjį turtą. Kaip minėta atsiliepime, savivaldybė neginčija pareiškėjo ir suinteresuotų 
asmenų teisės į 30 procentų K. B. išlikusio nekilnojamojo turto. Todėl, atsakovo manymu, teismas neturėjo 
teisinio pagrindo naikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. 
įsakymo Nr. ĮS-1392 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo“, kaip išeidamas iš pareiškėjo reikalavimo ribų. 
Teismas, tenkindamas pareiškėjo suformuluotus rašytinius reikalavimus, pažeidė ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 
7 punktą. 

Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 167-169) prašo Kauno apygardos 
administracinio teismo 2006 m. liepos 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.  

Pareiškėjas nurodo, kad apelianto motyvas, jog teismo sprendimas yra nemotyvuotas, neatitinka 
bylos aplinkybių. Teismas sprendime nurodė, kad K. B. testamentu paliko savo turtą Lietuvoje gyvenantiems 
giminaičiams ir ši aplinkybė sukuria teisę atkurti nuosavybės teises į visą išlikusį nekilnojamąjį K. B. turtą. 
Teismas, panaikindamas skundžiamą sprendimą, vadovavosi ABTĮ 85-87 straipsniais, todėl nepažeidė ABTĮ 
23 straipsnio 2 dalies 7 punkto. Teismo sprendimas yra teisėtas ir pagristas bei atitinka ABTĮ 86 straipsnio 
reikalavimus. 

 
Teisėjų kolegija 

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

Pareiškėjas J. A. B. B. pateikė tris reikalavimus: 1) panaikinti Kauno rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. ĮS-1392 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo“ dalį, 
kuria atsisakyta atkurti nuosavybės teises į 70 procentų K. B. gyvenamojo namo, esančio (duomenys 
neskelbtini); 2) pripažinti teisę atkurti nuosavybės teises į visą K. B. gyvenamąjį namą; 3) įpareigoti atsakovą 
atkurti nuosavybės teises į nurodytą gyvenamąjį namą. Reikalavimo visiškai panaikinti Kauno rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. įsakymą Nr. ĮS-1392 „Dėl nuosavybės teisių 
atkūrimo“ nėra. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą ir įvertinęs faktines 
bylos aplinkybes, nustatė, kad ne tik dalis skundžiamo įsakymo žeidžia pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų 
asmenų teises paveldėti pagal testamentą visą išlikusį K. B. nekilnojamąjį turtą, todėl panaikino jį visiškai. 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 7 punkte rašoma, kad skunde 
(prašyme) turi būti nurodytas pareiškėjo reikalavimas, o galutiniai skundo (prašymo) reikalavimai išdėstomi 
teisminių ginčų metu (ABTĮ 82 str. 7 d.). 

Pagal ABTĮ 72 straipsnį atsiliepime atsakovas nurodo, sutinka ar nesutinka su skundo 
reikalavimais. 

Teismo sprendimas laikomas teisėtu, jei atsakoma į visus pareikštus pagrindinius reikalavimus 
(ABTĮ 86 str. 3 d.). 

Minėtos teisės normos formuluoja tam tikras elgesio taisykles – pateikiant, atsiliepiant, nagrinėjant 
pareikštus reikalavimus, kurių privalo paisyti tiek pareiškėjas, tiek atsakovas, tiek teismas. Tačiau įstatymų 
leidėjas nėra apibrėžęs teisės normomis situacijų, kai teismas išnagrinėja reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti 
ir koks turėtų būti apeliacinės instancijos teismo teisinis elgsenos variantas skundžiamo sprendimo atžvilgiu. 

Iš cituotų ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punkto, 82 straipsnio 7 dalies, 72 straipsnio, 86 straipsnio 3 
dalies analizės teigtina, jog administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti neapibrėžtos. Nagrinėjimo 
apimtis apsprendžiama pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus. Tik tiksli jų formuluotė gali 
atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, 
taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius. Priešingu atveju būtų pažeistos 
ginčo šalių teisių ir pareigų vienovės principas, procesinių staigmenų negalimumo principas, kiltų pagrįstos 
abejonės dėl teismo nešališkumo, jo socialinės paskirties. 

Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimas priimtas viršijant pareikštų skundo reikalavimų ribas 
panaikinant ir skundžiamo Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. 
įsakymo Nr. ĮS-1392 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo“ neprašytus panaikinti 2-4 punktus, liečiančius 
išmokėtinų sumų priskaičiavimą už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei atlyginimo tvarką, Kauno 
apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 5 d. sprendimas negali būti laikomas teisėtu. 
 

V. 
 

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 
straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad nuosavybės teisės į gyvenamuosius namus gali būti atkurtos 
asmenims, kuriems miręs turto savininkas testamentu paliko savo turtą, nepaisant to, kad testamente nėra 
duomenų apie žemės ar kito nekilnojamojo turto palikimo faktą, o šiems mirus – jų sutuoktiniui, tėvams 
(įtėviams), vaikams (įvaikiams) ar šių asmenų sutuoktiniui bei vaikams. Taigi pastarosios teisės normos 
pagrindu nuosavybės teisės į gyvenamuosius namus gali būti atkurtos ir tokiu atveju, kai testamente apie 
tokio turto palikimą neužsimenama, t. y. kai testamente įvardijami tik paveldėtojai ar įvardijami paveldėtojai 
ir jiems paliekamas kilnojamasis turtas ar jo dalis. Tuo pačiu reikia pažymėti, kad testamento paskirtis yra 
įgyvendinti palikėjo valią, kuri negali būti interpretuojama kitaip negu nurodyta testamente. Paveldėjimas – 
tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų perėjimas jo įpėdiniams. 

Iš prie administracinės bylos pridėto K. B. testamento c punkto matyti, kad atitinkamiems 
asmenims buvo paskirta 30 procentų K. B. turto dalies, išvardinto testamente, bet ne visas turtas, todėl 
pareiškėjas turi teisę pretenduoti tik į tą turto dalį, kuri fiksuota sandoryje. Priešingu atveju bus ignoruojama 
testatoriaus valia dėl jo turto dalies palikimo testamentu ne fiziniams asmenims ir netinkamai aiškinama 
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 
dalies 2 punkto nuostata, aptarianti testamentu paliekamą turtą, į kurį gali būti atkurtos nuosavybės teisės. 

Pareiškėjas J. A. B. B., būdamas K. B. brolio sūnus, remiantis Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 
dalimi, nepatenka į kitą dalį piliečių, turinčių teisę atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, nurodytą 
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 3 straipsnyje, 
sąrašą. Kauno apygardos administracinio teismo argumentas, esą „aplinkybė, jog testatorius paliko 
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testamente apibrėžtą jo kilnojamo turto dalį Lietuvoje gyvenantiems giminaičiams, nepanaikina teisės, o 
priešingai sukurią faktinių aplinkybių pagrindą pagal Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio l dalies 2 punktą atkurti 
nuosavybės teises į visą testamente nenurodytą mirusio testatoriaus išlikusį nekilnojamą turtą“ niekuo 
neparemtas. 

Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjas, tretysis suinteresuotas asmuo  V. A. B. 
B. patvirtino, jog K. B. priklausęs namas yra parduotas, o tai neabejotinai patvirtina, jog jis priskirtinas 
valstybės išperkamiems namams, už kuriuos atlyginama įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos 
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 15-16 str.). 

Tokiu būdu Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl nuosavybės 
teisių atkūrimo“ 1 dalis, kuria nutarta atkurti K. B. turto testamentiniams paveldėtojams K. B. nuosavybės 
teise priklausiusio gyvenamojo namo 30 procentų ir negrąžinti šio turto kaip valstybės išperkamo natūra, 
visiškai pagrįsta ir teisėta. Tenkinti pareiškėjo reikalavimo panaikinti Kauno rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. ĮS-1392 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo“ dalį, 
kuria atsisakyta atkurti nuosavybės teises į 70 procentų K. B. gyvenamojo namo, esančio (duomenys 
neskelbtini) bei išvestinius iš pastarojo antrąjį ir trečiąjį reikalavimus nėra juridinio pagrindo. 

 
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų 

kolegija 
 
n u s p r e n d ž i a: 
 

Kauno rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą patenkinti. 
Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. liepos 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują 

sprendimą. 
Pareiškėjo J. A. B. B. skundą atmesti. 
Sprendimas neskundžiamas. 

 
 
1.3.6.3. Dėl kriterijų skiriant, kada ginamas viešasis interesas, o kada pareiškėjas gina savo subjektines 
teises ar įstatymo saugomus interesus; dėl asmenų subjektinių teisių detaliojo planavimo procese 
 
Sistemiškai vertinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 3 dalies 1 punktą ir 3 punktą, 
56 straipsnio 1 dalį, darytina išvada, kad tada, kai pareiškėjas reikalavimą grindžia savo privačių subjektyvių 
teisių ar interesų pažeidimu, vertintina, jog pareiškėjas kreipėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 
straipsnio 1 dalies tvarka gindamas savo paties pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymų saugomą 
interesą. O tais atvejais, kai pareiškėjas savo skundą grindžia tuo, kas yra reikšminga, reikalinga, vertinga 
visuomenei ar jos daliai, vertintina, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo 
5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 56 straipsnio 1 dalies pagrindu gindamas viešąjį interesą.   
Asmens subjektinė teisė ar įstatymo saugomas interesas yra visų pirma konkretaus asmens vertybė, ji yra 
reikšminga, reikalinga, vertinga konkrečiam teisės subjektui. Galima situacija, kad asmens subjektinė teisė ar 
įstatymo saugomas interesas bus akumuliuota tam tikru mastu su tuo, kas reikšminga, reikalinga, vertinga ne 
tik konkrečiam subjektui, bet ir visuomenei ir jos daliai; o asmuo, teisme apgindamas savo subjektinę teisę ar 
įstatymo saugomą interesą, tuo pačiu tam tikru mastu turėtų įtakos viešojo intereso apsaugai. Šiuo atveju 
negalima teigti, kad esant tokioms aplinkybėms asmuo praranda teisę kreiptis į teismą gindamas savo 
subjektinę teisę ar įstatymo saugomą interesą, kadangi tai nėra nustatyta įstatymu.  
Asmenų subjektines teises dalyvauti detaliojo plano viešame svarstyme valdžios institucijos turi užtikrinti 
tokiu būdu, kad šios teisės būtų realios, o ne iliuzinės.  
Teisės normos suteikia subjektinę teisę asmenims, kad aplinka, betarpiškai susijusi su jų gyvenimo ir veiklos 
vieta, statant statinius būtų pakeista laikantis teisės normų reikalavimų.  Ši teisės norma trečiųjų asmenų 
teisių ir interesų apsaugos nesieja su nuosavybės teise. 
 

Administracinė byla Nr. A3-64/2007 
Procesinio sprendimo kategorija 13.2.; 14.3 (S) 
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N U T A R T I S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 
2007 m. sausio 19 d. 

Vilnius 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno 
Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Birutės Janavičiūtės, Stasio Gudyno, 
Vaidos Urmonaitės, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjai T. Z., pareiškėjos atstovei 
Giedrei Lastauskienei, atsakovų atstovui Jovitui Elzbergui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui 
Kęstučiui Jungevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir 
trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltijos ąžuolas“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2005 m. spalio 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. S., B. S., 
T. Z. skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, 
trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB ,,Baltijos ąžuolas“ dėl sprendimo ir statybos leidimo panaikinimo.     

 
Teisėjų kolegija 

 
n u s t a t ė : 

I. 
 

Pareiškėjai A. S., B. S. ir T. Z. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, 
prašydami panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. 1181V 
„Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ dalį, kuria patvirtintas 
detalusis planas sklypui Nr. 17, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 
2005 m. kovo 1 d. išduotą statybos leidimą Nr. GN/169/05-0117.  

Pareiškėjai nurodė, kad jie gina subjektinę teisę į sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir 
poilsio aplinką, taip pat teisę teikti pasiūlymus, reikšti pastabas dėl planavimo sprendinių, teigė, kad 
nepanaikinus sprendimų pablogės jų galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius, padidės 
triukšmas ir vibracija. 

Pareiškėjai nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimas 
Nr. 1181V neteisėtas, nes:  

Nebuvo priimtas miesto savivaldybės sprendimas, leidžiantis rengti detalųjį planą ginčo sklypui 
Nr. 17. Skundžiamu sprendimu patvirtintas detalusis planas žymiai didesnei teritorijai, apimančiai ir sklypus 
Nr. 17 bei Nr. 18, nesant jokio atskiro sprendimo, kuriuo į detaliojo plano apimtis būtų buvę įtraukti minėti 
sklypai.  

Detaliuoju planu leistas sklypo užstatymo intensyvumas – 3,2 – pažeidžia Vilniaus miesto bendrąjį 
planą, patvirtintą 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292, kuris nustato, kad kai gyvenamojoje teritorijoje 
planuojamas daugiau nei penkių aukštų pastatas, didžiausias galimas intensyvumas – 2,5. 

Detalusis planas buvo rengiamas ir derinamas supaprastinta tvarka, nors tokia tvarka negalėjo būti 
derinamas.  

Detalusis planas parengtas ant senos topografinės nuotraukos, kurioje neatsispindi esama padėtis: 
želdiniai, vaikų žaidimo aikštelė, bendrojo naudojimo rekreacinė zona gyventojams. Nemažai medžių patenka 
į užstatomą teritoriją. Jei detalųjį planą tikrinančios institucijos būtų mačiusios tikrąją padėtį, detaliojo plano 
aplinkosauginė dalis galėjo būti ir nesuderinta. 

Pareiškėjai mano, kad buvo siekiama eliminuoti suinteresuotą visuomenę iš teritorijų planavimo 
procesų. 2000 m. gegužės 11 d. Vilniaus miesto valdybai priėmus sprendimą Nr. 985V, skelbimuose, 
derinimo dokumentuose nurodoma, kad detalusis planas ruošiamas Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankryžoje. 
Skelbimų tekstų formuluotės neleido suprasti, kad bus planuojama nutolusi nuo sankryžos teritorija. 
Skelbimų tekstai įstatymo reikalavimų neatitiko. 

Visuomenės supažindinimui su svarstomo detaliojo planavimo projektais skiriama ne mažiau kaip 
mėnuo, o šiuo atveju skirta mažiau nei 20 dienų; 2000 m. spalio 20 d. detaliojo plano viešojo svarstymo su 
visuomene protokole nurodyta, kad su detaliaisiais planais buvo galima susipažinti nuo 2000 m. spalio 2 d.  

Vilniaus miesto savivaldybės valdybai priėmus sprendimą leisti rengti teritorijos Žirmūnų ir 
Kareivių gatvių sankirtoje detalųjį planą, per 10 dienų nuo tokio sprendimo priėmimo turėjo būti paskelbta 
informacija spaudoje apie rengiamą užduotį projektavimui, jos rengimo trukmę ir dokumento projekto 
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tikslus, paaiškinta, kur visuomenė gali susipažinti su parengta medžiaga, tačiau visų šių reikalavimų nebuvo 
laikytasi.  

Pareiškėjai taip pat nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros 
departamento 2005 m. kovo 1 d. išduotas statybos leidimas Nr. GN/169/05-0117 naikintinas, nes:  

Nuolatinė statybos komisija privalėjo patikrinti, ar statinio projektas yra parengtas pagal 
atitinkamuose norminiuose aktuose numatytus reikalavimus ir nepažeidžiant Vilniaus miesto bendrojo plano 
sprendinių, o leidimas išduotas neatsižvelgiant, kad gyvenamasis namas suprojektuotas tokios apimties, kuri 
neatitinka daugiabučio gyvenamojo pastato sklypo privalomojo minimalaus ploto (žemės sklypo plotas – 2 
284 kv.m., reikalinga – 3 554,44 kv.m.).  

Statybos leidimas išduotas statyti septynis aukštus, o iš UAB „Baltijos ąžuolas“ internetiniame 
puslapyje esančios reklamos matyti, jog aštuntame aukšte planuojama įrengti dar septynis butus. Buvo 
pažeisti Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 patvirtinto statybos techninio 
reglamento STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai“ (Reglamentas STR 2.02.01:2004) 242, 243 punktų 
reikalavimai.  

Pagal projektą gyvenamasis namas statomas toje teritorijoje, kurioje buvo vaikų žaidimo aikštelė. 
Ja naudojosi Žirmūnų g. namų Nr. 111 ir 113, taip pat aplinkinių namų vaikai. Tačiau pagal projektą, 
žaidimų aikštelė panaikinama, o naująją planuojama įrengti toliau už statomo gyvenamojo namo. Pagal 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 patvirtinto STR 
2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 242 ir 243 punktus, sklype turi tilpti vaikų žaidimo aikštelė, 
elementari sporto aikštelė paaugliams ir vieta ramiam vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui. Be to, 
vaikų žaidimo aikštelė turi būti tokioje sklypo vietoje, kuri matoma bent iš vieno buto kambario ar iš bendro 
naudojimo patalpų. Visi aukščiau minėti reikalavimai būtų pažeisti, jeigu žaidimų aikštelė būtų įrengta toliau 
už statomo gyvenamojo namo ne sklypo teritorijoje. 

Statomo gyvenamojo namo projektas taip pat neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 
„Gyvenamieji namai“ 192.2 punkto, kuriame nurodoma, jog daugiaaukščiai gyvenamieji namai turi būti 
išdėstyti taip, kad atitiktų pastatų patalpų ir vaikų žaidimo aikštelių insoliacijos reikalavimus, netrukdytų 
natūraliam patalpų apšvietimui, atitiktų natūralaus patalpų apšvietimo reikalavimus. Iškilsiantis gyvenamasis 
namas nebeleistų patekti natūraliai šviesai į namų Nr. 111 ir 113 gyventojų butų langus. 

Statybos leidimas buvo išduotas neatsižvelgus į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnyje 
numatytus esminius statinio reikalavimus. Minėto straipsnio l dalies 3 punkte įtvirtinta nuostata, kad turi būti 
laikomasi higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų. Pastačius septynaukštį 84 butų 
gyvenamąjį namą, padidės urbanizacija, statomo namo gyventojai naudosis Žirmūnų g. esančių namų Nr. 
111 ir 113 infrastruktūros objektais, padidėjus automobilių srautui, kils aplinkos užterštumo, triukšmo lygis. 
Tokie veiksniai kelia grėsmę tiek pareiškėjų, tiek pačiame statinyje įsikursiančių gyventojų sveikatai ir 
gyvenimo kokybei.  

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjų A. S. , B. S. ir T. Z. 
skundą prašė jį atmesti. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodė, kad iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 
(toliau – ir ABTĮ) normų matyti, jog fizinis asmuo gali kreiptis į teismą tik gindamas konkrečią pažeistą, 
ginčijamą teisę ar įstatymo saugomą interesą arba viešąjį interesą įstatymų nustatytais atvejais. Pareiškėjai 
nenurodė konkrečių teisių ar įstatymo saugomų interesų, kuriuos pažeidžia skundžiami aktai, be to, jie 
kreipėsi į teismą, praleidę įstatymo numatytą terminą skundui  paduoti. Teigė, jog užstatymo intensyvumas 
nebuvo pažeistas, nes bendrajame plane nurodoma tik orientacinė maksimali užstatymo intensyvumo 
reikšmė, kuri vėliau tikslinama atskirų miesto dalių bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo 
dokumentuose. Tvirtino, jog Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtos detalusis planas buvo rengiamas ne 
supaprastinta, o bendrąja tvarka (nebuvo laikytasi sutrumpintų derinimo terminų). Pažymėjo, jog detalusis 
planas, kuriame buvo suplanuoti sklypai Nr. 17 ir Nr. 18, buvo pateiktas viešam aptarimui ir planavimo 
sąlygas išdavusiųjų institucijų derinimui, todėl sprendimo, leidžiančio rengti minėtų sklypų detalųjį planą, 
nebuvimas negalėjo turėti įtakos detaliojo plano rezultatams, ir šis trūkumas nelaikytinas esminiu. Paaiškino, 
jog detalusis planas buvo pradėtas rengti dar 1999 m., todėl pareiškėjų teiginiai, kad detalusis planas rengtas 
ant senų topografinių planų, nėra pagrįsti. Atkreipė dėmesį, jog aplinkybės, kad apie pradėtą rengti detalųjį 
planą buvo paskelbta praleidus 10 dienų terminą, o susipažinimui su parengtu detaliuoju planu skirta ne 
vienas mėnuo, o 28 dienos, negalėjo turėti įtakos detaliojo plano sprendiniams. Teigė, jog pareiškėjų pateikti 
apskaičiavimai dėl statomo namo privalomojo minimalaus ploto pažeidimo nepagrįsti, nes į gyvenamojo 
pastato gyvenamųjų patalpų (butų) bei negyvenamosios paskirties patalpų visą naudingą plotą, išskyrus 
bendrojo naudojimo patalpas, nepagrįstai įtraukė bendrojo naudojimo patalpas. Pabrėžė, kad neišdavė 
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leidimo 8 aukštų gyvenamajam namui ir nėra atsakinga už UAB „Baltijos ąžuolas“ internetiniame puslapyje 
paskelbtos informacijos pagrįstumą. Pažymėjo, jog Reglamento STR 2.02.01:2004 192.2, 242, 243 punktų 
reikalavimai negali būti taikomi iki šio akto įsigaliojimo patvirtinto detaliojo plano nustatytiems užstatymo 
reglamentams. Taip pat pažymėjo, jog gyvenamųjų namų statybai planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimas nėra taikomas. 

Tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,Baltijos ąžuolas“ atsiliepime į pareiškėjų A. S., B. S. ir T. Z. 
skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.  

Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjų skundas yra nepagrįstas, nes: pirma, 
pareiškėjai padavė skundą akivaizdžiai praleidę terminą, numatytą ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje; antra, 
pareiškėjai skunde nurodė tik procedūrinių taisyklių pažeidimus, tačiau neįvardijo jokių savo subjektinių 
teisių, kurias prašo teismo apginti, todėl šiuo atveju turėtų būti nagrinėjami tik tie argumentai, kurie susiję su 
pareiškėjų subjektinių teisių detaliojo planavimo ir statybų procese pažeidimu, kadangi jiems nesuteiktos 
viešojo intereso gynimo teisės; trečia, dėl pareiškėjų argumento, jog detaliuoju planu pažeistas sklypo 
užstatymo intensyvumas, numatytas Vilniaus miesto bendrajame plane, pažymėjo, jog bendrasis planas 
numato tik orientacinius intensyvumo rodiklius, o Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės 
plėtros departamento Teritorijų planavimo skyrius nenustatė pareiškėjų skunde minimų pažeidimų dėl 
supaprastintos tvarkos taikymo, dėl susipažinimo su detaliuoju planu laikotarpio ir dėl senos topografinės 
nuotraukos; ketvirta, Nuolatinė statybos komisija nustatė, jog statybos projektas atitinka teritorijų planavimo 
dokumentus ir projektavimo sąlygų sąvadą. Taip pat pažymėjo, jog antstato plotas neviršija 50 procentų, 
todėl jis nelaikytinas atskiru aukštu ir nereiškia detaliojo plano sprendinių dėl aukštingumo pažeidimo. 
Tvirtino, jog vietoje naikinamos apleistos aikštelės įsipareigojo įgyvendinti kompensacines priemones ir 
įrengti naują žaidimų aikštelę, sutvarkyti miestui priklausančią greta sklypo esančią teritoriją. Nurodė, jog 
daugiabutis statomas įdauboje, todėl nepagrįsti pareiškėjų argumentai dėl insoliacijos reikalavimų 
pažeidimo. 

 
II. 

 
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. spalio 13 d. sprendimu pareiškėjų A. S. , B. S. 

ir T. Z. skundą patenkino. Teismas panaikino Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. 
sprendimo Nr. 1181V dalį, kuria patvirtintas detalusis planas sklypui Nr. 17, ir Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Miesto plėtros departamento 2005 m. kovo 1 d. išduotą statybos leidimą Nr. GN/169/05-
0117.  

Teismas nurodė, kad pareiškėjų reikalavimo teisės ir termino skundui paduoti klausimai išspręsti 
teismo 2005 m. birželio 13 d. nutartimi.  

Teismas nustatė, jog ginčo detaliojo plano projektas parengtas didesnėje negu Vilniaus miesto 
valdybos 2000 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 985V planuoti leistoje teritorijoje. Į šią teritoriją pateko 
detaliajame plane pažymėtas sklypas Nr. 17, todėl buvo pažeistos planavimo sąlygos, rengiant ir derinant 
detalųjį planą.  

Teismas taip pat nustatė, kad detaliajame plane pažymėtam sklypui Nr. 17 nebuvo paruošta raidos 
programa, todėl pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6, 19 straipsnių nuostatas detalusis planas šiam sklypui 
negalėjo būti rengiamas.  

Teismas nurodė, kad ant topografinio inžinerinio plano, ant kurio parengti detaliojo plano 
brėžiniai, nenurodytas topografinio inžinerinio plano rengėjas bei šio plano rengimo data, taip pat jame nėra 
duomenų apie teritorijoje esančius želdinius, vaikų žaidimų aikštelę, bendrojo naudojimo rekreacinę zoną 
gyventojams, nėra duomenų apie sklypo Nr. 17 faktinę padėtį. 

Priimant ginčijamą sprendimą buvo pažeisti Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 4, 8 dalys 
ir Vilniaus miesto tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. 292, nes sprendime nurodytas sklypo 
užstatymo intensyvumas – 3,2 – nemotyvuotas ir nepagrįstas įstatymu.  

Taip pat buvo pažeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 
patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 8, 14 punktai, nes sprendimas 
rengti detalųjį planą priimtas 2000 m. gegužės 11 d., o apie pradedamą rengti detalųjį planą spaudoje 
paskelbta 2000 m. liepos 15 d., praleidus 10 dienų terminą po sprendimo rengti detalųjį planą priėmimo, 
skelbime apie organizuojamą detaliojo plano aptarimą nepateikta visa reikiama informacija, t.y. nėra 
informacijos, kur ir kada bus supažindinama su parengtu projektu, vyks vieša projekto ekspozicija (paroda), 
susirinkimas; nenurodytas planavimo pasiūlymų dėl parengto projekto sprendinių pateikimo būdas, laikas ir 
vieta; neaptarta atmestų planavimo pasiūlymų dėl parengto projekto sprendinių apskundimo tvarka ir viešo 
svarstymo procedūros ir kt.  
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Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2005-03-01 išduotas 
statybos leidimas Nr. GN/169/05-0117 naikintinas. Techninį projektą parengė UAB „Architektūros kūrybinė 
grupė“. Techninio projekto rengimo metu galiojo STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kurio nuostatos 
buvo privalomos rengiant techninį projektą. Paminėto statybos reglamento 11 punktu nurodyta formulė, 
pagal kurią apskaičiuojamas daugiabučiui namui statyti reikalingas sklypo plotas, gyvenamųjų patalpų 
(butų) bei negyvenamosios paskirties patalpų pastate visas naudingasis plotas arba pastato aukštingumas. 
Pareiškėjo nurodyti apskaičiavimai patvirtina, jog ginčo sklype suprojektuotas pastato naudingasis plotas yra 
didesnis už leistiną.  

Statybos reglamento STR 2.02.01:2004 242 punkte pažymėta, jog sklype turi tilpti vaikų žaidimo 
aikštelė, sporto aikštelė paaugliams, vieta ramiam vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui. Dėl šio dalyko 
sprendimas nepriimtas. Taip pat neįvykdytas statybos reglamento reikalavimas dėl minimalaus automobilių 
parkavimo vietų kiekio (suprojektuota  66 vietos, o turi būti 67). 

Byloje esantys duomenys nepatvirtina, jog statomo gyvenamojo namo projektas atitinka Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2003-12 24 įsakymu Nr. 705 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 
2.02.01:2004 „Gyvenamieji namai“ X skirsnio 192.2 punkto reikalavimus, kuriame nurodoma, jog 
daugiaaukščiai gyvenamieji namai turi būti išdėstyti taip, kad atitiktų pastatų patalpų ir vaikų žaidimo 
aikštelių insoliacijos reikalavimus, netrukdytų natūraliam patalpų apšvietimui, atitiktų natūralaus patalpų 
apšvietimo reikalavimus. Neaptartas aplinkos užterštumo, triukšmo lygis. 

Teismas pažymėjo, kad specialistas teismo posėdyje nurodė, jog nėra atlikta darbo brėžinių 
ekspertizė, pritarė pareiškėjų pozicijai. 
 

III. 
 

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu  prašė panaikinti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – 
pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.  

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodė, kad Teritorijų planavimo įstatymo 19 
straipsnio 2 dalyje nurodytos teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano raidos 
programos nuostatos buvo išdėstytos detaliojo plano aiškinamajame rašte. Vadovaujantis 2000 m. spalio 31 
d. įsigaliojusio Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio  3 dalies nuostatomis, minėta raidos programa 
neturėjo būti tvirtinama atskiru Vilniaus miesto tarybos sprendimu, teismo išvada, kad detaliajame plane 
pažymėtam sklypui Nr. 17 nebuvo paruošta raidos programa ir todėl pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6, 
19 straipsnius detalusis planas šiam sklypui negalėjo būti rengiamas, laikytina nepagrįsta.  

Pažymėjo, kad parengtas didesnės teritorijos detalusis planas buvo suderintas su planavimo sąlygas 
išdavusiomis institucijomis. Pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kad planavimo sąlygas išdavusioms 
institucijoms ir viešam aptarimui buvo pateikta mažesnė teritorija. Kadangi sprendimo, leidžiančio rengti 
detalųjį planą sklypams Nr. 17 ir Nr. 18, priėmimas negalėjo turėti įtakos detaliojo plano rezultatams, 
laikytina, kad teismo nurodytas trūkumas yra neesminis, neužkertantis kelio detaliojo plano tvirtinimui. 

Paaiškino, kad ant topografinio plano yra nurodyta jo rengimo data – 1999-05-31, detalusis planas 
pradėtas rengti 2000-05-11 sprendimo Nr. 985V pagrindu. Reikalavimas nėra pažeistas dėl vienerių metų 
senumo plano. Teigė, jog vadovaujantis detaliojo plano tvirtinimo metu galiojusio Teritorijų planavimo 
įstatymo 20 straipsnio 8 dalimi, kad savivaldybės taryba netvirtina detaliojo plano tik tais atvejais, kai jis 
prieštarauja bendrajam planui arba yra pažeista nustatyta derinimo, viešo svarstymo, priežiūros procedūra, 
detaliojo plano sprendiniai neatitinka teritorijų planavimo ar statybos normų, teismo nurodytas pažeidimas 
dėl topografinio inžinerinio plano negali būti pagrindas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 
2001 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. 1181V.  

Nurodė, kad minėtas intensyvumo rodiklis 2,5 yra nustatytas ne UAB ,,Baltijos ąžuolas“ 
nuosavybės teise turimam sklypui, bet visai daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų teritorijai.  

Vilniaus miesto bendrajame plane intensyvumo rodikliai apibrėžiami kaip orientaciniai, kurie gali 
būti tikslinami detaliaisiais planais. Pagal atliktus teritorijos intensyvumo skaičiavimus, bendras 
daugiaaukščių statinių teritorijos intensyvumas yra  0,83.  

Pažymėjo, jog remiantis 2001 m. gegužės 4 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu 
Nr. 160 nurodyti Visuomenės dalyvavimo planavimo procese nuostatų pažeidimai laikytini neesminiais, 
neužkertančiais galimybės tvirtinti detalųjį planą.  

Nurodė, kad tvirtinant detalųjį planą buvo patikrinta, ar jame numatyti užstatymo reglamentai 
atitinka statybos normas, todėl išduodant statybos leidimą detaliajame plane numatyto užstatymo atitikimas 
statybos normoms nėra pakartotinai tikrinamas. Kadangi detaliajame plane nurodomi privalomieji 
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reikalavimai ir statybos reglamentai, Reglamentas STR 2.02.01:2004 negali būti taikomas, nes buvo priimtas 
vėliau.  

Remiantis Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005 m. birželio 28 d. išvada Nr. 91-2.17-
39, visi nukrypimai nuo detaliojo plano ir statybos techninių reglamentų ištaisyti. Teigė, jog teismas, 
patenkindamas skundą, nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos teismų 
praktikos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A8-988/2004, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 26 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A7-720/2004). Pareiškėjai neįrodė, kaip konkrečiai buvo pažeistos jų teisės.  

Be to, pažymėjo, kad šis ginčas nelaikytinas administraciniu (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2005 m. liepos 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-787/2005).    

Tretysis suinteresuotas asmuo UAB ,,Baltijos ąžuolas“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – 
pareiškėjų skundą atmesti. Taip pat prašė priteisti iš pareiškėjų visas bylinėjimosi išlaidas. 

Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad teismas nepagrįstai nevertino argumentų, jog 
pareiškėjai šioje byloje neturi reikalavimo teisės, nes neįrodė, jog buvo pažeistos jų teisės ar įstatymų 
saugomi interesai, todėl skundas yra nepagrįstas ir turi būti atmestas.  

Tai, kad teismas 2005 m. birželio 13 d. nutartimi priėmė nagrinėti pareiškėjų skundą, nepatvirtina 
jų reikalavimo teisės egzistavimo. Šis klausimas turėjo būti sprendžiamas nagrinėjant bylą. Teismas 
neįsigilino į pareiškėjų reikalavimą ir iš esmės skundžiamus administracinius aktus vertino tik formaliais 
pagrindais, nesiedamas jų su pareiškėjų teisių pažeidimo faktu.  

Pažymėjo, kad teismas nepagrįstai nevertino ir argumentų, jog pareiškėjai praleido terminą 
skundui paduoti. Tiek apie ginčijamą detalųjį planą, tiek apie statybos leidimą pareiškėjai turėjo sužinoti 
anksčiau nei nurodė skunde, t. y. bent jau kai buvo pradėti pirmieji statybos darbai.  

Skunde nurodyti teisės aktų pažeidimai yra viešojo intereso gynimo dalykas. Jį gali ginti tik 
įstatymu apibrėžtas subjektų ratas.  

Teigė, jog teismas nepagrįstai nurodė, kad detaliojo plano projektas parengtas didesnėje negu 
Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 985V planuoti leistoje teritorijoje. Nurodė, 
kad Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. 985V, leidžiančio rengti detalųjį planą 
sklypams Nr. 17 ir Nr. 18, priėmimas negalėjo turėti įtakos detaliojo plano rezultatams, todėl minėtas 
trūkumas yra neesminis, neužkertantis kelio detaliojo plano tvirtinimui. Be to, sprendimo, leidžiančio rengti 
detalųjį planą minėtiems sklypams, priėmimas neturėjo jokios įtakos pareiškėjų teisėms, nes detaliuoju planu 
suplanuoti sklypai jau buvo pateikti viešam svarstymui ir viešo aptarimo procedūra buvo užbaigta.  

Teismas nepagrįstai nurodė, kad detaliojo plano brėžiniai parengti ant seno topografinio 
inžinerinio plano, kuriame nenurodytas topografinio inžinerinio plano rengėjas bei šio plano rengimo data ir 
jame nėra duomenų apie minėtoje teritorijoje esančius želdinius, vaikų žaidimo aikštelę, bendrojo naudojimo 
rekreacinę zoną gyventojams, nėra duomenų apie sklypo Nr. 17 faktinę padėtį.  

Pabrėžė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento 
Teritorijų planavimo skyrius, patikrinęs detalųjį planą, nenustatė teismo nurodytų pažeidimų. Teismas 
nepagrįstai nurodė, kad detaliajame plane nurodytas sklypo užstatymo intensyvumas (3,2) yra nemotyvuotas, 
prieštarauja bendrajam planui ir nustatytam užstatymo intensyvumui 2,5. Pateikta Vilniaus miesto bendrojo 
plano ištrauka numato tik orientacinius intensyvumo rodiklius visai Vilniaus miesto teritorijai, o ne patį 
sprendinį dėl konkretaus žemės sklypo užstatymo intensyvumo. Be to, ginčo teritorijos užstatymo 
intensyvumas neviršija 2,5.  

Teismas nepagrįstai nurodė, jog buvo pažeisti Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo 
procese nuostatai. Teigė, jog aptarti pažeidimai laikytini neesminiais ir neužkertančiais kelio tvirtinti detalųjį 
planą.  

Pažymėjo, kad teismas nepagrįstai nurodė, jog ginčo sklype suprojektuotas pastato naudingasis 
plotas yra didesnis už leistiną. Pabrėžė, jog Reglamento STR 2.02.01:2004 reikalavimai ginčo sklypui 
netaikytini, nes šis teisės aktas priimtas vėliau nei buvo rengiamas ir tvirtinamas detalusis planas.  

Be to, pareiškėjai į pastato naudingąjį plotą įtraukė ir bendrojo naudojimo patalpų plotą. 
Taip pat teismas nepagrįstai nurodė, kad byloje esantys duomenys nepatvirtina, jog pastato 

išdėstymas atitinka pastatų patalpų ir vaikų žaidimo aikštelių insoliacijos reikalavimus, netrukdo natūraliam 
patalpų apšvietimui, atitinka natūralaus patalpų apšvietimo reikalavimus. Šie teismo teiginiai akivaizdžiai 
neatitinka tikrovės ir neparemti įrodymais. Teigė, jog šis ginčas neteismingas administraciniam teismui 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. liepos 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11–
787/2005).  
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Pareiškėjai A. S., B. S. ir T. Z. atsiliepime į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
apeliacinį skundą prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 13 d. sprendimą palikti 
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. 

Pareiškėjai nurodė, kad teritorijos raidos programa yra ruošiama visais atvejais, nes tik tai gali 
garantuoti, jog vykdant detalųjį planavimą bus suderinti planavimo organizatorių ir kitų asmenų interesai. 
Teritorijų planavimo įstatymo 19 straipsnis aiškiai išskiria planuojamos teritorijos plėtros programos 
parengimo ir aiškinamojo rašto parengimo etapus (19 str. 1 d. 2, 3 p.). Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas ne kartą atkreipė dėmesį į būtinybę laikytis šių imperatyviai nurodytų etapų (Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2003 m. kovo 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-63/2003). Teiginys, 
kad pradėjus detalųjį planavimą galima savavališkai didinti planuojamą teritoriją bei suplanuoti ir gretutines 
teritorijas, yra nepagrįstas ir prieštarauja Detaliųjų planų taisyklėms. Jei detalusis planas būtų rengiamas ant 
aktualaus topografinio plano, toks detalusis planas nebūtų patvirtintas. Pabrėžė, kad nesutinka, jog detaliojo 
planavimo metu buvo galima nustatyti didesnį užstatymo intensyvumą nei nurodytas Vilniaus miesto 
bendrajame plane. Nėra teisinio pagrindo teigti, jog tam tikrais atvejais atliekant detalųjį planavimą gali būti 
skaičiuojamas ne planuojamo sklypo, o visos teritorijos užstatymo intensyvumas. Žemės sklypo naudojimo 
būdas ir užstatymo intensyvumas yra visiškai skirtingi privalomieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai. 
Nesutinka, kad detaliojo planavimo metu vykusio svarstymo su visuomene procedūros buvo pažeistos 
neesmingai. Suinteresuota visuomenė buvo apskritai eliminuota iš svarstymo procedūrų, nes planuojama 
teritorija buvo apibrėžta klaidinančia ir neinformatyvia kategorija, nurodant, kad rengiamas Verkių ir 
Kareivių g. sankirtos detalusis planas. Nurodo, kad visi namo projektavimo darbai buvo atlikti po 
Reglamento STR 2.02.01:2004 įsigaliojimo, todėl šio teisės akto nuostatos buvo privalomos. Nesutinka su 
teiginiu, jog šiame ginče neįrodyta žalingų ir kenksmingų veiksnių įtaka jų gyvenimo kokybei. Pažymėjo, 
kad atsakovas neginčija jų reikalavimo teisės ir terminų skundui paduoti praleidimo, vadinasi, jis sutinka su 
teismo išvada, jog pareiškėjai turi šioje byloje reikalavimo teisę, ir jog skundas paduotas nepažeidžiant 
įstatyme įtvirtintų terminų.  

Pareiškėjai A. S., B. S. ir T. Z. atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Baltijos ąžuolas“ 
apeliacinį skundą prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 13 d. sprendimą palikti 
nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. 

Pareiškėjai nurodė, kad teismas, pasisakydamas, jog reikalavimo teisės klausimą išsprendė 2005 
m. birželio 13 d. nutartimi, turėjo omenyje procedūrinę reikalavimo teisę kreiptis į teismą dėl ginčijamos 
teisės pažeidimo. Patenkinęs skundą, teismas pripažino jų reikalavimo teisę ir reikalavimo pagrįstumą. 
Teismas neįpareigotas argumentuoti, kad jie turi reikalavimo teisę. Pažymėjo, kad skundą padavė nepraleidę 
termino, nes apie teisės pažeidimą sužinojo 2005 m. gegužės 4 d., o tretysis suinteresuotas asmuo neįrodė, 
jog statybos darbus pradėjo anksčiau. Pabrėžė, kad nesutinka, jog tai, kad detalusis planas patvirtintas 
maždaug 1,5 karto didesnei teritorijai, negu buvo leista rengti, gali būti įvardijama kaip neesminis trūkumas. 
Pagal tuo metu galiojusią Teritorijų planavimo įstatymo redakciją raidos programos sudarymas buvo būtina 
detaliojo planavimo proceso dalis (19 str.). Taip pat nesutinka, kad paskirtą suplanuoti teritoriją buvo galima 
savavališkai išplėsti, nes ji yra gretutinė paskirtai planuoti teritorijai. Ginčijamas detalusis planas neatitiko 
Vilniaus miesto bendrojo plano, kadangi nustatė didesnį užstatymo intensyvumą. Nesutiko, kad tam tikrais 
atvejais atliekant detalųjį planavimą gali būti skaičiuojamas ne planuojamo sklypo, o visos teritorijos 
užstatymo intensyvumas. Bendrojo plano nuostatų nesilaikymas laikytinas privataus intereso gynimo dalyku 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. A10-284/2005). Pabrėžė, kad nesutinka 
ir su tuo, jog detaliojo planavimo metu įvykdyti viešo svarstymo su visuomene proceso pažeidimai laikytini 
neesminiais, kad buvo laikomasi teisės aktų reikalavimų detaliojo plano brėžinius ruošti ant ne senesnio kaip 
vienerių metų topografinio plano. Reglamento STR 2.02.01:2004 nuostatos buvo privalomos, nes 
gyvenamojo namo projektavimo darbai atlikti jau įsigaliojus šiam teisės aktui. Teigė, kad vertinant, ar 
konkretus teisės pažeidimas galėjo neigiamai paveikti privatų interesą, pirmiausia toks variantas 
analizuotinas kaip galimas, o tik tada, jei įrodymai ir argumentai to nepatvirtina, darytina išvada, jog 
pažeistas buvo viešasis, o ne privatus interesas. 

 
IV. 

 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. vasario 20 d. sprendimu Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2005 m. spalio 13 d. sprendimą panaikino, o pareiškėjų skundą atmetė kaip 
nepagrįstą. 

Teismas nustatė, kad pareiškėjai yra esančių gretimame su ginčo sklypu (sklypu, kuris yra 
suformuotas pareiškėjų skundžiamu 2001-06-07 sprendimu dėl detaliojo plano tvirtinimo ir kuriame vykdyti 
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statybos darbus yra išduotas pareiškėjų skundžiamas 2005-03-01 statybos leidimas) namų (Žirmūnų g. 111 ir 
113) gyventojai. Teismas pažymėjo, jog iš pareiškėjų skundų matyti, kad jie savo subjektinę teisę reikalauti 
skundžiamų sprendimų panaikinimo grindžia aplinkybėmis, jog siekia apginti pažeistas savo, kaip 
suinteresuotos visuomenės atstovų, teisę į sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką bei teisę 
dalyvauti rengiant skundžiamą detalųjį planą. Skunduose taip pat nurodyta, kad suprojektuotas (pradėtas 
statyti) namas yra esančioje viešoje vaikų žaidimų aikštelėje ir yra per didelis, būsimieji šio namo gyventojai 
naudosis bendra gyvenamąja erdve ir infrastruktūra, statant namą ir jį pastačius iškyla grėsmė jų (pareiškėjų) 
galimybėms patekti į valstybės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves, taip pat apsaugai nuo keliamo triukšmo 
ir vibracijos.  

Teismas nurodė, kad pareiškėjų nurodyti argumentai ir faktinės aplinkybės paliečia ne tik jų 
nurodytas, kaip siekiamas apginti, subjektines teises, bet ir viešąjį interesą, kuriam apginti ABTĮ nustatyta 
specialioji (turint omenyje konkrečiai apibrėžtą, turinčių teisę ginti tokį interesą teismine tvarka, subjektų 
ratą) tvarka. Pareiškėjai nepriklauso turinčių teisę ginti viešąjį interesą subjektų kategorijai (ABTĮ 5 str. 3 d. 3 
p., 56 str. 1 d.). Todėl teismas padarė išvadą, kad šios bylos išsprendimui yra aktualu nustatyti, kiek 
pareiškėjų pateikti reikalavimai ir argumentai priklauso viešojo intereso gynimo institutui, ir kiek jie 
tiesiogiai paliečia konkrečias pareiškėjų įstatymo nustatytas teises bei ginamus interesus. Pirmuoju atveju 
(nustačius, kad iš esmės yra ginamas viešasis interesas) skundas, kaip paduotas neįgalinto ginti viešąjį 
interesą asmens, turi būti atmestas. Antruoju (nustačius, kad yra pažeistos konkrečiai apibrėžtos ir tik su 
pačiais pareiškėjais siejamos teisės ar įstatymo saugomi interesai) – pažeistos teisės ar įstatymo saugomi 
interesai gali (turi) būti ginami vienu iš ABTĮ 88 straipsnyje nustatytų būdų. 

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjų nurodyti atsakovo padaryti pažeidimai (pasireiškę 
prieštaravimais aukštesnės galios teisės aktams bei pagrindinių jų priėmimą reglamentuojančių procedūrų 
nesilaikymu) ABTĮ taikymo požiūriu yra skundžiamo administracinio akto panaikinimo pagrindai (ABTĮ 89 
str. 1 d. 1 ir 3 p.). Tačiau vien nuoroda besikreipiančio į administracinį teismą asmens į tokius pažeidimus (ir 
patys tokie pažeidimai) savaime negali būti pagrindas tenkinti skundo reikalavimus ir panaikinti skundžiamus 
sprendimus, nes (skirtingai nuo atvejų, kai yra ginamas valstybės ar kitas viešasis interesas) tai teismo gali 
būti padaryta tik nustačius, kad skundžiami sprendimai (administraciniai aktai) pažeidė būtent šio asmens 
teises ar įstatymo saugumus interesus (ABTĮ 5 str. 3 d. 1 p., 22 str. 1 d.). Teisėjų kolegija pastebėjo, kad 
viešasis interesas yra skirtas įvairiais teisių gynimo aspektais akumuliuoti ir subalansuoti visų bendruomenės 
(ar jos dalies) narių atitinkamus interesus, t. y. jis tiesiogiai nėra siejamas tik su konkrečiu visuomenės (ar jos 
dalies) nariu.  

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad administracinis teismas gali apginti 
besikreipiančio asmens pažeistas teises ar įstatymo saugomus interesus vienu iš ABTĮ 88 straipsnyje 
numatytų būdų tik tuo atveju, kai tokių pažeidimų faktai yra nustatyti (šio asmens įrodyti) ir pažeidimo faktas 
yra siejamas tik (būtent) su šio asmens teisėmis ar įstatymo saugomais interesais.     

Teismas pažymėjo, kad, kaip matyti iš pareiškėjų skundo, šioje byloje ginamos teisės pareiškėjų 
siejamos (tapatinamos) su suinteresuotos visuomenės atstovų teisėmis. Asmeninių teisių pažeidimai 
pareiškėjų įvardinti kaip teisių į sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką bei teisę dalyvauti 
rengiant skundžiamą detalųjį planą pažeidimai. Atsižvelgdamas į aukščiau pateiktus argumentus, teismas 
konstatavo, kad šios pareiškėjų nurodytos aplinkybės (skundo pagrindas) iš esmės skirtos ir gali būti 
vertinamos siekiant ginti viešąjį, o ne (ABTĮ taikymo požiūriu) asmeninį interesą. Todėl skundo reikalavimai 
teismo negali būti patenkinti, siekiant apginti pareiškėjų asmenines teises ar įstatymo saugomus interesus. 

Teismas taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjų skunde nurodyti argumentai, jog suprojektuotas 
(pradėtas statyti) namas yra esančioje viešoje vaikų žaidimų aikštelėje ir yra per didelis, būsimieji šio namo 
gyventojai naudosis bendra gyvenamąja erdve ir infrastruktūra, sietini su viešuoju interesu, o ne pareiškėjų 
asmeniniais interesais, todėl taip pat negali būti pripažinti pagrindu tenkinti skundo reikalavimus. Teismas 
taip pat pažymėjo, kad Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teismui 2005 m. rugsėjo 13 d. yra pareikštas 
Vilniaus miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinys, kuriuo, ginant viešąjį interesą, reikalaujama 
pakeisti to paties namo statybos projektą (T. 3, b. l. 19-22). Tai reiškia, kad pareiškėjų šioje byloje nurodyti 
interesai gali būti apginti tinkamu, t. y. viešojo intereso gynimo būdu.  

Dėl paminėtų aplinkybių Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad pirmosios 
instancijos teismo priimtas sprendimas negali būti pripažintas pagrįstu ir yra naikintinas, o pareiškėjų 
skundas atmestinas (ABTĮ 86 str., 88 str. 1 p., 142 str. 1 d.).  
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V. 
 

2006 m. gegužės 9 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas Lietuvos 
Respublikos generalinio prokuroro prašymas atnaujinti procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
administracinėje byloje Nr. A11-792/2006 ir išnagrinėjus bylą iš naujo panaikinti Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimą. Prašymą dėl proceso atnaujinimo inicijavimo 
padavė ir pareiškėjai.  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas 2006 m. gegužės 11 d. nutartimi nutarė 
paduoti teikimą dėl proceso atnaujinimo ir pateikė teisėjų kolegijai siūlymą spręsti klausimą dėl proceso 
atnaujinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. S. , B. S., T. Z. skundą atsakovams Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB 
„Baltijos ąžuolas” dėl sprendimo ir statybos leidimo panaikinimo.  

Teikime pažymima, kad pareiškėjai skunde nurodė (t. I, b.l. 8-9) argumentus, kad dėl ginčo sklypo 
užstatymo pagal, jų nuomone, pažeidžiant nustatytą tvarką patvirtintą detalųjį planą ir neteisėtai išduotą 
statybos leidimą, sumažės insoliacija viso daugiabučio namo, kuriame jie gyvena, butuose (įskaitant ir jų 
butus) padidės užterštumo ir triukšmo lygis, kuris kels grėsmę pareiškėjų sveikatai ir gyvenimo kokybei. 
Šios pareiškėjų ginamos teisės, teisėjų kolegijos nuomone, sietinos su suinteresuotos visuomenės atstovų 
teisėmis. Todėl teismas konstatavo, kad pareiškėjų argumentai ir aplinkybės iš esmės skirtos ir gali būti 
vertinamos siekiant ginti viešąjį, o ne asmeninį interesą. 

Teismo pirmininko nuomone, šios teisėjų kolegijos išvados kelia abejonių dėl jų atitikties 
susiklosčiusiai administracinių teismų praktikai panašiose bylose (administracinė byla Nr. A14-54/2005, Nr. 
A10-260/2005, Nr. A11-212/2005; ABTĮ 153 str. 2 d. 12 p.). Remiantis šia Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktika, sprendžiant bylas pagal privačių asmenų skundus dėl teritorijos detaliųjų 
planų, kuriuose suplanuoti statiniai, bei statybos leidimų teisėtumo, vertinama tų administracinių sprendimų 
įtaka privačių asmenų, kurių gyvenamoji ar ūkinės veiklos vieta yra tiesiogiai susijusi su ginčijamuose 
aktuose suplanuotomis teritorijomis ir suprojektuotais statiniais, teisėtiems interesams. Šios teisminės 
praktikos analizės pagrindu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas padarė prielaidą, kad 
nagrinėjamoje byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, pareiškėjų interesus 
sutapatindama su visuomenės interesais, galėjo nukrypti nuo susiklosčiusios administracinių teismų 
praktikos. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. birželio 8 d. nutartimi nutarė atnaujinti 
procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A11-792/2006 ir perduoti 
bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Teisėjų kolegija 
nurodė, kad ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktas numato, kad procesas gali būti atnaujintas tada, kai 
būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą. Vienodos administracinių teismų 
praktikos formavimas ir užtikrinimas ypač reikšmingas atsižvelgiant į iš Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
įtvirtintų teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų kylančią maksimą, kad tokios pat 
(analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo 
precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Šia maksima grindžiamas ir iš 
Konstitucijos kylantis reikalavimas formuoti vienodą teismų praktiką ir iš to kylantis teismų sprendimų 
prognozuojamumas, jurisprudencijos tęstinumas. Todėl nuo esamų precedentų galėtų būti nukrypstama ir 
nauji precedentai galėtų būti kuriami tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, 
konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama, ir tik deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojant (Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). 

Teisėjų kolegija pažymi, kad būtinybė užtikrinti vienodą administracinių teismų praktiką gali kilti 
ne tik tais atvejais, kai būtina užtikrinti vienodą materialinių teisės normų aiškinimą teismuose, bet ir tais 
atvejais, kai būtina tinkamai ir vienodai taikyti bei aiškinti proceso teisės normas. Ši būtinybė tampa dar 
aktualesnė bylose, kuriose nagrinėjami su asmens teise teismo keliu apginti savo tikrai ar tariamai pažeistas 
teises ir interesus susiję klausimai, su viešojo intereso teismine gynyba susiję klausimai. Tai sąlygoja 
aplinkybės, kad teisė į teisminę gynybą yra konstitucinė teisė, o viešasis interesas paprastai yra susijęs ne su 
konkrečių asmenų teisių ar interesų pažeidimu, o su neindividualizuotu visuomenės, jos dalies ar tam tikrų 
asmenų grupių teisių bei interesų pažeidimu. 

Pagal byloje esančius dokumentus, pareiškėjai šioje byloje yra esančių gretimame su ginčo sklypu 
namų gyventojai. Kaip matyti iš byloje esančių pareiškėjų pateiktų procesinių dokumentų, grįsdami savo 
reikalavimą panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. 1181V 
„Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ dalį, kuria patvirtintas 
detalusis planas sklypui Nr. 17, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 
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2005 m. kovo 1 d. išduotą statybos leidimą Nr. GN/169/05-0117, pareiškėjai argumentuoja, kad užstačius 
ginčo sklypą pagal paminėtus dokumentus, sumažės natūralios šviesos patekimas į gretimai esančius 
gyvenamuosius namus (o taip pat ir jų butus), gyvenamieji namai nebeatitiks pastatų ir vaikų žaidimo 
aikštelių insoliacijos reikalavimų, nugriovus vaikų žaidimo aikštelę, pareiškėjai ir jų vaikai neturės jiems 
teisės aktais suteikiamos galimybės žaisti ir ilsėtis, padidėjus vietovės urbanizacijai, padidės ir automobilių 
srautas, kils aplinkos užterštumo, triukšmo lygiai, o tai kelia grėsmę pareiškėjų sveikatai ir gyvenimo 
kokybei.  Be to, nurodo, kad gali būti pažeistos jų teisės patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei 
gatves, teisė į apsaugą nuo keliamo triukšmo ir vibracijos. Pareiškėjai tai pat nurodė, kad skundžiami aktai 
pažeidžia jų teises į sveiką ir harmoningą gyvenamą, darbo ir poilsio aplinką. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A7-1638/2005, 
nagrinėdamas privataus asmens skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimo patvirtinti atitinkamų 
sklypų detalųjį planą bei vertindamas, ar pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą pagal ABTĮ 5 straipsnį, 
konstatavo, kad ,,teisė gintis nuo pažeidimų pirmiausia kildinama iš nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą, 
kurio naudojimo sąlygoms tiesioginė įtaka daroma planuojamos teritorijos sprendiniais. Tokia įtaka nėra 
draudžiama, tačiau ji (sprendiniai) turi atitikti teisės aktų, užtikrinančių siekiamų tikslų ir kylančių neigiamų 
pasekmių proporcingumą, reikalavimus. Tik tokiu atveju yra pagrindas konstatuoti, jog planuojamoje 
teritorijoje nekilnojamąjį daiktą turinčio savininko teisių įgyvendinimo sąlygos keičiamos teisėtai“. Teisėjų 
kolegija nurodė, kad pareiškėjo, kuris turi nuosavybės teisę į butą gyvenamajame name, patenkančiame į 
planuojamos teritorijos ribas, teisėms ginčijamas sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo turi įtakos, taigi 
jis turi teisę tokį sprendimą ginčyti manydamas, jog šiuo teisės aktu be teisėto pagrindo keičiamos ar 
panaikinamos jo įstatymu saugomos teisės bei teisėti interesai. 

Lietuvos vyriausiais administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A2-1372/2005, 
nagrinėdamas statybos leidimo panaikinimo klausimą pagal inter alia ir privačių asmenų skundus, 
konstatavo, kad ,,apelianto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos argumentas, kad pareiškėjai <…>  
neturėjo teisės kreiptis į teismą, nes pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 10 dalį, 23 straipsnio 18 dalies 2 
punktą ir 19 dalį tik apskrities viršininko administracija, Vyriausybės atstovas, arba Valstybinė teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcija gali kreiptis į teismą dėl statybos leidimo panaikinimo, nepagrįstas. Kaip 
teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, asmuo, manydamas, kad jo teisės ar teisėti interesai pažeisti, 
turi teisę juos ginti teisme (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 5 str. 1 d.). Šios teisės absoliutumą ir svarbą ne kartą savo nutarimuose pabrėžė Konstitucinis 
Teismas. Pavyzdžiui, 2000 m. birželio 30 d. nutarime pažymėta, kad „asmens teisių ir laisvių teisminio 
gynimo garantija – esminis asmens teisių ir laisvių konstitucinio instituto elementas“. Šios piliečių teisės 
negali eliminuoti viešojo administravimo institucijai suteikta teisė kreiptis į teismą dėl pažeidimų, nustatytų 
atliekant kontrolės ar priežiūros funkcijas. Be to, teisėjų kolegija nurodė, kad ,,kadangi statyba vyksta žemės 
sklype, besiribojančiame su pareiškėjų sklypais, vadinasi, pastatyti objektai turės įtakos pareiškėjų teisėms ir 
teisėtiems interesams”.  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A14-
54/2005, spręsdama ginčą dėl Vilniaus savivaldybės administracijos įsakymo, kuriuo buvo patvirtinti 
detaliojo plano sprendiniai, nagrinėjo pareiškėjo (privataus asmens – daugiabučio namo statybos bendrijos) 
nurodomas aplinkybes bei argumentus, kurie yra iš esmės panašūs kaip ir nagrinėjamoje byloje (dėl detaliojo 
plano patvirtinimo pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, dėl butų insoliacijos sumažėjimo, dėl taršos 
padidėjimo, dėl detalaus plano svarstymo su visuomene tvarkos pažeidimo, dėl įvažiavimo į atitinkamą gatvę 
apribojimo), t. y. vertino paminėtas aplinkybes, spręsdama daugiabučio namo gyventojų privačių interesų 
gynimo klausimą. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A10-
260/2005, spręsdama ginčą dėl statybos leidimo panaikinimo, nagrinėjo pareiškėjos (privataus asmens) 
nurodomą aplinkybę, kad išduotu statybos leidimu pažeidžiamos jos teisės, susijusios su žemės sklypo 
insoliacija. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A11-
212/2005, spręsdama ginčą dėl sklypų Vilniuje detalaus plano, nagrinėjo, ar ginčijamu aktu buvo pažeisti 
pareiškėjos (privataus asmens) interesai.   

Kaip matyti iš išdėstyto, yra pakankamas pagrindas manyti, kad Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo sprendimų (nutarčių) paminėtose bylose bei teismo sprendimo šioje administracinėje 
byloje Nr. A11-792/2006, kurioje prašoma atnaujinti procesą, ratio decidendi bei ABTĮ 5 straipsnio 
aiškinimas bei taikymas skiriasi. Administracinėje byloje Nr. A11-792/2006 teismas iš esmės konstatavo, kad 
pareiškėjų nurodomos teisės ir interesai paliečia viešąjį interesą, šias teises ir interesus akumuliuoja (apima) 
viešasis interesas, todėl jie turėtų būti ginami (ir atitinkami viešojo administravimo institucijų sprendimai 
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turėtų būti ginčijami) teisme viešajam interesui ginti nustatyta tvarka. Tačiau kitose administracinėse bylose 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė dėl pareiškėjų nurodytų panašių (analogiškų) teisių ir 
interesų pažeidimų, nagrinėjo atitinkamų viešojo administravimo institucijų sprendimo teisėtumo klausimą, 
vertino šių sprendimų įtaką privačių asmenų, kurių gyvenamoji ar komercinės veiklos vieta yra tiesiogiai 
susijusi su ginčijamuose aktuose suplanuotomis teritorijomis ir suprojektuotais statiniais, teisėtiems 
interesams, nereikalaudamas, kad šios teisės ir interesai būtų ginami bei sprendimai būtų ginčijami tik 
viešajam interesui ginti nustatyta tvarka specialiai tam įgaliotų asmenų.  

Atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes bei nagrinėjamos bylos reikšmingumą vienodos 
administracinių teismų praktikos formavimui, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad yra pagrindas atnaujinti 
procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A11-792/2006 Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu. 

 
VI. 

 
Pareiškėjams A. S., B. S. atsisakius savo skundo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

2007 m. sausio 9 d. nutartimi nutarė pareiškėjų A. S., B. S. atsisakymą nuo skundo priimti, Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 13 d. sprendimo dalį ir Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimo dalį, kuriomis buvo išspręstas A. S., B. S. skundas panaikinti, ir šią 
bylos dalį nutraukti.  

 
Teisėjų kolegija  

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

 
VII. 

 
Dėl viešojo intereso sampratos taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą 

 
Teismas vertina, kad viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, paprastai 

turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, 
o asmens teisė ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu numatytų 
asmenų teisė, įstatymo numatytais atvejais, kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai yra 
reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 
m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-11/2004). Įstatymų leidėjas nepateikė viešojo intereso 
sampratos, todėl administracinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, turi nustatyti, ar tai, 
dėl ko kreiptasi ginant viešąjį interesą, yra objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos 
daliai. 

 
Dėl kriterijų atribojant, kada ginamas viešasis interesas, o kada pareiškėjas gina savo subjektines teises  ar 
įstatymo saugomus interesus  

 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 

suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar 
ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.  

Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir 3 punkte numatyta, kad 
teismas imasi nagrinėti administracinę bylą: 1) pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta 
jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą; 2) pagal prokuroro, administravimo subjektų, 
valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų 
kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo. 

To paties įstatymo 56 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, 
administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali 
kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir 
asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. 

Tai, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme du kartus yra akcentuojama, jog viešieji interesai 
ginami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tik įstatymuose numatytiems subjektams kreipiantis į teismą, 
patvirtina, kad šios nuostatos nėra įstatymo leidėjo teisinės kalbos netikslumas, bet speciali, sąmoninga ir 
tikslinga reglamentacija.  
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Taigi, ginant viešąją interesą ir asmens subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, 
administracinių bylų teisenos taisyklės skiriasi. Todėl konkrečioje byloje yra svarbu nustatyti, dėl ko 
pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą – gindamas viešąjį interesą ar subjektinę teisę, ar įstatymų 
saugomą interesą.  

Teismas, sistemiškai vertindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 3 
dalies 1 punktą ir 3 punktą, 56 straipsnio 1 dalį, daro išvadą, kad tada, kai pareiškėjas savo reikalavimą 
grindžia savo privačių subjektyvių teisių ar interesų pažeidimu, vertintina, jog pareiškėjas kreipėsi 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies tvarka gindamas savo paties pažeistą ar 
ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymų saugomą interesą. O tais atvejais, kai pareiškėjas savo skundą 
grindžia tuo, kas yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, vertintina, kad pareiškėjas 
kreipėsi į teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 56 straipsnio 1 
dalies pagrindu gindamas viešąjį interesą.   

Asmens subjektinė teisė ar įstatymo saugomas interesas yra visų pirma konkretaus asmens vertybė, 
ji yra reikšminga, reikalinga, vertinga konkrečiam teisės subjektui. Akivaizdu, jog galima situacija, kad 
asmens subjektinė teisė ar įstatymo saugomas interesas bus akumuliuota tam tikru mastu su tuo, kas 
reikšminga, reikalinga, vertinga ne tik konkrečiam subjektui, bet ir visuomenei ir jos daliai; o asmuo, teisme 
apgindamas savo subjektinę teisę ar įstatymo saugomą interesą, tuo pačiu tam tikru mastu turėtų įtakos 
viešojo intereso apsaugai. Šiuo atveju negalima teigti, kad esant tokioms aplinkybėms asmuo praranda teisę 
kreiptis į teismą gindamas savo subjektinę teisę ar įstatymo saugomą interesą, kadangi tai nėra nustatyta 
įstatymu.  

 
Dėl šios bylos teisminio nagrinėjimo ribų 

 
Iš pareiškėjos skundo teisinės argumentacijos seka, kad ji ginanti savo subjektines teises,  be to, 

apeliacinės instancijos teisme pareiškėja nurodė, kad ji gina savo teises, o ne viešąjį interesą. Todėl teismas 
šioje byloje svarstys, ar yra pažeistos pareiškėjos T. Z. skunde nurodytos subjektinės teisės.   

 
VIII. 

 
Dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti sprendimo dalį, kuria patvirtintas detalusis planas sklypui Nr. 17 

 
Iš Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (1995 m. gruodžio 12 d. įstatymo Nr. I-1120 

redakcija) 25 straipsnio 1 dalies, 26 straipsnio 2 dalies, 27 straipsnio seka, kad pareiškėja T. Z. turi subjektinę 
teisę dalyvauti jos skundžiamo detaliojo plano viešame svarstyme įstatymo numatytu būdu, taip pat – 
susipažinti su rengiamais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais planavimą organizavusioje 
institucijoje ir gauti jų ištraukų bei brėžinių kopijas, teikti pasiūlymus, reikšti pastabas dėl planavimo 
sprendinių. Teismas nustatė, kad ši pareiškėjos teisė buvo pažeista.   

Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 7 punkte (1995 m. gruodžio 12 d. 
įstatymo Nr. I-1120 redakcija) buvo nustatyta, kad teritorijų planavimo tikslai yra formuoti pilnavertę, sveiką 
ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, 
visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos šioje 
teritorijoje plėtojimo sąlygų.  Teritorijų planavimo viešumui yra skirta speciali įstatymo – III dalis. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Teritorijų planavimo 
dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų (1996 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1079 nutarimo redakcija) 2 
punkte, 3 punkte numatyta, kad viešas svarstymas yra privaloma sudėtinė teritorijų planavimo dokumentų 
projektų rengimo proceso dalis, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus, šie nuostatai privalomi visiems 
teritorijų planavimo proceso subjektams (fiziniams, juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms), viešą 
svarstymą įgyvendina planavimo organizatorius pagal paties pasirengtą programą. 

Iš paminėtų teisės normų matyti, kad asmenų, kurių teises ir interesus teritorijų planavimas liečia, 
dalyvavimas planuojant teritorijas yra itin svarbus teritorijų planavimo principas. Teismas vertina, kad 
asmenų subjektines teises dalyvauti detaliojo plano viešame svarstyme valdžios institucijos turi užtikrinti 
tokiu būdu, kad šios teisės būtų realios, o ne iliuzinės.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Teritorijų 
planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų (1996 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1079 nutarimo 
redakcija) 8, 9, 10 punktuose numatyta, kad pirmasis viešojo svarstymo etapas  pradedamas skelbimu apie 
numatomą rengti projektą – ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo dėl projekto rengimo priėmimo 



. Nutartys ir sprendimai                      Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje 

 
 
 

 132 

dienos planavimo organizatorius skelbia apie rengiamo projekto tikslus, rengimo terminus, viešo svarstymo 
etapus ir tvarką. Skelbime taip pat nurodomas planavimo organizatorius, jo adresas ir telefonų numeriai,  

Kaip matyti iš skelbimo turinio (1 t. b.l. 88), jame nėra nurodyta rengiamo projekto tikslai, rengimo 
terminai, viešo svarstymo etapai ir tvarka, nėra nurodyti planavimo organizatoriaus adresas ir telefonų 
numeriai, sprendimas rengti detalųjį planą priimtas 2000 m. gegužės 11 d., o apie pradedamą rengti detalųjį 
planą spaudoje paskelbta 2000 m. liepos 15 d., praleidus 10 dienų terminą po sprendimo rengti detalųjį planą 
priėmimo.  

Skelbime nurodoma, kad detalusis planas ruošiamas teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių 
sankirtoje. Skelbimo tekste nėra konkretizuota, kurioje sankirtos pusėje yra planuojama teritorija, planuojama 
teritorija nepakankamai detalizuota. Todėl teismas vertina, kad yra pagrįsti pareiškėjos argumentai, kad 
skelbimų tekstų formuluotės neleido pareiškėjai suprasti, kad bus planuojama nutolusi nuo sankryžos 
teritorija, esanti šalia jos gyvenamojo namo.   

Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų 14 punkte buvo 
nustatyta, kad ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki planavimo pasiūlymų pateikimo planavimo organizatorius turi 
paskelbti visuomenės informavimo priemonėse šią informaciją: kur ir kada bus supažindinama su parengtu 
projektu, vyks vieša projekto ekspozicija (paroda), susirinkimas, kur, kada, kam ir kaip bus galima teikti 
planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių; kokia tvarka atmestų planavimo pasiūlymų 
pareiškėjai galės apskųsti parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras.  

Kaip matyti iš skelbimo turinio (1 t. b.l. 89), jame yra paminėta, kad organizuojamas teritorijos 
Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano aptarimas. Skelbime planuojama teritorija taip pat 
nepakankamai detalizuota. Skelbime nėra jokios informacijos, kur vyks vieša projekto ekspozicija (paroda), 
kur, kada, kam ir kaip bus galima teikti planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių; kokia tvarka 
atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai galės apskųsti parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo 
procedūras. Šiuo skelbimu nebuvo užtikrintas Nuostatų 11 punkto nustatytas tikslas – sudaryti visuomenės 
nariams galimybę susipažinti su rengiamu projektu nuo projektavimo pradžios ir pateikti pastabas bei 
pasiūlymus dėl rengiamų preliminarių sprendinių. 

Nuostatų 16 punktu buvo numatyta, kad su parengtais projektais visuomenę supažindina planavimą 
organizavusi institucija, tam skiriama ne mažiau kaip mėnuo, kai svarstomi detaliojo planavimo projektai. Iš 
viešo svarstymo su visuomene 2000-10-20 protokolo (1 t. b.l. 93-94) seka, kad nuo 2000-10-02 su parengtais 
detaliaisiais planais buvo galima susipažinti savivaldybės pastate. Taigi susipažinimo su parengtais projektais 
terminas buvo žymiai mažesnis, negu nustatyta teisės normose. 

Pareiškėja T. Z. pagal skelbimo turinį negalėdama suprasti, kad yra planuojama gretima jos 
gyvenamosios aplinkos teritorija, negalėjo pateikti turimos reikšmingos informacijos: kad nebuvo priimtas 
miesto savivaldybės sprendimas, leidžiantis rengti detalųjį planą ginčo sklypui Nr. 17, ir detalusis planas šiai 
teritorijai rengiamas neaišku kieno iniciatyva, kad detaliajame plane pažymėtam sklypui Nr. 17 nebuvo 
paruošta raidos programa, kad detaliuoju planu leistas sklypo užstatymo intensyvumas – 3,2 – pažeidžia 
Vilniaus miesto bendrąjį planą, kuris nustato, kad, kai gyvenamojoje teritorijoje planuojamas daugiau nei 
penkių aukštų pastatas, didžiausias galimas intensyvumas – 2,5. 

Todėl byloje įrodyta, kad buvo iš esmės pažeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. 
rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su 
visuomene nuostatai, taip  pat T. Z. subjektinė teisė dalyvauti jos skundžiamo detaliojo plano viešame 
svarstyme įstatymo numatytu būdu. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai panaikino 
skundžiamo sprendimo dalį, kuria patvirtintas detalusis planas sklypui Nr. 17.  
 

IX. 
 

Dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti statybos leidimą 
 

Pareiškėjos ginčijamas statybos leidimas išduotas neteisėto detaliojo plano pagrindu, todėl jis 
naikinamas.  

Be to, iš trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Baltijos ąžuolas“ paaiškinimų seka, kad ginčo 
statinio projektavimas prasidėjo UAB ,,Baltijos ąžuolas“ įsigijus sklypą, t. y. po 2004 m. rugsėjo 13 d. (4 t. 
b.l. 49, 2 t. b.l. 67). Tuo metu, bei ginčijamo statybos leidimo išdavimo metu galiojusio Statybos įstatymo 6 
straipsnis reglamentavo aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitą apsaugą 
(saugą), trečiųjų asmenų interesų apsaugą. Šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo 
Nr. IX-583 redakcija) buvo nustatyta, kad statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas 
tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, 
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kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių 
dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra <...> 7) 
gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas <...>. 

To paties įstatymo 2 straipsnio 54, 55 punktuose (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX-583 
redakcija) buvo paaiškinta, kad normatyvinis statybos techninis dokumentas – tai dokumentas, kuris nustato 
statinio projektavimo, statybos <...> reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas; tai 
statybos techniniai reglamentai, statybos taisyklės, standartai, techniniai liudijimai, metodiniai nurodymai, 
rekomendacijos, o normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai – tai dokumentai, kurie kitų 
įstatymų ar teisės aktų pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, žmonių, kurie juo naudojasi, apsaugos ir 
saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus pagal šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sritis, atsižvelgiant į statinio paskirtį (statinio tipą) ir jame planuojamą veiklą. Šie dokumentai taip pat 
nustato statinio paskirties reikalavimus: statinio matmenų (priklausančių nuo statinio paskirties) 
apskaičiavimo, funkcinių ryšių tarp statinio dalių (patalpų) ir statinių, technologinių ir energetikos įrenginių, 
technologinių inžinerinių sistemų, technologijos ir energetikos procesų patikimumo, efektyvumo ir saugos 
<…>. 

Iš šių 54, 55 punktų akivaizdu, kad terminai „normatyvinis statybos techninis dokumentas“ ir 
„normatyvinis statinio saugos ir paskirties dokumentas“ yra itin platūs terminai, apimantys labai įvairius 
statybos aspektus liečiančius norminius aktus. 

Taigi paminėtos teisės normos inter alia suteikia subjektinę teisę asmenims, kad aplinka, 
betarpiškai susijusi su jų gyvenimo ir veiklos vieta, statant statinius būtų pakeista laikantis teisės normų 
reikalavimų. Teismas pažymi, kad ši teisės norma trečiųjų asmenų teisių ir interesų apsaugos nesieja su 
nuosavybės teise.  

Byloje nustatyta, kad pareiškėja T. Z. daugiabučiame name esančiame Žirmūnų g. 113 pagal 
panaudos sutartį gyvena virš 20 metų (1 t. b.l. 18-21), nuo šio namo iki statybų vietos aptvaro yra 16,60 
metrų (3 t. b.l. 6), o tarp jos gyvenamo namo iki suprojektuoto pastato yra apie 26 m (1 t. b.l. 123). Šios 
aplinkybės liudija, kad statyba betarpiškai turi įtakos pareiškėjos T. Z. nuolatinėms gyvenimo ir veiklos 
sąlygoms.  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 yra patvirtintas 
statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Pirmosios instancijos teismas 
teisingai nustatė, kad jis galiojo techninio projekto rengimo metu. Paminėto statybos reglamento 11 punktu 
nurodyta formulė, pagal kurią apskaičiuojamas daugiabučio gyvenamojo pastato sklypo privalomas 
minimalus plotas. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino įrodymus – pareiškėjos nurodyti 
apskaičiavimai patvirtina, jog gyvenamasis namas suprojektuotas tokios apimties, kuri neatitinka daugiabučio 
gyvenamojo pastato sklypo privalomojo minimalaus ploto – t. y. statomas per didelis namas. Kad 
nagrinėjamame žemės sklype suprojektuotas pastato naudingas plotas yra didesnis už leistiną, patvirtino ir 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (2 t. b.l. 44-45).  

Apeliantai neigia šią aplinkybę, bet Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateikti 
apskaičiavimai tik nežymiai skiriasi nuo pareiškėjų apskaičiavimų (1 t. b.l. 142), o tretysis suinteresuotas 
asmuo UAB ,,Baltijos ąžuolas“ savo apskaičiavimų nepateikė. 

Apeliantų nuorodos į analogiją su užstatymo intensyvumu yra nepagrįstos, nes užstatymo 
intensyvumas ir daugiabučio gyvenamojo pastato sklypo privalomas minimalus plotas yra dydžiai, nustatomi 
pagal skirtingus apskaičiavimus (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 44 p.). 

Tokiu būdu byloje įrodyta, kad greta T. Z. gyvenamosios vietos yra statomas per didelis pastatas 
nesilaikant statybos reglamento nuostatų, tuo pažeista pareiškėjos T. Z. subjektinė teisė, kad aplinka 
betarpiškai susijusi su jos gyvenimo ir veiklos vieta statant naują statinį būtų pakeista, laikantis statybą 
reglamentuojančių teisės normų reikalavimų. 

Be to, yra pažeisti ir kiti paminėto reglamento 242 punkto (2 t. b.l. 44-45), 243 punkto 
reikalavimai, nors jie esmingai pareiškėjos T. Z. aplinkos nepaliečia.  

Teismas vertina, kad pareiškėja T. Z. turi subjektinę teisę į sveiką ir švarią aplinką (Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 19 str. ir  53 str. 3 d., 54 str., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. 
birželio 1 d. nutarimas). (Aplinka paprastai suprantama kaip gamtoje funkcionuojanti visuma tarpusavyje 
susijusių elementų (žemės paviršius ir gelmės, oras, vanduo, dirvožemis, augalai, gyvūnai, organinės ir 
neorganinės medžiagos, antropogeniniai komponentai) ir juos vienijančios natūraliosios bei antropogeninės 
sistemos – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d. nutarimas). Teismas vertina, 
kad statant gyvenamąjį namą, nesilaikant statinio statybai keliamų reikalavimų, šalia gyvenančių asmenų 
subjektinė teisė į sveiką ir švarą aplinką apribota. 



. Nutartys ir sprendimai                      Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje 

 
 
 

 134 

Byloje pareiškėja neteikė įrodymų ir neįrodė, kad yra pažeisti STR 2.02.01:2004  192.2 p. nustatyti 
insoliacijos reikalavimai. Taip pat pareiškėja neįrodė, kad padidės aplinkos užterštumas, triukšmo, vibracijos 
lygis.  

 
X. 

 
Dėl kitų apeliantų argumentų. 

 
Šioje byloje yra skundžiami savivaldybių administravimo subjektų priimti aktai, civilinio pobūdžio 

reikalavimai nekeliami. Sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 2 p. tokios bylos 
teismingos administraciniams teismams. Apeliantų nurodyta administracinė byla Nr. A11–787/2005 faktinėmis 
ir teisinėmis aplinkybėmis skiriasi nuo šios bylos.  

Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino įrodymus susijusius su terminu skundui 
administraciniam teismui paduoti. Sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsniu, 
skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba 
individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Teismui 
nėra pakankamo pagrindo abejoti pareiškėjų paaiškinimais, kad 2005 m. gegužės 4 d. jie pastebėjo, kad 
tveriama tvora, ir iki 2005 m. gegužės 11 d. jiems pavyko išsiaiškinti, kad UAB „Baltijos ąžuolas“ vykdo 
daugiabučio gyvenamojo namo statybos darbus. Šiuos pareiškėjų argumentus patvirtina byloje esanti 
Žirmūnų seniūnijos 2005-11-10 pažyma.  

Teismas atmeta trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Baltijos ąžuolas“ teiginius, kad byla buvo 
atnaujinta teismo pirmininko teikimo pasėkoje ir tuo buvo pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
proceso principai. Kaip matyti iš 2006 m. gegužės 11 d. teismo pirmininko nutarties turinio, joje iškelti tie 
patys klausimai, kuriuos anksčiau, t. y. 2006 m. balandžio 5 d., prašyme dėl proceso atnaujinimo inicijavimo 
išdėstė pareiškėjai A. S., B. S., T. Z., bei 2006 m. gegužės 9 d. prašyme generalinis prokuroras. Todėl 
apelianto išvada, kad byla inicijuota teismo yra nepagrįsta.  

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. spalio 13 d. sprendimu iš esmės teisingai 
išsprendė T. Z. skundą. Todėl šio teismo sprendimo dalis, kuria T. Z. skundas patenkintas paliekama 
nepakeista, pakeičiant teismo sprendimo motyvus.  

Pareiškėjams A. S. , B. S. atsisakius savo skundo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
2007 m. sausio 9 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 13 d. sprendimo dalį 
ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimo dalį, kuriomis buvo 
išspręstas A. S. , B. S. skundas panaikino, ir šią bylos dalį nutraukė. 2007 m. sausio 19 d. nutartimi teismas 
pasisako dėl likusių Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 13 d. sprendimo ir Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimo dalių. 

 
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 140 

straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija  
 

n u t a r i a: 
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 20 d. sprendimo dalį, kuria teismas 
išsprendė T. Z. Skundą, panaikinti.  

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltijos 
ąžuolas“ apeliacinius skundus atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 13 d. 
sprendimo dalį, kuria teismas patenkino T. Z. skundą ir panaikino Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 
2001 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. 1181V dalį, kuria patvirtintas detalusis planas sklypui Nr. 17, ir Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2005 m. kovo 1 d. išduotą statybos leidimą 
Nr. GN/169/05-0117, palikti nepakeistą.  

Nutartis neskundžiama. 
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II. ADMINISTRACINĖ DOKTRINA 
 

JuDr. Josef Baxa 
Čekijos Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininkas 

 
Čekijos Respublikos aukščiausiojo administracinio teismo istorijos apybraiža 
 
Čekijos Respublikos Aukščiausiasis administracinis 
teismas (Nejvyšší správní soud) buvo įkurtas tik 
2003 metų sausio 1 d., kuomet įsigaliojo 
Administracinio proceso kodeksas (Soudní řád 
správní) (įstatymo Nr. 150/2002 Coll.). Todėl galbūt 
ankstoka rašyti apie tokios jaunos institucijos 
istoriją. Tačiau tikroji Aukščiausiojo 
administracinio teismo (toliau vadinamo Teismu) 
istorija ne tokia ir trumpa. 
 
1867 m. – 1918 m. 
Austrijos-Vengrijos imperijos laikais konstituciniai 
administracinės justicijos pagrindai tuose 
regionuose, kurie dabar sudaro Čekijos Respubliką, 
buvo padėti taip vadinamoje „Gruodžio 
konstitucijoje“, o tiksliau – Pagrindinio valstybės 
įstatymo dėl teisminės valdžios 15-ame straipsnyje, 
kuris įkūrė Administracinį teismą 
(Verwaltungsgerichtshof) Vienoje. Šis Teismas 
buvo vienintelis administracinis teismas, 
aptarnaujantis visą Cisleithania regioną – austrišką 
imperijos pusę. Taigi, taip administracinė justicija 
atsirado kaip koncentruota ir specializuota teisminės 
kontrolės sistema.  
Svarbus principas, įtvirtintas tik įkūrus 
Administracinį teismą ir vėliau įteisintas pirmąja 
Čekoslovakijos Respublikos 1920 m. Konstitucija 
(bei vėl pradėtas taikyti ir po 1993 m. reformos), 
buvo neįtraukti į administracinių teismų jurisdikciją 
visų privačių teisinių klausimų, kuriuos, 
pasinaudodami savo teisine kompetencija, sprendė 
administracinės valdžios organai. Buvo nuspręsta, 
kad šių klausimų sprendimus peržiūrėti turi 
civiliniai teismai civiliniuose teismo procesuose.  
Prireikė bemaž dešimties metų, kol Administracinis 
teismas pradėjo realiai funkcionuoti, ir buvo 
priimtos jo procesinės taisyklės. Šį žingsnį įtvirtino 
Administracinio teismo aktas (1875 m.). Pirmieji 
Teismo posėdžiai įvyko 1876 m. liepą, 
pirmininkaujant baronui Stählinui – pirmajam 
Teismo pirmininkui. Akto, kuris lig šiol laikomas 
puikiu teisinio dokumento sudarymo pavyzdžiu, 
autorius buvo aukšto rango valstybės tarnautojas iš 
Kultūros ir mokslo ministerijos Karlas von 
Lemayeris. Vėliau jis tapo Teismo teisėju ir vieno iš 
Teismo skyrių pirmininku. 
Pats aktas buvo labai glaustas (jame buvo tik 50 
straipsnių). Jo koncepcija, nors ir kažkiek įkvėpta 
senesnio Pietų Vokietijos administracinės justicijos 
modelio, buvo išraiškingai išvystyta ir visiškai 

originali. Akto autorius pasirinko kelią, kuris labai 
skyrėsi nuo tuometinio teisinių dokumentų 
sudarymo stiliaus, kai, besistengiant nustatyti 
smulkiausias proceso detales ir garantuoti visas 
įmanomas apsaugos priemones individo teisėms, 
sukuriama painiava su daugybe punktų apie 
formalias taisykles, kuriuos reikia nuolat taisyti. 
Kita vertus, dėl sudėtingos formuluotės ir tvirtų 
ribų, Aktu apgalvotai palikta daug vietos lankstiems 
teisminiams sprendimams. Akto kokybę patvirtina 
faktas, kad po Austrijos-Vengrijos suirimo 1918 m. 
jis vis dar galiojo Austrijoje bei tuomet naujai 
sukurtoje Čekoslovakijoje. Mūsų žemėse Aktas 
galiojo iki administracinės justicijos panaikinimo, 
kai 1948 m. valdžią perėmė komunistai. Jis vis dar 
svarbus, nes buvo pagrindinis šiuolaikinės Austrijos 
bei Čekijos kodifikacijos įkvėpimo šaltinis.  
Apie plačią ir aukštos kokybės Vienos 
administracinio teismo praktiką liudija įvairialypis 
puikios kokybės teismo ataskaitų rinkinys (jo 
redaktoriais buvo Exelis, Alteris, Popelka, Reissigas 
ir daktaras Adamas Budwinskis).  
 
1918 m. – 1945 m. 
Čekoslovakijos Respublikoje vienas iš pirmųjų 
priimtų įstatymų buvo Aktas dėl Aukščiausiojo 
administracinio teismo ir kompetencijos ginčų 
nagrinėjimo (o Nejvyšším správním soudě a řešení 
kompetenčních konfliktů, įstatymo Nr. 3/1918 Coll.), 
kuris sudarė administracinės justicijos pagrindus. 
Taip pat, nedaug pakeitus formuluotę, buvo priimtas 
1875 m. Aktas dėl administracinio teismo. 
Buvusioje Čekoslovakijoje 1918 m. Aktas galiojo 
iki 1952 m. pabaigos.  
Pirmasis, užėmęs teismo pirmininko (vyriausiojo 
teismo teisėjo) pareigas, buvo Ferdinandas 
Pantůčekas (1863 m. – 1925 m.). Tai vienas iš 
žmonių, dalyvavusių 1918 m. spalį nuverčiant 
Habsburgų monarchiją, svarbus čekų valstybės 
veikėjas, imperijos Viršutiniųjų rūmų narys ir vėliau 
– Vienos administracinio teismo skyriaus 
pirmininkas. Pirmasis Teismo pirmininko 
pavaduotojas (viceprezidentas) buvo Emilis Hácha 
(1872 m. – 1945 m.), iki 1918 m. buvęs Vienos 
administracinio teismo tarybos nariu. Jis buvo 
vienas iš svarbiausių čekų administracinės teisės 
teisininkų ir, tuo pat metu, tragiškas šiuolaikinės 
čekų istorijos herojus. Ironiška, bet, grasindamas 
atsistatydinimu, Pantůčekas net prieš vyriausybės 
valią, kuri norėjo, kad Teismo pirmininko 
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pavaduotojo vietą užimtų politikas, privertė į postą 
paskirti Háchą. Hácha buvo paskirtas teismo 
pirmininku (vyriausiuoju teismo teisėju) po 
Pantůčeko mirties 1925 m. Šiame poste jis dirbo iki 
1938 m. lapkričio, kai jį išrinko „Antrosios 
Respublikos“ – nuniokotos valstybės, išgyvenusios 
Trečiojo Reicho įvykdytą Čekoslovakijos 
Respublikos suskaldymą – prezidentu. 
Dažnai pabrėžiama, kad Čekoslovakijos 
administracinė justicija buvo sukurta pagal Austrijos 
modelį. Tačiau taip neatsitiko tyčia – tai realių 
aplinkybių rezultatas. Originali koncepcija, kurią 
palaikė Pantůčekas ir Hácha, buvo kitokia: 1920 m. 
Čekoslovakijos Konstitucija numatė administracinės 
justicijos sistemą, sukurtą pagal Šiaurės vokiečių 
(prūsų) pavyzdį, kurioje rajonuose ir apygardose 
turėjo būti sukurti žemesnės instancijos 
administraciniai teismai. Juos privalėjo sudaryti 
profesionalus valstybės tarnautojas ir tarėjai, 
kuriuos išrinktų rajonų komitetai. Teismas turėjo 
veikti kaip paskutinės instancijos teismas, 
sprendžiantis tik teisės klausimus.  
Norint praktikoje pritaikyti aukščiau aprašytą 
konstitucinį modelį, kartu su 1920 m. 
Čekoslovakijos Konstitucija buvo priimtas 
Apygardų ir apylinkių administracinės justicijos 
aktas (įstatymo Nr. 158/1920 Coll.). Tačiau šis aktas 
niekuomet neįsigaliojo greičiausiai dėl politinių 
nuomonių nesutapimo. Dėl to žemesnės instancijos 
administracinių teismų nebuvimas turėjo neigiamą 
poveikį Teismo darbo krūviui. Jau trečiojo 
dešimtmečio viduryje naujų bylų skaičius bylų 
registracijos žurnale viršijo Teismo gebėjimą jas 
visas išspręsti. Teismo procesų trukmė nusitęsė iki 
kelerių metų ir negelbėjo net progresinis teisėjų 
skaičiaus didėjimas (nuo 26 iki maždaug 50). 
Padėties nepalengvino ir 1937 m. išleisti įstatymai.  
Pirmosios Respublikos metais (1918 m. – 1938 m.) 
Teismas buvo lygiavertis analogiškiems kitų 
Europos šalių administraciniams teismams. Teismo 
veiklą atspindi jo teismo procesų ataskaitos. 
Labiausiai išgarsėjo oficialios Teismo bylų 
ataskaitos, pagal Teismo redaktorių ir Teismo 
skyriaus pirmininką Josefą V. Bohuslavą pavadintos 
„Bohuslavo teismo procesų ataskaitomis“. Nuo 
1918 m. iki 1948 m. šiame leidinyje buvo 
išspausdinta daugybė sprendimų. Bohuslavo teismo 
procesų ataskaitos buvo suskirstytos į du leidinius – 
administracinį (kurio trumpinys buvo „Boh. A.“) ir 
finansinį („Boh. F.“). 
Vokiškosios okupacijos periodu (taip vadinamu 
„Bohemijos ir Moravijos protektorato“ laikotarpiu 
nuo 1939 m. iki 1945 m.) Teismui dirbti buvo 
sunku. Teisminėje veikloje dažnai pasitaikydavo 
antisemitinių įstatymų aiškinimų. Vis dėlto Teismas 
pradėjo pokarinį periodą su bent iš dalies 
nepriekaištinga reputacija (kalbant ir apie teisminę 

pusę, ir apie personalą), kadangi kai kurie teisėjai 
paliko Teismą po karo. 
 
1945 m. – 1952 m. 
1945 m. Teismas negalėjo pradėti dirbti visu 
pajėgumu. Iš dalies tą lėmė nesibaigiančios 
problemos, susijusios su Teismo aprūpinimu 
etatiniais darbuotojais, o kita vertus – dėl paralelios 
„konkuruojančio“ Slovakijos administracinio teismo 
Bratislavoje, įkurto per karą tuo metu 
nepriklausomoje Slovakijos valstybėje, veiklos. 
Kompetencijos pasidalijimas tarp šių dviejų teismų 
ilgą laiką buvo neaiškus, ir ši problema buvo 
išspręsta tik 1949 m., Teismą perkėlus į Bratislavą. 
Tačiau tai buvo tik viena didesnio plano (politinio 
sprendimo, priimto labai greitai po to, kai 1948 m. 
vasarį valdžią perėmė komunistai) – apskritai 
panaikinti Teismą – dalis. 
Naujojoje 1948 m. gegužės 9 dienos Konstitucijoje 
vis dėlto buvo numatyta institucija pavadinimu 
„Administracinis teismas“. Tačiau iš karto po 
valdžios perėmimo 1948 m. vasarį tapo aišku, kad 
naujajame komunistiniame režime neatsiras vietos 
nepriklausomai teisminei viešojo administravimo 
kontrolei ir visuomenės teisėms bei žmonių teisių 
apsaugai. Po „geležinės rankos valymo“ ir po to, kai 
1948 m. birželį buvo priversti atsistatydinti kai kurie 
vyresni teisėjai, Teismas nebegalėjo dirbti. Kai 
kurie Teismo skyriai net negalėjo posėdžiauti, 
kadangi trūko teisėjų; naujų teisėjų paskirta nebuvo. 
Greitai Teisme neliko skyrių, kurie turėtų 
pirmininką, galintį pirmininkauti skyriaus teismo 
procesams. 
1949 m. rudenį Teismas buvo perkeltas į Bratislavą. 
Teoriškai Teismas turėjo dirbti iki 1952 m., tačiau 
archyvuose nėra aiškių jo veiklos įrodymų. 
Administracinė teisė buvo visiškai panaikinta 
Konstituciniu aktu dėl teismų ir prokuratūros 
(įsakymo Nr. 64/1952 Coll.), kuris koregavo 
Konstitucijos nuostatas dėl teismų santvarkos ir 
panaikino visas nuostatas dėl Administracinio 
teismo.  
Vienintelis administracinės justicijos likutis 
Čekoslovakijoje buvo draudimo teisėjas, kuris 
priimdavo sprendimus bylose dėl klausimų, 
susijusių su darbuotojų draudimu (ligos, invalidumo 
ir senyvo amžiaus). Tačiau tai buvo specialialūs 
teismo procesai dėl teisinių priemonių prieš 
administracinės valdžios sprendimus, ir tapo 
Civilinio proceso kodekso dalimi. Atitinkamai 
pasikeitė administracinės justicijos suvokimas – ji 
beliko tik nedidelė ir specifiška civilinės justicijos 
kategorija. 
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1989 m. – 2002 m. 
Administracinės justicijos atgimimas tapo 
įmanomas (ir reikalingas) tik po 1989 m. 
Konstituciniai administracinės justicijos pagrindai 
buvo padėti Pagrindinių teisių ir laisvių chartijos 36 
(2) straipsnyje (Listina základních práv a svobod). 
Poreikis greitai įgyvendinti šias konstitucines 
nuostatas neįgalino nei tiesioginio Teismo 
atgimimo, nei specialaus administracinio proceso 
kodekso.  
Tarp 1992 m. ir 2002 m. teisminė kontrolė buvo 
vykdoma remiantis specialiomis Civilinio proceso 
kodekso (Občanský soudní řád) nuostatomis 
(įstatymo Nr. 99/1963 Coll.), įterptomis į kodeksą 
pataisa (įstatymo Nr. 519/1991 Coll.). Teisminė 
kontrolė vyko bendrosios jurisdikcijos teismuose; 
tačiau sprendžiamoji teisminė veikla šioje srityje 
buvo vykdoma regioniniuose teismuose ir 
aukščiausiuose Čekijos Respublikos ir Slovakijos 
Respublikos teismuose, o nuo 1993 m., t.y. po 
Čekoslovakijos išsiskyrimo, – abiejuose Čekijos 
Respublikos aukštuosiuose teismuose. 
Vertinant teisiniu požiūriu, Aukščiausiasis 
administracinis teismas buvo įkurtas 1993 m. sausio 
1 d., kai pradėjo galioti Čekijos Respublikos 
Konstitucija. Jos 91 straipsnyje Teismas įvardijamas 
kaip antroji Čekijos teisminės santvarkos viršūnė. 
Nepaisant pakartotinų įstatymų leidimo pastangų 
dešimtajame dešimtmetyje, Teismas buvo galutinai 
įkurtas tik po dešimties metų. 
Nuo 1992 m. iki 2002 m. administracinę justiciją 
kamavo daug problemų, ypač susijusių su 
administracinio proceso teisės normomis. 
Skaudžiausia problema buvo santvarkos 
nesuderinamumas su Čekijos Respublikos 
tarptautiniais įsipareigojimais (ypač dėl Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos 6 ir 13 straipsnių). Teisminė kontrolė 
administracinėje justicijoje aprėpė tik 
administracinių sprendimų teisėtumo priežiūrą; 
teisminė kontrolė neapėmė tokių klausimų, kaip 
apsauga nuo administracinės valdžios neveikimo ar 
neteisėto įsikišimo, dėl ko neišduodamas 
administracinis sprendimas. Be to, nebuvo jokių 
apskundimo priemonių prieš teismų sprendimus 
administracinėje justicijoje; neišvengiama  pasekmė 
buvo atitinkamų regioninių teismų interpretavimo 
praktikos išsiskyrimas. 
Būtent Konstitucinis Teismas (Ústavní soud) savo 
sprendimuose, priimtuose nuo dešimtojo 
dešimtmečio vidurio, nuolat nurodydavo 
administracinės justicijos trūkumą čekų teisinėje 
santvarkoje ir galiausiai 2001 m. birželio 27 d. 
Sprendimu (Nr. 279/2001 Coll.) justicijos teisinis 
pagrindas. Tačiau Konstitucinis Teismas atidėjo 
nutarimo įsigaliojimą iki 2003 m. sausio 1 d., taip 
suteikdamas įstatymų leidžiamajai institucijai 
pakankamai laiko priimti reikalingus įstatymus. 

Teismo nutartis tapo varomąja jėga naujai 
administracinės justicijos sistemai, kurią vėliau 
priėmė Parlamentas.  
Taigi Teismas buvo iš naujo įsteigtas 2003 m. 
sausio 1 d., praėjus penkiasdešimčiai metų po jo 
likvidavimo.  
 
2003 m. – 2006 m. 
Tik įkūrus Teismą, jo personalas buvo ganėtinai 
negausus. Nepaisant to, kad naujasis Kodeksas 
suteikė galimybę visiems administracinės justicijos 
teisėjams abiejuose aukštuosiuose teismuose būti 
paaukštintais iki Aukščiausiojo administracinio 
teismo teisėjų, ne visi pasinaudojo šia proga. 
Teismas pradėjo savo teisinę veiklą su 13 teisėjų, 
bet be padėjėjų ir be tinkamo administracijos 
personalo. 
2003 metais Teismas plėtėsi greičiausiai. Tų metų 
pabaigoje jame dirbo jau 88 žmonės (22 teisėjai, 23 
padėjėjai ir daugiau nei 40 pagalbinių ir 
administracijos darbuotojų). 2006 m. Teismas 
persikraustė į rekonstruotas patalpas, kurios labiau 
tinka  vis dar gausėjančio personalo darbui. 2006 m. 
pabaigoje Teismą sudarė 26 teisėjai ir 2 žemesniųjų 
teismų teisėjai, laikinai paskirti į Teismą. Nuo 2007 
m. sausio 1 d. kiekvienam teisėjui paskirta po du 
padėjėjus.  
 
PABAIGAI 
2002 m. administracinės justicijos reforma paliko 
keletą neišspręstų klausimų. Tik ateityje 
pamatysime, ar įstatymų leidžiamasis organas 
pakartos klaidas, padarytas tuometinės 
Čekoslovakijos politikų tarp 1918 m. ir 1938 m., ar 
leis pasiekti galutinai išvystytą administracinių 
teismų hierarchinę sistemą. Toji sistema gali įgyti 
įvairias formas – ji gali tapti tokia, kokią numatė 
1920 m. Konstitucija (Prūsijos administracinės 
teisės funkcinis modelis), arba sistema, kurioje 
administracinius teismus papildo nepriklausomos 
administracinės kolegijos (naudojamos tam, kad 
būtų sustiprinta teisminė kontrolė viešosios teisės 
klausimuose dabartinėje kontinentinėje Europoje), 
ar priims gerą britiškąją - amerikietiškąją 
nepriklausomos priežiūros, kurią atlieka įvairios 
tarybos ir specialios jurisdikcijos teismai, tradiciją. 
Istorijos apybraižą galima užbaigti metaforišku 
palyginimu: tam tikros žuvų rūšies gyvavimas 
upelyje įrodo vandens kokybę. Taip pat ir viešojo 
administravimo teisminės kontrolės buvimas bei 
veiksmingumas yra patikimas šalies demokratijos ir 
lygybės įstatymų atžvilgiu indikatorius. 
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Dabartinė administracinė teisė Čekijos 
Respublikoje ir Aukščiausiojo 
administracinio teismo funkcijos 
 
Administracinės justicijos užduotis – fiziniams bei 
juridiniams asmenims suteikti asmeninių 
(subjektyvių) viešųjų teisių apsaugą. Tai atlieka 
administraciniai teismai, specializuoti teismų skyriai 
septyniuose rajoniniuose teismuose (krajské soudy) 
ir Municipaliniame teisme Prahoje (Městský soud v 
Praze), kurie veikia kaip pirmosios instancijos 
administraciniai teismai, o Aukščiausiasis 
administracinis teismas veikia kaip antrosios ir 
paskutinės instancijos teismas.  
Speciali papildoma Teismo vykdoma užduotis – 
užtikrinti rajoninių teismų ir administracinės 
valdžios organų sprendimų praktikos vieningumą ir 
teisėtumą. Pagrindinis instrumentas šiam tikslui 
pasiekti – tai kasacinis skundas (kasační stížnost): 
Teismas turi teisę nagrinėti kasacinius skundus, 
kuriuose ieškovai prieštarauja rajoninių teismų 
galutiniams sprendimams administracinės justicijos 
reikaluose ir siekia jų anuliavimo. Tokio tipo 
teisminę apsaugą prieš neteisėtus administracinius 
sprendimus papildo apsauga nuo administracinės 
valdžios organų neveikimo ir apsauga nuo neteisėto 
administracinės valdžios organų įsikišimo.  
Norint užtikrinti administracinių teismų sprendimų 
praktikos vientisumą ir teisėtumą, Teismas (visas 
Teismas ar jo padalinys) gali reikšti nuomones. 
Teismo didžiojo skyriaus sprendimai reikalingi tam 
pačiam tikslui administracinių valdžios organų 
sprendimų praktikos atžvilgiu. 
Po 2003 m. sausį įvykdytos administracinės 
justicijos reformos, individualių viešųjų teisių 
apsauga Čekijos Respublikoje įžengė į naują erą. 
Pats Teismo įkūrimas grąžino seną konstitucinę 
skolą, siekiančią 1993 m., kai naujoji Čekijos 
Respublikos Konstitucija numatė Teismo buvimą, 
tačiau jis nebuvo įkurtas dar visą dešimtmetį.  
Administracinė justicija mūsų šalyje turi gilias 
tradicijas. Norint geriau suprasti dabartinę Čekijos 
administracinės justicijos sistemą, reikia prisiminti, 
kad administracinė justicija buvo panaikinta, kai 
1948 m. valdžią perėmė komunistai, ir buvo atkurta 
tik 1991 m. Naujosios administracinio proceso 
teisės normos nuo pat pradžių buvo netobulos. Taip 
pat jos buvo iš dalies nesuderinamos su Čekijos 
Respublikos įsipareigojimais pagal tarptautinę teisę 
(Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvenciją). Dešimtajame dešimtmetyje 
keletą kartų buvo bandyta priimti naują įstatyminę 
bazę, tačiau bandymai buvo bevaisiai. Lemiamas 
stimulas priimti naujus įstatymus galiausiai atsirado 
kartu su Konstitucinio Teismo sprendimu. Šiuo 
sprendimu Konstitucinis Teismas anuliavo visą 
Civilinio proceso kodekso dalį, kuria rėmėsi 

administracinė justicija. Dėl šio sprendimo yra 
įmanomas naujų įstatymų, kurie tapo naujos 
administracinės justicijos sistemos institucine, 
jurisdikcine bei procedūrine baze, priėmimas.  
Naująją teisinę administracinės justicijos santvarką 
sudaro įstatymas Nr. 150/2002 Coll., 
Administracinio proceso kodeksas (Soudní řád 
správní, toliau vadinamas „Kodeksu“) ir susiję 
įstatymai.  
Teismų santvarka kartu su įstatymų leidžiamąja ir 
vykdomąja valdžiomis yra viena iš trijų pagrindinių 
valstybės jėgų. Jos tradicinė užduotis, neskaitant 
kriminalinės justicijos, yra individualių privačių 
teisių apsaugojimas. Individualios privačios teisės 
kyla iš teisinių santykių civilinėje, komercinėje, 
darbo ar šeimos teisėje. Jas apibūdina šalių 
lygiateisiškumas teisiniuose santykiuose. 
Be šių „individualių“ teisių yra ir individualios 
teisės bei pareigos, egzistuojančios tarp šalių, kurios 
yra nevienodose padėtyse. Jos dažniausiai atsiranda 
tarp fizinio ar juridinio asmens iš vienos pusės, ir 
valstybės valdžios organo, savivaldybės ar rajono iš 
kitos pusės. Tokius teisinius santykius apibūdina tai, 
kad fizinis ar juridinis asmuo šiuose teisiniuose 
santykiuose yra žemesnėje pozicijoje. Kitaip sakant, 
viršesnioji šalis teisiniuose santykiuose turi teisinę 
privilegiją autoritetingai apspręsti fizinio ar juridinio 
asmens teises ar pareigas. Tokio tipo teisiniai 
santykiai yra teisiniai santykiai, kylantys iš 
viešosios teisės.  
Tokio tipo teisiniai santykiai pasitaiko gana dažnai 
kasdieniniame gyvenime: dauguma žmonių vienaip 
ar kitaip susiduria su mokesčių ar muito taisyklėmis, 
verslo liudijimais, statybos leidimais, kelių eismo 
taisyklėmis, įvairiais mokesčiais ir pareigomis ar kt. 
Šio tipo viešuosiuose teisiniuose santykiuose 
valstybė atstovauja bendrajam interesui tokiuose 
reikaluose, kaip socialinės-ekonominės teisės, 
sveika aplinka, kultūros paveldo apsauga, 
informacijos teisė ir kt. Visais šiais atvejais esame 
viešosios teisės ir viešųjų teisinių santykių srityje.  
Egzistuoja labai senas principas, kad viešieji 
teisiniai santykiai ir iš jų atsirandančios 
individualios teisės bei pareigos turi būti apsaugotos 
nepriklausomos teismų organų sistemos, ir kad visi, 
kurie pareikš, kad jų teisės buvo pažeistos kokiais 
nors viešo valdžios organo veiksmais, turi teisę į 
teisines priemones teisei susigrąžinti ar nuostoliams 
išieškoti. Kaip įrodė mūsų nesena istorija, šio 
principo įtvirtinimas absoliutizmo, autoritarizmo ar 
totalitarizmo režimuose neįmanomas. Naujoji 
administracinės justicijos sistema, galiojanti nuo 
2003 m., suteikia individui didesnę teisminę 
apsaugą: ne tik potencialūs viešų valdžios organų 
kėsinimaisi į teises yra plačiai apibrėžti, bet ir 
apsauga efektyvesnė. Be to, bylininkai turi daugiau 
platesnių procesinių teisių. 
Kokio tipo teisminė apsauga yra galima?  
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IEŠKINYS PRIEŠ ADMINISTRACINIO VALDŽIOS 

ORGANO SPRENDIMĄ  
Pagrindinė ir tradicinė apsauga – tai neteisėto 
administracinio sprendimo teisminė peržiūra. Tokį 
ieškinį gali oficialiai pateikti visi, teigiantys, kad jų 
teisės buvo pažeistos administracinio valdžios 
organo sprendimu – tiesiogiai ar administracinių 
procedūrų metu, prieš paskelbiant sprendimą. 
Ieškovas siekia ginčytino sprendimo panaikinimo. 
Jei administracinės valdžios organas paskyrė baudą 
už pažeidimą, ieškovas taip pat gali siekti, kad 
bauda būtų sumažinta arba panaikinta.  
Vienas iš pagrindinių leistinumo kriterijų šiam 
ieškiniui yra sąlyga, kad ieškovas būtų išnaudojęs 
visas įprastas teisinės gynybos priemones prieš 
administracinės valdžios organą. Oficialiai pateikti 
ieškinį reikia per du mėnesius po to, kai gautas 
raštiškas pranešimas apie administracinio valdžios 
organo galutinį sprendimą.  
Administracinių sprendimų teisminės peržiūros 
apimtį administracinėje justicijoje apibrėžia 
nuostata, nustatanti bendrą pareigą tokios peržiūros 
naudai, kur nurodyta, kad visi administraciniai 
sprendimai gali būti teisminės peržiūros dalyku, jei 
jie nėra specialiai išskirti įstatymais. 
Administracinio proceso kodekse yra keletas tokių 
jurisdikcinių išimčių – paprastai tai visi 
procedūrinio pobūdžio sprendimai (pvz. laikini 
sprendimai ar sprendimai, reglamentuojantys tik 
proceso eigą prieš administracinės veiklos organą). 
Kitos išimtys numatytos specialiuose įstatymuose 
(pvz., sprendimų dėl savanoriško ligos draudimo 
įmokų peržiūra). Ir vėl reikia pabrėžti, kad tai 
išimtys iš bendros taisyklės teisminės peržiūros 
naudai.  
Svarbiausia išimtis administracinių teismų 
jurisdikcijoje dėl teisminės peržiūros taikoma tais 
atvejais, kai administracinės valdžios organas 
sprendžia klausimus ar nesutarimus, kylančius 
privatinės teisės srityje. Tipiškas tokio 
administracinio valdžios organo sprendimo 
privatinės teisės srityje pavyzdys yra sprendimas, 
kurį priėmė Čekijos telekomunikacijos tarnyba 
(Český telekomunikační úřad) dėl ginčytinų 
telekomunikacijos mokesčių sumų; tiesą sakant, tai 
susiję su mokesčiu už privačią paslaugą, kurią teikia 
telekomunikacijos operatorius asmenims. Jei 
atsiranda ypatingų atvejų, kai į administracinės 
valdžios organus kreipiamasi, kad šie spręstų 
privatinės teisės ginčus, taip atsitinka dėl jų 
techninės kompetencijos toje srityje (šiuo atveju – 
dėl galimybės peržiūrėti telekomunikacijų 
sąskaitas). Tačiau toks ginčas yra iš privatinės teisės 
srities. Taigi nėra priežasties skirti tokių bylų 
peržiūrą administraciniams teismams, nes jokiam 
viešosios teisės objektui pavojus nekyla, ir, jei 
sprendimui bus prieštaraujama, jį gali peržiūrėti 

civiliniai teismai. Civilinio proceso kodekse šiam 
tikslui yra numatyta speciali procedūra.  
Pateikus ieškinį dėl neteisėtų veiksmų teisminės 
peržiūros, sprendimas nėra automatiškai 
sustabdomas. Tačiau ieškovas gali prašyti, kad 
ginčijamas aktas būtų sustabdytas su sąlyga, jei 
sprendimo teisiniai padariniai sukeltų nepataisomą 
žalą ieškovui. Jei sprendimas sustabdomas, 
ginčijamo sprendimo vykdymas atidedamas.  
Ieškinys turi būti pateiktas kompetentingam teismui, 
o tokiems ieškiniams kompetenciją turintys 
pirmosios instancijos teismai yra rajoniniai. 
Nustatoma, kuris rajoninis teismas tinka tam tikram 
ieškiniui pagal atsakovo administracinės valdžios 
būstinę; ieškinys turi būti iškeltas tame teismo 
rajone, kuriame yra administracinės valdžios 
organas, kuris paskutinis sprendė administracinių 
procedūrų metu. 
Gali būti, kad proceso administraciniame teisme 
metu dalyvauja ir kiti asmenys, tai yra fiziniai ar 
juridiniai asmenys, kurių teisės buvo paveiktos 
priimto sprendimo taip pat, kaip ir ieškovo. Tai gali 
būti asmenys, kurie būtų tiesiogiai paveikti ir 
ginčijamo sprendimo pripažinimo negaliojančiu 
(pvz., statybos leidimo turėtojas, jei leidimo 
išdavimą stengiasi užginčyti kaimyninio žemės 
ploto savininkas).  
Ieškovas neprivalo būti atstovaujamas teisininko 
pirmosios instancijos administraciniuose teismuose 
(tai yra, rajoniniuose teismuose). Tačiau 
Aukščiausiajame administraciniame teisme yra 
privaloma, kad ieškovui atstovautų advokatas 
(įgaliotas asmuo). Vis dėlto patartina ieškovui ir 
pirmosios instancijos administraciniame teisme 
ieškoti kvalifikuotos teisinės pagalbos. Nors 
administracinio teismo procesai nėra formalūs, 
tačiau labai svarbus teisingas bei savalaikis ieškinio 
pagrindų suformulavimas. Čia galioja griežtas 
„teismo proceso koncentracijos“ principas. Tai 
reiškia, kad ieškovas privalo pirmosios instancijos 
teismui pateikti visus susijusius argumentus tuo 
metu, kai pateikia ieškinį. Vėliau jokie argumentai ir 
įrodymai nebus priimami.  
Atlikdami teisminės peržiūros funkciją, 
administraciniai teismai daugiausiai dėmesio skiria  
teisės klausimams. Tačiau, kitaip nei iki 2003 m. 
egzistavusioje teisminės peržiūros sistemoje, jie gali 
rinkti įrodymus faktams, egzistavusiais tuo metu, 
kai administracinės valdžios organas priėmė 
sprendimą, patvirtinti. Administracinės valdžios 
klaidos renkant reikiamus įrodymus, dėl kurių 
ankstesnėje sistemoje ginčijamas sprendimas būtinai 
būdavo (dažnai pakartotinai) pripažįstamas 
negaliojančiu, dabar gali būti iš dalies ištaisytos, 
pateikiant įrodymus administraciniam teismui. 
Teismas pateikia galutinį sprendimą iš esmės. 
Teismas gali atmesti ieškinį ir patvirtinti 
administracinį sprendimą arba panaikinti sprendimą 
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ir grąžinti bylą administraciniam valdžios organui 
svarstyti iš naujo. Svarstydamas klausimą iš naujo, 
administracinis valdžios organas įpareigotas 
atkreipti dėmesį į teismo išreikštą teisės aiškinimą. 
Jei ginčijama bauda už administracinį pažeidimą, 
teismas gali baudą sumažinti ar visai panaikinti. Jei 
teismas nesprendžia iš esmės, jis priima nutartį 
(pvz., atsisakydamas nagrinėti ieškinį, 
nutraukdamas procesą ir t.t.).  

Specialus būdas nutraukti procesą 
administraciniuose teismuose yra naujai įsteigta 
galimybė, kuri vadinasi „ieškovo pasitenkinimas“, 
kuomet administracinis valdžios organas gali 
ištaisyti savo klaidą, jei administracinio proceso 
metu suprastų, kad vertindamas suklydo. Iki to 
laiko, kol teismas paskelbs savo sprendimą, 
atsakovas (administracinės valdžios organas) turi 
teisę priimti naują sprendimą ar imtis priemonių, 
kurios patenkintų ieškovą. Tokiu atveju teismas, 
išklausęs ieškovo pareiškimo, nutrauks teismo 
procesą. 
 
APSAUGA NUO NEVEIKIMO 
Nauja teisinės apsaugos forma yra ieškinys dėl 
neveikimo (Kodekso 79 paragrafas). Tokio tipo 
ieškinį gali pateikti bet kuris žmogus, kuris, 
nepaisant to, kad išnaudojo visas galimas teisines 
priemones prieš administracinės valdžios organą, 
nesugebėjo gauti sprendimo ar patvirtinimo, kurį tas 
valdžios organas buvo pakankamai kompetentingas 
išduoti. Procedūrinė išankstinė sąlyga, kad toks 
ieškinys būtų priimtas, yra tokia – kai nepaisant visų 
teisinių priemonių, kurias suteikia administracinės 
procedūros, panaudojimo, kompetentingas 
administracinės valdžios organas lieka neveiklus.  
Neveikimas praktikoje reiškia ne tik tai, kai laiku 
neišsprendžiamas klausimas, bet liečia ir ginčus dėl 
kompetencijos. Pirmuoju atveju ieškinys dėl 
neveikimo nėra įprasta teisinė priemonė; dažnesnis 
ir tiesesnis kelias priversti valdžios organus laiku 
išspręsti klausimą yra pateikti skundą viršesniam 
valdžios organui. Antruoju atveju neveikimas ir 
individualios apsaugos poreikis dažnai atsiranda dėl 
to, kad kompetencija perduodama tarp valstybės 
valdžios institucijų ir valdžios organų iš savivaldos 
teritorinių vienetų, ir taip atsiranda neaiškumas, 
kuris valdžios organas yra kompetentingas priimti 
sprendimą.  
Jei ieškinys pagrįstas, teismas priims sprendimą, 
nurodantį administraciniam valdžios organui priimti 
sprendimą ar patvirtinimą per tam tikrą laiko tarpą, 
nustatytą teismo. Jei administracinis valdžios 
organas nesugebės įvykdyti teismo sprendimo laiku, 
teismas gali priversti tą atlikti, paskirdamas 
pinigines baudas.  
 
 
 

APSAUGA NUO NETEISĖTO ĮSIKIŠIMO 
Ieškinys prieš neteisėtą įsikišimą – tai taip pat 
naujas ieškinio tipas Čekijos administracinėje 
justicijoje. Kodekso  82 paragrafas numato, kad visi, 
kurie mano, kad jų teisės buvo tiesiogiai pažeistos 
dėl neteisėto administracinės valdžios organo 
įsikišimo, nurodymų ar prievartos, jei tai nėra 
sprendimas, ir yra nukreipta tiesiogiai prieš tą 
asmenį, gali prašyti administracinio teismo 
apsaugos. Individualių teisių pažeidimo koncepcija 
apima daug administracinių valdžios organų 
veiksmų, pvz., tai gali būti neteisėtas policijos 
įsikišimas. Apsauga nuo neteisėto įsikišimo yra 
papildoma teisinės apsaugos forma; ją galima taikyti 
tik prieš tam tikrus administracinių valdžios organų 
veiksmus, dėl kurių neišduodamas oficialus 
sprendimas, kurį galima būtų ginčyti. Loginiais 
terminais kalbant, neteisėtas įsikišimas taip pat 
skiriasi nuo neveikimo. Tam tikra prasme, apsauga 
nuo neteisėto įsikišimo sukuria „papildomą“ 
kategoriją, kuomet asmuo gali ginčyti 
administracinės valdžios organo veiksmus, 
pažeidžiančius individualias teises, tačiau tų 
veiksmų rezultatas neturi būti priimtas sprendimas, 
ir tie veiksmai nėra neveikimas.  
Norint, kad būtų išvengta grynai akademinių 
klausimų sprendimo tokio tipo teismo procesuose, 
apribotas locus standi: ieškinys bus teismo 
svarstomas tik tuo atveju, jei po ieškinio pateikimo 
pažeidimas ar jo poveikis vis dar tęsiasi, arba jei yra 
grėsmė, kad tai gali pasikartoti. Be to, yra griežtas 
terminas, per kiek laiko toks ieškinys gali būti 
pateiktas – tai turi būti padaryta per du mėnesius 
nuo tos dienos, kai ieškovas suprato, kad buvo 
pažeistos jo teisės („subjektyvus“ terminas) arba 
vėliausiai per dvejus metus nuo tos dienos, kai buvo 
įvykdytas pažeidimas („objektyvus“ terminas).  
Jei ieškinys bus pagrįstas, teismas nurodys 
administraciniam valdžios organui daugiau 
nebepažeisti ieškovo teisių. Teismas taip pat lieps 
atstatyti status quo, kuris buvo prieš teisių 
pažeidimą.  
 
BENDROJO POBŪDŽIO PRIEMONIŲ TEISMINĖ 

PERŽIŪRA 
Bendrojo pobūdžio teisinė priemonė yra naujo tipo 
administracinių valdžios organų sprendimų 
priėmimas, atsiradęs su nauju Administracinių 
procedūrų kodeksu (Správní řád, įstatymo Nr. 
500/2004 Coll.), sukurtas pagal germaniškoje 
teisinėje kultūroje (Vokietijoje, Austrijoje ir 
Šveicarijoje) egzistuojantį „Allgemeinverfügung“. 
Tipiška bendrojo pobūdžio teisinė priemonė yra 
administracinis aktas, tam tikrai individų grupei 
sukuriantis tam tikrą pareigą.  
Teismo kompetencija apima tiesioginių ieškinių, 
ginčijančių visos teisinės priemonės ar tam tikrų jos 
nuostatų teisėtumą,  nagrinėjimą (Kodekso  101a 
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paragrafas). Teismas gali peržiūrėti, ar 
administracinės valdžios organas veikė ultra vires, 
pasinaudodamas bendrojo pobūdžio teisine 
priemone, ir ar teisingai buvo laikomasi procedūrų, 
kurių rezultate buvo panaudota ta teisinė priemonė, 
normų.  
 
RINKIMŲ TEISĖ 
Kitaip nei buvo Čekoslovakijoje prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, Čekijos Respublikoje nėra aiškių 
rinkimų teismų. Prieš 2003 m. sausį rinkimų teisė 
buvo neišsami. Nuo 2003 m. sausio 1 d. 
administraciniai teismai įgavo kompetenciją 
nagrinėti visus ginčus dėl rinkimų (Kodekso 88 ir 
kitas paragrafas). Nors rinkimų ginčai nėra, kalbant 
iš esmės, administracinės teisės klausimai per se (jie 
neapima viešojo administravimo teisminės 
peržiūros), kadangi rinkimų klausimai priskiriami 
viešajai teisei, kompetencija šioje srityje vis tik 
buvo suteikta administraciniams teismams.  
Į administracinių teismų kompetenciją įeina ginčų, 
susijusių su rinkimų registro tvarkymu, kandidatų 
sąrašo rinkimams registracija, kandidato išbraukimu 
iš kandidatų sąrašo, ar ginčų dėl kandidatų sąrašo 
registracijos, nagrinėjimas. Taip pat administraciniai 
teismai gali nagrinėti ieškinius dėl rinkimų 
teisėtumo, individualių rinkimų biuletenių galiojimo 
ir, galiausiai, dėl savivaldybės tarybos nario 
mandato trukmės.  
Rinkiminiuose reikaluose administraciniai teismai 
turi priimti sprendimą per griežtai nustatytą terminą 
(dažniausiai per dvidešimt ar trisdešimt dienų).  
 
POLITINIŲ PARTIJŲ AR POLITINIŲ JUDĖJIMŲ TEISĖ 
Kodeksas numato (94 ir kitas paragrafas) specialų 
teisminį procesą klausimams dėl politinių partijų ar 
politinių judėjimų. Tokio tipo proceso metu 
ieškovas gali ginčyti Vidaus reikalų ministerijos 
(Ministerstvo vnitra) sprendimą, kuriuo Ministerija 
atsisako įregistruoti politinę partiją ar politinį 
judėjimą. 
Antrasis teisminio proceso tipas, susijęs su 
politinėmis partijomis ar politiniais judėjimais, kuris 
gali būti pateiktas teismo nagrinėjimui, yra 
prašymas dėl politinės partijos ar politinio judėjimo 
likvidavimo, veiklos sustabdymo ar atnaujinimo.  
 
SKUNDAI DĖL KOMPETENCIJOS 
Teismas turi teisę nagrinėti ginčus, kylančius dėl 
kompetencijos (97 ir kitas Kodekso paragrafas). 
Kompetencijos ginčas gali iškilti tarp valstybės 
valdžios organo ir savivaldos valdžios organo, tarp 
dviejų savivaldos valdžios organų ir tarp dviejų 
valstybės valdžios organų. Kompetencijos ginčai 
gali būti dviejų tipų – teigiami ir neigiami. 
Teigiamas kompetencijos ginčas iškyla tokioje 
situacijoje, kai du ar daugiau valdžios organai teigia 
turintys kompetenciją spręsti tam tikrą klausimą. 

Neigiamas kompetencijos ginčas (dažniau 
pasitaikantis praktikoje) iškyla tuomet, kai nė vienas 
valdžios organas nemano turįs kompetenciją priimti 
sprendimą. Sudėtingiausi skundai dėl kompetencijos 
– tai ginčai tarp dviejų valstybės valdžios organų, 
dažniausiai ministerijų.  
 
ADMINISTRACINIŲ VALDŽIOS ORGANŲ SPRENDIMAI 

DĖL PRIVATINĖS TEISĖS KLAUSIMŲ 
Po Čekijos Respublikoje dešimtmečius trukusios 
sprendimų priėmimo dėl viešosios teisės ir 
privatinės teisės sintezės, 2002 m. administracinės 
justicijos reforma vėl jas išskyrė. Neišvengiama šios 
reformos dalis – tai naujai sukurtas mechanizmas, 
kuris turėtų užtikrinti, kad privatinės teisės 
klausimai nepatektų į administracinius teismus, o 
viešosios teisės klausimai nebūtų sprendžiami 
civiliniuose teismuose, t.y. teismuose, kurie 
paprastai sprendžia civilinės, komercinės, darbo ar 
šeimos bylas.  
Toks mechanizmas buvo įsteigtas dviejuose 
lygiuose – procesiniame ir instituciniame.  
Procesinis šio mechanizmo lygis apibrėžtas 
Civilinio proceso kodekse (privatinės teisės 
klausimams) ir Administracinio proceso kodekse 
(administracinės teisės klausimams). Abu proceso 
kodeksai suteikia galimybę atsisakyti priimti ieškinį, 
pateiktą teismui, kuris tam neturi kompetencijos, 
t.y., jei administracinis ieškinys pateikiamas 
civiliniam teismui, o civilinė byla pateikiama 
administraciniam teismui. Pagal šį planą abiejų 
jurisdikcijų teismai privalo nukreipti ieškovą į 
kompetentingą teismą. Jei ieškovas klauso patarimo 
ir atitinkamai pateikia pareiškimą kompetentingam 
teismui, manoma, kad buvo laikomasi ieškinio 
pateikimo termino. 
Aišku, kad gali būti sunku nuspręsti, ar 
administracinio valdžios organo sprendimas tam 
tikroje byloje yra viešosios ar privatinės teisės 
objektas. Tokie klausimai, kur sprendžiama, ar tai 
privatinės, ar viešosios teisės klausimas, ir taip 
vadinamas teisinis „dualizmas“ – yra vieni 
sudėtingiausių teisinių klausimų. Gali iškilti ginčų 
tarp administracinių ir civilinių teismų dėl 
kompetencijos – tai gali būti pozityvūs 
kompetencijos ginčai (t.y., kai abi įstaigos teigia, 
kad yra kompetentingos) arba negatyvūs (t.y., kai 
abi įstaigos teigia, jog nėra kompetentingos). 
Tokius ginčus sprendžia specialus teisminis organas 
– teisminė kolegija, įsteigta Įstatymu dėl tam tikrų 
kompetencijos ginčų sprendimo (O rozhodování 
některých kompetenčních sporů, įstatymo Nr. 
131/2002 Coll.). Kolegiją sudaro 6 teisėjai, paskirti 
trejiems metams: Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas (Nejvyšší soud) į kolegiją paskiria tris iš 
jų iš Aukščiausiojo Teismo teisėjų tarpo; kitus tris 
paskiria Aukščiausiojo administracinio teismo 
pirmininkas iš Teismo teisėjų tarpo. Kolegija 
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sprendžia, kuri įstaiga turi kompetenciją nagrinėti 
probleminę bylą. Praktikoje tai reškia, kad kolegija 
sprendžia, ar administracinio valdžios organo 
sprendimas liečia privatinę, ar viešąją teisę. Tarp 
kitko, šios specialios kolegijos sprendimas yra 
privalomas visiems teismams.  
  
KOMPETENCIJOS GINČAI TARP VYKDOMOSIOS 

VALDŽIOS IR TEISMINĖS VALDŽIOS 
Dar vienas kompetencijos ginčų tipas, kurį 
sprendžia specialioji kolegija – tai kompetencijos 
ginčai tarp teisminės valdžios (plačiąja prasme, 
įskaitant civilinius bei administracinius teismus) iš 
vienos pusės, ir vykdomosios valdžios (t.y. 
valstybės administracijos, teritorinių ar 
profesionalių savivaldos organų) iš kitos pusės. 
Sprendimas, kuri valdžia turi kompetenciją spręsti 
tam tikrą bylą, nors ir oficialiai įpareigojantis tik 
ginčo šalis, turi didelę reikšmę, prilygdamas de 
facto precedentui.  
 
PASKUTINĖS RAIDOS TENDENCIJOS 
Teismo bylų registracijos žurnalą sudaro daugiausiai 
kasaciniai skundai, ginčijantys septynių rajoninių 
teismų ir Municipalinio teismo Prahoje sprendimus. 
Per pirmuosius trejus Teismo gyvavimo metus 
dauguma šių bylų (iki dviejų trečdalių visų bylų 
registracijos žurnale) buvo skundai dėl klausimų, 
susijusių su prieglobsčiu ir pabėgėliais. Tūkstančiai 
labai panašių skundų, kuriuos reikėjo spręsti 
pirmiausia, buvo laikomi per didele našta Teismui. 
Šie privačių interesų motyvuoti kasaciniai skundai, 

kurių priežastis dažnai būdavo tik nepavykęs 
prieglobsčio ieškančių pabėgėlių siekis prailginti 
buvimą Čekijos Respublikos teritorijoje, iš esmės 
trukdė Teismui atlikti savo viešąjį tikslą – saugoti 
teisinės tvarkos vientisumą ir toliau vystyti 
administracinę teisę.  
 
Administracinio proceso kodekso pataisa (įvykdyta 
įstatymu Nr. 350/2005 Coll.) užbaigė tokią praktiką. 
Ji leidžia Teismui atmesti kasacinius skundus dėl 
prieglobsčio iš karto – įsakymu ir nepateikiant 
pagrindimo, jei skundo teisinė svarba smarkiai 
neviršija individualių skundėjo interesų. 
 
Teismas nagrinėja vis daugiau kasacinių skundų dėl 
apmokestinimo, mokesčių administravimo ir muitų. 
Tačiau įstojus į Europos Sąjungą, bylų dėl muito 
mokesčių labai sumažėjo. Vis dažnesni tampa 
bylinėjimaisi dėl socialinės apsaugos  klausimų 
(daugiausia dėl senatvės bei invalidumo pašalpų). 
Tačiau Čekijos administracinių teismų bylų 
registracijos žurnalas yra įvairialypis: bylų temos 
apima ir labai dinamiškas sritis, tokias, kaip 
aplinkosauga, miestų planavimas, statyba, 
konkurencijos teisė ir įvairūs reguliavimo klausimai 
telekomunikacijų, prekės ženklų, patentų ir kitose 
srityse.  
 
Po to, kai Čekija įstojo į Europos Sąjungą, Teismas 
ir Čekijos administraciniai teismai dažniausiai dirba, 
stengdamiesi šalyje pritaikyti ES teisę.  

 
 
 
STATISTINĖ TEISMO TEISMINĖS VEIKLOS LENTELĖ 
 

Metai Naujos bylos Baigtos bylos Nagrinėjamos 
bylos 

2003 4 243 2 749 1 494 

2004 5 684 4 247 2 931 

2005 5 194 4 891 3 234 

2006 4 193 4 729 2 698 
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Dr. Virgilijus Valančius 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas 

 
Narystės Europos sąjungoje įtaka Lietuvos administracinei justicijai 

 
2007 m. gegužės mėnesį minėjome 

Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (toliau – ir ES) 
trejų metų sukaktį.1 Ši narystė tapo dideliu iššūkiu 
Lietuvos teisinei bendruomenei. Kadangi Europos 
Bendrijų (toliau – ir EB) teisė pati savaime yra 
sudaryta, visų pirma, iš administracinio pobūdžio 
taisyklių, nenuostabu, kad pirmiausiai ir plačiausia 
apimtimi su Europos Sąjungos teisės taikymu 
susidūrė būtent administraciniai teismai. 

Šiame straipsnyje siekiama apžvelgti 
naujausias Lietuvos administracinių teismų praktikos 
tendencijas taikant Europos Sąjungos teisės normas. 
Kodėl svarbu tinkamai taikyti ES teisę Lietuvos 
administraciniuose teismuose? Koks Lietuvos 
administracinės justicijos poveikis nacionaliniu 
lygmeniu suvokiant Bendrijų teisės turinį? Ką 
konkrečiai turėtų dominti administracinių teismų 
jurisprudencija taikant ES teisę? Atsakymų į šiuos 
bei kitus klausimus paieškos leidžia suvokti ES 
teisės poveikio nacionalinei teisei niuansus. 

 
Lietuvos administracinių teismų patirtis taikant 
Europos Sąjungos teisę 

 
Nuo to laiko, kai Lietuvos Respublika tapo 

visateise ES nare, Vyriausiasis administracinis 
teismas nagrinėjo nemažai bylų, kuriose ES teisė 
buvo taikoma tiek tiesiogiai, tiek remiantis Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismo praktikoje 
suformuluotais principais. Europos Sąjungos teisė 
remiasi aukštais žmogaus teisių apsaugos 
standartais. Ji grindžiama laisvės, demokratijos, 
pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms 
bei teisinės valstybės principais, t. y. principais, 

                                                 
1 Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos 
Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, 
Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, 
Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios 
Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos 
Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos 
Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos 
valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos 
Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, 
Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos 
Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos 
Respublikos, Slovakijos Respublikos sutartis dėl Čekijos 
Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, 
Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos 
Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, 
Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo 
į Europos Sąjungą // Valstybės Žinios. 2004.01.02, Nr. 1-
1. 

kurie valstybėms narėms yra bendri (ES sutarties 6 
str. 1 d.). Teisingumo Teismas suformulavo ir 
išplėtojo daugelio principų, priskirtinų 
administracinei teisei, aiškinimą ir taikymą, 
pavyzdžiui, gero administravimo, administracinio 
sąžiningumo, nuoseklumo, kruopštumo, informavimo 
ir kt. Taip pat nereiktų pamiršti ir kitų teisės 
principų, kurie yra svarbūs visoms teisės šakoms, 
pavyzdžiui, teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių, 
subsidiarumo, proporcingumo, teisės viršenybės, 
nediskriminavimo ir t.t. Šie ETT formuluojami 
principai perkeliami ir į nacionalinę ES valstybių 
narių teisę.2 Tenka tik pritarti autoriams, 
teigiantiems, jog demokratinių valstybių nacionalinė 
administracinė teisė šiandien yra įgavusi tam tikrus 
universalius požymius – principus, institutus bei 
doktrinas, ir turi atitikti tam tikrus standartus tam, 
kad būtų priimtina pasaulinei tautų bendruomenei.3 
Vykdydami teisingumą ne vien nacionalinės, bet ir 
Europos Sąjungos teisės pagrindu, administraciniai 
teismai tuo pačiu prisideda prie žmogaus teisių 
apsaugos stiprinimo ir teisinės valstybės principo 
įgyvendinimo. 

Kalbant apie naujesnius Lietuvos 
administracinių teismų praktikos pavyzdžius, 
susijusius su Europos Sąjungos teisės taikymu, tarp 
daugelio kitų galima išskirti šias daugiausia dėmesio 
reikalaujančias teismų praktikos sritis: konkurencijos 
teisė, muitų teisė, mokesčių teisė.  

Konkurencijos teisės srityje reikėtų 
paminėti Vyriausiojo administracinio teismo 
nagrinėtą bylą, susijusią su pareiškėjo teise 
susipažinti su Konkurencijos tarybos tyrimo 
medžiaga, apimančia ir įmonės, dėl kurios pradėtas 
tyrimas, konfidencialią informaciją. Pareiškėjas 
skunde teismui teigė, kad Konkurencijos taryba 
sąmoningai nesudarė galimybės pareiškėjui 
susipažinti su tyrimo medžiaga, dangstydamasi 
komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija. 
Pareiškėjo nuomone, taip buvo pažeista jo teisė į 
gynybą ir kartu nukrypta nuo Europos Bendrijų 
Pirmosios instancijos teismo sprendimuose 
suformuotų nuostatų dėl šalių galimybės susipažinti 
su dokumentais konkurencijos bylose, kurie yra 
Konkurencijos tarybos pripažinti konfidencialiais. 

                                                 
2 Valančius V. Lietuvos administraciniai teismai: pirmieji 
įspūdžiai taikant ES teisę // Justitia, 2004 m., Nr. 6. 
3 Denis J. Galligan. Administrative Justice in the New 
European Democracies: Case studies of Administrative 
Law and Process in Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland 
and Ukraine, 1998. p. 22. 
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Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad tiek Europos 
Bendrijų teismų praktikoje, tiek ES teisiniuose 
dokumentuose yra skirtingai vertinama įmonės, kuri 
kaltinama konkurencijos teisės pažeidimu, teisė 
susipažinti su konfidencialia tyrimo medžiaga ir kitų 
procese dalyvaujančių asmenų, tarp jų ir pareiškėjo 
teisė susipažinti su konfidencialia tyrimo medžiaga. 
Komisijos pranešimo dėl teisės susipažinti su 
Komisijos dokumentais bylose pagal EB sutarties 81 
ir 82 straipsnius, EEE sutarties 53, 54 ir 57 
straipsnius bei Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
139/2004 taisyklių 30 punkte nurodyta, kad 
antimonopolinėse bylose pareiškėjai neturi tokių 
pačių sąlygų ir garantijų kaip šalys, dėl kurių 
veiksmų atliekamas tyrimas. Dėl to pareiškėjai neturi 
teisės susipažinti su byla, kurią turi šalys. Toliau 
įsakmiai pabrėžiama, kad pareiškėjai neturi teisės 
susipažinti su verslo paslaptimis arba kita 
konfidencialia informacija, kurią Komisija yra 
gavusi, atlikdama tyrimą. Pirmosios instancijos 
teismo sprendimuose kalbama būtent apie ūkio 
subjekto, prieš kurį yra pradėtas tyrimas ir kuriam 
gali būti pritaikytos sankcijos, susipažinimo su 
konfidencialia medžiaga galimybes tam, kad galėtų 
tai panaudoti gynimuisi nuo pareikštų kaltinimų, 
tačiau nepasisakoma dėl pareiškėjo teisės susipažinti 
su konfidencialia medžiaga. Priešingai, pagal 
susiklosčiusią Europos Bendrijų teismų praktiką, 
trečiųjų šalių, tarp jų ir pareiškėjų, teisės yra 
apribotos jų dalyvavimu konkurencijos bylos 
nagrinėjimo procese. Pirmosios instancijos teismo 
sprendime Matra Hachette SA prieš Komisiją (1994 
m. liepos 15 d. Pirmosios instancijos teismo 
sprendimas byloje T-17/93) yra nurodyta, kad visos 
taisyklės dėl teisės susipažinti su bylos medžiaga yra 
taikomos tik įmonių, kurioms gali būti skiriama 
bauda už konkurencijos taisyklių pažeidimą, 
atžvilgiu. Trečiųjų asmenų teisės apsiriboja tik 
dalyvavimu administraciniame procese. Pasak 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, bet 
kokio kitokio aiškinimo itin nepageidaujamas 
rezultatas būtų tai, kad įmonės galėtų bandyti 
paduoti Konkurencijos tarybai skundą dėl kitos 
įmonės konkurencijos teisės pažeidimo vien tam, jog 
galėtų susipažinti su tokios įmonės verslo 
paslaptimis. 4  

Įdomi konkurencijos teisės ir 
administracinio proceso principų požiūriu 
Vyriausiojo administracinio teismo nagrinėta byla, 
kurioje, atsižvelgiant į ES teisės reikalavimus, 

                                                 
4 Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 10 
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A7-783/2006 
AB „Gubernija“ prieš Konkurencijos tarybą, kat. 7.3; 7.6; 
61; 65.1. „Administracinių teismų praktika“ Nr. 9., 75-
107 p. 
 

pasisakyta dėl administracinio teismo teisės vertinti 
viešojo administravimo subjektų diskrecinio 
pobūdžio sprendimų teisėtumą. Nagrinėdamas ginčą, 
pirmosios instancijos administracinis teismas iš 
esmės atsisakė vertinti Ryšių reguliavimo tarnybos 
sprendimą pripažinti bendrovę TEO LT turinčiu 
didelę įtaką didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos 
rinkoje subjektu bei taikyti su tuo susijusius 
apribojimus, nurodydamas, kad rinkos tyrimo 
specifika yra ekonominis vertinimas, o pagal 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 
2 dalį, teismas nevertina ginčijamo administracinio 
akto bei veiksmų (neveikimo) politinio ar 
ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar 
konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas 
teisės aktas. Vyriausiasis administracinis teismas su 
tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutiko ir 
pabrėžė, kad tai, kad atsakovas turi plačią diskreciją 
atitinkamos rinkos apibrėžimo 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 priežasčių, 
atskleidžiančių konkrečius loginių apmastymų, 
grindžiančių jo sprendimą, žingsnius. Atsakovas 
privalo atidžiai ištirti atitinkamą rinką, paremti savo 
vertinimą argumentais, kurie nėra aiškiai 
nereikšmingi ir kurie pagrindžia jais remiantis 
padarytas išvadas, atspindinčias faktines aplinkybes 
tokias, kokios jos iš tikrųjų yra, bei kurių pakanka 
pagrindimui, ir atsižvelgti į visus svarbius veiksnius. 
Pasak Vyriausiojo administracinio teismo, teisinė 
ekonominių rodiklių interpretacijos kontrolė būtina, 
tačiau Ryšių reguliavimo tarnybos 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 nepiktnaudžiavo 
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 uždaviniams, dėl 
kurių atsakovas buvo įsteigtas ir gavo atitinkamus 
įgaliojimus; 6) ar atsakovas nepadarė akivaizdžios 
vertinimo  klaidos.  

Vyriausiasis administracinis teismas 
pabrėžė, kad toks aiškinimas atitinka ir Europos 
Bendrijų teismų praktiką. Pavyzdžiui, Europos 
Bendrijų Pirmosios instancijos teismas 2004 m. 
spalio 28 d. sprendime byloje Shanghai Teraoka 
Electronic Co. Ltd prieš Tarybą nurodė: „Bendrijos 
teismo vykdoma institucijų vertinimo kontrolė turėtų 
apsiriboti patikrinimu, ar buvo laikytasi procedūrinių 
taisyklių, ar tikslios faktinės aplinkybės, kuriomis 
grindžiamas ginčytinas pasirinkimas, ar nepadaryta 
akivaizdi klaida vertinant šias aplinkybes ir ar 
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nebuvo piktnaudžiavimo įgaliojimais“. Pagal 
naujausią Europos Bendrijų Pirmosios instancijos 
teismo praktiką (2006 m. birželio 7 d. sprendimas 
byloje UFEX ir kt. prieš Komisiją T-613/97), 
Teismas, tikrindamas, ar atsakovas laikėsi rinkos 
tyrimo procedūros, privalo patikrinti ne tik tai, ar 
buvo laikytasi formalių procedūrinių reikalavimų, 
pavyzdžiui, ar laikytasi derinimo tvarkos, bet ir tai, 
ar atsakovas kruopščiai ir nešališkai ištyrė visas 
svarbias aplinkybes, ar pakankamai motyvavo savo 
sprendimą. Vyriausiasis administracinis teismas 
akcentavo, kad teismas, vertindamas Ryšių 
reguliavimo tarnybos atliktą atitinkamos rinkos 
apibrėžimą, turėjo neapsiriboti formalių procedūrinių 
reikalavimų laikymosi tikrinimu, bet iš esmės 
analizuoti pareiškėjo nurodytus argumentus bei 
įrodymus, kuriais grindžiama tai, kad atsakovas 
netinkamai apibrėžė atitinkamą rinką ir netinkamai 
atliko konkurencijos veiksmingumo atitinkamoje 
rinkoje tyrimą. Tokia kontrolė negali būti tapatinama 
su ekonominio tikslingumo vertinimu, pagal 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 
2 dalį nepatenkančiu į administracinių teismų 
kompetenciją, nes, pavyzdžiui, teismas šiuo atveju 
tikrina ne tai, ar atsakovo išskirti atitinkamos rinkos 
apibrėžimo kriterijai yra ekonomiškai pagrįsti ir 
racionalūs, o tai, ar atsakovo surinktų ekonominių 
duomenų kiekybine ir kokybine prasme pakanka, 
kad jais remiantis galima būtų daryti išvadą, jog 
atsakovo išskirti ekonominiai kriterijai įvykdyti arba 
neįvykdyti.5  

Pastarasis pavyzdys iliustruoja, jog ES 
teisė gali daryti įtaką ir toms nacionalinio teisinio 
reguliavimo sritims, kuriose tiesiogiai ES teisės 
konteksto tarsi ir neįžvelgiama. Štai Vyriausiojo 
administracinio teismo pateikti kriterijai, į kuriuos 
administracinis teismas turėtų atsižvelgti 
vertindamas diskrecinio pobūdžio viešojo 
administravimo subjektų sprendimus bei tokio 
vertinimo ribos, sėkmingai galėtų būti panaudoti 
nagrinėjant skundus ne vien dėl administracinių 
aktų, kurių priėmimą reglamentuoja ES teisė, bet ir 
dėl grynai nacionalinių diskrecinio pobūdžio 
sprendimų.  

Kitas pavyzdys – nagrinėdamas bylą dėl 
Vilniaus miesto taksi įmonių draudžiamo susitarimo 
padidinti keleivių vežimo kainas, Vyriausiasis 
administracinis teismas, remdamasis ES teise, 
akcentavo keletą aspektų. Pasak Vyriausiojo 
administracinio teismo, būtina atskirti 
Konkurencijos įstatymo draudžiamas veikas, kurių 
įrodinėjimas reikalauja nustatyti veikos poveikį 
rinkai, ir tokias ypač pavojingais konkurencijos 
teisės pažeidimais pripažįstamas veikas, kurių 

                                                 
5 Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gruodžio 18 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-2203/2006 TEO 
LT prieš Ryšių reguliavimo tarnybą, kat. 7.6.  

neigiamas poveikis rinkai įstatymo yra 
preziumuojamas, todėl nereikalaujantis atskiro 
įrodinėjimo (per se draudimai). Tam tikros 
susitarimų kategorijos, įskaitant ir horizontalius 
susitarimus dėl kainos, laikomos ribojančiomis 
konkurenciją ab initio, todėl konstatavus pareiškėjų 
suderintus veiksmus (horizontalų susitarimą) dėl 
kainos, nepagrįstai dar papildomai buvo analizuotas 
to susitarimo poveikis konkurencijai. Vyriausiasis 
administracinis teismas pažymėjo, kad analogiška 
horizontalių susitarimų dėl kainos neigiamo 
poveikio konkurencijai prezumpcija įtvirtinta ir EB 
sutarties 81 straipsnyje. Europos Bendrijos 
Pirmosios instancijos teismas šį principą patvirtino 
byloje T-374, 375, 384 ir 388/94 European Night 
Services, konstatavęs, kad horizontalus susitarimas 
dėl kainos nustatymo ir rinkos pasidalijimo 
laikytinas besąlygišku konkurencijos ribojimu. 
Antra, Vyriausiasis administracinis teismas nustatė, 
kad pareiškėjai, kurie yra Vilniaus miesto taksi 
paslaugų rinkos dalyviai, t. y. konkurentai, dalyvavo 
bendruose susirinkimuose, kuriuose buvo aptariama 
situacija rinkoje (kitaip tariant, turėjo kontaktų 
konkurencijos teisės normų prasme), o po pareiškėjų 
bendravimo jų elgesys rinkoje buvo iš esmės 
identiškas – visi tuo pačiu metu, t. y. 2004 m. 
rugsėjo mėnesio įsakymais pakėlė taksi paslaugų 
tarifus. Aiškindamas „suderintos praktikos“ arba 
suderintų veiksmų (angl. concerted practice) sąvoką, 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nurodė, kad 
tokie veiksmai apima tarp įmonių susiklosčiusius 
koordinavimo santykius, kurie nėra pasiekę 
formalaus susitarimo lygio, tačiau yra pakeičiami 
sąmoningu praktiniu bendradarbiavimu, kuriuo 
siekiama išvengti konkurencijos (Dyestuffs, C-48, 49 
51-57/69). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, 
toliau aiškindamas suderintų veiksmų sampratos 
turinį, akcentavo, kad tokiais veiksmais gali būti 
pripažintas ir toks ūkio subjekto elgesys, kai jis 
sąmoningai arba net ir neformaliai, abstrakčia forma 
leidžia konkurentams sužinoti apie jo planuojamą 
elgesį rinkoje. Be to, suderintų veiksmų 
konstatavimas nepriklauso nuo to, ar buvo sukurtas 
veiksmų planas ir ar tie veiksmai organizuoti. ETT 
nuomone, pakanka tarp konkurentų tiesioginio ar 
netiesioginio kontakto, kurio tikslas arba pasekmė 
yra įtaka konkurentų elgesiui rinkoje arba 
planuojamų veiksmų rinkoje atskleidimas, galintis 
paveikti konkurenciją (Suiker Unie C-40-48,50, 54-
56, 111, 113-114/73). Taigi, remdamasis ir Europos 
Bendrijų teisinių institucijų išplėtota teisine 
argumentacija, Vyriausiasis administracinis teismas 
pripažino buvus sudarytą taksi įmonių kartelinį 
susitarimą, pasireiškusį suderintais veiksmais.6   

                                                 
6 Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-686/2006 UAB 
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Mokesčių teisės srityje Lietuvos 
administraciniams teismams nuolat tenka spręsti 
klausimus, susijusius su pridėtinės vertės, akcizų 
mokesčių, kurie Lietuvoje remiasi atitinkamomis ES 
direktyvomis, taikymu. Pavyzdžiui, viename iš 
naujausių Vyriausiojo administracinio teismo 
sprendimų, išplėstinė teisėjų kolegija pasisakė, ar 
asmeniui, neteisėtai gaminusiam naminę degtinę, 
tenka pareiga už tai sumokėti akcizo mokesčius, 
jeigu ši degtinė kompetentingų institucijų buvo 
sunaikinta įstatymų nustatyta tvarka. Teisėjų 
kolegija pažymėjo, kad nei aktuali nagrinėjamai 
bylai Europos Sąjungos teisė, nei Akcizų įstatymas, 
apibrėždami akcizų objektą, tiesiogiai neišskiria tik 
teisėtai pagaminto alkoholio. Iš ETT praktikos 
matyti, kad sprendžiant apmokestinimo 
netiesioginiais mokesčiais klausimus, fiskalinio 
neutralumo principas paprastai neleidžia daryti 
takoskyros tarp teisėtų ir neteisėtų sandorių bei 
teisėtų (teisėtai įsigytų ar sukurtų) ir neteisėtų įsigytų 
ar sukurtų) prekių. Teisėjų kolegija nurodė, kad ūkio 
subjektai ir kiti asmenys, laikydamiesi teisės aktų 
reikalavimų, gali etilo alkoholį gaminti, perdirbti, 
laikyti, pirkti, parduoti, importuoti ir eksportuoti. 
Egzistuojant teisėtai alkoholio rinkai ir apyvartai, 
neteisėtai pagamintas alkoholis konkuruoja su 
teisėtai apyvartoje esančiu alkoholiu, gali daryti 
įtaką teisėtai alkoholio rinkai ir apyvartai. Todėl 
fiskalinio neutralumo principas šiuo atveju neleidžia 
mokestine prasme skirtingai vertinti teisėtai ir 
neteisėtai pagaminto etilo alkoholio. Teisėjų kolegija 
konstatavo, kad etilo alkoholis, nors ir pagamintas 
neteisėtai (pavyzdžiui, naminė degtinė) gali būti 
akcizo objektu. 7 

Paminėtina byla, kurioje Vyriausiasis 
administracinis teismas sprendė klausimą, ar 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos 
atominės elektrinės apsaugos rinktinės teikiamos 
Ignalinos atominės elektrinės ir jos pagalbinių 
objektų apsaugos paslaugos gali būti laikomos 
ekonomine veikla Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo ir 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos 
direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos 
mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės 
vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo 
pagrindas, prasme. Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad viena iš 
esminių subjekto, vykdančio valstybės funkciją, 
veiklos pripažinimo ekonomine veikla sąlyga – 
teikiamų paslaugų (tiekiamų prekių) 

                                                                               
„Taksvija“ ir kt. prieš Konkurencijos tarybą, kat. 7.2. 
„Administracinių teismų praktika“ Nr. 9., 107-137 p. 
7 Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 28 
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A6-238/2007, 
R. B. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos, kat. 9.4; 23.1. 

konkurencingumas. Viešosios teisės subjektai turi 
būti laikomi apmokestinamaisiais asmenimis tik 
tokios veiklos, kurią jie vykdo kaip valdžios 
institucijos, atžvilgiu, kada su ja gali konkuruoti 
privatūs asmenys, o jų laikymas 
neapmokestinamaisiais asmenimis žymiai iškraipytų 
konkurenciją. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo nuostatos atitinka minėtąją 
Šeštąją Direktyvą. Europos Teisingumo Teismas 
1990 m. gegužės 15 d. priimtame prejudiciniame 
sprendime byloje C-4/89 Carpaneto Piacentino a.o. 
pažymėjo: laikytina, kad viešosios teisės subjektai 
veikia kaip valdžios institucijos tuomet, kada jiems 
taikomas specialus teisinis reglamentavimas 
(specialus teisinis režimas). Minėtoji sąvoka 
neaprėpia veiklos, kurią šie subjektai vykdo tomis 
pačiomis teisinėmis sąlygomis kaip ir privatūs 
subjektai. Vyriausiasis administracinis teismas, 
įvertinęs Ignalinos atominės elektrinės apsaugos 
rinktinės teisinį režimą, padarė išvadą, kad Ignalinos 
atominės elektrinės apsaugos rinktinės – viešo 
juridinio asmens veikla – Ignalinos atominės 
elektrinės, Panaudoto branduolinio kuro saugyklos, 
elektrinės pagalbinių objektų fizinė apsauga – yra 
išimtinė valstybės veikla, įtvirtinta teisės aktuose 
(Branduolinės energijos įstatymo 21 str. 1 d. 4 p.), 
negalinti konkuruoti su kitomis privačiomis fizinės 
saugos paslaugas teikiančiomis struktūromis, todėl ši 
veikla nelaikytina ekonomine veikla.8  

Muitų teisės srityje daugiausia ginčų kyla 
dėl tarifinio prekių klasifikavimo,9 reglamentuoto 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir 
statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų 
tarifo (su vėlesniais pakeitimais).  

Iš pastarojo laikotarpio įdomesnių bylų 
muitų srityje reikėtų išskirti bylą, kurioje buvo 
keliamas klausimas dėl teisės normų, 
reglamentuojančių išorinio tranzito procedūros 
užbaigimą, aiškinimo,  ir kurioje Vyriausiasis 
administracinis teismas buvo prašomas sustabdyti 
bylą bei kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismą dėl prejudicinio sprendimo. Pareiškėjas šioje 
byloje siekė įrodyti, kad tranzitu gabenti 
automobiliai buvo išvežti iš Europos Sąjungos 
teritorijos ir registruoti Ukrainoje, t. y. kad minėtų 
automobilių tranzito procedūra buvo baigta, o šiai 

                                                 
8 Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 9 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A4-779/2006, 
Ignalinos AE apsaugos rinktinė prieš VMI, kat. 9.3. 
„Administracinių teismų praktika“ Nr. 9., 56-66 p. 
9 Žr., pvz., Vyriausiojo administracinio 2006 m. birželio 
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15–1066/2006, 
UAB „Telepaslauga“ prieš Muitinės departamentą, kat. 
10.2.; Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. 
gegužės 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10–
952/2006, UAB „Srava“ prieš Muitinės departamentą, kat. 
9.3; 9.4; 10.2. 
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aplinkybei patvirtinti pateikė automobilių 
registravimo pažymėjimo Ukrainoje kopiją. 
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 
tokius įrodymus pripažino nepriimtinais, 
nurodydama, kad išorinio tranzito procedūra gali 
būti pripažinta užbaigta 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 
požymius, bei patvirtinantiems, kad tranzitu 
gabenamos prekės buvo pateiktos paskirties įstaigai 
arba trečiosios šalies muitinės įstaigai. Komisijos 
reglamento Nr. 2454/93 365 straipsnis nustato 
išorinio tranzito procedūros užbaigimo kontrolės 
taisykles. Pagal šio straipsnio 1 dalį, tuo atveju, kai 
išvykimo muitinės įstaiga nustatytu laiku negauna 
pranešimo apie procedūros užbaigimą iš paskirties 
įstaigos, procedūros vykdytojas muitinės prašymu 
turi pateikti įrodymus, kad jis tinkamai užbaigė 
išorinio tranzito procedūrą; to paties straipsnio 2 ir 3 
dalys apibrėžia, kas tokiu atveju gali būti tinkamais 
įrodymais: nurodytu įrodymu muitinei pripažįstamas 
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. Pareiškėjas nepateikė jokių 
įrodymų, patvirtinančių, kad išorinio tranzito 
procedūros buvo užbaigtos, t. y. automobiliai buvo 
pateikti valstybės narės ar trečiosios šalies muitinės 
įstaigai. Be to, pasak Vyriausiojo administracinio 
teismo, pareiškėjas nepateikė jokio 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.10  

Pateiktais pavyzdžiais nesinorėtų sudaryti 
įspūdžio, kad Europos Sąjungos teisė apima tik 
paminėtąsias administracinių teismų veiklos sferas. 
ES teisės kontekstą galima įžvelgti daugelyje sričių, 
su kuriomis susiduria Lietuvos administraciniai 
teismai. Tereikia pagalvoti apie socialinį aprūpinimą, 
aukštojo mokslo diplomų tarpusavio pripažinimą, 
aplinkos apsaugą, veterinariją, produktų saugą ir t. t. 
Šios sritys, jei ir nėra tiesiogiai reglamentuotos 
Europos Sąjungos antrinės teisės (reglamentais ir 
direktyvomis), tačiau bent jau bendrųjų Europos 
Teisingumo Teismo suformuluotų principų pavidalu 
iškyla praktiškai visose situacijose, kurios negali 

                                                 
10 Vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 9 
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-1819/2006, 
UAB „Serdikauskas ir Ko“ prieš Muitinės departamentą, 
kat. 10.8.2.  

būti priskirtos grynai nacionalinės teisės veikimo 
sferai (valstybės tarnybos, biudžeto formavimo, 
valstybės paslapčių apsaugos, gynybos ir panašūs 
teisiniai santykiai).  

Apibendrinant Lietuvos administracinių 
teismų patirtį taikant Europos Sąjungos teisės 
normas, darytina vienareikšmė išvada – Lietuvos 
administraciniuose teismuose nagrinėjamose bylose 
remiamasi Europos Sąjungos teisės aktais ir 
principais, analizuojama Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismo praktika, svarstomos galimybės 
pateikti klausimus Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismui. Itin svarbi išlieka ir kitų valstybių narių 
administracinių teismų praktika, kadangi Europos 
Bendrijų teisė remiasi ypatingu poreikiu užtikrinti 
vieningą jos taikymą visose valstybėse narėse. Ar 
kitos valstybės teisėjas jau buvo susidūręs su panašia 
teisės taikymo problema? Ar dėl tokios problemos 
jis jau kreipėsi į Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismą? Ar tikrai Europos Sąjungos teisės taikymo 
klausimas yra akivaizdus ne tik Lietuvos, bet ir kitų 
valstybių administraciniams teismams tam, kad būtų 
galima pritaikyti acte claire doktriną? Atsakyti į 
šiuos klausimus neįmanoma nesusipažįstant su kitų 
valstybių narių administracinių teismų praktika. Tą 
tikslą pasiekti ypač padeda Europos Sąjungos 
valstybės tarybų ir Aukščiausiųjų administracinių 
teismų asociacijos, kurios narys (kaip, beje, ir 
Europos Teisingumo Teismas) yra Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas, įsteigta 
duomenų bazė, kurioje nacionaliniai aukščiausieji 
administraciniai teismai publikuoja savo 
reikšmingesnius sprendimus, susijusius su Europos 
Sąjungos teisės taikymu.11 Be to, šioje asociacijoje 
veikia forumas, kuriame visų valstybių narių 
administracinių teismų teisėjai tiesiogiai gali užduoti 
su ES teisės taikymu susijusius klausimus kolegoms 
iš kitų valstybių.  
 
Administracinių teismų praktikos sklaida 

 
Pagal Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 
1 dalį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
formuoja vienodą administracinių teismų praktiką 
aiškinant ir taikant įstatymus. Tačiau klaidinga būtų 
manyti, kad Lietuvos administracinių teismų 
praktika taikant Europos Sąjungos teisės normas 
turėtų būti aktuali tik mūsų šalies administraciniams 
teismams. Lietuvos Civilinio proceso kodekso 
(toliau – ir CPK) nuostatos bei teismų praktika 
suteikia galimybę išimtiniais atvejais klausimą dėl 
administracinių aktų teisėtumo išspręsti ir 
bendrosios kompetencijos teismuose. Vadinasi, 

                                                 
11 Prieiga per internetą: 
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_
en.php 
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bendrosios kompetencijos teismams atskirais 
atvejais tenka įvertinti administracinius aktus. 
Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime 
yra išaiškinęs, kad teismai, nagrinėdami bylas, turi 
vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, 
principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo 
samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo 
vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, 
principus) ankstesnėse bylose. Kadangi teismų 
praktiką, sprendžiant ginčus dėl administracinių aktų 
teisėtumo, formuoja administraciniai teismai, o 
bendrosios kompetencijos teismams funkcija 
nuspręsti dėl administracinio akto teisėtumo tenka 
tik išimtiniais atvejais, kai tokio akto ginčijimas 
susijęs su pareikštais civilinio teisinio pobūdžio 
reikalavimais, bendrosios kompetencijos teismai, 
nagrinėdami administracinio akto teisėtumo 
klausimą, turėtų atsižvelgti į administracinių teismų 
praktiką. Tokiu būdu būtų užtikrintas teismų 
praktikos vieningumas tarp bendrosios 
kompetencijos teismų sistemos ir administracinių 
teismų sistemos, išvengiama situacijų, kai 
analogiškus administracinius aktus skirtingų sistemų 
teismai vertins skirtingai, garantuojamas teisinis 
tikrumas, asmenų lygybė prieš įstatymą ir teismą. Ir 
priešingai, analogiškų administracinių aktų 
skirtingas vertinimas bendrosios kompetencijos ir 
administraciniuose teismuose neatitiktų 
Konstitucijos ir teisinės valstybės imperatyvų. Būtų 
nepagrįsta, jei, pavyzdžiui, dėl prievolės mokėti 
pridėtinės vertės mokestį bankroto byloje 
sprendžiantis bendrosios kompetencijos teismas 
analogišką mokestinę pretenziją vertintų kitaip nei 
administracinis teismas vien todėl, kad mokesčių 
mokėtojui iškeliama bankroto byla ir dėl to kinta 
bylos teismingumas. Todėl Vyriausiojo 
administracinio teismo praktika, taip pat ir šio 
teismo praktika taikant Europos Sąjungos teisės 
normas, turėtų dominti ne tik administracinius, bet ir 
bendrosios kompetencijos teismus. 

Lietuvos teismų praktika taikant 
administracinės teisės normas galėtų būti svarbi ir 
Europos Bendrijų teismams. Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismas dažnai remiasi nacionalinių 
valstybių teismų praktika ir jos formuluojamais 
principais, kaip Bendrijos teisės pagrindu. 
Pavyzdžiui, aiškindamas 1998 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/5/EB, 
skirtos padėti teisininkams verstis nuolatine 
advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje buvo įgyta kvalifikacija, 9 straipsnį, 
numatantį, kad dėl sprendimų neįrašyti Europos 
advokatų, norinčių verstis praktika pagal buveinės 
šalyje vartojamą profesinį vardą, į advokatų sąrašus, 
turi būti numatyta teisės gynimo priemonė teisme 
pagal vidaus teisės nuostatas, ETT atkreipė dėmesį į 
tai, jog šia nuostata įtvirtinta teisminė kontrolė yra 
bendrasis Bendrijos teisės principas, kylantis iš 

visoms valstybėms narėms bendrų konstitucinių 
tradicijų, kuris taip pat yra įtvirtintas Europos 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos 6 ir 13 straipsniuose. Todėl Teisingumo 
Teismas pripažino neteisėtą Liuksemburgo praktiką, 
pagal kurią sprendimas neįrašyti asmens į advokatų 
sąrašą turėjo būti užginčytas institucijoje, sudarytoje 
tik iš advokatų, besiverčiančių advokato praktika 
pagal priimančiosios valstybės narės profesinį vardą, 
apeliacine tvarka – institucijoje, kurios daugumą 
sudaro tokie patys advokatai, o šios valstybės narės 
aukščiausiajai teisminei instancijai kasacinį skundą 
galima pateikti tik dėl teisės, o ne fakto klausimų.12 
Taigi bendrieji ES valstybių narių teisės principai 
ilgainiui turi tendenciją virsti ir Europos Sąjungos 
teisės principais. Nacionalinių teismų ir Europos 
Bendrijų teismų santykį galima apibūdinti kaip 
„dvipusio eismo gatvę“, kurioje ETT pateikia gaires 
nacionaliniams teismams dėl ES teisės aiškinimo ir 
taikymo, o nacionalinių teismų praktika savo ruožtu 
gali pasitarnauti kaip impulsas, Teisingumo Teismui 
sprendžiant konkrečias ES teisės taikymo problemas.  
 
Pareiga taikyti Europos Sąjungos teisę ir šios 
pareigos nevykdymo pasekmės 
 

Neabejotina, kad Europos Sąjungos teisės 
poveikis nacionaliniams administraciniams 
teismams tikrai nesilpnės, nes poreikis taikyti ES 
teisę kyla iš Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų. 
Europos Sąjungos teisės tiesioginio veikimo13 ir 
taikymo14 principai, įpareigoja nacionalinius teismus 
taikyti visus aiškius, tikslius ir besąlyginius Europos 
Sąjungos teisės aktus. Europos Sąjungos teisės 
taikymo viršenybės15 principas nustato pareigą 
nacionaliniams teismams netaikyti Europos 
Sąjungos teisei prieštaraujančios vidaus teisės, o už 
netinkamu Europos Sąjungos įgyvendinimu bei 
taikymu individui padarytą žalą gali kilti valstybės 
atsakomybė,16 nepriklausomai nuo to, kokios 

                                                 
12 ETT 2006 m. rugsėjo 19 d. prejudicinis sprendimas 
byloje C-506/04 Wilson (Rink.2006, p. I-8613). 
13 ETT 1963 m. vasario 5 d. prejudicinis sprendimas 
byloje 26/62 Van Gend en Loos / Administratie der 
Belastingen (Rink. 1963, p. 3). 
14 ETT 1974 m. gruodžio 4 d. prejudicinis sprendimas 
byloje 41/74 Van Duyn / Home Office (Rink. 1974, p. 
1337). 
15 ETT 1964 m. liepos 15 d. prejudicinis sprendimas 
byloje 6/64 Costa / E.N.E.L. (Rink.1964,p.1141); ETT 
1970 m. gruodžio 12 d. prejudicinis sprendimas byloje 
11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH / Einfuhr- 
und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 
(Rink.1970, p. 1125).  
16 ETT 1991 m. lapkričio 19 d. prejudicinis sprendimas 
byloje C-6/90, Francovich and Bonifaci / Italy 
(Rink.1991,p. I-5357); ETT 1996 m. kovo 5 d. 
prejudicinis sprendimas byloje C-46/93 Brasserie du 
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institucijos veiksmais žala padaryta. Teismo 
institucija, kaip žinome, taip pat yra viena iš 
valstybės institucijų. Taigi ES valstybė narė neįgyja 
teisinės atsakomybės imuniteto tais atvejais, kai ES 
teisės imperatyvų nesilaiko nacionaliniai teismai. 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (toliau – ir 
ETT) Köbler byloje nurodė, kad principas, pagal 
kurį valstybės narės yra įpareigotos atlyginti jų 
Bendrijos teisę pažeidžiančiais veiksmais individui 
padarytą žalą,  kylantis iš pačios EB Sutartimi 
sukurtos teisinės tvarkos esmės, galioja kiekvienam 
valstybės narės atliktam EB teisės pažeidimui, 
nepriklausomai nuo to, kuri nacionalinė institucija 
savo veiksmais ar neveikimu padarė pažeidimą, taip 
pat ir tada, kai galimas pažeidimas yra padarytas 
paskutinės instancijos teismo veiksmais..17 Šioje 
byloje ETT, remdamasis ankstesne savo praktika, 
išskyrė tris būtinas ir pakankamas sąlygas nustatyti 
valstybės atsakomybei už EB teisės pažeidimą. Šios 
sąlygos yra taikomos ir tuomet, kai nacionalinis 
teismas, pažeidęs EB teisę, yra galutinė instancija:  

1) pažeista EB teisės taisyklė turi suteikti 
teises asmenims;  

2) pažeidimas turi būti pakankamai 
apibrėžtas; ir  

3) turi būti tiesioginis ryšys tarp valstybės 
padaryto pažeidimo ir patirtos žalos.  

Pagal ETT praktiką, nustatyti ar yra visi 
kriterijai patraukti valstybę narę atsakomybėn už 
žalą, padarytą asmenims dėl ES teisės pažeidimo, 
turi nacionaliniai teismai. Nacionaliniai teisės aktai 
taip pat turi paskirti kompetentingą teismą, įgaliotą 
nagrinėti bylas dėl tokios žalos atlyginimo.  

Byloje Traghetti del Mediterraneo ETT, 
atsakydamas į Italijos teismo klausimą, ar 
neprieštarauja Bendrijos teisės principams 
nacionalinės teisės nuostata, numatanti valstybės 
atsakomybę tik teisėjo tyčinės klaidos ir rimto 
nusižengimo atvejais, nurodė: „valstybė narė atsako 
už žalą, kuri buvo padaryta  privačiam asmeniui dėl 
to, kad aukščiausiasis (galutinės instancijos) 
valstybės narės teismas akivaizdžiai pažeidė 
taikytiną Europos Bendrijų teisę. Bendrijos teisė 
draudžia nacionalinės teisės aktus, kurie valstybės 
atsakomybę numato tik teisėjo tyčinės klaidos ir 
rimto nusižengimo atvejais (paryšk. aut.), jei toks 
apribojimas lemia, kad pašalinama atitinkamos 
valstybės narės atsakomybė tais atvejais, kai 
padaromas akivaizdus taikomos EB teisės 
pažeidimas. Valstybė narė atsako ir tuomet, kai EB 
teisė akivaizdžiai pažeidžiama aiškinant teisės 
normas arba (siūlytume atkreipti dėmesį į šią ETT 

                                                                               
pêcheur / Bundesrepublik Deutschland and The Queen / 
Secretary of State for Transport, ex parte Factortame and 
others (Rink.1996, p. I-1029). 
17 ETT 2003 m. rugsėjo 30 d. prejudicinis sprendimas 
byloje C-224/01 Köbler (Rink.2003, p. I-10239). 

praktikos plėtros naujovę – aut. past.) vertinant 
faktines aplinkybes bei įrodymus“.18 Kitais žodžiais 
tariant, Europos Sąjungos teisė gali būti pažeista tiek 
netinkamu teisės normų aiškinimu, tiek ir faktinių 
aplinkybių bei įrodymų vertinimu teisme, o jeigu 
tokį pažeidimą galima vertinti kaip akivaizdų, tai 
lemia valstybės atsakomybę.  

Manytume, kad ETT, plėtodamas teisinę 
mintį Köbler ir Traghetti bylose pasiuntė 
nedviprasmišką signalą nacionaliniams teismams, 
skatindamas „stiprinti“ iš EB sutarties kylančią 
nacionalinių teismų ir ETT bendradarbiavimo 
pareigą pagal EB sutarties 234 straipsnį. Šiame 
kontekste dar reikšmingesnė tampa prejudicinio 
sprendimo19 procedūra ir jos pagalba sukurtas 
nacionalinių teismų ir Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo bendradarbiavimo mechanizmas.20 
Priminsime, kad Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2005 m. gruodžio 20 d. 
nutartimi kreipėsi į Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismą, prašydamas išaiškinti 1992 m. spalio 19 d. 
Tarybos direktyvą 92/83/EEB dėl akcizo mokesčio 
alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams struktūrų 
suderinimo.21 2007 m. balandžio 19 d. prejudiciniu 
sprendimu Teisingumo Teismas pritarė Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo argumentacijai, 
jog tiek alkoholis, skirtas šokolado gaminių 
gamybai, tiek alkoholis, jau esantis šokolado 
gaminiuose, skirtuose tiesioginiam vartojimui, turi 
būti atleidžiamas nuo akcizų, nepaisant to, kad 
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas ir lietuviška 
minėtosios direktyvos versija numato šiuo klausimu 
kitokį teisinį reguliavimą, neatleidžiantį nuo akcizų 
gatavuose šokolado gaminiuose esančio etilo 

                                                 
18 ETT 2006 m. birželio 27 d. prejudicinis sprendimas 
byloje C-173/03 Traghetti del Mediterraneo SpA / Italijos 
Respublika (Rink. 2006, p. I-5177). 
19 Nors oficialiame EB sutarties tekste, publikuotame 
lietuvių kalba, naudojamas „preliminaraus nutarimo“ 
terminas, tačiau Lietuvos Respublikos Seimas 2007 m. 
kovo 22 d. priėmė Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 
Stojimo į Europos Sąjungą sutarties ratifikavimo 
papildymo 2 straipsniu įstatymą (Žin., 2007, Nr. 
39-1436), kuriame Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 
jurisdikcija įvardijama pasitelkiant „prejudicinio 
sprendimo“ terminą. Atsižvelgiant į šias teisinio 
reguliavimo kaitos tendencijas, straipsnyje naudojamas 
terminas „prejudicinis sprendimas“.  
20 Plačiau Žr. Norkus R., Prapiestytė D., Valančius V. 
Procesas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme: 
preliminarus nutarimas. – Vilnius: VĮ Teisinės 
informacijos centras; Mykolo Romerio universitetas. 2005 
m. 
21 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. 
gruodžio 20  d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15-
1292/2005 UAB „Profisa“ prieš Muitinės departamentą, 
kat. 9.4; 23.1.  
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alkoholio.22 Šis prejudicinis sprendimas pasiuntė 
rimtą signalą Lietuvos įstatymų leidėjui taisyti 
Europos Sąjungos direktyvų neatitinkantį nacionalinį 
teisinį reguliavimą. Tai dar vienas teigiamas Europos 
Bendrijų teismų ir nacionalinio teismo 
bendradarbiavimo aspektas. Vargu ar panašios 
įstatymų leidėjo ar net viešojo administravimo 
subjektų reakcijos sulauktų bet kuris nacionalinio 
teismo sprendimas.  

Aukščiausiosios instancijos 
nacionaliniams teismams Europos Sąjungos teisinėje 
tvarkoje tenka išskirtinis vaidmuo. Jų sprendimai, 
minėta, yra galutiniai ir neskundžiami, o ES teisė 
neįpareigoja jų naikinti net ir rimto pažeidimo 
atveju. Tačiau jei nacionalinio teismo sprendimas 
priimtas netinkamai pritaikius ES teisės normas, 
valstybė narė akivaizdaus pažeidimo atveju įgyja 
pareigą atlyginti asmeniui padarytą žalą. Tokį ES 
teisės pažeidimą paprastai įmanoma konstatuoti, kai 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas pateikia 
teisės išaiškinimą, besiskiriantį nuo nacionalinio 
teismo pozicijos išnagrinėtoje byloje. Tik nuolat 
susipažįstant su ES teisės aktų naujovėmis, sekant 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką 
įmanoma tinkamai pritaikyti Europos Sąjungos teisę, 
o tuo pačiu – išvengti žalos atlyginimo ieškinių prieš 
Lietuvos valstybę.  
 
 
 
 

                                                 
22 ETT 2007 m. balandžio 19 d. prejudicinis sprendimas 
byloje C-63/06 Profisa (dar nepaskelbtas Rinkinyje). 
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1. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga 
 

1.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose 
 
1.1.1. Dėl servitutų nustatymo apskrities viršininko sprendimu 
 
 

Pareiškėjai O.A.A., V.A., A.A. ir J.Š. kreipėsi į administracinį teismą, prašydami įpareigoti Šiaulių 
apskrities viršininką papildyti savo sprendimus, nustatant kelio Degėsiai-Būdai, einančio per E.B., R.B. ir 
G.B. 16,12 ha žemę Būdų km., Radviliškio rajone, servitutą, suteikiantį teisę neatlygintinai važiuoti 
transporto priemonėmis ir naudotis kaip pėsčiųjų taku. Skunde pareiškėjai nurodė, kad Šiaulių apskrities 
viršininko sprendimais 16,12 ha žemės sklypas, esantis Būdų kaime, Radviliškio rajone, sugrąžintas natūra 
piliečiams A.V.B. ir J.A.B. Šiame sklype iki 1983 m. buvo lauko kelias Būdai-Degėsiai, kuris po 
melioracijos projekto buvo suartas ir panaikintas. Panaikinus šį kelią, pareiškėjams sudėtinga privažiuoti prie 
savo žemių. Pareiškėjai nurodė, kad dėl servituto nustatymo kreipėsi į apskrities viršininką, tačiau atsakovas 
atsisakė papildyti 1998 m. gegužės 20 d. sprendimus, motyvuodamas tuo, kad Žemės įstatymas ir Žemės 
servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklės leidžia žemės servitutus nustatyti privačioje žemėje, jeigu 
pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomas kelio servitutas. Pareiškėjų manymu, atsakovas 
nepagrįstai atsisakė papildyti minėtus sprendimus, nes teritorijų planavimo dokumentuose kelias turėjo būti 
pažymėtas. 

Šiaulių apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
ginčo rūšinio teismingumo klausimą.  

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, jog pagal ginčo pobūdį bei esmę matyti, kad šiuo atveju buvo 
ginčijami atitinkamos viešojo administravimo institucijos veiksmai jai teisės aktais priskirtoje viešojo 
administravimo srityje (ABTĮ 2 str. 1 d.). Apskrities viršininkui yra suteiktos viešojo administravimo teisės 
savo sprendimu (administraciniu aktu) nustatyti žemės servitutus (Žemės įstatymo 23 str., Apskrities 
valdymo įstatymo 10 str. 3 p.). Pareiškėjai skundu ginčijo būtent apskrities viršininko veiksmus atsisakant 
administracine tvarka nustatyti žemės servitutą. Pareiškėjai nebuvo pareiškę reikalavimo nustatyti kelio 
servitutą teismine tvarka, kuris būtų susijęs su ginčo tarp pareiškėjų ir trečiųjų asmenų išsprendimu.  

Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, kad ginčas šioje byloje kilęs iš administracinių teisinių 
santykių ir nagrinėtinas administraciniame teisme. 

(2007 m. sausio 23  d. nutartis) 
 
1.1.2. Dėl ginčų, kylančių vykdant žemės reformos darbus 

 
Pareiškėja A. P. kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydama įpareigoti atsakovą 

Telšių apskrities viršininko administraciją pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais trečiojo suinteresuoto 
asmens R. S. geodezinių darbų įmonės atliktus kadastrinius matavimus bei ribų suderinimo aktą ir atlikti 
naujus matavimus. Pareiškėja nurodė, kad buvo padaryta žala jos nuosavybei, t. y. buvo pakeistos ribos tarp 
jos žemės sklypo ir gretimo trečiojo suinteresuoto asmens P. P. žemės sklypo, praplečiant pastarojo sklypo 
ribas į jos žemės sklypą. Pažymėjo, jog atsakovo prašė, kad P. P. žemės sklypo kadastriniai matavimai ir ribų 
suderinimas, kuriuos atliko R. S. geodezinių darbų įmonė, būtų pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais, 
kadangi buvo atlikti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Be to, neatsižvelgiant į šiuo pažeidimus, P. P. 
žemės sklypo duomenys buvo patikslinti ir įregistruoti, sklypas padalintas į du sklypus, o vienas parduotas.  

Šiaulių apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad pareiškėja, įgyvendindama savo kaip žemės 
sklypo savininkės teises, skundo reikalavimus kildina dėl trečiojo suinteresuoto asmens P. P. valdomo žemės 
sklypo ribų, kurios buvo nustatytos R. S. geodezinių darbų įmonės. Teismo nuomone, šio reikalavimo 
išsprendimas yra susijęs su tolesniu civilinio teisinio ginčo išsprendimu dėl žemės sklypo ribų. Teismas 
padarė išvadą, kad nagrinėjamuoju atveju, kuomet prašoma įpareigoti Telšių apskrities viršininko 
administraciją pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais R. S. geodezinių darbų įmonės atliktus kadastrinius 
matavimus bei ribų suderinimo aktą ir atlikti naujus matavimus, yra siekiama sukurti civilinius teisinius 
santykius, todėl iš šių santykių kylantis ginčas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai.  

Specialioji teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos teismingumo klausimą nurodė, jog iš bylos medžiagos 
matyti, kad pareiškėja nesutinka su trečiojo suinteresuoto asmens P. P. žemės sklypo kadastriniais 
matavimais, atliktais įgyvendinant Žemės reformos įstatymą (21 str.). Pareiškėja ginčija po kadastrinių 
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matavimų nustatyto žemės sklypo ploto (ribų) pagrįstumą bei teisėtumą, nes dėl to sumažėjo jos žemės 
sklypo plotas, jai nepranešta apie šiuos matavimus. Atsakovu nurodydama Telšių apskrities viršininko 
administraciją, pareiškėja skundė šios viešojo administravimo institucijos neveikimą ir siekė, kad ši būtų 
įpareigota pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais trečiojo suinteresuoto asmens R. S. geodezinių darbų 
įmonės atliktus kadastrinius matavimus bei ribų suderinimo aktą ir atlikti naujus matavimus.  

Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis numato, jog 
skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai 
parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir 
Vyriausybės įgaliota institucija (Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerijos). Pareiškėjos keliamas ginčas dėl Telšių apskrities viršininko administracijos neveikimo, 
nustatant žemės sklypų ribas, iš esmės atitiko Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje apibrėžtų ginčų 
kategoriją, todėl turėjo būti sprendžiamas laikantis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatytos 
skundų dėl žemės reformos vykdytojų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos. Kolegija konstatavo, jog 
Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų, kaip kompetentingų viešojo 
administravimo subjektų, kuriems pavesta vykdyti žemės reformos funkcijas bei ikiteismine tvarka nagrinėti 
ginčus, kylančius vykdant žemės reformos darbus, sprendimai, vadovaujantis ABTĮ 25 ir 26 straipsnio 
nuostatomis, skundžiami administraciniam teismui.  

Atsižvelgdama į tai, specialioji kolegija nustatė, kad byla nagrinėtina administraciniame teisme, tačiau 
ją nagrinėjant būtina įvertinti, ar prieš kreipiantis į administracinį teismą buvo laikytasi įstatymų nustatytos 
išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos (ABTĮ 25 str.). 

 (2006 m. vasario 7 d. nutartis). 
 

1.1.3. Dėl registrų veiklos teisinių santykių 
 

Sutuoktiniai M. V. M. ir R. M. padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti valstybės įmonės 
Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą, įpareigojant atsakovą 
ištaisyti registro įrašą ir pastato savininkais įrašyti pareiškėjus bei nurodyti juridinį faktą apie jų bendrąją 
jungtinę nuosavybę. Skunde pareiškėjai nurodė, kad jie valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialui 
(toliau – ir Registratorius) buvo pateikę prašymą įregistruoti bendrąją jungtinę nuosavybę šeimos 
gyvenamajam namui, esančiam Vilniuje. Registratorius patenkino prašymą ir kartu su M. V. M. namo 
bendrasavininke įregistravo jo sutuoktinę R. M. bei įregistravo juridinį faktą apie šių asmenų bendrąją 
jungtinę nuosavybę į nurodytą namą. Vėliau pareiškėjai gavo iš VĮ Registrų centras laišką su nauju 
sprendimu, kuriuo buvo patenkintas buvusios pareiškėjo sutuoktinės B. R. prašymas panaikinti pareiškėjų 
bendrosios jungtinės nuosavybės teisės registravimą į nurodytą namą, nes neva toks registro įrašas pažeidžia 
jos teises ir trukdo turto padalinimui. Šį sprendimą pareiškėjai laikė neteisėtu ir nepagrįstu bei manė, kad jis 
turi būti panaikintas ir atkurta prieš tai buvusi namo teisinė registracija. Pareiškėjų manymu, VĮ Registrų 
centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija (toliau – ir Komisija), priimdama nagrinėti tokį 
pareiškimą viršijo savo kompetenciją, nes sprendė civilinį teisinį ginčą tarp trečiųjų asmenų.  

 Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas 
išspręsti ginčo rūšinio teismingumo klausimą.  

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog valstybės įmonės Registrų 
centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija (toliau – ir Komisija) tenkino buvusios M. V. M. 
sutuoktinės prašymą išregistruoti M. V. M. ir R. M. bendrosios jungtinės nuosavybės teises į gyvenamąjį 
namą Vilniuje. Komisija nurodė, kad teritorinis registratorius, gavęs B. R. prašymą ir atitinkamus teismų 
sprendimus, privalėjo atitinkamai pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis ir išregistruoti M. V. M. ir 
R. M. bendrosios jungtinės nuosavybės teises į gyvenamąjį namą bei panaikinti žymą apie bendrąją jungtinę 
sutuoktinių nuosavybę. Pareiškėjai nesutiko su šiuo Komisijos sprendimu, prašė jį panaikinti ir ištaisyti 
Nekilnojamo turto registro įrašus, pastato savininkais įrašant pareiškėjus ir nurodant juridinį faktą apie jų 
bendrąją jungtinę nuosavybę. Taigi pareiškėjai iš esmės siekė, kad būtu atkurta iki skundžiamo Komisijos 
sprendimo buvusi situacija (status quo ante), t. y. kad Nekilnojamojo turto registre būtų tokie ir tokio turinio 
duomenys, kurie  jame buvo užfiksuoti iki skundžiamo sprendimo priėmimo.  Pareiškėjai teigė, kad B. R. 
pateikti teismų sprendimai nesudarė pagrindo atlikti paminėtus veiksmus, todėl Komisija neturėdama tam 
teisės iš esmės išsprendė civilinį ginčą.  

Atsižvelgdama į aukščiau paminėtas aplinkybes, Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad šioje byloje 
ginčas iš esmės kilo dėl Nekilnojamojo turto registrą tvarkančių ir nekilnojamuosius daiktus bei daiktines 
teises į juos registruojančių institucijų, t. y. viešojo administravimo subjektų, veiksmų teisėtumo. Pareiškėjai, 
paduodami skundą teismui, siekė įrodyti, kad trečiojo suinteresuoto asmens registratoriui pateikti dokumentai 
(minėti teismo sprendimai) pagal teisės aktus, reglamentuojančius nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių į 
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juos registravimą, negalėjo būti pagrindu pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis ir užfiksuoti juose, 
kad ginčo namas nuosavybės teise priklauso tik M. V. M. bei panaikinti žymą apie juridinį faktą – ginčo 
namo priklausymą pareiškėjams bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Tokiu būdu, sprendžiant kilusį ginčą, 
turi būti vertinama, ar pagal trečiojo suinteresuoto asmens (B. R.) pateiktus dokumentus, vadovaujantis 
minėtais teisės aktais, nekilnojamojo turto registratorius galėjo atlikti paminėtus ir iš esmės skundžiamus 
nekilnojamojo turto registro tvarkymo veiksmus, ar atlikdamas šiuos veiksmus neviršijo savo įgaliojimų. Tai 
reiškia, jog bylos tyrimo objektas iš esmės yra atitinkamų institucijų viešojo administravimo veikla (Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1 d.), o tokio pobūdžio bylos yra priskirtinos 
administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d., 15 str.). 
Specialiosios teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjai nebuvo suformulavę jokių konkrečių materialinių 
civilinių teisinių reikalavimų kitų asmenų atžvilgiu, nebuvo nurodę faktinio tokių reikalavimų pagrindo. 
Todėl teismas, nagrinėdamas šiuo metu pareikštus reikalavimus, neturėtų spręsti klausimo dėl kitų asmenų 
civilinių teisių ir pareigų. Teismas neturėtų pats imti spręsti tai, ko pareiškėjas konkrečiai neprašo ir 
neginčija, o tik turėtų patikrinti skundžiamus Nekilnojamojo turto registro tvarkymo įstaigos veiksmus ir 
sprendimus. 

Atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes ir nuostatas, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad 
nagrinėjama byla yra teisminga administraciniam teismui.  

(2007 m. vasario 15 d.) 
 
1.1.4. Dėl Valstybinės darbo inspekcijos reikalavimų pobūdžio  
 

Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyrius 2006 m. rugsėjo 26 d. reikalavimu Kauno technologijos 
universiteto direktoriui nurodė iki 2006 m. spalio 6 d. pašalinti nustatytus pažeidimus. Reikalavime nurodyta, 
kad R.A.S. 2005-04-27 prašymu nuo 2005 m. gegužės 1 d. nustatytas darbo užmokesčio koeficientas 8,5, 
etato dydis 0,5, priedas 170 Lt; R.A.S. nemokamas sulygtas darbo užmokestis, t. y. vietoj sulygto 8,5 darbo 
užmokesčio koeficiento taikoma 05x8,5 darbo užmokesčio koeficiento (pažeistas Darbo kodekso 201 str.). 
Taip pat nurodyta, kad R.A.S. neapskaičiuoti ir neišmokėti delspinigiai už laikotarpius, kai dėl darbdavio 
kaltės jam nebuvo išmokėtas visas sulygtas darbo užmokestis (Darbo kodekso 207 str. pažeidimas). 

Pareiškėjas Kauno technologijos universitetas kreipėsi į administracinį teismą, skundu prašydamas 
panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2006 m. rugsėjo 26 d. reikalavimą dėl darbo 
užmokesčio ir delspinigių išmokėjimo. Pareiškėjas nurodė, kad inspekcijos reikalavimas yra neteisėtas ir 
nepagrįstas. Paaiškino, kad su R.A.S. buvo sulygta dėl darbo ne visai darbo dienai. R.A.S. dirba pagal 
neterminuotą darbo sutartį 0,5 etato, todėl darbo sutartis vykdoma tinkamai. 

Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, 
kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio. 
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo prasmę, administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos 
teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra ne vien tik vieno iš ginčijamojo teisinio santykio subjekto 
ypatumai, bet ir teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis. Kaip matyti iš administracinės 
bylos medžiagos, šioje byloje yra kilęs ginčas dėl sulygto darbo užmokesčio ir delspinigių nesumokėjimo. 
Nors viena iš jo šalių yra viešojo administravimo subjektas, teismo vertinimu, toks ginčas yra darbo teisinis 
ginčas. Jį nagrinėdami teismai turi vertinti atsakovo argumentų pagrįstumą taikant darbo teisinius santykius 
reglamentuojančias normas (Darbo kodekso 201 str., 207 str.). Todėl, teismo nuomone, šioje byloje keliamas 
ginčas, remiantis Civilinio proceso kodekso l straipsniu, nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. 

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad pagal Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 9 straipsnio 2 
dalies 1 punktą, valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, nustatęs darbo santykius reglamentuojančių 
norminių teisės aktų pažeidimus, Valstybinės darbo inspekcijos darbo reglamento nustatyta tvarka privalo 
surašyti darbdaviui, atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui reikalavimą, jame 
nurodydamas nustatytus pažeidimus ir nustatydamas laiką, per kurį įpareigojama pažeidimus pašalinti. 
Duodama tokius nurodymus Valstybinė darbo inspekcija vykdo viešojo administravimo funkciją, darbo 
inspektoriaus reikalavimai yra privalomi darbdaviui, jo įgaliotam asmeniui ir darbuotojams. Teisinių santykių 
tarp darbdavio ir Valstybinės darbo inspekcijos pobūdis, atliekant įmonėje darbo santykius 
reglamentuojančių teisės aktų laikymosi patikrinimą, yra administracinis imperatyvinis, tokie santykiai tarp 
šalių grindžiami vienos šalies pavaldumu. Be to, Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsnis 
tiesiogiai nustato, kad Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami 
vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 
administraciniam teismui. 

 (2007 m. vasario 5 d. nutartis) 



Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teisingumo apžvalga 

 

 158 

 
1.1.5. Dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų atliekamų viešojo administravimo funkcijų 
 

Pareiškėjas R.A. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą be kitų reikalavimų prašydamas  
panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2006 m. birželio 1 d. sprendimą ir įpareigoti atsakovą 
Specialiųjų tyrimų tarnybą pateikti pareiškėjui teisės aktus atitinkantį atsakymą.  

Pareiškėjas skunde paaiškino, jog 2006 m. balandžio 16 d. su skundu kreipėsi į atsakovą, kaip į 
ikiteisminio tyrimo įstaigą. Šiuo skundu prašė pagal jame nurodytus faktus iškelti baudžiamąją bylą Lietuvos 
Respublikos Prezidentui. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 165 straipsnio l dalį, 
Specialiųjų tyrimų tarnyba yra ikiteisminio tyrimo įstaiga, turinti įgalinimus pradėti ikiteisminį tyrimą. 
Ikiteisminio tyrimo pradžia ir jo eiga reglamentuota Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse. Todėl 
pareiškėjas nurodė, kad jo skundas turėjo būti ištirtas ir atsakymas duotas remiantis būtent Baudžiamojo 
proceso kodekso normomis, o ne Viešojo administravimo įstatymo pagrindu. 

Atsakovas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, su pareiškėjo skundu nesutiko ir 
atsiliepime paaiškino, kad atsižvelgiant į tai, jog 2006 m. balandžio 16 d. skunde pareiškėjas nenurodė 
konkrečių duomenų apie Lietuvos Respublikos Prezidento padarytas korupcinio ar kitokio pobūdžio 
nusikalstamas veikas, jo skundas buvo išnagrinėtas vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu ir Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr.102 patvirtinta Piliečių ir kitų asmenų 
aptarnavimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarka. 
 Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas ištirti, ar 
byla pagal pareiškėjo R.A. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl sprendimo 
panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus teisminga bendrosios kompetencijos teismui ar administraciniam 
teismui. Teismas pažymėjo, jog atsakovas, t. y. Specialiųjų tyrimų tarnyba pagal Baudžiamojo proceso 
kodekso 165 straipsnio 1 dalį yra ikiteisminio tyrimo įstaiga, jai suteikti įgalinimai pradėti ikiteisminį tyrimą ir jį 
atlikti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagrindus ar galimybes 
atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 
kodeksas. Pareiškėjas, kreipdamasis į atstovą ir prašydamas iškelti baudžiamąją bylą, siekė, kad pagal jo 
skundą būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tokiu savo veiksmu pareiškėjas inicijavo teisinius santykius, susijusius 
su ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmais atliekant bylų tyrimą. Atsižvelgiant į tai, teismui kilo abejonė, ar ši 
byla teisminga apygardos administraciniam teismui, nes pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 
2 dalį, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų, susijusių su 
teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu. Teismo nuomone, šios bylos rūšiniam teismingumui nėra svarbi ta 
aplinkybė, kad byloje yra priimtas administracinių ginčų komisijos sprendimas, nes nuo to ginčo teisinių santykių 
prigimtis nepasikeitė. 
 Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovui Specialiųjų tyrimų tarnybai yra suteikti ne tik 
įgaliojimai atlikti ikiteisminį tyrimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, bet ir priskirtos tam tikros 
funkcijos viešojo administravimo, t. y. korupcijos prevencijos vykdymo, srityje. Todėl nagrinėjant klausimą 
dėl pareiškėjo skundo, kuriame jis iš esmės kelia reikalavimus, susijusius su  Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymo pareiškėjui į jo 2006 m. balandžio 24 d. skundą teisėtumu ir pagrįstumu, 
rūšinio teismingumo būtina įvertinti, ar atsakymo pareiškėjui pateikimas sietinas su atsakovo funkcijų viešojo 
administravimo srityje vykdymu. Nors pareiškėjas šiuo skundu ir prašė pradėti ikiteisminį tyrimą (iškelti 
baudžiamąją bylą), tačiau pareiškėjo skundas nebuvo nagrinėjamas Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta 
tvarka. Be to, vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 168  straipsnio nuostatomis, dėl šio pareiškėjo 
skundo atitinkamas procesinis sprendimas (nutarimas) atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nebuvo priimtas.  
 Specialioji teisėjų kolegija padarė išvadą, jog nagrinėdamas pareiškėjo skundą ir raštu pateikdamas į jį 
atsakymą atsakovas veikė ne kaip ikiteisminio tyrimo įstaiga, bet kaip viešojo administravimo subjektas, todėl 
jo veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas yra priskirtinas administracinių teismų kompetencijai 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.).  
 (2007 m. kovo 14 d. nutartis) 
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1.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose 
 
1.2.1. Dėl mišraus pobūdžio teisinių santykių 

 
Ieškovas V. Z. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš 

atsakovo Lietuvos Respublikos 3 000 Lt turtinės žalos ir 30 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą bei bylos 
vedimo išlaidas. Ieškovas nurodė, kad dėl to, jog jo sūnus K. Z. dėl neteisėtų policijos pareigūnų veiksmų 
nepagrįstai buvo sulaikytas ir patrauktas administracinėn bei baudžiamojon atsakomybėn (administracinio 
teisės pažeidimo byla ir ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje nutraukti), jis kaip tėvas patyrė turtinę ir 
neturtinę žalą (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.272 str. 1 d., 6.251 str., 6.250 str. 1 d.). Ieškovas pažymėjo, 
jog dėl žalos atlyginimo ne ginčo tvarka kreipėsi į Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato komisarą 
ir Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato Apsaugos skyriaus komisarą. Pastarasis atsisakė atlyginti 
žalą ir pasiūlė kreiptis į teismą, o pirmasis iki šiol neatsakė.  

Kauno miesto apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi nutarė bylą perduoti nagrinėti pagal 
teismingumą Kauno apygardos administraciniam teismui (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 str. 2 
d. 4 p., 36 str.). Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 19 d. nutartimi kreipėsi į 
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. 

Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovas V. Z. siekė, kad jam kaip tėvui būtų atlyginta 
turtinė ir neturtinė žala, kurią jis patyrė policijos pareigūnams neteisėtai sulaikius jo sūnų K. Z. ir patraukus jį 
administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 123 straipsnio 1 dalį ir 130 straipsnį už KET 62, 275 punktų 
pažeidimą bei pradėjus ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje pagal BK 286 straipsnį dėl K. Z. 
pasipriešinimo policijos pareigūnams, nes administracinio teisės pažeidimo byla ir ikiteisminis tyrimas 
baudžiamojoje byloje buvo nutraukti.  

Teisėjų kolegija nurodė, kad policija pagal savo vykdomų funkcijų pobūdį gali veikti tiek kaip 
viešojo administravimo subjektas, tiek ir kaip ikiteisminio tyrimo subjektas (ABTĮ 2 str. 1, 4 d., Policijos 
veiklos įstatymas, ATPK 216 str. 5 p., BPK 165 str.). Saugaus eismo priežiūra yra viena iš policijai kaip 
viešojo administravimo subjektui teisės aktais pavestų vykdyti funkcijų (Policijos veiklos įstatymo 5 str. 1 d. 
6 p.). Vadovaujantis ATPK 225 straipsnio 1 dalimi, policija, įgyvendindama jai priskirtą saugaus eismo 
priežiūros funkciją, nagrinėja atitinkamose ATPK įtvirtintose teisės normose numatytas administracinių 
teisės pažeidimų bylas. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose teisėtumo patikrinimas yra 
priskirtas administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 15 str. 1 d. 10 p.).  

Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad jeigu dėl atitinkamų policijos veiksmų, atliktų 
įgyvendinant teisės aktais priskirtą saugaus eismo priežiūros funkciją, inter alia administracinio teisės 
pažeidimo byloje paskiriant neteisėtą administracinę nuobaudą, asmeniui buvo padaryta žala, tokios žalos 
atlyginimo klausimas nagrinėtinas administraciniame teisme (ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p., CK 6.271 str.). Šiuo 
atveju ieškovo reikalavimas atlyginti žalą, padarytą dėl neteisėtų policijos pareigūnų veiksmų sulaikant jo 
sūnų dėl KET pažeidimo padarymo, administracinės nuobaudos paskyrimo, nagrinėtinas administraciniame 
teisme. 

Teisėjų kolegija taip pat nurodė, kad atlikdama ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, paskirdama 
kardomąsias priemones, policija veikia kaip ikiteisminio tyrimo įstaiga (BPK 165 str.). Žalos, padarytos 
atitinkamais ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmais, atlyginimo klausimus reglamentuoja CK 6.272 
straipsnis, ir tokie ginčai yra teismingi bendrosios kompetencijos teismui (CPK 1 str. 1 d., ABTĮ 16 str. 2 d.). 
Šiuo atveju ieškovo reikalavimas atlyginti žalą, padarytą dėl neteisėtų policijos pareigūnų veiksmų atliekant 
sūnaus atžvilgiu ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, paskiriant kardomąją priemonę, nagrinėtinas 
bendrosios kompetencijos teisme. 

Specialioji teisėjų kolegija nusprendė, jog ieškovo reikalavimai iš esmės priskirtini skirtingos 
kompetencijos teismams, tačiau atsižvelgiant į tai, kad bendrosios kompetencijos teismų kompetencija pagal 
savo pobūdį yra platesnė už administracinių teismų kompetenciją, ginčas nagrinėtinas bendrosios 
kompetencijos teisme (CPK 26 str. 2 d., Teismų įstatymo 12 str. 3 d.).  

(2007 m. sausio 4 d. nutartis)   
 

1.2.2 Dėl statybos leidimo panaikinimo 
 
Pareiškėja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti atsakovės Neringos 
savivaldybės administracijos 2005 m. liepos 12 d. išduotą statybos leidimą poilsio namų valgyklos, esančios 
Juodkrantės gyvenvietėje, Neringoje, rekonstrukcijai, įrengiant daugiabutį gyvenamąjį namą.   
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Klaipėdos apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas 
išspręsti šios bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme 
nagrinėjama civilinė byla pagal Klaipėdos miesto vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį 
atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities 
viršininko administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Lodena“ ir kt., tretiesiems asmenims ieškovo pusėje 
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Valstybinei 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, tretiesiems 
asmenims atsakovų pusėje Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono 
aplinkos apsaugos departamentui dėl administracinių teisės aktų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais. Iš 
byloje esančių duomenų matyti, kad Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras prašo panaikinti 
Neringos savivaldybės administracijos 2005 m. liepos 12 d. statybos leidimą poilsio namų valgyklos 
rekonstrukcijai į gyvenamąjį namą, Juodkrantės gyv., Neringa. Bendrosios kompetencijos teisme ir 
administraciniame teisme nagrinėjami skirtingų pareiškėjų pareikšti reikalavimai tam pačiam atsakovui dėl to 
paties administracinio akto – statybos leidimo panaikinimo. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija 
pagal savo pobūdį yra platesnė, nes šis teismas nagrinėja ne tik civilinius ginčus, bet ir administracinio 
teisinio pobūdžio ginčus, kurie susiję su civiliniais teisiniais santykiais. Civilinėje byloje nagrinėjami 
platesnės apimties tarpusavyje susiję reikalavimai, todėl manytina, kad administracinis ginčas šioje byloje 
visapusiškiau ir objektyviau gali būti išnagrinėtas bendrosios kompetencijos teisme.   

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad pareiškėja kelia reikalavimą panaikinti individualų 
administracinį aktą – 2005 m. liepos 12 d. statybos leidimą, priimtą viešojo administravimo subjekto 
Neringos savivaldybės administracijos, jai vykdant viešojo administravimo funkcijas. Toks ginčas yra 
administracinio teisinio pobūdžio ir yra teismingas administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 15 str. 1 d. 2 p.).  

Kita vertus, Klaipėdos miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla, kurioje Klaipėdos 
miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, be kitų reikalavimų (iš kurių dalis yra 
civilinio teisinio pobūdžio, būtent ir nulėmusių bylos priskirtinumą nagrinėti bendrosios kompetencijos 
teismui), yra pareiškęs ir reikalavimą tam pačiam atsakovui dėl to paties statybos leidimo panaikinimo. 
(Specialioji teisėjų kolegija 2006 m. balandžio 28 d. nutartimi nusprendė, kad minėtoji bylą pagal Klaipėdos 
miesto vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą,  pareikštą ieškinį, dėl administracinių teisės aktų 
pripažinimo negaliojančiais, sandorių pripažinimo negaliojančiais, t. y. kurioje yra keliami tiek 
administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai (inter alia dėl 2005 m. liepos 12 d. statybos leidimo 
panaikinimo), tiek civilinio teisinio pobūdžio reikalavimai, yra nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme. 
Taigi skirtingų kompetencijų teismuose yra nagrinėjamos bylos pagal skirtingų pareiškėjų reikalavimus tam 
pačiam atsakovui dėl to paties akto panaikinimo. Nagrinėjamą bylą perdavus bendrosios kompetencijos 
teismui, būtų galimas šių bylų sujungimas (CPK 136 str. 4 d.). Tai sudarytų galimybę greičiau ir teisingai 
išnagrinėti abiejose bylose keliamus ginčus bei realizuoti Teismų įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą 
principinę nuostatą, jog teismas visa savo veikla turi užtikrinti, kad bylos būtų išnagrinėtos <...> per 
įmanomai trumpiausią laiką (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 
1 dalis), taip pat minėto Teismų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje  įtvirtintą proceso operatyvumo principą bei 
CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą proceso koncentruotumo principą. Atsižvelgus į tai, kad bendrosios 
kompetencijos teismų kompetencija pagal savo pobūdį yra platesnė, administracinė byla perduota bendrosios 
kompetencijos teismui.  

(2007 m. sausio 16 d. nutartis) 
 

1.2.3. Dėl privatizavimo teisinių santykių 
 

UAB ,,Fondas statyboms vystyti“ kreipėsi į Vilniaus miesto 1-ąjį apylinkės teismą, prašydamas 
pripažinti neteisėtu Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo komisijos sprendimo dalį dėl negyvenamojo 
pastato įrašymo į privatizavimo programą, pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės veiksmus, paskelbiant 
pastato aukcioną, neteisėtais bei įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos 
departamento turto valdymo ir privatizavimo skyrių pradėti tiesiogines derybas su UAB ,,Fondas statyboms 
vystyti“ dėl ginčijamo negyvenamojo pastato privatizavimo. Pareiškėjas prašė įpareigoti atsakovą pradėti su 
pareiškėju tiesiogines derybas dėl ginčo pastato privatizavimo bei nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės 
privatizavimo komisija, įtraukdama negyvenamąjį pastatą į mėnesio privatizavimo programą, nesilaikė 
savivaldybių turto privatizavimo tvarkos, neatsižvelgė į pareiškėjo pastato pagerinimui padarytų investicijų 
dydį, ignoravo daugkartinius iniciatyvinius pasiūlymus privatizuoti pastatą tiesioginių derybų būdu. 
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Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas ieškinį priimti atsisakė nurodydamas, kad visi reikalavimai yra dėl 
viešojo administravimo subjekto veiksmų teisėtumo, todėl ginčo nagrinėjimas priskirtinas administracinių 
teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 2 p., 18 str. 1 d., 2 d. 1 p.). 
Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris priėmęs skundą, kreipėsi į 
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. 
 Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo 
įstatymo 1 straipsnio 1 dalį privatizavimas – valstybės ir savivaldybių turto (akcijų ar kito turto) perdavimas 
potencialių pirkėjų nuosavybėn pagal šiame įstatyme nustatyta tvarka sudarytus privatizavimo sandorius. 
Privatizavimo  sandoris – remiantis Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu sudaryta sutartis, 
pagal kurią valstybės ar savivaldybės privatizavimo objekto valdytojas įsipareigoja perduoti privatizavimo 
objektą potencialaus pirkėjo nuosavybėn, o potencialus pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartyje nustatytą 
pinigų sumą ir (ar) įvykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus (Valstybės ir savivaldybių turto 
privatizavimo įstatymo 1 str. 4 d.). Privatizavimo priežiūrą savivaldybių lygiu atlieka tam tikslui įsteigtos 
savivaldybių turto privatizavimo komisijos  (Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 5 str. 1 
d., 6 str. 2 d.). 

Atsižvelgdama į nurodytas Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nuostatas bei 
kilusio ginčo esmę, specialioji teismingumo kolegija konstatavo, kad savivaldybės privatizavimo komisijos 
veikla, dėl kurios pareiškėjas kreipėsi į teismą, negali būti vertinama kaip viešojo administravimo veikla 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. l d.). Ja yra įgyvendinama savivaldybės, kaip turto savininkės, 
teisė disponuoti jai priklausančiu turtu, siekiant jį perduoti potencialiam pirkėjui pagal privatizavimo sandorį. 
Pareiškėjas siekė pasinaudoti Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje 
bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m, sausio 30 d. nutarimu Nr. 113 patvirtintų Valstybės ir 
savivaldybių turto privatizavimo tiesioginių derybų būdų nuostatų 6.3 punkte numatyta galimybe privatizuoti 
turtą tiesioginių derybų būdu, teigdamas, kad į nekilnojamojo turto objektą šiose normose nustatytomis 
sąlygomis buvo investuota privataus kapitalo dalis, t. y. pastatą įsigyti nuosavybėn. Specialioji teisėjų 
kolegija konstatavo, kad pagal prigimtį tarp Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo komisijos ir UAB 
,,Fondas statyboms vystyti“ susiklostę santykiai yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl ginčas nagrinėtinas 
bendrosios kompetencijos teisme.  

(2007 m. vasario 5 d. nutartis)   
 
1.2.4. Dėl kompensavimo už visuomenės poreikiams paimamą turtą teisinių santykių 
 

O. P. kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakoves Palangos miesto savivaldybę bei Klaipėdos 
apskrities viršininko administraciją vietoj namų valdos suteikti jai toje pačioje vietovėje kitą žemės sklypą. 
Pareiškėja paaiškino, jog Palangos teritorinės vandentiekio ir kanalizacijos valdybos buvo informuota, kad jos 
namų valda turės būti iškeldinta, todėl ji turinti pranešti, ar pageidauja vietoj griaunamų pastatų gauti komunalinį 
butą, kooperatinį butą ar sklypą naujo namo statybai. Palangos miesto valdyba 1991 m. balandžio 19 d. potvarkiu 
Nr. 51 į griaunamų namų sąrašą (dėl valymo įrenginių statybos) įtraukė ir jos sodybą. Jai išreiškus valią gauti 
sklypą naujo namo statybai, Palangos miesto valdyba 1994 m. balandžio 5 d. informavo, kad jai pasiūlytas 9 arų 
žemės sklypas Palangoje, šalia poilsio namų „Žėrutis“. Tačiau sklypo vietos parinkimo plano nesuderino Aplinkos 
apsaugos inspekcija, todėl jai pasiūlyta kreiptis į Architektūros ir urbanistikos skyrių dėl kito sklypo gyvenamojo 
namo statybai parinkimo. O. P. nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 
184 miestų ir rajonų valdyboms suteikta teisė iš valstybinių įmonių lėšų statomų gyvenamųjų namų iki 20 proc. 
ploto skirti gyventojams perkelti iš griaunamų gyvenamųjų patalpų dėl žemės sklypų paskyrimo naujoms 
statyboms. Pareiškėjos manymu, atsakovės neteisėtai atsisako suteikti jai naują žemės sklypą. 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti 
bylos rūšinio teismingumo klausimą. Nutartyje nurodoma, jog pareiškėja  byloje siekia apginti savo kaip savininkės 
teises ir gauti atlyginimą už jai priklausantį turtą. Todėl, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 
straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Specialiosios teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 3 d. nutartimi, priimta byloje 
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos prieš A. U., 2005 m. liepos 
7 d. nutartimi, priimta  byloje UAB ,,Ranga IV investicijos“ prieš Vilniaus miesto savivaldybę, esant pagrindo 
manyti, kad ginčas yra civilinės, o ne administracinės teisinės prigimties, spręstinas bylos teismingumo klausimas. 

Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. 
Pareiškėja savo skundu byloje siekia, kad dėl jai priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės 
poreikiams (dėl valymo įrenginių statybos), jai būtų suteiktas kitas žemės sklypas toje pačioje vietovėje, tokiu 
būdu užtikrinant jos nuosavybės teisių neliečiamybę. Padaryta išvada, jog ginčas šiuo atveju kilo dėl 
kompensavimo už žemės sklypą, paimamą visuomenės poreikiams. Specialioji teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog 
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bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama ne tik pagal ginčo subjektą, bet ir pagal 
teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtį bei pobūdį.   Šiuo atveju ginčas kilo iš civilinių teisinių 
(nuosavybės) santykių, todėl reikalavimas įpareigoti viešojo administravimo subjektus (Palangos miesto 
savivaldybę bei Klaipėdos apskrities viršininko administraciją), kompensuojant už visuomenės poreikiams 
paimamą žemės sklypą, suteikti pareiškėjai toje pačioje vietovėje kitą žemės sklypą, nagrinėtinas bendrosios 
kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22 str.). 

(2007 m. vasario 15 d. nutartis) 
 
1.2.5. Dėl Lietuvos valstybės medaliais apdovanotų asmenų išbraukimo iš apdovanotųjų sąrašo 
Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu  

 
Pareiškėjas J. B. kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos 

Prezidento 2006 m. gruodžio 22 d. dekreto Nr. 1K-838 „Dėl Lietuvos valstybės medaliais apdovanotų 
asmenų išbraukimo iš apdovanotųjų sąrašo“ 2 ir 3 straipsnius, kuriais pakeistas 2001 m. birželio 14 d. 
dekretas Nr. 1373 „Dėl apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Valstybės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) dienos proga“, išbraukiant pareiškėją iš apdovanotųjų sąrašo (2006 m. gruodžio 22 d. 
dekreto Nr. 1K-838 2 straipsnis) bei jį įpareigojant grąžinti Dariaus ir Girėno medalį ir apdovanojimo 
dokumentus Lietuvos Valstybės ordinų kancleriui (2006 m. gruodžio 22 d. dekreto Nr. 1K-838 3 straipsnis). 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl pirmosios 
instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti J. B. skundą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, 
prašydamas išspręsti ginčo rūšinio teismingumo klausimą. 

Specialioji teisėjų kolegija rėmėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsniu, kuriame 
išvardintos bylos, priskirtinos administracinių teismų kompetencijai. Ginčai, kurių administraciniai teismai 
nesprendžia, įvardinti to paties įstatymo 16 straipsnyje. Pagal pastarojo straipsnio 2 dalį, administracinių 
teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, 
Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos), Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir 
Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos <...>. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas J. B. į teismą kreipėsi, 
prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos Prezidento 2006 m. gruodžio 22 d. dekreto Nr. 1K-838 „Dėl 
Lietuvos valstybės medaliais apdovanotų asmenų išbraukimo iš apdovanotųjų sąrašo“ 2 ir 3 straipsnius. 
Skundžiamą dekretą Lietuvos Respublikos Prezidentas priėmė vykdydamas jam teisės aktais (Lietuvos 
Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 18 str.) priskirtą veiklą, todėl kilęs ginčas, atsižvelgiant į 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies nuostatą, administracinio teismo kompetencijai 
negali būti priskiriamas. Specialioji teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad pareiškėjas skundžia individualų aktą, 
priimtą jo paties atžvilgiu ir susijusį su pareiškėjo teisėmis ir teisėtais interesais bei, vadovaujantis Civilinio 
proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalimi, įtvirtinančia platesnę nei administracinių teismų, bendrosios 
kompetencijos teismų kompetenciją, nutarė, kad keliamas teisinis ginčas nagrinėtinas bendrosios 
kompetencijos teisme. 

(2007 m.  balandžio 16 d. nutartis) 
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2. Aktualių Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimų 
apžvalga 

 
2. 1. Laisvė teikti paslaugas 
 
2.1.1. 2007 m. kovo 13 d. prejudicinis sprendimas byloje 
Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd prieš Justitiekanslern (C-432/05) 
[didžioji kolegija]  
 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo didžioji teisėjų kolegija 2007 m. kovo 13 d. priėmė prejudicinį 
sprendimą byloje Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd prieš Justitiekanslern (C-432/05). Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismas šį prejudicinį sprendimą priėmė išnagrinėjęs Švedijos nacionalinio teismo 
pateiktą prašymą pagal Europos Bendrijos sutarties 234 straipsnį, susijusį su Bendrijos teisės asmenims 
suteikto veiksmingos teisminės gynybos principo aiškinimu. 
 
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba 
 
Apžvelgiamas prejudicinis sprendimas yra aktualus tuo, jog jame Europos Bendrijos Teisingumo Teismas 
išsamiai pasisako dėl Bendrijos teisėje įtvirtintos asmenų teisės į veiksmingą teisminę gynybą. Šis 
sprendimas aktualus ir tuo, jog ETT aiškina ne tik Bendrijos materialinės, bet ir procesinės teisės 
nacionaliniuose teismuose taikymą.  
 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas pirmą kartą byloje Rewe I (ETT 1976 m. gruodžio 16 d. sprendimas 
byloje 33/76) suformulavo principą, jog kiekviena valstybė narė savo nacionalinėje teisinėje sistemoje turi 
nustatyti procesines taisykles, kuriomis remiantis asmenys galėtų ginti savo teises, kylančias iš tiesioginio 
Europos Bendrijos teisės veikimo, tačiau šios procesinės taisyklės negali būti mažiau palankios už taikomas 
panašiems nacionaline teise grindžiamiems ieškiniams (lygiavertiškumo principas), ir dėl jų Bendrijos teisėje 
nustatytų teisių įgyvendinimas neturi tapti praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas (veiksmingumo 
principas). Minėtas procesinių teisės normų taikymo principas buvo patvirtintas Rewe II byloje (ETT 1981 
m. liepos 7 d. sprendimas byloje 158/80), kurioje ETT konstatavo, jog veiksmingos teisminės gynybos 
principas turi būti aiškinamas kaip nereikalaujantis valstybės narės teisėje numatyti atskiros ieškinių rūšies, 
kurios pagrindinis dalykas būtų nacionalinės teisės nuostatų atitikties Bendrijos teisei nagrinėjimas. 
 
Veiksmingos teisminės gynybos principą Europos Bendrijų Teisingumo Teismas taikė bei aiškino ir 
daugelyje kitų bylų. Pavyzdžiui Peterbroeck byloje (ETT 1995 m. gruodžio 14 d. sprendimas byloje C-
312/93) ETT konstatavo, jog tuo atveju, jei Bendrijos teisėje nėra įtvirtintų procesinių taisyklių tam tikroje 
srityje, turi būti taikomos nacionalinės procesinės taisyklės; Verholen ir kt. (ETT 1991 m. liepos 11 d. 
sprendimas byloje C-87/90 – C-89/90) ETT nurodė, jog remiantis nacionaline teise, turi būti nustatoma, ar 
asmuo turi teisę kreiptis į teismą, ir kokie reikalavimai keliami, norint įgyvendinti minėtą teisę, tačiau ETT 
taip pat konstatavo, jog Bendrijos teisė reikalauja, kad nacionalinės teisės normos užtikrintų veiksmingą 
asmenų teisių teisminę gynybą. 
 
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga 
 
2003 m. lapkričio mėn. Unibet keliose Švedijos žiniasklaidos priemonėse užsisakė savo teikiamų lažybų 
internete paslaugų reklamą. Remdamasi Loterijų įstatymu, Švedijos valstybė ėmėsi įvairių priemonių, 
pavyzdžiui, įpareigojimai ir baudžiamosios bylos iškėlimas, prieš žiniasklaidos priemones, suteikusias 
reklaminį plotą Unibet reklamai. 
 
2003 m. gruodžio 1 d. Unibet pareiškė ieškinį Švedijos valstybei, reikalaudama, pirma, pripažinti EB 
sutarties 49 straipsniu pagrįstą savo teisę nekliudomai reklamuoti Švedijoje savo teikiamas žaidimo ir lažybų 
paslaugas, netaikant Loterijų įstatymo 38 straipsnyje įtvirtinto draudimo profesionaliai ar kitaip pelno gavimo 
tikslais skatinti dalyvauti Švedijoje be leidimo organizuojamoje loterijoje ar užsienyje organizuojamoje 
loterijoje, antra, priteisti jai dėl šio reklamos draudimo patirtos žalos atlyginimą ir, trečia, pripažinti minėtą 
draudimą ir su juo susijusias priemones bei sankcijas netaikytinomis jai. 
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Aptariamoje byloje Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd prieš Justitiekansler padaręs išvadą, kad 
šiomis aplinkybėmis sprendimui pagrindinėje byloje priimti būtinas Bendrijos teisės išaiškinimas, Högsta 
domstolen (Aukščiausiasis teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui 
šiuos prejudicinius klausimus: 
 
1) ar Bendrijos teisės asmenims suteiktų teisių veiksmingos teisminės gynybos principas turi būti aiškinamas 
kaip reikalaujantis valstybės narės teisėje numatyti atskirą ieškinių rūšį, kurios pagrindinis dalykas būtų 
nacionalinių nuostatų atitikties EB sutarties 49 straipsniui nagrinėjimas, jeigu kitos teisinės priemonės leidžia 
įvertinti šią atitiktį tik netiesiogiai; 
 
2) ar Bendrijos teisės asmenims suteiktų teisių veiksmingos teisminės gynybos principas reikalauja valstybės 
narės teisėje numatyti galimybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones sustabdant nacionalinių nuostatų 
taikymą, kol kompetentingas teismas nuspręs dėl jų atitikties Bendrijos teisei; 
 
3) ar, atsižvelgiant į Bendrijos teisės asmenims suteiktų teisių veiksmingos teisminės gynybos principą ir 
kilus abejonėms dėl nacionalinių nuostatų atitikties šiai teisei, laikinosios apsaugos priemonės, sustabdančios 
minėtų nuostatų taikymą, kol kompetentingas teismas nuspręs dėl jų atitikties Bendrijos teisei, taikomos 
vadovaujantis kompetentingo teismo taikytinos nacionalinės teisės nustatytais kriterijais, ar Bendrijos teisės 
nustatytais kriterijais. 
 
Teisingumo Teismas priminė, kad pagal įsigalėjusią Teisingumo Teismo praktiką, veiksmingos teisminės 
gynybos principas yra bendrasis Bendrijos teisės principas, kylantis iš valstybėms narėms bendrų 
konstitucinių tradicijų, įtvirtintas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 
straipsniuose. Valstybių narių teismai, vadovaudamiesi EB sutarties 10 straipsnyje įtvirtintu 
bendradarbiavimo principu, turi užtikrinti iš Bendrijos teisės kylančių asmenų teisių teisminę gynybą. 
 
Teisingumo Teismas taip pat priminė, kad nesant šį klausimą reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų, 
kiekviena valstybė narė savo nacionalinėje teisinėje sistemoje turi paskirti kompetentingus teismus ir 
nustatyti ieškinių, skirtų užtikrinti iš Bendrijos teisės kylančių asmenų teisių apsaugą, procesines taisykles. 
 
Nors asmens teisė ir suinteresuotumas kreiptis į teismą iš esmės nustatomi pagal nacionalinę teisę, pagal 
Bendrijos teisę vis dėlto reikalaujama, kad nacionalinės teisės aktai nepažeistų teisės į veiksmingą teisminę 
gynybą. Šiuo atžvilgiu ieškinių, skirtų užtikrinti iš Bendrijos teisės kylančių asmenų teisių apsaugą, 
procesinės taisyklės negali būti mažiau palankios už taikomas panašiems nacionaline teise grindžiamiems 
ieškiniams (lygiavertiškumo principas), ir dėl jų Bendrijos teisėje nustatytų teisių įgyvendinimas neturi tapti 
praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas (veiksmingumo principas).  
 
Nacionaliniai teismai, kiek tai yra įmanoma, turi aiškinti juose pateiktiems ieškiniams taikomas procesines 
taisykles, pavyzdžiui, konkretaus teisinio santykio tarp ieškovo ir valstybės buvimo reikalavimą, taip, kad 
šios taisyklės būtų taikomos prisidedant prie veiksmingos teisminės gynybos principo, kuris yra bendrasis 
Bendrijos teisės principas, kylantis iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų, įtvirtintas Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose ir dar kartą patvirtintas 2000 m. 
gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje, įgyvendinimo. 
 
Teisingumo Teismas priminė, kad Bendrijos teisės reguliuojamą ginčą nagrinėjantis teisėjas turi turėti teisę 
taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti visišką būsimo teismo sprendimo dėl pagal 
Bendrijos teisę reikalaujamų teisių buvimo veiksmingumą. Jeigu, remiantis nacionaline teise, taikoma 
laikantis Bendrijos teisės reikalavimų, ieškinio, skirto užtikrinti iš Bendrijos teisės kylančių asmenų teisių 
gerbimą, priimtinumas nėra akivaizdus, veiksmingos teisminės gynybos principas reikalauja, kad 
nacionalinis teismas vis dėlto galėtų nuo to momento taikyti minėtų teisių gerbimui būtinas laikinąsias 
apsaugos priemones. 
 
Vis dėlto Bendrijos teisės asmenims suteiktų teisių veiksmingos teisminės gynybos principas nereikalauja 
valstybės narės teisėje numatyti kompetentingam nacionaliniam teismui galimybės taikyti laikinąsias 
apsaugos priemones tuo atveju, kai ieškinys yra nepriimtinas pagal šios valstybės narės teisę tiek, kiek 
Bendrijos teisė nekvestionuoja šio nepriimtinumo. Bendrijos teise pagrįstos nacionalinės nuostatos taikymui 
sustabdyti nacionalinio teismo nagrinėjamoje byloje, kuriam taikomos nacionalinės procesinės taisyklės, 
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visose valstybėse narėse turėtų būti numatytos vienodos taikymo sąlygos, analogiškos laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo sąlygoms Teisingumo Teisme. 
 
Remdamasis nurodytais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) konstatavo: 
 
Bendrijos teisės asmenims suteiktų teisių veiksmingos teisminės gynybos principas turi būti aiškinamas kaip 
nereikalaujantis valstybės narės teisėje numatyti atskiros ieškinių rūšies, kurios pagrindinis dalykas būtų 
nacionalinės teisės nuostatų atitikties EB sutarties 49 straipsniui nagrinėjimas, jeigu kitos veiksmingos 
teisinės priemonės, kurios nėra mažiau palankios už reglamentuojančias panašius nacionaline teise pagrįstus 
ieškinius, leidžia įvertinti šią atitiktį netiesiogiai, tačiau tai turi patikrinti nacionalinis teismas. 
 
Bendrijos teisės asmenims suteiktų teisių veiksmingos teisminės gynybos principas turi būti aiškinamas kaip 
reikalaujantis valstybės narės teisėje numatyti galimybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kol 
kompetentingas teismas nuspręs dėl nacionalinės teisės nuostatų atitikties Bendrijos teisei, jeigu taikyti šias 
priemones yra būtina, siekiant užtikrinti visišką būsimo teismo sprendimo dėl šių teisių buvimo 
veiksmingumą. 
 
Bendrijos teisės asmenims suteiktų teisių veiksmingos teisminės gynybos principas turi būti aiškinamas taip, 
kad kilus abejonėms dėl nacionalinių nuostatų atitikties Bendrijos teisei, galimos laikinosios apsaugos 
priemonės, sustabdančios minėtų nuostatų taikymą, kol kompetentingas teismas nuspręs dėl jų atitikties 
Bendrijos teisei, taikomos vadovaujantis šio teismo taikytinos nacionalinės teisės nustatytais kriterijais, jeigu 
šie kriterijai nėra mažiau palankūs už taikomus panašiems nacionaline teise grindžiamiems prašymams ir dėl 
jų šių teisių laikinoji teisminė gynyba netampa praktiškai neįmanoma arba pernelyg sudėtinga. 
 
 

2.2. ĮSISTEIGIMO LAISVĖ / LAISVĖ TEIKTI PASLAUGAS  
 
2.2.1. 2007 m. kovo 10 d. sprendimas sujungtose bylose 
Placanica, Palazzese, Sorricchio (C-338/04, C-359/04 ir C-360/04) [didžioji kolegija] 

 
Prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba 
 
Iki 2007 m. kovo 10 d. ETT prejudicinio sprendimo Placanica byloje priėmimo (byla C-338/04, toliau – ir 
Placanica), svarbiausiu sprendimu dėl įsisteigimo laisvės bei laisvės teikti paslaugas sporto lažybų 
organizavimo srityje buvo  2003 m. lapkričio 6 d. ETT prejudicinis sprendimas Gambelli (byla C-243/01) 
byloje (toliau – ir Gambelli). ETT prejudicinis sprendimas Placanica byloje ne tik patvirtino Gambelli byloje 
suformuotą praktiką, bet ir išplėtojo ETT jurisprudenciją šioje srityje, todėl gali būti pagrįstai vadinamas 
esminiu Teisingumo Teismo sprendimu sporto lažybų organizavimo srityje.   
 
Pažymėtina, kad ETT jau trečią kartą teko pasisakyti dėl Italijos teisės normų, reglamentuojančių sporto 
lažybų organizavimą, ir pagrindinių Europos Bendrijų teisių ir laisvių suderinamumo. Italijos teisės 
nuostatos, viena vertus, reikalavo sporto lažybų organizavimui turėti licenciją, kita vertus, tam tikriems ūkio 
subjektams (bendrovėms, kurių atskiri akcininkai negalėjo būti nustatyti bet kuriuo metu) draudė dalyvauti 
licencijų suteikimo konkursuose. Placanica byloje ETT nusprendė, kad toks absoliutus draudimas tam 
tikriems ūkio subjektams dalyvauti licencijų suteikimo konkursuose pažeidžia EB sutarties 43 ir 49 
straipsnius. Šis prejudicinis sprendimas turėtų iš esmės prisidėti prie nacionalinių lažybų organizavimo rinkų 
bent dalinio atvėrimo. Placanica byloje ETT didžiosios kolegijos nagrinėtų klausimų aktualumą ir reikšmę 
daugelio valstybių narių teisei gerai iliustruoja pastabas pateikusių valstybių narių skaičius: neskaitant 
Italijos, kurios teisės aktų atitikties Bendrijos teisei klausimas buvo nagrinėjamas, iš viso pastabas byloje 
pateikė dar septynios ES valstybės.   
 
Pirmą kartą lažybų organizavimo klausimu ETT pasisakė 1999 m. spalio 21 d. Zenatti (C-67/98) byloje, 
kurioje nustatė, kad EB laisvo paslaugų judėjimo nuostatos yra suderinamos su nacionalinėmis nuostatomis, 
nustatančiomis tam tikrus formalumus lažybų organizavimui, jei tokios nuostatos pateisinamos socialinės 
politikos tikslais, konkrečiai, žalingų pasekmių išvengimui ir jei jos yra proporcingos siekiamam tikslui. Šis 
sprendimas visų problemų, kurias kėlė Italijos teisės aktai, neišsprendė, ir į ETT buvo kreiptasi antrą kartą 
dėl tų pačių teisės aktų, papildomai klausiant, ar Italijos aktai lažybų organizavimo sferoje greta laisvo 
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paslaugų judėjimo nepažeidžia ir EB įsisteigimo laisvės. Minėtoje Gambelli byloje ETT patikslino savo 
ankstesnį sprendimą Zenatti byloje nurodydamas, kad nacionalinė teisės nuostata, draudžianti (ir numatanti 
baudžiamąsias sankcijas) vykdyti lažybų įmokų rinkimo, lažybų organizavimo veiklą, ypač sporto varžybų 
srityje, sudaro įsisteigimo laisvės ir laisvo paslaugų judėjimo apribojimą, jei valstybė narė neišduoda leidimo 
ar licencijos.   
 
Placanica byloje Italijos teismų Tribunale Larino ir Tribunale Teramo prejudiciniai klausimai dėl Italijos 
teisės nuostatų, nustatančių įvairius ribojimus ūkio subjektams organizuoti sporto lažybas, suteikė ETT 
galimybę trečią kartą patikslinti savo jurisprudenciją lažybų organizavimo srityje. ETT sprendime Placanica 
byloje buvo išaiškinti kriterijų, nurodytų Gambelli byloje, taikymo ypatumai. Pažymėtina, kad 2004 m. Corte 
suprema di cassazione (Italijos aukščiausiasis kasacinis teismas) jau buvo išnagrinėjęs jam pateiktą klausimą 
dėl azartinius lošimus reglamentuojančių Italijos teisės aktų atitikties EB sutarties 43 ir EB sutarties 49 
straipsniams ir priėjęs prie išvados, kad šie teisės aktai neprieštarauja EB sutarties 43 ir EB sutarties 49 
straipsniams. Italijos įstatymų leidėjo norą kontroliuoti azartinių lošimų veiklą, siekiant išvengti šios veiklos 
vykdymo nusikalstamais tikslais, jis pripažino esant pateisinamu tikslu, kadangi Italijos teisės aktai numato 
lažybų ir spėjimu pagrįstų konkursų vykdančių asmenų bei vietų, kur ši veikla gali būti vykdoma, kontrolę ir 
priežiūrą. Corte suprema di cassazione manė, jog šie tikslai patys savaime gali pateisinti įsisteigimo laisvės 
ir laisvės teikti paslaugas apribojimus. Dėl sąlygų, skirtų licencijų turėtojų akcininkų skaidrumui užtikrinti ir 
dėl kurių iš licencijų suteikimo konkurso buvo pašalinamos tos bendrovės, kurių atskiri akcininkai negali būti 
nustatyti bet kuriuo metu, Corte suprema di cassazione sprendime Gesualdi buvo pažymėjęs, jog Italijos 
teisės aktai netgi netiesiogiai neįtvirtina jokios užsienio bendrovių diskriminacijos, nes jų tikslas yra užkirsti 
kelią dalyvauti konkurse ne tik užsienio akcinėms bendrovėms, kurių akcininkai negali būti tiksliai nustatyti, 
bet taip pat ir visoms Italijos kilmės akcinėms bendrovėms, kurių akcininkai negali būti tiksliai nustatyti. 
 
Kaip jau minėta, Teisingumo Teismas Placanica byloje padarė priešingą išvadą ir konstatavo EB sutarties 
straipsnių, įtvirtinančių įsisteigimo laisvę bei laisvą paslaugų judėjimą, pažeidimą. Greta esminės šio 
sprendimo reikšmės lažybų organizavimo srityje, svarbu ir tai, kad ETT Placanica byloje suformulavo 
bendro pobūdžio išvadą, taikytiną visoms nacionalinės teisės sritims: valstybė narė negali skirti bausmės už 
administracinio formalumo neįvykdymą, jei įvykdyti to formalumo ji neleido arba vilkino formalumo 
įvykdymą, pažeisdama Bendrijos teisę. 
 
Neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga 
 
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą buvo pateikti baudžiamosiose bylose, iškeltose M. Placanica, 
C. Palazzese ir A. Sorricchio, dėl lažybų įmokų rinkimą reglamentuojančių Italijos teisės aktų pažeidimo. Iš 
Teisingumo Teismui pateiktų bylų medžiagos matyti, kad ūkio subjektas, kuris nori Italijoje užsiimti veikla 
azartinių lošimų sektoriuje, turi atitikti nacionalinės teisės aktais nustatytus reikalavimus, tarp kurių įtvirtinti: 

• pareiga gauti licenciją, 
• šių licencijų suteikimas konkurso būdu, kuriame negali dalyvauti tam tikri ūkio subjektai, visų pirma 

– bendrovės, kurių atskirų konkrečių akcininkų negalima nustatyti bet kuriuo metu, 
• pareiga gauti policijos leidimą, 
• baudžiamoji atsakomybė nesilaikius nagrinėjamų teisės aktų. 

 
1999 metais kompetentingos Italijos institucijos konkursų būdu išdavė 1 000 licencijų sporto varžybų 
lažyboms organizuoti ir 671 naują licenciją žirgų sporto lažyboms organizuoti (329 turimos licencijos buvo 
automatiškai pratęstos). Šios licencijos galiojo šešerius metus ir galėjo būti pratęstos dar šešeriems metams. 
Konkursuose dėl licencijų išdavimo taikant galiojančias Italijos teisės nuostatas dėl akcininkų skaidrumo, iš 
konkursų buvo pašalinti ūkio subjektai – bendrovės, kurių akcijos buvo kotiruojamos reguliuojamose 
rinkose, – nes buvo neįmanoma bet kuriuo metu tiksliai nustatyti atskirų jų akcininkų. 
 
Viena iš tokių ūkio subjektų –  Stanley International Betting Ltd (toliau – ir Stanley) – pagal Anglijos teisę 
įsteigta bendrovė, priklausanti Stanley Leisure plc grupei, kurios akcijos kotiruojamos Londono biržoje. Šių 
dviejų bendrovių buveinė yra Liverpulyje. Grupė veikia azartinių lošimų sektoriuje ir yra ketvirtas 
didžiausias lažybų tarpininkas bei didžiausias lošimo namų valdytojas Jungtinėje Karalystėje. Stanley yra 
viena iš Stanley Leisure plc grupės narių, per kuriuos ši grupė vykdo veiklą už Jungtinės Karalystės ribų. 
Pagal Liverpulio savivaldybės išduotą licenciją, ji turi teisę šioje valstybėje užsiimti lažybų tarpininko 
veikla. Britanijos valdžios institucijos ją kontroliuoja viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo požiūriu, yra 
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atliekama jos veiklos teisėtumo vidaus kontrolė, privataus audito bendrovės bei Jungtinės Karalystės 
valstybinių mokesčių ir muitinės įstaigos kontrolė.  
 
Siekdama gauti licencijas steigti bent 100 lažybų įmokų priėmimo punktų Italijoje, Stanley sužinojo apie 
galimybę dalyvauti konkursuose, tačiau pastebėjo, kad neatitinkanti su akcininkų skaidrumu susijusių 
reikalavimų, nes ji yra bendrovių, kurių akcijos kotiruojamos reguliuojamose rinkose, grupės narė. Todėl 
Stanley nedalyvavo konkurse ir neturi licencijos administruoti lažybas. 
 
Italijoje Stanley veikia per daugiau negu 200 agentūrų tarpininkių, bendrai vadinamų ,,duomenų perdavimo 
centrais“ (toliau – ir DPC). Pastarieji savo paslaugas teikia viešosiose vietose, kur lošėjams leidžiama 
pasinaudoti duomenų perdavimo tinklais, kurie pastariesiems leidžia prisijungti prie Jungtinėje Karalystėje 
esančio Stanley serverio. Internetu perduodami duomenis lošėjai gali Stanley pateikti įmokų pasiūlymus dėl 
sporto lažybų, pasirinktų iš renginių programos ir atsižvelgiant į pastatytų sumų skirtumą, nurodytų Stanley, 
bei gauti šių pasiūlymų patvirtinimą, sumokėti savo įmoką ir prireikus gauti laimėtą sumą. DPC 
administruoja nepriklausomi operatoriai, kuriuos su Stanley sieja sutartys. M. Placanica, C. Palazzese ir 
A. Sorricchio, kaltinamieji pagrindinėse bylose, visi trys yra su Stanley susiję DPC administratoriai.  
 
2004 m. valstybės prokuratūra pradėjo baudžiamuosius procesus prieš M. Placanica,  C. Palazzese ir 
A. Sorricchio Italijos teismuose (Tribunale di Larino ir Tribunale di Teramo), kaltindama juos tuo, kad 
pastarieji, kaip Stanley vardu veikiantys DPC administratoriai, vykdė organizuotą lažybų įmokų rinkimo 
veiklą, neturėdami reikalaujamo policijos leidimo. M. Placanica, C. Palazzese ir A. Sorricchio bylas 
nagrinėję Italijos teismai suabejojo ankstesnėse nacionalinėse bylose Italijos Corte suprema di cassazione 
padaryta išvada, kad ginčijami Italijos teisės aktai yra suderinami su EB teise, ir pateikė ETT prejudicinius 
klausimus, siekdami iš esmės išsiaiškinti, ar EB sutarties 43 ir EB sutarties 49 straipsniai draudžia tokius 
azartinius lošimus reglamentuojančius nacionalinės teisės aktus, kurie įtvirtina pareigą gauti licenciją, 
licencijų suteikimą konkurso būdu, kuriame negali dalyvauti tam tikri ūkio subjektai, visų pirma – bendrovės, 
kurių atskirų konkrečių akcininkų negalima nustatyti bet kuriuo metu, pareigą gauti policijos leidimą bei 
baudžiamąją atsakomybę už šių reikalavimų nesilaikymą, t.y. ETT klausiama, ar lažybų įmokų rinkimą 
reglamentuojantys  Italijos teisės aktai yra suderinami su EB įsisteigimo laisve ir laisvu paslaugų judėjimu.   
   
Dėl prejudicinių klausimų priimtinumo  
  
ETT visų pirma pasisakė dėl prejudicinių klausimų priimtinumo. Visos pastabas byloje pareiškusios 
valstybės, išskyrus Belgiją (Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Austrija, Portugalija, Suomija), abejojo pateiktų 
klausimų priimtinumu. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad užduočių pasidalijimas pagal EB sutarties 234 
straipsniu įtvirtintą bendradarbiavimo sistemą lemia tai, jog nacionalines nuostatas turi aiškinti nacionaliniai 
teismai, o ne Teisingumo Teismas, kuriam per procesą pagal šį straipsnį nepriklauso spręsti dėl vidaus teisės 
normų suderinamumo su Bendrijos teisės nuostatomis. Tačiau Teisingumo Teismas gali pateikti 
nacionaliniam teismui visapusišką Bendrijos teisės išaiškinimą, kuris leistų įvertinti vidaus teisės normų 
suderinamumą su Bendrijos teise. 
 
ETT pabrėžė, kad šiuo klausimu generalinis advokatas savo išvados 70 punkte teisingai nurodė, jog 
Tribunale di Larino (byla C-338/04) pateiktų klausimų formuluotė reiškia, jog Teisingumo Teismo prašoma 
nuspręsti dėl vidaus teisės nuostatos suderinamumo su Bendrijos teise. Vis dėlto, nors Teisingumo Teismas 
negali atsakyti į taip suformuluotą klausimą, niekas jam nekliudo duoti atsakymą nacionaliniam teismui, 
pateikiant Bendrijos teisės aiškinimą, kuris pastarajam teismui būtų naudingas ir leistų pačiam išspręsti 
klausimą dėl nacionalinės teisės suderinamumo su Bendrijos teise. Tribunale di Teramo pateiktas 
prejudicinis klausimas (bylos C-359/04 ir C-360/04) tiksliai įvardija priimtų nacionalinės teisės aktų poveikį 
ir juo Teisingumo Teismo teiraujamasi dėl šio poveikio suderinamumo su EB sutartimi. Vadinasi, šiais 
klausimais Teisingumo Teismo neprašoma pareikšti nuomonės dėl nacionalinės teisės aiškinimo ar dėl jos 
suderinamumo su Bendrijos teise. ETT nurodė, kad pateikti prejudiciniai klausimai yra priimtini. 
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Dėl prejudicinių klausimų  
 
Teisingumo Teismas visų pirma priminė, kad nacionalinės teisės aktai, draudžiantys vykdyti veiklą azartinių 
lošimų sektoriuje neturint valstybės suteiktos licencijos ar policijos leidimo, priešingu atveju už tai taikant 
baudžiamąją atsakomybę, yra įsisteigimo laisvės ir laisvo paslaugų teikimo apribojimas. Tiesa, tokie 
apribojimai gali būti pateisinami moralės, religijos ar kultūros ypatumais bei asmeniui ir visuomenei 
morališkai ir finansiškai žalingomis pasekmėmis, susijusiomis su lošimais ir lažybomis bei tokiais 
privalomaisiais bendrojo intereso reikalavimais kaip vartotojų apsauga, su lošimu susijusių sukčiavimo ir 
piliečių skatinimo pernelyg išlaidauti prevencija bei bendra socialinės tvarkos pažeidimų prevencija. Tačiau 
nors valstybės narės gali nekliudomos nustatyti savo politikos azartinių lošimų srityje tikslus ir, jei reikia, 
tiksliai apibrėžti siektiną apsaugos lygį, apribojimai, kuriuos jos nustato, turi atitikti Teisingumo Teismo 
praktikoje nustatytus proporcingumo reikalavimus.  
 
Todėl Teisingumo Teismas atskirai nagrinėjo kiekvieną nacionalinės teisės aktais nustatytą apribojimą, 
siekdamas nustatyti: 1) ar jis yra tinkamas valstybės narės nagrinėjamu atveju nurodytam tikslui ar tikslams 
įgyvendinti ir ar neviršija to, kas būtina jiems pasiekti, 2) ar taikomas nediskriminuojant.  
 
Dėl reikalavimo gauti licenciją 

 
Norėdamas vykdyti veiklą azartinių lošimų sektoriuje Italijoje, ūkio subjektas turi gauti licenciją. Remiantis 
taikoma licencijų sistema, ūkio subjektų, galinčių vykdyti veiklą azartinių lošimų sektoriuje, skaičius yra 
ribotas. Lažybų įmokų priėmimo atveju gali būti išduodama ne daugiau kaip 1 000 licencijų administruoti 
lažybas per sporto varžybas, išskyrus žirgų lenktynes, su pastarosiomis susijusioms įmokoms priimti taip pat 
gali būti išduodama ne daugiau kaip 1 000 licencijų. 
 
ETT pažymėjo, jog tai, kad galimų suteikti licencijų skaičius buvo laikomas ,,pakankamu“ visai nacionalinei 
teritorijai, remiantis specialiais apskaičiavimais, savaime negali pateisinti nei iš šio apribojimo kylančių 
kliūčių įsisteigimo laisvei, nei kliūčių laisvam paslaugų teikimui. Tikslu, galinčiu pateisinti kliūtis, gali būti: 
pirma – tikslas sumažinti galimybę lošti, ir antra – tiek, kiek azartiniai lošimai yra leidžiami, tikslas kovoti su 
nusikalstamumu, kontroliuojant šiame sektoriuje veiklą vykdančius ūkio subjektus ir azartinių lošimų veiklą. 
 
ETT pabrėžė, kad licencijų sistema gali būti veiksmingas mechanizmas, leidžiantis kontroliuoti azartinių 
lošimų sektoriuje veikiančius ūkio subjektus, siekiant užkirsti kelią tam, kad šia veikla būtų užsiimama 
nusikalstamais ar sukčiavimo tikslais. Kita vertus, Teisingumo Teismui nebuvo nurodyta faktinių aplinkybių, 
kurių pakaktų įvertinti bendro licencijų skaičiaus apribojimą iš Bendrijos teisės kylančių reikalavimų 
atžvilgiu. Todėl ETT nurodė, kad prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai turi patikrinti, ar 
nacionalinės teisės aktai, kiek jais apribojamas azartinių lošimų sektoriuje veiklą vykdančių ūkio subjektų 
skaičius, iš tikrųjų atitinka Italijos vyriausybės nurodomą tikslą, būtent, tikslą užkirsti kelią tam, kad veikla 
šiame sektoriuje būtų užsiimama nusikalstamais ar sukčiavimo tikslais. Be to, prašymus priimti prejudicinį 
sprendimą pateikę teismai turi patikrinti, ar šie apribojimai atitinka iš Teisingumo Teismo praktikos 
išplaukiančius proporcingumo reikalavimus. 
 
Dėl ribojimų konkurso dalyviams  
 
ETT pabrėžė, kad nagrinėjami Italijos teisės aktai akivaizdžiai sąlygojo akcinių bendrovių, kurių atskiri 
akcininkai negali būti nustatyti bet kuriuo metu, taigi visų bendrovių, kurių akcijos kotiruojamos 
reguliuojamose rinkose, eksplicitišką pašalinimą iš licencijų lažyboms organizuoti suteikimo konkursų. 
Europos Bendrijų Komisijos nuomone, šio apribojimo pasekmė yra tai, kad šiuose konkursuose negali 
dalyvauti svarbiausi azartinių lošimų sektoriaus Bendrijos ūkio subjektai, įsteigti kaip akcinės bendrovės, 
kurių akcijos kotiruojamos reguliuojamose rinkose. 
 
ETT nusprendė, kad nepaisant to, ar akcinių bendrovių, kurių akcijos kotiruojamos reguliuojamose rinkose, 
pašalinimas iš lažybų licencijų suteikimo konkursų iš tiesų vienodai taikomas ir Italijoje, ir kitose valstybėse 
narėse įsteigtiems ūkio subjektams, šis visiškas pašalinimas viršija tai, kas yra būtina, siekiant tikslo išvengti, 
jog azartinių lošimų sektoriuje veikiantys ūkio subjektai užsiimtų nusikalstama ar sukčiavimo veikla. Iš 
tiesų, kaip savo išvados 125 punkte pažymėjo generalinis advokatas, yra kitų būdų kontroliuoti azartinių 
lošimų sektoriaus ūkio subjektų sąskaitas ir veiklą, mažiau apribojančių įsisteigimo laisvę ir laisvą paslaugų 
teikimą, kaip kad informacijos apie jų atstovus ar jų pagrindinius akcininkus rinkimas.  
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Dėl pasekmių, susijusių su neteisėtu tam tikro skaičiaus ūkio subjektų pašalinimu iš licencijų suteikimo 
konkursų, ETT pažymėjo, kad nacionalinėje teisinėje sistemoje turėtų būti nustatytos procesinės taisyklės, 
skirtos užtikrinti ūkio subjektų teisių, kylančių iš tiesioginio Bendrijos teisės veikimo, apsaugą, kurios 
nebūtų mažiau palankios nei tos, kurios taikomos panašioms vidaus situacijoms (lygiavertiškumo principas), 
ir kad dėl jų Bendrijos teisinės sistemos suteiktų teisių įgyvendinimas netaptų praktiškai neįmanomas ar 
pernelyg sudėtingas (veiksmingumo principas). 
 
Šiuo atžvilgiu tinkamas sprendimas galėtų būti tiek ankstesnių licencijų panaikinimas ir perskirstymas, tiek 
adekvataus skaičiaus licencijų suteikimas skelbiant konkursą. Tačiau bet kuriuo atveju, nesant licencijų 
suteikimo procedūros, atviros ūkio subjektams, kuriems neteisėtai buvo atimta galimybė gauti licenciją per 
paskutinį konkursą, licencijos neturėjimas negali būti tokiems ūkio subjektams taikomų sankcijų pagrindas. 
 
ETT nusprendė, kad EB sutarties 43 ir EB sutarties 49 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jie draudžia 
tokius nacionalinės teisės aktus, kokie nagrinėjami pagrindinėse bylose, kurie iš azartinių lošimų sektoriaus 
pašalino ir toliau šalina ūkio subjektus, įsteigtus kaip akcinės bendrovės, kurių akcijos kotiruojamos 
reguliuojamose rinkose. 
 
Dėl reikalavimo turėti policijos leidimą 

 
Reikalavimas, kad azartinių lošimų sektoriuje veikiantiems ūkio subjektams bei jų patalpoms būtų taikoma 
pirminė kontrolė, o vėliau ir nuolatinė priežiūra, aiškiai susijęs su tikslu išvengti, kad šie ūkio subjektai 
užsiimtų nusikalstama ar sukčiavimo veikla, ir, atrodo, yra šiam tikslui iš tiesų proporcinga priemonė. Tačiau 
iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamieji pagrindinėje byloje norėjo gauti policijos leidimus ir 
neprieštaravo, kad jie būtų taip kontroliuojami ar prižiūrimi. Iš tiesų, kadangi policijos leidimai yra 
išduodami tik licencijų turėtojams, kaltinamieji pagrindinėje byloje tokių leidimų gauti negalėjo. Policijos 
leidimų išdavimo procedūra šiomis aplinkybėmis turi pirmiau nurodytų trūkumų, kurie daro poveikį licencijų 
suteikimui. Vadinasi, tai, kad neturėta policijos leidimo, bet kuriuo atveju negali būti tinkamas pagrindas 
pareiškiant kaltinimus tokiems asmenims kaip kaltinamieji pagrindinėje byloje, kurie tokių leidimų negalėjo 
gauti, nes norint gauti tokį leidimą reikėjo, kad jau būtų buvusi suteikta licencija, kurios, pažeidžiant 
Bendrijos teisę, šie asmenys negalėjo gauti. 

 
Dėl baudžiamųjų sankcijų 
 
Nors teisės aktų leidyba baudžiamosios teisės srityje iš principo yra valstybių narių kompetencija, pagal 
įsigalėjusią Teisingumo Teismo praktiką, Bendrijos teisė nustato šios kompetencijos ribas ir tokie teisės aktai 
negali apriboti Bendrijos teise garantuojamų pagrindinių laisvių. Be to, iš Teisingumo Teismo praktikos 
išplaukia, kad valstybė narė baudžiamųjų sankcijų negali taikyti už tai, kad nebuvo laikytasi administracinių 
formalumų, kai pažeidžiant Bendrijos teisę valstybė narė neleido šio formalumo įvykdyti ar jo įvykdymą 
padarė neįmanomą. 
 
ETT nurodė, kad tokie asmenys kaip kaltinamieji pagrindinėje byloje, veikiantys kaip DPC administratoriai, 
susiję su kitoje valstybėje narėje įsteigta lažybas organizuojančia bendrove, kurios akcijos yra kotiruojamos 
reguliuojamose rinkose, jokiu būdu negalėjo gauti Italijos teisės aktais reikalaujamų licencijų ir policijos 
leidimų, nes, pažeisdama Bendrijos teisę, Italijos Respublika numato reikalavimą, jog norint gauti policijos 
leidimą, reikia būti licencijos turėtoju ir kad per pagrindinėse bylose nurodytą paskutinį konkursą ši valstybė 
narė atsisakė suteikti licencijas bendrovėms, kurių akcijos kotiruojamos reguliuojamose rinkose. ETT 
nusprendė, kad šiomis aplinkybėmis tokiems asmenims kaip kaltinamieji pagrindinėje byloje Italijos 
Respublika negali taikyti baudžiamųjų sankcijų už organizuotą lažybų įmokų rinkimo veiklą, neturint 
licencijos ar policijos leidimo. EB sutarties 43 ir EB sutarties 49 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jie 
draudžia tokius nacionalinės teisės aktus, kokie nagrinėjami pagrindinėse bylose, kurie numato 
baudžiamąsias sankcijas tokiems asmenims kaip kaltinamieji pagrindinėje byloje, kurie vykdė organizuotą 
lažybų įmokų rinkimo veiklą, neturėdami nacionalinės teisės aktais reikalaujamų licencijos ar policijos 
leidimo, kai šie asmenys šių licencijų ar leidimų negalėjo gauti dėl to, kad ši valstybė narė, pažeisdama 
Bendrijos teisę, atsisakė jiems juos suteikti. 
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė: 
 
1. Nacionalinės teisės aktai, draudžiantys vykdyti lažybų įmokų pasiūlymų rinkimo, priėmimo, įregistravimo 
ir perdavimo veiklą, pavyzdžiui, per sporto renginius, neturint atitinkamos valstybės narės suteiktos 
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licencijos ar policijos leidimo, yra EB sutarties 43 ir EB sutarties 49 straipsniuose numatytų įsisteigimo 
laisvės ir laisvo paslaugų teikimo apribojimas. 
2. Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai turi patikrinti, ar nacionalinės teisės aktai, kiek jais 
apribojamas azartinių lošimų sektoriuje veiklą vykdančių ūkio subjektų skaičius, iš tikrųjų atitinka siekiamą 
tikslą užkirsti kelią tam, kad veikla šiame sektoriuje būtų užsiimama nusikalstamais ar sukčiavimo tikslais. 
3. EB sutarties 43 ir EB sutarties 49 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jie draudžia tokius nacionalinės 
teisės aktus, kokie nagrinėjami pagrindinėse bylose, kurie iš azartinių lošimų sektoriaus pašalino ir toliau 
šalina ūkio subjektus, įsteigtus kaip akcinės bendrovės, kurių akcijos kotiruojamos reguliuojamose rinkose. 
4. EB sutarties 43 ir EB sutarties 49 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jie draudžia tokius nacionalinės 
teisės aktus, kokie nagrinėjami pagrindinėse bylose, kurie numato baudžiamąsias sankcijas tokiems 
asmenims kaip kaltinamieji pagrindinėje byloje, kurie vykdė organizuotą lažybų įmokų rinkimą, neturėdami 
nacionalinės teisės aktais reikalaujamų licencijos ar policijos leidimo, kai šie asmenys šių licencijų ar leidimų 
negalėjo gauti dėl to, kad ši valstybė narė, pažeisdama Bendrijos teisę, atsisakė jiems juos suteikti. 
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3. UŽSIENIO TEISMŲ SPRENDIMŲ APŽVALGA 
 
3.1. Prancūzijos Valstybės tarybos sprendimo apžvalga 
 
2006 m. gruodžio 11 d. Prancūzijos Valstybės Tarybos sprendimas byloje 
Société De Groot en Slot Allium BV ir kiti∗ 
 
Prancūzijos Valstybės Tarybos1 (pranc. Conseil d’État) sprendimas, priimtas byloje Société De Groot en Slot 
Allium BV ir kiti, Lietuvos administracinei jurisprudencijai yra aktualus keliais aspektais. Visų pirma, šioje 
byloje nagrinėjama Europos Bendrijų Teisingumo Teismo priimamų prejudicinių sprendimų reikšmė 
nacionaliniam teismo procesui ir, antra, analizuojamas atvejis, kai Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, 
priimdamas prejudicinį sprendimą, peržengia nacionalinio teismo pateiktų prejudicinių klausimų ribas. 
 
De Groot en Slot Allium BV ir kiti byloje Prancūzijos Valstybės Taryba kreipimąsi dėl prejudicinio 
sprendimo Europos Bendrijų Teisingumo Teismui pateikė spręsdama ginčą tarp Nyderlandų bendrovių De 
Groot en Slot Allium BV ir kiti ir Ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie (Ekonomikos, finansų 
ir pramonės ministerija) ir Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales 
(Žemės ūkio, maisto, žvejybos ir kaimo reikalų ministerijos) (toliau – ir kompetentingos ministerijos).  
 
Nacionaliniame teisme nagrinėtoje pagrindinėje byloje ginčas kilo kompetentingoms ministerijoms 1990 m. 
gegužės 17 d. priėmus tarpžinybinį nutarimą, kuriame buvo nustatyta, jog Prancūzijos teritorijoje leidžiama 
su askaloninių česnakų pavadinimu parduoti tik vegetatyviniu būdu daugintas daržoves, uždraudžiant šį 
pavadinimą vartoti, kai prekiaujama iš sėklos išaugintais česnakais. Tuo tarpu į Europos Bendrijos Komisijos 
priimtąjį Daržovių veislių bendrąjį katalogą buvo įtraukti ambition ir matador veislių askaloniniai česnakai, 
dauginami iš sėklų. Nyderlandų bendrovės, kurios daugiausia prekiavo askaloniniais česnakais iš sėklų, ypač 
ambition ir matador veislėmis, kreipėsi į Valstybės Tarybą, prašydamos panaikinti kompetentingos 
ministerijos priimtą nutarimą, kaip prieštaraujantį EB sutarties 28 straipsniui ir Europos Tarybos 1970 m. 
rugsėjo 29 d. direktyvos 70/458/EEB dėl prekybos daržovių sėkla nuostatoms. 
 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 2006 m. sausio 10 d. priimtame prejudiciniame sprendime byloje De 
Groot en Slot Allium BV, Bejo Zaden BV prieš Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales (C-147/04) (toliau – ir De 
Groot en Slot Allium BV ir kiti byla) išnagrinėjęs Prancūzijos Valstybės Tarybos kreipimąsi dėl prejudicinio 
sprendimo, konstatavo, jog yra draudžiama askaloninių česnakų veisles ambition ir matador įtraukti į 
Daržovių veislių bendrojo katalogo skyrių, skirtą askaloniniams česnakams kaip sėklų veislės. Tačiau 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas pažymėjo, jog minėtas neteisėtas askaloninių česnakų rūšių 
įtraukimas į Daržovių veislių bendrąjį katalogą, nesuteikė teisės Europos Sąjungos valstybei narei savo 
teritorijoje uždrausti pardavinėti iš sėklų išaugintus, tačiau su tuo pačiu pavadinimu – „askaloniniai“ – 
česnakus. ETT konstatavo, jog valstybės narės nustatytas draudimas prieštarauja laisvo prekių judėjimo 
Europos Sąjungoje principui, įtvirtintam EB sutarties 28 straipsnyje. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 
pažymėjo, jog jei daržovių sėklinimo būdas – pats svarbiausias skirtumas tarp daržovių, ir lėmė tai, jog 
nebuvo galima pardavinėti šių dviejų daržovių rūšių su tuo pačiu pavadinimu, reikėjo atlikti tinkamą prekės 
žymėjimą tam, kad pirkėjas ar vartotojas galėtų gauti būtiną informaciją. 
 
Prancūzijos Valstybės Taryba 2006 m. gruodžio 11 d. priėmė galutinį sprendimą byloje Société De Groot en 
Slot Allium BV ir kiti, remdamasi Europos Bendrijos Teisingumo Teismo 2006 m. sausio 10 d. priimtu 
prejudiciniu sprendimu. Prancūzijos Valstybės Taryba šiame galutiniame sprendime pateikė savo poziciją dėl 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo pagal EB sutarties 234 straipsnį priimamų prejudicinių sprendimų 
teisinės galios ribų. Valstybės Taryba, remdamasi savo ankstesne praktika, konstatavo, jog ETT priimtas 
prejudicinis sprendimas yra privalomas nacionaliniam teismui net ir tuo atveju, jei pagal EB sutarties 234 
straipsnį ETT priimtame prejudiciniame sprendime pateikia Bendrijos teisės išaiškinimą peržengdamas 
nacionalinio teismo kreipimesi dėl prejudicinio sprendimo pateiktų klausimų ribas. Valstybės Tarybos 
nuomone, nacionalinio teismo pareiga yra ne tik išspręsti kilusį ginčą byloje, remiantis ETT pateiktu teisės 
                                                 
∗ http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0650.shtml  
1 Prancūzijos Valstybės Taryba atliekta patariamąją funkciją leidžiant įstatymus bei yra galutinė instancija sprendžiant 
ginčus, kylančius administracinių teisinių santykių srityje.  
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aiškinimu, kvalifikuoti byloje nustatytas veikas, įvertinti byloje surinktus įrodymus, reikalui esant atnaujinti 
teisminius ginčus, bet ir įvertinti byloje taikytinų nacionalinių teisės aktų atitikimą Bendrijos teisei.  

Prancūzijos Valstybės Taryba galutiniame sprendime, priimtame byloje Société De Groot en Slot Allium BV 
ir kiti, konstatavo, jog ambition ir matador askaloninių česnakų rūšis galima pardavinėti tuo pačiu 
askaloninių česnakų pavadinimu, patikslinant prekės žymėjimo ženkluose pagrindines savybes, skiriančias 
šias dvi daržoves. 
 
Prancūzijos Valstybės Taryba taip pat nurodė, jog per dviejų mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo šio 
sprendimo priėmimo, Ekonomikos, finansų ir pramonės ir Žemės ūkio, maisto, žvejybos ir kaimo reikalų 
ministerijos turi panaikinti ginčijamo 1990 m. gegužės 17 d. tarpžinybinio nutarimo 1 straipsnį.  
 
 
3.2. Lenkijos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo apžvalga 
 
2006 m. balandžio 26 d. Lenkijos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje 
Generali Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w Warszawie prieš Komisja Nadzoru 
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w Warszawie∗ 
 
 
Šioje Lenkijos Vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje buvo keliamas klausimas, susijęs su EB 
sutarties 39 straipsnio, reglamentuojančio darbuotojų judėjimo laisvę, ir Lenkijos Respublikos stojimo į 
Europos Sąjungą sutarties interpretavimu.  
 
Pirmosios instancijos vaivadijos administracinis teismas panaikino Draudimo ir Pensijų Fondų Priežiūros 
Komisijos sprendimą neleisti įsidarbinti vietinės draudimo bendrovės vadovu Austrijos piliečiui. 
Administracinė institucija savo sprendimą buvo grindusi tuo, kad skiriamas vadovas nemoka lenkų kalbos, o 
tokio kalbos mokėjimo reikalauja Lenkijos Respublikos teisės aktai2.  
 
Vaivadijos administracinis teismas pažymėjo, kad reikalavimas pakankamai mokėti lenkų kalbą, siekiant 
įsidarbinti Lenkijos Respublikoje, sudaro kliūtį laisvam darbuotojų judėjimui Bendrijoje (EB sutarties 39 
str.). Toks ribojimas gali būti pateisinamas tik viešosios tvarkos, saugumo ir visuomenės sveikatos 
sumetimais, o to šiuo atveju nebuvo. 
 
Vyriausiasis administracinis teismas panaikino vaivadijos administracinio teismo sprendimą. Savo 
motyvacijoje Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad laisvo darbuotojų judėjimo principas yra 
ribojamas pereinamojo laikotarpio nuostatų, išvardintų Lenkijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą akto 
XII priede3. Šios pereinamojo laikotarpio nuostatos leidžia ES valstybėms narėms taikyti nacionalines 
priemones ar priemones pagal dvišalius susitarimus, ribojančias Lenkijos piliečių patekimą į jų darbo rinką. 
Tais pačiais pagrindais Lenkijos Respublikos kompetentingos institucijos gali taikyti panašias nacionalines 
priemones kitų ES valstybių narių piliečių atžvilgiu.  
 
Lenkijos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, kai kurios senosios valstybės narės, tarp jų ir Austrija, 
neatvėrė savo darbo rinkos Lenkijos Respublikos piliečiams.  Vyriausiasis administracinis teismas atkreipė 

                                                 
∗ http://www.juradmin.eu/docs/PL02/PL02000014.doc   
2 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.).  
3 Lenkijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą akto XII priedo 2 dalies 1 ir 10 punktai nurodo:  
1. EB sutarties 39 straipsnis ir 49 straipsnio pirmoji dalis visiškai taikoma laisvam darbuotojų judėjimui ir laisvei teikti 
paslaugas, apimančiai laikiną darbuotojų judėjimą, apibrėžtą Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnyje, tarp Lenkijos ir 
Belgijos, Čekijos, Danijos, Vokietijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, 
Liuksemburgo, Vengrijos, Nyderlandų, Austrijos, Portugalijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos ir Jungtinės 
Karalystės tik laikantis 2–14 dalyse išdėstytų pereinamojo laikotarpio nuostatų. 
<....>  
10. Kai esamos valstybės narės taiko nacionalines priemones ar priemones pagal dvišalius susitarimus remdamosi 
pirmiau išdėstytomis nuostatomis, Lenkija valstybių narių ar minėtų valstybių piliečių atžvilgiu gali toliau palikti galioti 
atitinkamas priemones. 
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dėmesį, kad nacionalinės priemonės numato galimybę abipusiškumo pagrindu riboti ES valstybių narių 
įsidarbinimą Lenkijoje4. Teismas taip pat pabrėžė, kad pagal Bendrijos teisę įsidarbinimo sąlygos, susijusios 
su kalbos žiniomis, nebūtų traktuojamos kaip diskriminacinė priemonė, jei jos būtų pagrindžiamos siekiamo 
dirbti darbo pobūdžiu.  
 
Vyriausiasis administracinis teismas padarė išvadą, kad visiškas laisvo darbuotojų judėjimo principo, 
įtvirtinto EB sutarties 39 straipsnyje, taikymas Lenkijos Respublikos santykiuose su kitomis ES valstybėmis 
narėmis, yra ribotas laiko požiūriu. Ši nuostata negali būti pagrindu, draudžiančiu Lenkijos Respublikai 
abipusiškumo pagrindu taikyti kitų ES valstybių narių piliečių įsidarbinimą Lenkijoje ribojančias priemones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Article 87 of act of 20th April 2004 on employment promotion and labour market institutions - Dziennik Ustaw. Nr  
99, poz. 1001 ze zm. / Official Journal No. 99, Item 1001 with amendments. 
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Raidinė dalykinė rodyklė 
 

Administracinė byla – administracinės bylos nagrinėjimo ribos – 1.3.6.2. (I. dalis). 
Aplinka – teisė į sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką – 1.3.6.3. (I. dalis). 
Asmens duomenys – draudimas saugoti perteklinius asmens duomenis (Kelių eismo taisyklių 
pažeidimai) – 1.3.5.1. (I. dalis). 
Atestacija – žr. Specialiųjų tyrimų tarnyba. 
Atsakomybė – žr. Pareigūnas. 
Bendroji jungtinė nuosavybė – žr. Sutuoktiniai. 
Darbo sutartis – žr. Valstybės tarnautojas. 
Detalusis planavimas – žr. Teritorijų planavimas. 
Draudimas – žr. Saugomos teritorijos. 
Ekspertas – ekspertams ir ekspertų organizacijoms išmokėtinų sumų paėmimas administracinių 
teisės pažeidimų bylų teisenoje – 1.2.2. (I. dalis). 
Gamtinių dujų kaina – jos viršutinių ribų skaičiavimo metodika – 1.1.5. (I. dalis). 
Kompensacijos – kompensacijos už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą – 1.3.5.3. (I. dalis). 
Materialinė atsakomybė – žr. Valstybės tarnautojas. 
Nekilnojamasis turtas – dėl masinio vertinimo būdu nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės 
vertės patikslinimo – 1.3.5.2. (I. dalis), valstybės išperkamo nekilnojamojo turto vertės nustatymo 
pažyma – 1.3.5.3. (I. dalis); taip pat žr. Turtas. 
Norminis teisės aktas – norminio administracinio akto viešas paskelbimas – 1.1.1. (I. dalis); 
norminių teisės aktų teisėtumo tyrimo tvarka – 1.1.2. (I dalis). 
Nuosavybės teisė – institucijų sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo skundimo tvarka – 
1.3.2.2. (I. dalis); nuosavybės teisių perleidimas – 1.3.2.2. (I. dalis); nuosavybės teisių atkūrimas, 
testamentu paliekant turtą – 1.3.6.2. (I. dalis). 
Nusikalstama veika – nusikalstamą veiką imituojantis elgesio modelis – 1.2.1. (I. dalis). 
Pajamos – gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų 
deklaravimas – 1.3.1.1. (I. dalis). 
Paveldėjimas – žr. Sutuoktiniai, Nuosavybės teisė. 
Prezidento dekretas – valstybės medaliais apdovanotų asmenų išbraukimas iš apdovanotųjų sąrašo 
– 1.2.5. (III. dalis). 
Privatizavimas – bylų dėl privatizavimo teisinių santykių teismingumas – 1.2.3. (III. dalis). 
Pridėtinės vertės mokestis – kontroliuojančio asmens samprata pagal Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymą – 1.3.1.2. (I. dalis); pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas – 1.3.1.2. (I. dalis). 
Registras – bylų dėl registrų veiklos teisinių santykių teismingumas – 1.1.3. (III. dalis). 
Savivaldybių tarybų nariai – reikalavimai asmenims, siekiantiems būti išrinktiems savivaldybių 
tarybų nariais – 1.3.4. (I. dalis). 
Specialiųjų tyrimų tarnyba – Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos tvarka – 1.1.6. (I. 
dalis). 
Subjektinė teisė – privačių subjektinių teisių ar interesų pažeidimas – 1.3.6.3. (I. dalis). 
Sutuoktiniai – įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos kaip bendroji jungtinė 
sutuoktinių nuosavybė – 1.3.1.2. (I. dalis ); turto savininko sutuoktinis bylose dėl nuosavybės teisės 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo – 1.3.2.1. (I. dalis). 
Švietimo ir mokslo ministerija – aukštųjų mokyklų atliekama mokslo tiriamoji veikla – 1.1.7. (I. 
dalis). 
Teisės aktai – žr. Norminis teisės aktas, Vidaus administravimas. 
Teisių perleidimas – teisių perleidimas bylose dėl nuosavybės teisinių santykių 1.3.2.2. (I. dalis). 
Teismo pareiga – pareiga užtikrinti asmenims, traukiamiems administracinėn atsakomybėn, teisę į 
teisingą teismo procesą – 1.2.1. (I. dalis). 
Terminas – terminas skundui administraciniam teismui paduoti – 1.3.6.3. (I. dalis); termino pradžia 
– 1.3.6.3 (I. dalis). 
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Valstybės tarnautojas – policijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarka – 1.1.1. (I. dalis); valstybės tarnautojų materialinės 
atsakomybės teisinis pagrindas – 1.3.3. (I. dalis). 
Valstybinė darbo inspekcija – bylų dėl Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių veiksmų ir 
sprendimų teismingumas – 1.1.4. (III. dalis). 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto 
vandens kainų nustatymas – 1.1.3. (I. dalis); gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimas – 
1.1.5. (I. dalis); reikalavimas prijungti įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų – 1.3.5.4. (I. dalis). 
Viešasis interesas – viešojo intereso gynimas detaliojo planavimo procese – 1.3.6.3. (I. dalis). 
Žala – žr. Valstybės tarnautojas . 
Žemės reforma – bylų dėl ginčų, kylančių vykdant žemės reformą, teismingumas - 1.1.2. (III. 
dalis). 
Atostogos – užmokestis už kasmetines atostogas – 1.1.1. (I. dalis). 
Darbo užmokestis – 1.1.1. (I. dalis); taip pat žr. Valstybės tarnautojas. 
Vidaus administravimas – 1.1.1. (I. dalis); vidaus administravimo aktai – 1.1.1. (I. dalis); 1.3.3.1. 
Šiluma – bazinė šilumos kaina – 1.1.3. (I. dalis); šilumos įrenginių prijungimas prie šilumos 
perdavimo tinklų – 1.3.5.4. (I. dalis). 
Teisinio saugumo principas – 1.1.3. (I. dalis). 
Regioninis parkas – 1.1.4. (I. dalis). 
Mokslas – mokslo tiriamoji veikla – 1.1.7. (I. dalis). 
Studijos – bendrieji studijų programų reikalavimai – 1.1.7. (I. dalis); kvalifikaciniai reikalavimai 
akademiniam ir profesiniam personalui – 1.1.7. (I. dalis); studijų programos sąvoka – 1.1.7. (I. 
dalis). 
Teismo procesas - teisė į teisingą teismo procesą – 1.2.1. (I. dalis); veiksmingos teisminės gynybos 
principas – E 2.1.1. (III. dalis). 
Vertėjas – teisė į vertėjo paslaugas teismo proceso metu – 1.2.2. (I. dalis). 
Paslaugos – laisvė teikti paslaugas – E 2.1.1. (III. dalis); E 2.2.1. 
Azartiniai lošimai – E 2.2.1. (III. dalis).∗ 
Įrodinėjimas – įrodinėjimo našta – 1.3.1.1. (I. dalis). 
Pareigūnas – pareigūnų atsakomybė – 1.3.3.1. (I. dalis). 
Gyvenamoji vieta – gyvenamosios vietos deklaravimas – 1.3.4.1. (I. dalis). 
Gyventojas – nuolatinio savivaldybės gyventojo sąvoka – 1.3.4.1. (I. dalis). 
Privatus gyvenimas – privataus gyvenimo neliečiamumas – 1.3.5.1. (I. dalis). 
Sprendimas – individualus administracinis sprendimas – 1.3.5.2. (I. dalis). 
Administracinis aktas – 1.3.5.3. (I. dalis). 
Garantija – valstybės garantija nuomininkui – 1.3.5.3. 
Turtas – turto vertinimas – 1.3.5.3. (I. dalis); valstybės išperkamo nekilnojamojo turto vertė – 
1.3.5.3. (I. dalis). 
Teritorijų planavimas – detalusis planavimas – 1.3.6.3. (I. dalis); visuomenės supažindinimas su 
svarstomo detaliojo planavimo projektais – 1.3.6.3. (I. dalis). 
Saugomos teritorijos – Trakų istorinis nacionalinis parkas - 1.1.2. (I. dalis); Pajūrio regioninio 
parko teisinis režimas, draustinis – 1.1.4. (I. dalis); draudimas gamtiniuose ir kompleksiniuose 
draustiniuose statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius – 1.1.4. (I. dalis); saugomų 
teritorijų sistema – 1.1.4. (I. dalis). 
Valstybinė kalba – teismo procesas vyksta valstybine kalba – 1.2.2. (I. dalis). 
 
 
 
 

                                                 
∗ Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, nutarimų, sprendimų ir kitų 
dokumentų indeksas leidinyje. Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 
sprendimą. 



 176 

Santrumpos 
 

ABTĮ  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas  
ATPK  Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas 
aut.  autorius 
b. 1.  bylos lapas 
BK  Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 
CDB   Centrinis duomenų bankas 
CK  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
CPK   Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas  
ct  centas 
d.  diena, dalis 
Dr.  Daktaras 
EB  Europos Bendrija 
ES  Europos Sąjunga 
ETT  Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 
gyv.  gyvenvietė 
ha  hektaras 
IĮ  individuali įmonė 
JAV  Jungtinės Amerikos Valstijos 
k.  kaimas 
kat.  kategorija 
KET  Kelių eismo taisyklės 
kg  kilogramas 
kt.  kitas 
kv.m.  kvadratinis metras 
Lt  litas 
m.  metai 
min.  minutė 
Nr.  numeris 
p.  punktas 
paryšk. aut.  paryškinta autoriaus 
PK  policijos komisariatas 
pranc.  prancūziškai 
PVM  pridėtinės vertės mokestis  
pvz.  pavyzdžiui 
Rink.   rinkinys 
sen.  seniūnija 
str.  straipsnis 
STT  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 
ŠŪĮ   Šilumos ūkio įstatymas 
t. y.  tai yra 
t. t.  taip toliau 
t.  tomas 
TŪB  tikroji ūkinė bendrija  
UAB  uždaroji akcinė bendrovė 
VAĮ   Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 
val.  valanda 
valst.  valstybinis 
VĮ   valstybės įmonė 
VRM  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija  
VTĮ   Valstybės tarnybos įstatymas 
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Žin.  Valstybės žinios 
žr.   žiūrėti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administracinių teismų praktika 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis 

 
Nr. 1 (11), 2007 

 
2007 metų sausis – balandis 

 
Tiražas 1200 egz. 

 
Maketavo ir spausdino UAB”Sapnų sala”, 

S. Moniuškos g. 21, LT-08121 Vilnius 
El. Paštas info@sapnusala.lt 

www.sapnusala.lt 
 


